
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 540
ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

55 Επισκεφθείτε 

τη δυναμική μας 

ιστοσελίδα

www.ebdomi.com

Ησιόδεια Αφροδίτη και Ερωτας
γιάννης κορναράκης  Σελίδα 6

Κοινή Ασκηση Ελλάδος-Ισραήλ
Γρηγόρης Ρώντας σελίδα 7

Και άλλα περιεχόμενα στη σελ. 2

Τούτη η φωτιά, αυτή η κόλαση στον ορεινό όγκο

των Γλυκών Νερών, εκεί προς τον Σταυρό είχε

ιδιαίτερη επίδραση απάνω μου. 

Ένοιωσα τη μυρωδιά του καμένου

ξύλου, της κουκουνάρας, τον

πνιγμό του καπνού στα πνευμόνια

και στα μάτια μου. Ένιωσα το τρί-

ξιμο των καμένων πεύκων, το βο-

γκητό να μου καψαλίζει την καρ-

διά.

Όχι δεν είχα οικόπεδο εκεί, ούτε

σπίτι· είχα κάτι πιο σπουδαίο. Είχα

την πρώιμη εφηβική μου ανάμνη-

ση όταν μαθητής της 1ης Γυμνασί-

ου – του ιστορικού 2ου Γυμνασίου αρρένων της

οδού Χέυδεν – με αχαμνά μπράτσα, μετακατοχι-

κός, ασθενικό παιδί, δεν είχα προλάβει να δυνα-

μώσω ακόμη, μας πήγαν γι’ αναδάσωση του

Υμηττού· εκεί, μετά το Σταυρό Αγ. Παρασκευής,

θυμάμαι.                           Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Σελίδα 19

Χρυσό στην Χρυσό στην 

ΚωνσταντινούποληΚωνσταντινούπολη

Κάηκαν τα πεύκα “μου”

Και μου κάψαν τη καρδιά

ΡΑΦΗΝΑ:  ...Μοναχικός 
απολογισμός Σελ. 8 

ΒΟΥΛΑ:
Εμείς αποφασίζουμε...   Σελ. 16

Προσεισμικοί έλεγχοι  σελ.13

Παραλία: Ακούει κανείς; σελ. 2

Σείστηκε Σείστηκε 
η Κερατέαη Κερατέα

Προτείνουμε επιτελικό 

κράτος, ισχυρές Περιφέρειες

ως 2ο βαθμό αυτοδιοίκησης με  

εκλεγμένο  Περιφερειάρχη  και 

Περιφ. Συμβούλιο και αρμοδιό-

τητες που να μπορούν 

να λειτουργήσουν.

Σελίδα 9

Διοικητική Μεταρρύθμιση
με ορίζοντα το 2010

στις θέσεις τους για τα ΣΚΟΠΙΑ

Σελίδα 9

Ναυτικός Όμιλος

Βουλιαγμένης70

«Δεν θα δεχθούμε για την Π.ΓΔΜ οποιαδήποτε ονο-
μασία που θα περιέχει τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή πα-
ράγωγά του».

l ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ Ένωσης

των Η.Π.Α. 

l ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ άρθρο του Προέδρου του ΣΑΕ

υπέρ σύνθετης ονομασίας.

l Θέτουν τον ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ προ των ευθυνών του.

Συνέχεια στη σελίδα 3

Θ. Γκοτσόπουλος

Σελίδα 19
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Εκδηλώσεις στη Βάρη
Σελ. 5

Σχολικοί Συνοδοί στα 
Δημόσια Σχολεία Σελ. 8

Κατασχέθηκαν 54 τόνοι 

σάπια λεμόνια! Σελ. 9

Με χρυσά βραβεία επέ-

στρεψε η Φιλαρμονική

Μαρκοπούλου Σελ. 10

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

“Είμαστε γλάστρες”

“Ποιος κυβερνάει, ο Γερμανός;  
Σελ. 13

Καρκίνος μαστού, 

αντιμετωπίζεται Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνεδρίασε εκτάκτως υπό την

Προεδρία του Νομάρχη Λ. Κου-

ρή το Συντονιστικό Νομαρχιακό

Όργανο (Σ.Ν.Ο.) της Νομαρχίας

προκειμένου να αξιολογηθούν

οι ενέργειες κατά την κατάσβε-

ση των πυρκαγιών της 20 Ιουνί-

ου στον Κάλαμο και της 25 & 26

Ιουνίου στα Γλυκά Νερά.

Στην αρχή της συνεδρίασης έγι-

νε αναφορά στις μεγάλες πυρ-

καγιές που εκδηλώθηκαν στον

Κάλαμο στις 20 Ιουνίου και στα

Γλυκά Νερά στις 25 και 26 Ιου-

νίου. 

Με βάση όσα αναλυτικά διατυ-

πώθηκαν από όλους τους πα-

ρευρισκόμενους, το ΣΝΟ ομό-

φωνα κατέληξε σε σειρά πρό-

σθετων προτάσεων, συμπληρω-

ματικών ό εν όψει της προετοι-

μασίας της αντιπυρικής περιό-

δου που διανύουμε.

Συγκεκριμένα: 

• Διαπιστώθηκε σε όλες τις πυρ-

καγιές ο υψηλός βαθμός ετοι-

μότητας των επίγειων δυνάμε-

ων. Προβλήματα παρουσιάστη-

καν στην πυκνότητα των ρίψε-

ων στην ανατολική πλευρά του

Υμηττού σε σχέση με αυτές που

έγιναν προς την δυτική πλευρά

κατά την πυρκαγιά των Γλυκών

Νερών. Για την αντιμετώπιση

παρόμοιων προβλημάτων προ-

τείνεται η δυνατότητα άμεσης

επικοινωνίας εκπροσώπου του

ΣΝΟ με το Κέντρο Επιχειρήσε-

ων της Πυροσβεστικής που κα-

τευθύνει τα εναέρια μέσα στις

κατασβέσεις πυρκαγιών.

• Επιβεβαιώθηκε η ανάγκη δια-

τήρησης και ενίσχυσης των μι-

κτών περιπολιών (αστυνομίας

και ενόπλων δυνάμεων) σε συ-

γκεκριμένες διαδρομές που κα-

θορίζονται από τους επικεφα-

λείς των πυροσβεστικών υπηρε-

σιών. Παράλληλα τονίστηκε η

ανάγκη επακριβούς τήρησης

των μέτρων απαγόρευσης της

κυκλοφορίας σε κρίσιμες περιο-

χές όταν ο βαθμός επικινδυνό-

τητας των καιρικών φαινομένων

είναι 4.

• Επισημάνθηκε η ανάγκη πε-

ραιτέρω ευαισθητοποίησης των

πολιτών ώστε να ενισχύσουν

τις εθελοντικές οργανώσεις

που δραστηριοποιούνται στα

πλαίσια των Δήμων και Κοινοτή-

των της Ανατολικής Αττικής.

Επίσης είναι σκόπιμο να τεθεί

εκ νέου το αίτημα διεύρυνσης

του χρόνου απασχόλησης του

εκτάκτου προσωπικού πυροπρο-

στασίας που απασχολούν οι Δή-

μοι και οι Κοινότητες μέχρι 5

μήνες αντί των 2 μηνών που

ισχύει σήμερα.

• Κρίθηκε αναγκαία η υπενθύμι-

ση σε όλους τους εμπλεκόμε-

νους στην κατάσβεση πυρκα-

γιών της άμεσης ειδοποίησης

των υπηρεσιών διανομής της

ΔΕΗ για να κάνουν τις αναγκαί-

ες επεμβάσεις στο δίκτυο. Πα-

ράλληλα οι υπηρεσίες της ΔΕΗ

πρέπει να ολοκληρώσουν τις

απαιτούμενες εργασίες αποψί-

λωσης και καθαρισμού των μο-

νωτήρων, όπου απαιτείται

Πρόσθετα μέτρα μετά τις φωτιές στον Υμηττό

αποφάσισετο Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο 

Αρχισαν τα όργανα... στην παραλία

Εδώ παραλία: Ακούει κανείς;

Ηρθαν οι ζέστες και το Καλοκαίρι κι εμείς αντί ν’

ανοίξουμε τα παράθυρα να έρθει η θαλασσινή αύρα

τα κλείσαμε και βάλαμε και «βουλοκέρι» στις χαρα-

μάδες. Βάλαμε και τσιμεντόλιθους μπροστά στα

γκαράζ μας για να αντιμετωπίσουμε τη λαίλαπα της

παραλιακής ηχορύπανσης η οποία ταλανίζει χιλιά-

δες ανθρώπους κάθε Καλοκαίρι, και τη νοοτροπία

του εποχούμενου καουμπόι με τα 4Χ4, θαυμάζο-

ντας για άλλη μια φορά την αδιαφορία της πολιτεί-

ας να δώσει οριστική λύση, στην παρανομία των νυ-

χτομάγαζων που τρέφονται και γιγαντώνονται χά-

ριν στα «γλυκά μάτια» της κάθε εξουσίας.

Πρωτίστως της Δημοτικής Αρχής, δευτερευόντως

της Αστυνομικής Αρχής και τέλος της κρατικής Αρ-

χής.

Για άλλη μια χρονιά οι κάτοικοι των παραλιών εκπέ-

μπουν SOS. Ακούει κανείς;

Οι φωτιές ...συνεχίζονται

Οι φωτιές
...συνεχίζο-

νται

Νέα φωτιά στα όρια Γλυφάδας – Βούλας, αυτή τη

φορά μια ανάσα απ’ τα σπίτια. 

Το γνωστό «φιλέτο» στην Αιξωνή Γλυφάδας, που

Συνέχεια από τη σελ. 1

Μας είπαν δυο κουβέντες, μας έδειξαν, μας δώ-

σαν βαρύ για μένα γκασμά, γεμίσαμε τις τσέπες

μας σπόρια και σκαρφαλώσαμε το βουνό να το

ζωντανέψουμε. 

Όποτε περνούσα από ‘κει, χρόνια μετά, έλεγα:

«κάποια απ’ αυτά τα πεύκα είναι δικά μου. Εγώ τα

‘σπειρα». Τώρα μου κάψαν τα πεύκα “μου”. Μου

κάψαν την καρδιά μου.

Real estate, αξιοποίηση γης! Ουστ, γομάρια. (Συ-

γνώμη, για την άκομψη έκφραση.)

Κάηκαν τα πεύκα “μου”

Και μου κάψαν τη καρδιά
Ολοι οι γείτονες με κουβάδες στα χέρια μπήκαν μέσα στη φωτιά
η οποία αναζωπύρωνε κάθε τόσο και έσβηναν

Στο πόδο από την πρώτη στιγμή και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιάν-
νης Θεοδωρόπουλος.
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Παίρνοντας αφορμή από τις πρό-

σφατες δηλώσεις Νίμιτς ότι «το

θέμα της «ταυτότητας» πηγάζει

από τον ίδιο τον λαό» και άλλα συ-

ναφή διπλωματικά, 

Οι Παμακεδονικές Ενώσεις Αμερι-

κής με Ύπατη Πρόεδρο την Νίνα

Γκατζούλη, της Αυστραλίας με

Πρόεδρο τον Δημ. Μηνά, του Κα-

ναδά με Πρόεδρο τον Χαρ. Μου-

τονσίδη, και άλλους, απέστειλαν

στις 30 Ιουνίου τ.ε. επιστολή προς

τον Πρωθυπουργό Κώστα Καρα-

μανλή την οποία κοινοποιούν στο

Ελληνικό Κοινοβούλιο και στα

Μ.Μ.Ε.:

Στην αναλυτική αυτή επιστολή,

προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό,

οι ενώσεις είναι ξεκάθαρες: «η
ταυτότητα του Μακεδόνα ανήκει
αποκλειστικά στον ελληνικό πλη-
θυσμό της Μακεδονίας της Ελλά-
δας για χιλιάδες χρόνια.
Οποιαδήποτε τυχόν αναφορά από
τον κύριο Nimetz περί «Μακεδονι-
κού» έθνους και «Μακεδονικής»
γλώσσας που πρέπει να αναγνωρι-
στούν διεθνώς και νόμιμα, συμπε-
ριλαμβανομένων της Ελλάδας και
του Συμβουλίου Ασφαλείας, αντι-

προσωπεύει την πιο μεγάλη απει-
λή εναντίον της Ελλάδας. Αποτε-
λεί έναν θανάσιμο κίνδυνο πολύ
χειρότερο από την ύπαρξη μια χώ-
ρας βόρεια της Μακεδονίας της
Ελλάδας, η οποία θα φέρει κάποια
παραλλαγή του ονόματος «Μακε-
δονία». Η αποδοχή εκ μέρους της
Ελλάδος της ιδέας της σύνθετης
ονομασίας,είναι ιδιαίτερα ατυχής
και επικίνδυνη διότι ακριβώς πα-
ραβλέπει το επακόλουθο της ανα-
γνώρισης των στοιχείων του “Μα-
κεδονικού” έθνους και “Μακεδονι-
κής” γλώσσας» και παρακάτω:

«Πώς είναι δυνατόν να υποστηρί-
ξουμε σε οποιονδήποτε, συμπερι-
λαμβανομένων και των διεθνών δι-

κηγόρων, ότι το «Μακεδονικό»
έθνος που εμείς έχουμε αναγνωρί-
σει είναι ανεξάρτητο από τη Μακε-
δονία της Ελλάδας και έτσι δεν θα
έπρεπε να έχει καμία ιστορική, γε-
ωγραφική, γλωσσική, εδαφική και
οικονομική αξίωση. Πώς θα αποκα-
λούμε πλέον τους ανθρώπους
τους οποίους μέχρι τώρα τους
ονομάζαμε «Σκοπιανούς»; Το
στρατό τους θα τον αποκαλούμε
«Μακεδονικό» στρατό;

Ταυτόσημες οι θέσεις

μας, με τις Ενώσεις

Όσον αφορά τον γεωγραφικό όρο

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στη διαδρομή των

αιώνων και τα όρια των διοικητικών

ορίων που όριζαν οι εκάστοτε κυ-

ρίαρχοι, με ικανοποίησή μας είδα-

με επιτέλους να προβάλλεται η

απόλυτα αντικειμενική άποψη, την

οποία επανειλημμένα είχαμε τονί-

σει και η οποία τίθεται εναργέστα-

τα ενώπιον του Πρωθυπουργού

από τις Ενώσεις της Ομογένειας:

«Στο γεωγραφικό χώρο των Βαλ-
κανίων, η Μακεδονία δεν ήταν π ο
τ έ διαιρημένη ανάμεσα σε Ελληνι-
κή και μη Ελληνική περιοχή η
οποία ανήκε σε άλλους λαούς,

ανεξάρτητα από τα γεωγραφικά
όριά της τα οποία διέφεραν ανά
τους αιώνες. Διαφωνούμε σθενα-
ρά με τη θέση την οποία εξέφρασε
η κυρία Μπακογιάννη στο Wall
Street Journal και τις αυθαίρετες
καταχωρήσεις του κυρίου Ταμβάκη
στον διεθνή τύπο, παρουσιάζοντας
τη Μακεδονία σαν μια έννοια και
χώρο ο οποίος ήταν πάντοτε διαι-
ρεμένος. Επιθυμούμε επίσης να
σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
δεν υπήρξε καμία χρήση του όρου
Μακεδονία (δηλαδή η αρχαία γεω-
γραφική Μακεδονία). Η Μακεδονία
υπήρχε μόνον σε δύο βιλαέτια, το
Βιλαέτι της Θεσσαλονίκης και το
Βιλαέτι του Μοναστηρίου (Bitola).
Το Βιλαέτι του Κοσσυφοπεδίου πο-
τέ δεν συμπεριλήφθηκε στη γεω-
γραφική Μακεδονία και η πόλη των
Σκοπίων (σημερινή πρωτεύουσα
της πΓΔΜ) μαζί με την γύρω περιο-
χή υπαγόταν σ’ αυτό το Βιλαέτι,
του οποίου ήταν και πρωτεύουσα.
Τα ποσοστά τα οποία αναφέρθη-
καν σε ορισμένες δημόσιες κατα-
χωρήσεις εκ μέρους της κυβέρνη-
σης πως η «Ελλάδα έλαβε τo 52%,
η πΓΔΜ 38%, και η Βουλγαρία
10%» είναι λανθασμένα. Δεν αντι-
στοιχούν στην γεωγραφική Μακε-
δονία, την μόνη υπαρκτή έννοια

Μακεδονίας δια την οποία πρέπει
να συζητούμε, αλλά στην περιοχή
των δύο Βιλαετιών Θεσσαλονίκης
και Μοναστηρίου που ελευθερώθη-
καν το 1912 από τους τέσσερις
συμμάχους (Ελλάδα, Σερβία,
Βουλγαρία και Μαυροβούνιο). Τέ-
τοια φόρμουλα θα ήταν σωστή εάν
το κράτος των Σκοπίων υπήρχε το
1913. Η γεωγραφική Μακεδονία
αποτελούσε μέρος μόνο της πε-
ριοχής των δύο Βιλαετιών, και
στην πραγματικότητα η Ελλάδα
έλαβε 70% αυτής, ενώ το υπόλοι-
πο 30% παραχωρήθηκε στη Σερβία
και τη Βουλγαρία. Να σημειωθεί ότι
από το έδαφος της σημερινής
ΠΓΔΜ, τα 3/5 δεν ανήκαν ποτέ στα
γεωγραφικά όρια της Μακεδονίας.

Η αποδοχή της έννοιας «Μακεδο-
νικού» έθνους, με «Μακεδονική»
εθνότητα και γλώσσα σε ανταλλα-
γή μιας μικρής τροποποίησης του
ονόματος της ΠΓΔΜ, θα σημάνει
ότι, εμείς, με το δικό μας χέρι βά-
ζουμε ένα τέλος σε τρεις χιλιάδες
χρόνια Μακεδονικού Ελληνικού
πολιτισμού και κουλτούρας» και

την αναγνώριση της υστερόβου-

λης ενέργειας του Τίτο, συμπλη-

ρώνουν και την οποία τότε, είχαν

καταγγείλει έντονα, ρητά και κατη-

γορηματικά και οι ΗΠΑ. 

Αμετακίνητοι οι Μακεδόνες της διασποράς
Δεν δικαιούνται τα Σκόπια τον όρο “Μακεδονία” και τα παράγωγά του

για να έχεις την ΕΒΔΟΜΗ στα ...πόδια σου

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ
Ειδήσεις, εκδηλώσεις, αγγελίες με ένα τηλεφώνημα, ή fax, ή e-mail

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr

Θέτουν τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή

προ των ιστορικών του  ευθυνών

Κινούνται δραστήρια και υπογείως οι διε-

θνείς κύκλοι που ενδιαφέρονται να «κλεί-

σουν» με περιπλοκή το θέμα των Σκοπίων,

ώστε ν’ αποτελεί άλλη μια θρυαλλίδα ανά-

φλεξης στα Βαλκάνια και την ευρύτερη πε-

ριοχή κι ένα μοχλό πίεσης των Κυβερνήσε-

ών τους.

Κινούνται όμως και οι πολίτες που διαβλέ-

πουν τους κινδύνους, αισθάνονται την αδι-

κία αγανακτούν με την υποκρισία και τις

μηχανορραφίες διεθνών παραγόντων και

την ενδοτικότητα ή την αβελτηρία των αρ-

μοδίων.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ένα ελαττω-

μένο ενδιαφέρον, έως παντελή αδιαφορία

των ΜΜΕ – δυσανάλογα αντίστροφη προς

τη σοβαρότητα του θέματος – εκτός και θε-

ωρείται συνέπεια περισπασμού του ενδια-

φέροντος μέσω Siemens και άλλων τυχαί-

ων ή κατευθυνόμενων θεμάτων.

«Παραμένουμε βαθιά απογοητευμένοι και
σθεναρά αντίθετοι στην ατυχή απόφαση
της κυβέρνησής μας των ΗΠΑ να αναγνω-
ρίσει την ΠΓΔΜ με το όνομα «Δημοκρατία
της Μακεδονίας» λέει στο ψήφισμα που

εξέδωσε η Παμμακεδονική Ένωση των

ΗΠΑ στο 62ο Συνέδριό της που συνήλθε

στις 29 με 31 Μαΐου τ.ε. στη Νέα Υόρκη και

υπογραμμίζουν οι Μακεδόνες της διασπο-

ράς στο ψήφισμά τους:

«Ποτέ δεν θα δεχθούμε για τη χώρα της
ΠΓΔΜ οποιαδήποτε ονομασία που θα πε-
ριέχει τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ή παράγωγά
του». 

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή ήταν και η θέση

της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της

Ελλάδος (πλην Μητσοτάκη) το 1992 και

παρέμενε για την Κυβέρνηση Ανδρ. Πα-

πανδρέου το 1994. 

Προλαβαίνοντας δε τις δηλώσεις Νίμιτς,

κάνουν ξεκάθαρο ότι «Η Μακεδονική ταυ-
τότητα ανήκει σ’ αυτούς που αισθάνονται
Έλληνες από τη Μακεδονία. 
Οι Μακεδόνες είναι Έλληνες» επισημαί-

νουν και καταλήγουν: «Η ΠΓΔΜ πρέπει να
επανέλθει στην πρότερη ονομασία πριν το
1944, «Βαρντάρσκα», για την ειρήνη και
σταθερότητα στα Βαλκάνια».

Να πάνε να ψηφίσουν…

Εκτός του εν λόγω ψηφίσματος, η Παμμα-

κεδονική Ένωση, ως επιστέγασμα των ερ-

γασιών του Συνεδρίου εξέδωσε διακήρυξη

από 18 σημεία που άπτονται όλου σχεδόν

του φάσματος των εθνικών θεμάτων και

όπου μεταξύ άλλων παροτρύνουν τους

Ελληνο – Αμερικανούς να πάνε να ψηφί-

σουν στις επόμενες αμερικανικές εκλογές

και τους προτρέπουν να επηρεάσουν τους

πολιτειακούς και πολιτικούς παράγοντες

των ΗΠΑ ώστε να υποστηρίζουν τα Ελλη-

νικά εθνικά θέματα και σχετικά ψηφίσματα

του Κογκρέσου (356) και της Γερουσίας

(300).

Καταγγέλλουν τον 

Πρόεδρο του ΣΑΕ

Φτάνουν μάλιστα, με άλλο ψήφισμά τους,

να ψέγουν, εκφράζοντας έντονα τη διαφω-

νία τους με άρθρο που προώθησε ο Στεφ.

Ταμβάκης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Από-

δημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), που δημοσιεύ-

θηκε σε πολλές ξένες εφημερίδες, όπου

συμπλέει με τις θέσεις της Ελληνικής κυ-

βέρνησης και ευρέως φάσματος των πολι-

τικών κομμάτων, περί αποδοχής σύνθετης

ονομασίας που θα περιέχει τον όρο «ΜΑ-

ΚΕΔΟΝΙΑ».
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ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΜΟ!
Τετάρτη 9 Ιουλίου, Ώρες 18:00 – 22:00

10 Βιωματικές Ασκήσεις & Εργαστήριο για την Πρόληψη,

Αντιμετώπιση και Μεταχείριση του θυμού.

Ένα βιωματικό 4ωρο αποκλειστικά με ασκήσεις στις οποίες

θα συμμετέχετε και που θα σας βοηθήσουν να:

♦ Εξακριβώσετε τις πηγές του θυμού σας.

♦ Προλαμβάνετε καταστάσεις που σας φέρνουν σε δύσκολη θέση.

♦ Διαχειρίζεστε το συναίσθημα του θυμού.

♦ Αντιμετωπίζετε τα καταστροφικές επιπτώσεις του σε

κάθε πτυχή της ζωής σας και πολλά άλλα. 

Τιμή Συμμετοχής €85

Τηλέφωνα συμμετοχής 210-2512988 & 210-2584880

Α.Π.Ε.Σ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Ο Α.Π.Ε.Σ. Καπανδριτίου διοργανώνει την Παρασκευή

18 Ιουλίου 2008 στο Αθλητικό Κέντρο Καπανδριτίου συ-

ναυλία έντεχνου λαϊκού τραγουδιού με τους

ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Δέσποινα Ολυμπίου

Μιχάλης Εμιρλής

Ελάτε όλοι να χαρούμε μια καλοκαιρινή βραδιά με λαϊ-

κά τραγούδια, Κρητικές μελωδίες και ποπ ακούσματα με

κυρίαρχη τη μορφή της ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ, που υπόσχεται να

μας απογειώσει με τον τρόπο που μόνο εκείνη γνωρίζει.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 21:00μ.μ.

Τιμή εισιτηρίου : 20,00 €

Εκ του Δ.Σ. του

Α.Π.Ε.Σ. Καπανδριτίου

Τη Φιλαρμονική Μαρκοπούλου, γιορτάζει

με μία μεγάλη επετειακή συναυλίασ στις  12

Ιουλίου, 9.00 μ.μ. στο θέατρο Σάρας, πλα-

τεία Γιατρού Πέτρου Παναγιώτου στο Μαρ-

κόπουλο. Η είσοδος  είναι ελεύθερη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ CAROUSEL 
13 Ιουλίου 2008,  9.00 μ.μ.

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου παρουσιάζει

το μουσικό σχήμα CAROUSEL, σε μια μοναδική συναυλία την

Κυριακή 13 Ιουλίου και ώρα 9.00 μ.μ. στο Θέατρο Σάρας, πλα-

τεία Γιατρού Πέτρου Παναγιώτου, στο Μαρκόπουλο.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει μουσικά στην Ιταλία,

με καντσονέτες, ταραντέλες, παραδοσιακά και ελληνόφωνα,

στην Πορτογαλία, Κορσική, Ισπανία και φυσικά την Ελλάδα. Το

πλούσιο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης και τραγούδια των

Nino Rota και Nicola Piovani. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Οι CAROUSEL δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2000. Το σχή-

μα αποτελούν οι μουσικοί:

Φαίνη Νούσια: τραγούδι, κρουστά

Μαριαλένα Σπίνουλα: τραγούδι, κρουστά

Μάκης Παπαγαβριήλ: τραγούδι, κρουστά, κιθάρα

Γιάννης Αλυγιζάκης: κιθάρα, μαντολίνο

Γιάννης Γεωργαντέλης: ακορντεόν, κιθάρα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΥΘΟΥ 

ΛΙΜΑΝΙΟΥ
6 Ιουλίου, 10.00 π.μ.

Με την υποστήριξη του Δήμου

Μαρκοπούλου, του Λιμενικού

Τμήματος Πόρτο Ράφτη και του

Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπού-

λου, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών

Σκαφών Δημοτών Μαρκοπού-

λου, οργανώνει την Κυριακή 6

Ιουλίου και ώρα 10.00 π.μ. κα-

θαρισμό του πυθμένα στο Λιμά-

νι του Πόρτο Ράφτη.

Τον καθαρισμό θα πραγματο-

ποιήσει εξειδικευμένη ομάδα

δυτών με κατάλληλο, για το

σκοπό αυτό, εξοπλισμό. Αποτε-

λεί δε μια μοναδική ευκαιρία για

το κοινό, ακόμα και για τα παι-

διά, να παρακολουθήσουν από

κοντά την ιδιαίτερη αυτή διαδι-

κασία, η οποία πέρα από την

πρακτική της προσφορά, αποτε-

λεί ταυτόχρονα και μια συμβο-

λική πράξη και παράδειγμα πε-

ριβαλλοντικής ευαισθησίας. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου υπο-

στηρίζει κάθε αντίστοιχη πρω-

τοβουλία, όπως αυτή του νεο-

σύστατου Συλλόγου Ιδιοκτητών

Σκαφών Μαρκοπούλου, στα

πλαίσια της συνεχιζόμενης εκ-

στρατείας της Δημοτικής Αρχής

για τη σημασία της εθελοντικής

δράσης όλων μας, για την προ-

στασία του περιβάλλοντος. 

ΠΟΡΤΟ 
ΡΑΦΤΗ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΚΕ-ΚΝΕ

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του Κ.Κ.Ε. και η Νομαρ-

χιακή Οργάνωση Αττικής της Κ.Ν.Ε. διοργανώνουν την

διήμερο φεστιβάλ Κ.Κ.Ε. – Κ.Ν.Ε., Παρασκευή 11 και Σάβ-

βατο 12 Ιουλίου στις φυλακές Ωρωπού στις 7:30 μ.μ. στα

πλαίσια του εορτασμού των 90χρονων του Κ.Κ.Ε. και των

40χρονων της Κ.Ν.Ε.

Το διήμερο φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στα 40 χρόνια από

την ίδρυση της Κ.Ν.Ε. και τη συμβολή της νεολαίας στην

αντιδικτατορική πάλη (1967-1974).

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
● Άνοιγμα εκδηλώσεων

● Θεατρικό έργο με τίτλο: «Ο καταδότης»
● Ομιλία Γιάννη Γκιόκα, μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμ-

βουλίου της Κ.Ν.Ε. και βουλευτής Αττικής του Κ.Κ.Ε.

● Προβολή ντοκιμαντέρ με το χρονικό της 7ετίας (1967-1974) 

● Ερασιτεχνικό συγκρότημα – πολιτικό τραγούδι

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

● Σύντομο ιστορικό της παράνομης δράσης των κομμουνιστών

την περίοδο της χούντας

● Αφιέρωμα: «Η τέχνη στα χρόνια της εφταετίας»
● Ομιλία Δημήτρη Γόντικα, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κε-

ντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε.

● Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο με το συγκρότημα «Παρελθόντες

Χρόνου»

Και τις δύο μέρες στο χώρο των εκδηλώσεων θα υπάρχει έκθεση

φωτογραφικού – αρχειακού υλικού και έκθεση βιβλίου.

To Βυσσινί Τριαντάφυλλο
από την Ομάδα «Όχι Παίζουμε»  

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ" με την υπο-

στήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Β. Αιγαίου και του The John S Fafalios

Foundation, ετοιμάζει για τον Ιούλιο και Σεπτέμβριο  τη νέα της

παραγωγή  Rodokanakis Rediscovered 1908-2008. To Βυσσινί
Τριαντάφυλλο. Ετσι:

3/7 – 13/7 (εκτός Τρίτης):  Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

16/7 – 22/7: Bios 

26/7 – 30/7: Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋµόνδου

Ντάνκαν Δ.Βύρωνα (Δεξαμενή ΕΥΔΑΠ) 

20/9 – 23/9: Μουσείο Μπενάκη Κτίριο Πειραιώς

και έπεται συνέχεια… 

«Γύρω στο βυσσινί τούτο τριαντάφυλλο, σαν πιο πολύ μιας τέ-
χνης παρά της φύσης βλαστάρια, ζούνε και μιλούνε, αισθάνονται
και πάσχουν, άνθρωποι της σύγχρονης ζωής που ούτε πετούν στα
σύγνεφα, ούτε στη γη πατούνε στέρεα. Θυμίζουνε κάποιο περπά-
τημα, που ονειρευόμαστε συχνά στον ύπνο μας, τόσο αλαφρό,
που άξαφνα γίνεται αεροπέταγμα».  



με την Τζωρτζίνα Καλέργη

Locksmith
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Ο LEE BREUER

ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΩΡΑ 20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΡΗΣ

Το λαϊκό συγκρότημα «Οι ακούρδιστοι» θα παρου-

σιάσουν ένα πρόγραμμα με αγαπημένα ρεμπέτικα

τραγούδια

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ, 8μ.μ. ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Παραδοσιακά συγκροτήματα θα παρουσιάσουν χορούς από διά-

φορα μέρη της Ελλάδας, με τα χορευτικά του Πνευματικού Κέ-

ντρου, του Επιμορφωτικού Συλλόγου, του Πνευματικού Κέντρου

Καλυβίων, του Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Δημητρίου, του Λαογρα-

φικού Ομίλου Βάρης, του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μαρκο-

πούλου, του Συλλόγου Σαρακατσαναίων «Ο Αγ. Πέτρος», του Πο-

λιτιστικού Οργανισμού Αλίμου, του Μορφωτικού Συλλόγου Π. Φω-

καίας, του Πολιτιστικού Κέντρου Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα από την Σερβία “HADUK

STANKO”.  Τους συνοδεύει ζωντανή ορχήστρα με δικά τους πα-

ραδοσιακά όργανα.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17 και  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ, 9μ.μ. 

στο ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Βάρης

«Αγαπητέ Κύριε Τσέχωφ!»

Μία κωμική παράσταση που αποτελείται από τα τέσσερα

πιο γνωστά μονόπρακτα του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα

Άντον Τσέχωφ: Πρόταση γάμου, Η αρκούδα, Η Επέτειος,
ο Γάμος.

Μετάφραση: Λ. Καλέργης, Β. Ντινόπουλος

Σκηνοθεσία, επιμέλεια σκηνικών και μουσικής: Β. Λάρδη

Χορογραφία: Χριστόφορος Μοδινός

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μ. Γραμματά, Μ. Ηλιάδη, Κ. Κόγιος, Θ. Κό-

λιας, Κ. Κουλαγάνη, Ν. Λάρδης, Μ. Μπαρμπούτης, Θ. Μπεφάνης,

Τ. Παπαιωάννου, Ε. Τσέρμου, Κ. Χριστοφάκη.

Τα έπιπλα είναι προσφορά της εταιρίας «Μορφή»

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τους

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΘΗΒΑΙΟ –

ΜΠΟΥΛΑ – ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ, 9μ.μ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΡΗΣ

ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΧΕΡΩΜΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ, 9μ.μ.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

1ο Συμπόσιο Γλυπτικής

στην Άνοιξη

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και ο Δήμος Άνοι-

ξης διοργανώνουν το «ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

2008» στον Δήμο Άνοιξης. 

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη

9 Ιουλίου στις 8:00μ.μ. στον περίβολο του Ιερού Να-

ού Αγίων Θεοδώρων στην Άνοιξη.

Οι γλύπτες που θα μετάσχουν είναι οι:

• Θεόδωρος Παπαγιάννης • Ανδρέας Λόγης 

• Βασίλης Βασίλη (Βασιλείου)• Χρηστάκης Χρυσικός

(Krisiko) 

• Κυριάκος Ρόκος.

Η έκθεση θα λειτουργεί από το πρωί έως το βράδυ

και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουλίου. 

Μετά την ολοκλήρωση του συμποσίου τα γλυπτά, θα

παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολι-

κής Αττικής, προκειμένου να κοσμήσουν δημόσιους

χώρους. 

Κατά την διάρκεια του Συμποσίου Γλυπτικής θα

διοργανωθούν παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις,

καλλιτεχνικές δράσεις καθώς και ομιλίες ειδικών,

για θέματα σχετιζόμενα με την γλυπτική τις οποίες

θα παρουσιάσουμε αναλυτικά την επόμενη βδομά-

δα.

Καλεσμένος του Ευρωπαϊκού Δικτύου έρευνας και τεκμη-

ρίωσης παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος είναι

ο σημαντικός θεατρικός συγγραφέας, ποιητής, στιχουρ-

γός και σκηνοθέτης θεάτρου, όπερας και κινηματογράφου

Lee Breuer,  ο οποίος θα μιλήσει στο Μικρό Θέατρο της

Επιδαύρου, την Κυριακή 13 Ιουλίου, στις 20.30’.

Ο Lee Breuer, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δημι-

ουργούς θεάτρου, που έγινε περισσότερο γνωστός για τη

διασκευή και σκηνοθεσία κλασικών έργων, όπως το

“Gospel at Colonus,” με πρωταγωνιστή τον Morgan Free-

man (προτάθηκε για Pulitzer και Tony) και το “Mabou Mines

DollHouse” (βραβευμένο με δύο Obie), που παρουσιάζο-

νται στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2008. Έχει να

επιδείξει πλούσιο συγγραφικό έργο καθώς και πρωτότυ-

πους στίχους τραγουδιών για παραστάσεις, έχει σκηνοθε-

τήσει 12 βραβευμένες με Obie παραστάσεις και έχει βρα-

βευτεί ο ίδιος με Obie συγγραφής καλύτερου έργου, κα-

λύτερης παραγωγής, σκηνοθεσίας, καθώς και για το σύνο-

λο του έργου του με το Obie for Lifelong Achievement. Έχει

προταθεί για τα βραβεία Pulitzer, Tony, Grammy και Emmy. 

Η ομιλία του Lee Breuer διοργανώνεται στο πλαίσιο του

Εντατικού Προγράμματος Θερινών Μαθημάτων, που πραγ-

ματοποιείται για έβδομη συνεχή χρονιά στην Επίδαυρο

από τις 7 μέχρι τις 20 Ιουλίου.

Τις δραστηριότητες συντονίζει ο Πλάτων Μαυρομούστα-

κος, καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του

Πανεπιστημίου Αθηνών και συμμετέχουν σ’ αυτό καθηγη-

τές και ερευνητές, εκπρόσωποι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων της Ευρώπης και της Αμερικής αλλά και δημι-

ουργοί του θεάτρου.

Φέτος, τα θερινά μαθήματα έχουν τον τίτλο «Διερευνώ-
ντας εκφάνσεις της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιδεολο-
γίας μέσα από τις (ανα)παραστάσεις του αρχαίου δράμα-
τος» και σ’ αυτά θα συμμετάσχουν μετα¬πτυχιακοί φοιτη-

τές και καθηγητές θεατρολογίας και κλασικών σπουδών

από 15 ευρωπαϊκές χώρες. 

Η ομιλία του Lee Breuer θα γίνει στα αγγλικά με ταυτό-

χρονη μετάφραση – Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. 

Το Πνευματικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής στα πλαί-

σια των πολιτιστικών εκδηλώσεών του, διοργανώνει

βραδιά μπουζουκιού. 

Την Δευτέρα 7 Ιουλίου στις 9.00μ.μ., στο ανοιχτό

Θέατρο του Δήμου Αγίας Παρασκευής θα παρακο-

λουθήσετε α)την ιστορία του μπουζουκιού από την

αρχαία Ελλάδα ως τις μέρες μας και β) Ρεμπέτικων

παράπλους από τη Σμύρνη στον Πειραιά, με αυθεντι-

κή μικρασιάτικη και ρεμπέτικη ορχήστρα.

Τραγουδούν: Κατ. Τσιρίδου, Δήμ. Κωστάκη, Κ. Σκόν-
δρας (Μέρμηγκας Θεοδ.). ενώ το επιμελείται και το

παρουσιάζει ο Πάνος Σαββόπολος.  

Ρεμπέτικα ακούσματα στην Αγ. Παρασκευή

Η ιστορία του μπουζουκιού



Δήμαρχοι και Τέχνη

Δεν γνωρίζω αν πρόκειται στα διάφορα φεστιβάλ

να “διδαχθούν”, να παιχθούν, ν’ ανεβούν οι “Ιπ-

πείς” του Αριστοφάνη.

Αν όμως παιχθούν, να σπεύσουν άπαντες οι Δή-

μαρχοι, κι όχι μόνο, να το παρακολουθήσουν, να

το απολαύσουν και να ...διδαχθούν!

Ο Αριστοφάνης λοιπόν με χαρακτηριστικό συμβο-

λισμό, προσωποποιεί και ανεβάζει επί σκηνής τον

Δήμο, ως γέροντα κακότροπο και βαρύκοο, τον

οποίο εκμεταλλεύεται με ψεύδη και κολακείες ο

δούλος του Παφλαγών (Κλέων).

Εις το τέλος της κωμωδίας υπάρχει happy end!! 

Ο Δήμος απαλλάσσεται από τον Παφλαγόνα κό-

λακα και ξανανιώνει! Βρίσκει την παλιά του ρώμη,

σφρίγος και ομορφιά...

Οποιοσδήποτε συνειρμός είναι εύστοχος.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Αυτή η ζέστη,  με το εκνευριστικά ανε-

βασμένο θερμόμετρο, δεν δίνει χώρο

σε σοβαρά θέματα. Οι διακοπές, απαι-

τούν    χαλάρωση, ταυτισμένη με την

ραστώνη και ανεμελιά του θέρους -

όταν βέβαια μπορείς να την έχεις.

Η καθιερωμένη πια αλλαγή ζωής  και

περιβάλλοντος, γεννούν επιθυμίες

καινούριες, αλλά και αναζωπυρώνουν

τις παλιές,  που παλεύουν  στο χρόνο

για μια επιβίωση. Ίσως και για μια νο-

σταλγική ανανέωση, κάτω από τον

καυτερό ήλιο και τη δροσερή θάλασσα

του ελληνικού νησιού, του οποιουδή-

ποτε, γιατί όλα τα νησιά είναι ερωτικά

και προκαλούν ερωτισμό και αναζωο-

γόνηση.  Και αυτό το καταφέρνει  στις

διακοπές  ο έρωτας, που δρά σαν εν-

δόμυχη κινητήρια επιδίωξη  για  όλες

τις ηλικίες. Ο έρωτας,  που για την Αρ-

χαία Ελλάδα, ήταν η  γενική κεντρική

δημιουργική δύναμη των πάντων. 

Στην Εβραική Γένεση, ο Θεός δημι-

ουργεί. Για την Αρχαία Ελλάδα όμως,

η δημιουργική δύναμη είναι διαφορετι-

κή: Δημιουργεί ο Έρωτας.

Και  αυτοί οι σοφοί δεν φαίνεται να

έχουν πέσει έξω. Η έλξη, η αντίθεση

το πάντρεμα των πάντων,  είναι το

απαιτητό επιδιωκόμενο, για τη  φυσική

δημιουργία πραγματικά και μεταφορι-

κά. 

Στη Θεογονία του ο Ησίοδος,  μας λέ-

ει ότι πρώτα γεννήθηκε  το Χάος,

ύστερα η πλατύστερνη Γή  και μαζί,

πρώτος στους πρώτους και ο  Έρωτας. 

Σε αυτό το περίφημο  κοσμογονικό

ποίημα, που από το Χάος γεννιέται  το

Έρεβος και η μαύρη Νύχτα και σε συ-

νέχεια από αυτά η Ημέρα και ο Αιθέ-

ρας.

Απο τη Γή  γεννιέται ο Ουρανός και

από το αιμομικτικό μπέρδεμα των δύο,

ο Κρόνος, ο δολοπλόκος, ο “δεινότα-

τος των παίδων’’ καί μια σειρά άλλοι.

Κινητήρια δύναμη, σε όλη αυτή τη δια-

δικασία, είναι ο Έρωτας. Το “γίγνε-

σθαι” εδώ είναι αιώνιο. Δεν γνωρίζει

ούτε αρχή ούτε τέλος. Είναι χωρίς

όρια. Από αυτό η υπερτάτη άγνωστη

αρχή, φθάνει στην εσωτερική απελευ-

θέρωση του κόσμου.  

Όσοι γεννήθηκαν απ΄εδώ και πέρα,

ήταν από τον γονιό τον Ουρανό  και

ήταν από αυτόν μισητοί, ευθύς εξ αρ-

χής (σφετέρω  δήχθοντο εξ άρχής).

Γι΄ αυτό και μόλις γεννιόταν, ένα νέο

παιδί, το άρπαζε ο πατέρας Ουρανός

και το έθαβε ζωντανό. Κλάμα  και στε-

νοχώρια η χαροκαμένη μάνα η Γή, τό-

σο, που  σκαρφίστηκε ένα φονικό τέ-

χνασμα, τέτοιο αποτρόπαιο, που έμοι-

αζε σαν από σημερινό σήριαλ: Έπεισε

τον Κρόνο να παρέμβει, μυστικά, αιφ-

νιδιαστικά και δραστικά. Με εντολή

της, τη στιγμή της επόμενης γενετή-

σιας συνεύρεσης, με τον παγοκόφτη,

λάθος, με το κοφτερό δρεπάνι, που

του έδωσε η ίδια, να αποκόψει τους

όρχεις του Ουρανού – πατέρα, τα “μή-

δεα”, όπως τα λέγανε τότε και ότι άλ-

λο προλάβαινε.

Έτσι και έγινε. Σβέλτος και φιλόδοξος

το παλιόπαιδο ο Κρόνος,  χωρίς να το

πολυσκεφτεί, μα και χωρίς αιδώ και

σεβασμό,  προβαίνει στη δολερή πρά-

ξη και ακρωτηριάζει, αυτό που λένε

στη λαική διάλεκτο, την “οικογένεια”

του γεννήτορα.

Αίματα στάζουν και βρέχουν τη μάνα

Γή . Ακόμα κρατά στα τρεμάμενα χέ-

ρια του ο Κρόνος, το πατρικό απόκομ-

μα.  (Εδώ  μακριά από πολιτικές ομοι-

ότητες). Αηδιασμένος ή συγκλονισμέ-

νος, γιατί και στα κακά παιδιά  κάποτε

γεννώνται  και τύψεις ή γιατί ήθελε να

αποκρύψει το πατρικό του έγκλημα,

πετά στα βράχια το κοφτερόδοντο

δρεπάνι, το καρχαρόδοντο όπως περι-

γράφει ο Ησίοδος  και  εξακοντίζει στη

θάλασσα τα “μήδεα”, που με ελαφρά

πηδηματάκια σαν ελαφροπετρούλες,

απομακρύνονται   και  επιπλέουν στον

αφρό της θάλασσας. 

Από τα αίματα που έπεσαν στη Γή,

γεννήθηκαν οι Γίγαντες μα και οι νύμ-

φες οι Μελιάδες. Τα “μήδεα” τώρα, τα-

ξιδεύουν με το  κύμα.  Συμβολικά ταξι-

δεύουν επί εννέα μήνες και μέσα στα

κύματα και στον αφρό τους κυοφορεί-

ται  η Αφροδίτη (Αφρογένεα γι΄ αυτό

την είπαν). 

Ο ευνουχισμός έγινε κάπου στην

Αχαΐα. Το πεταγμένο φονικό όργανο,

εκεί στο ακρωτήριο που έπεσε,  έδωσε

το όνομα του:  και το είπαν από τότε

“Δρέπανο”. Τα “μήδεα” περνούν στο

Ιόνιο, έρχονται στη  Μεσόγειο, γυρνάν

και περνούν από τα Κύθηρα, δεν στα-

ματούν όμως εκεί. (βαφτίζεται όμως η

Αφροδίτη και Κυθέρεια). Φτάνουν στη

Κύπρο όπου και τελικά  η Κυπρογένη-

τη  Αφροδίτη γεννιέται. (Η Κυπρογε-

νέα είναι τώρα). Την λένε και “Φιλο-

μειδή”,  δηλαδή που αγαπά το χαμόγε-

λο, παρ΄ όλο που άλλοι,  πιο έμπειροι

της  ζωής και της Ελληνικής Γραμμα-

τείας την γράφουν Φιλομηδή από τα

“μήδεα” που λένε, γιατί όπως πάλι

εκείνοι λένε, αυτό της ταιριάζει περισ-

σότερο. 

Λένε και  άλλα πάνω στο όνομα της οι

αντιρρησίες και ανιχνευτές των από-

κρυφων γραφών. Λένε  ότι δεν βγήκε

από τα κύματα  γιατί τότε ο Ησίοδος

θα την ονομάτιζε Αφροδ-ύ-τη αναδυο-

μένη δηλαδή  από τον αφρό. (από το

ρήμα  αναδύομαι – καταδύομαι). Την

ονομάτισε όμως Αφροδ-ί- τη,  που έχει

το δεύτερο συνθετικό από  το ρήμα

“δίω” δηλαδή,  φεύγω γρήγορα, φεύ-

γω τρέχοντας. Σχετικά ο Πλάτων στον

“Κρατύλο” του  στο 406 c απόσπασμα

σχολιάζει «Περί δε  της Αφροδίτης

ούκ  άξιον  Ησιόδω  αντιλέγειν,  αλλά

συγχωρείν ότι δια την εκ του αφρού

γένεσιν “Αφροδίτη”  εκλήθη». Δηλαδή

δεν αξίζει να υποστηρίξει κανείς αυτά

που λέει ο Ησίοδος ότι δήθεν η Αφρο-

δίτη γεννήθηκε από τον αφρό και για

αυτό την είπαν έτσι. Το μόνο που πρέ-

πει είναι να τον συγχωρέσομε για το

λάθος του.   

Και ο Έρωτας;  Εκεί στο Συμπόσιο του

Πλάτωνα, η Διοτίμα τονίζει σε ελεύθε-

ρη μετάφραση,  ότι ο  «Έρωτας είναι

ποίηση», θεωρώντας ότι η ποίηση, εί-

ναι μια γενική έννοια. Μια γενική έν-

νοια, «που περνά από την  ανυπαρξία,

στην  ύπαρξη».  Σε άλλο σημείο στο

”Συμπόσιο”  λέγεται ότι «ο Έρωτας κυ-

νηγά το ωραίο και το αγαθό». Μήπως

κυνηγά αυτά γιατί ουσιαστικά τα στε-

ρείται; Ιστορικά καταγράφεται ότι εί-

ναι εκ γενετής φτωχός, σαν γιος της

Πενίας. Μήπως είναι και άσχημος αλ-

λά και κακός; Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο

τι του βρήκε η Αφροδίτη και έγινε ται-

ριαστό ζευγάρι με αυτόν; Ένας θεός

ξέρει. Όμως η σύγχρονη Αφροδίτη

ίσως να ξέρει περισσότερα, γι’ αυτό

όπου βρίσκει φτωχό και χωρίς “Επώ-

νυμο”, φοβάται και “δίει” ήγουν φεύγει

κατατρομαγμένη. Αυτό ασφαλώς το

είχανε προβλέψει οι Αρχαίοι όταν την

διέκριναν σε “Ουράνια”, λάτρη του

ιδανικού πλατωνικού έρωτα, και “Πάν-

δημη”, δηλαδή, αυτή που λέμε της

σάρκας και του συμφέροντος, της επί

πληρωμή και ταιριαστής με τον αγο-

ραίο έρωτα. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

1 ) Πλάτωνος “Συμπόσιο”  Εκδ.Εστίας. 2000

2)  Ησίοδος ΄΄Έργα και Ημέρες .Θεογο-

νία.΄΄ Εκδ.Ζήτρος.2001

3) Ελλήνων Χρονολόγιον 2007, Ο “Ερως

στην Αρχαία Ελλάδα” Εκδ.Γεωργιάδης  

4) Ζαν Μαρκάντε. “Οι Έλληνες” (Ο έρωτας

στην τέχνη) Εκδ. Διαχρονική. 

Ησιόδεια  Αφροδίτη 

και Έρωτας
“Ελάφι, μη θες να δεις / στα μάτια το λιοντάρι εσύ, / γιατί ακριβά
θα το πληρώσεις...” Κυδίας

Από 3/7/08 και για 2 εβδομάδες

o Δήμος Βάρης  ανοίγει διάλο-

γο για το  Στρατηγικό Σχέδιο,

το οποίο εξέθεσε στο Δημοτικό

Συμβούλιο την περασμένη Τε-

τάρτη, εξ’ αναβολής από τη

Δευτέρα, όπως μας ενημερώνει

με δελτίο τύπου. Προφανώς

δεν θα προβεί σε διαβούλευση

με φορείς και πολίτες σε ανοι-

χτές συναντήσεις, αφού και ο

χρόνος είναι συμπιεσμένος.

Μπορείτε όμως όσοι ενδιαφέ-

ρεστε, να υποβάλετε τις δικές

σας παρατηρήσεις ή προτάσεις

προκειμένου να διαμορφωθεί

το τελικό σχέδιο προγραμματι-

σμού έργων τα επόμενα τρία

χρόνια.

«Η Δημοτική Αρχή επιθυμεί την

ενεργή σας συμμετοχή και προ-

σβλέπει να   σταθείτε   αρωγός

στη    προσπάθεια   της  αυτή»

επισημαίνει ο Δήμαρχος Παν.

Καπετανέας.

Το πλήρες κείμενο του Στρατη-

γικού Σχεδίου μπορείτε να

βρείτε:

• στις ιστοσελίδες του Δήμου: 

www.vari.gr και

www.vari.gov.gr

• Στα   Γραφεία   της  Δημοτικής

Επιχείρησης     στο     Λιμάνι

Βάρκιζας.

Για περισσότερες πληροφορίες

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

επικοινωνούν με το τηλέφωνο

210-8979094 κατά τις εργάσι-

μες μέρες  και  ώρες. (9.00-

15.30μ.μ.)

Οι παρατηρήσεις και οι προτά-

σεις μπορούν να αποστέλλο-

νται μέχρι 18/7/2008: Ταχυδρο-

μικώς: (Βασ. Κων/νου  25 Βάρη

16672)

•  e-mail: info@vari.gr

• Παράδοση στο Γραφείο της

Δημοτικής Επιχείρησης   στο

Λιμάνι της Βάρκιζας ή στο Δη-

μαρχείο, Γραφείο Δημάρχου.

Στο Δ.Σ. το  Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα της Βάρης
Στις 9 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο «ΑΚΤΗ», πραγμα-

τοποιήθηκε πανηγυρική συνεστίαση του Ροταρια-

νού Ομίλου Ραφήνας, όπου έγινε αλλαγή ηγεσίας.

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Δούκας παρέδωσε την

προεδρία στην  Σοφία Ξυπολύτου για το έτος 2008

– 2009.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση. Στο μέσον ο πρόε-

δρος Παν. Δούκας και δεξιά του η νέα πρόεδρος

Σοφία Ξυπολύτου.

Αλλαγή ηγεσίας στο

Ρόταρυ Ραφήνας
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Από 28 Μαϊου εως 12 Ιουνίου, η κυβέρνηση
Καραμανλή απέδειξε για άλλη μιά φορά (με-
τά τον Σημίτη), σε όλον τον κόσμο ότι η Ελ-
λάδα είναι κράτος περιορισμένης εθνικής κυ-
ριαρχίας. Εκείνες τις μέρες τμήματα του
εθνικού μας χώρου παραχωρήθηκαν για
ασκήσεις σε κράτος μη μέλος του ΝΑΤΟ, στο
Ισραήλ. 
Στην άσκηση   πήραν μέρος συνολικά 130 ισ-
ραηλινά αεροσκάφη και ελικόπτερα, χρησιμο-
ποιήθηκαν δύο ιπτάμενα τάνκερ για επιχειρή-
σεις εναέριου ανεφοδιασμού πάνω από την
Κρήτη, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις βομ-
βαρδισμοί με ψεύτικες βόμβες στο πεδίο βο-
λής Κρανέας (έξω από την Λάρισα), τέσσε-
ρεις καταδρομικές επιχειρήσεις για εντοπι-
σμό και διάσωση καταρριφθέντων πιλότων
στην Κάρπαθο, δέκα μαζικές εικονικές αερο-
μαχίες, μεταξύ ελληνικών και ισραηλινών αε-
ροσκαφών, ενώ συμμετείχε και ελληνική
φρεγάτα νότια της Γαύδου.
Κατ’ απαίτηση των Ισραηλινών χρησιμοποιή-
θηκαν στην άσκηση και τα ρωσσικά αντιαερο-
πορικά συστήματα των Ενόπλων μας Δυνά-
μεων, TOR-M1 που αντίστοιχα διαθέτει και το
Ιράν, ώστε τα ισραηλινά μαχητικά να κατα-
γράψουν τους κωδικούς τους. Και πρέπει να
είναι κάποιος εξαιρετικά αδαής για να πιστέ-
ψει ότι το Ισραήλ δεν θα παραδώσει αυτούς
τους κωδικούς στην Τουρκία, αχρηστεύοντας
έτσι ένα σημαντικό αντι-αεροπορικό μας
όπλο.
Η επιλογή της κωδικής ονομασίας της ασκή-
σεως-«Ένδοξος Σπαρτιάτης»-καταδεικνύει
την στοχοποίηση του Ιράν και την πρόθεση
Αμερικανών και Ισραηλινών να προσβάλλουν
κατάφωρα τις εθνικές ευαισθησίες των Ιρα-
νών και να στείλουν σε μία ανεξάρτητη χώρα
ένα ιταμό τελεσίγραφο απαιτήσεως υποτα-
γής. 
Η παράδοση αμυντικών μας μυστικών σε ξέ-
νη δύναμη, στρατιωτική σύμμαχο της Τουρ-
κίας, τι συνιστά; Ας μας πει η κυβέρνηση της
Ν.Δ.
Πόσο ακριβά θα πληρώσουμε τελικά τη σιωπή
των Αμερικανών για την πιθανολογούμενη

εμπλοκή κυβερνητικών
στελεχών στο σκάνδαλο
της Siemens;
Διά της εμπλοκής μας
στους αμερικανο-ισραηλινούς επεκτατικούς
τυχοδιωκτισμούς γίναμε πλέον μέρος του
προβλήματος, συντασσόμενοι στρατιωτικά
με την πλευρά των Η.Π.Α και του Ισραήλ στη
σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν. Οι δε
Αμερικανοί επιδιώκοντας να μας δέσουν ακό-
μα περισσότερο στο άρμα τους και να μας
προσφέρουν-με το αζημίωτο φυσικά -την
προστασία τους έναντι ενδεχόμενης πυραυ-
λικής προσβολής της χώρας μας από το Ιράν,
μας κάρφωσαν με δημοσίευμα των New York
Times (20 Ιουνίου 2008) που γράφει: «Οι
Η.Π.Α. δηλώνουν πως η ισραηλινή άσκηση
στρέφεται κατά του Ιράν. Το Ισραήλ διεξήγα-
γε μία μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση
στις αρχές του μήνα την οποία Αμερικανοί
αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως πρόβα για
μιά ισχυρή ισραηλινή επίθεση κατά των πυρη-
νικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Περισσότερα
από 100 ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη συμ-
μετείχαν σε ασκήσεις πάνω από την Ελλάδα
την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόσταση που διή-
νυσαν τα ισραηλινά αεροσκάφη μέχρι να ει-
σέλθουν στον ελληνικό εναέριο χώρο είναι
ακριβώς η ίδια με την απόσταση των 1.450 χι-
λιομέτρων μεταξύ του Ισραήλ και του Νατάζ
(ιρανική περιοχή) όπου βρίσκονται οι, στοχο-
ποιημένες από τους Ισραηλινούς, ιρανικές
πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Τα Μ.Μ.Α. (Μέσα Μαζικής
Αποβλάκωσης) εσίγησαν.
Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Θ. Ρουσσόπουλος

προσπάθησε να καλύψει το γεγονός αλλά το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παραδέχθηκε με
ανακοίνωσή του τον επιθετικό χαρακτήρα
μιάς άσκησης στην οποία τα ελληνικά αερο-
σκάφη έπαιζαν τον ρόλο του «εχθρού». Φα-
ντασθείτε τώρα, ότι αφού οι Ισραηλινοί πιλό-
τοι χαρτογράφησαν κάθε σπιθαμή του ελλη-
νικού εδάφους και κατέγραψαν στις εικονι-
κές τους αερομαχίες με τους Έλληνες πιλό-
τους τις επιχειρησιακές δυνατότητες αερο-
σκαφών και πιλότων μας, πόσες πολύτιμες
πληροφορίες θα έχουν να παραδώσουν
στους συμμάχους τους Τούρκους την αερο-
πορία των οποίων εκπαιδεύουν εδώ και πολ-
λά χρόνια, συμμετέχοντας στις καθημερινές
παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας.
Το θέμα έθεσε στη Βουλή στις 24 Ιουνίου ο
πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Γ. Καρατζαφέρης, ο
οποίος απευθυνόμενος στον Γ. Σουφλιά, εί-
πε: «Κύριε υπουργέ, μήπως προχθές αντιλη-
φθήκατε μια μεγάλη άσκηση που έγινε στο
σύνολο της πολεμικής αεροπορίας του Ισ-
ραήλ, με το οποίο δεν είμαστε μαζί στο ΝΑ-
ΤΟ, πάνω από τον ελλαδικό χώρο, όπου ο
στόχος ήταν η μικρή σας περιοχή, η εκλογική
σας περιφέρεια, η Λάρισα; Η άποψη των Αμε-
ρικανών είναι ότι έγινε γιατί ετοιμάζουν επί-
θεση στο Ιράν και ήθελαν να προπονηθούν σε
μεγάλη απόσταση”. Και παρακάτω: “Πως δέ-
χθηκε η κυβέρνησή σας, κύριε υπουργέ, να
μπούμε στο πρόβλημα και αύριο το Ιράν να

σημαδεύει την Κρήτη;
[...]Εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι
αυτό το τρομακτικό το οποίο κάνατε φθάνει
σε όρια έξω από την ενδοτικότητα”. Στη συ-
νέχεια αναφέρεται σε περιστατικό όπου το
1996 έπεσε ένα τουρκικό αεροσκάφος στο
Αιγαίο. «Ο ένας κυβερνήτης ήταν Τούρκος
και ο άλλος Ισραηλινός. Μετά από ανακρίσεις
που έγιναν, από τις μυστικές υπηρεσίες της
χώρας διαπιστώθηκε ότι πενήντα κυβερνήτες
των ισραηλινών μαχητικών είναι στην τουρκι-
κή αεροπορία και την εκπαιδεύουν! (υπάρχει
γραμμένο στα αρχεία της Ε.Υ.Π. και το έγρα-
ψε ο θαρραλέος πρώην υπουργός του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κύριος Κουτσογιάννης στο βιβλίο
του “Νόμιμος Άμυνα”»
Και συνεχίζει: «Είναι αυτοί που κάνουν τις
παραβιάσεις πάνω από το Αιγαίο. Και να σας
πω ότι πέρυσι η ισραηλινή αεροπορία έκανε
παραβιάσεις του εναέριου χώρου στην Κρήτη
και στις Κυκλάδες*. Με αυτούς εσείς κάνατε
μιάν άσκηση πάνω από τον ελλαδικό χώρο,
πάνω από την Λάρισα με στόχο στην Κρανιά.
Αυτή είναι η πραγματικότητα»!
Έχουν άδικο μετά, κάτι θυμόσοφοι παππού-
δες που σιγοψιθυρίζουν εδώ και χρόνια για
τους πράσινους και μπλε ότι «αυτοί παιδάκι
μου, έτσι όπως πάνε θα πουλήσουν και της
Παναγιάς τα μάτια»;  

* Η αναφορά του Γ. Καρατζαφέρη σε περσινές παρα-

βιάσεις του εναέριου χώρου μας από την ισραηλινή

πολεμική αεροπορία αφορά στο περιστατικό της 5ης

Φεβρουαρίου 2007, όταν ένας σχηματισμός 30-35 ισ-

ραηλινών μαχητικών αεροσκαφών παραβίασε το FIR

Αθηνών πάνω από την Κάρπαθο, χωρίς την προβλε-

πόμενη κατάθεση σχεδίου πτήσεως στις ελληνικές

αρχές. Στον σχηματισμό μετείχαν 22-25 μαχητικά

διώξεως-βομβαρδισμού πλήρως εξοπλισμένα, πέντε

ιπτάμενα τάνκερ, δύο μαχητικά συνοδά των τάνκερ

και ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου το οποίο

«τύφλωσε» προσωρινά τα ραντάρ της Υ.Π.Α. και της

Πολεμικής μας Αεροπορίας, με αποτέλεσμα τα ξένα-

εχθρικά αεροσκάφη να φτάσουν ανενόχλητα μέχρι

τις Κυκλάδες. 

Κοινή άσκηση Ελλάδος-Ισραήλ
Γίναμε μέρος του Μεσανατολικού

προβλήματος
Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Βρίσκομαι στην όμορφη Μεσσηνία, με

όλες τις πληγές που γέμισε από τις φω-

τιές. Τώρα πληγώνεται για άλλη μια φο-

ρά με τις χωματερές που γεμίζουν από

φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Την ώρα που στις λαϊκές της Αθήνας οι

τιμές των λαχανικών είναι απαγορευτι-

κές για μεγάλη μερίδα πολιτών, στην

περιοχή της Μεσσηνίας  φορτώνονται

φορτηγά για τη χωματερή ή για ζωοτρο-

φή. 

Σε απόγνωση οι καλλιεργητές της ευρύ-

τερης περιοχής της Κυπαρισσίας, όπου

παράγονται 150.000 τόννοι καρπούζι

ετησίως, μιλούν για αποκλεισμό τους

από μεγάλα συμφέροντα. Ολόκληρα

φορτηγά με ντομάτες, πιπεριές, κολοκύ-

θια, μελιτζάνες άριστης ποιότητας φεύ-

γουν από το συσκευαστήριο της περιο-

χής για τα ζώα ή τη χωματερή. 

Την ίδια ώρα σε μανάβη της πόλης μόλις

5 χλμ. από το συσκευαστήριο οι τιμές εί-

ναι 1.80  για την ντομάτα και 1 ευρώ  για

μελιτζάνες πιπεριές. Το καρπούζι στην

περιοχή το παίρνουν οι έμποροι 8 λεπτά

για να φθάσει  στην Αθήνα 70-80 λεπτά

το κιλό.

«δεν τα παίρνουν οι έμποροι», μας είπε

ο υπεύθυνος του συσκευαστηρίου. «πα-
λιά τα μεγάλα super markets έπαιρναν
όλη την παραγωγή με τιμές χαμηλές που
καθόριζαν εκείνοι, τώρα παίρνουν από
κοντά στην Αθήνα».
Περισσότεροι  από 10 τόννοι φρέσκων

λαχανικών την ημέρα καταλήγουν στα

ζώα ή στη χωματερή την ίδια ώρα που

στην τηλεόραση η ακρίβεια είναι το πρώ-

το θέμα και οι μισθωτοί περιμένουν να

πέσουν οι τιμές για να ψωνίσουν στη

λαϊκή. 

Ρεπορτάζ : Β. Αλεξανδροπούλου

10 τόννοι φρέσκων λαχανικών

την ημέρα καταλήγουν 

στα ζώα ή στη χωματερή
Η Ναυτεμπορική On Line (Τρί-

τη, 24 Ιουνίου) γράφει:

KATAΔΙΚΑΣΤΙΚΗ για την Τουρ-

κία ήταν η απόφαση του Ευρω-

παϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπί-

νων Δικαιωμάτων ΕΔΑΔ για τις

δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ

και του Σολωμού Σολωμού, τον

Αύγουστο 1996. 

Το ΕΔΑΔ έκρινε την Τουρκία

ένοχη για παραβίαση του άρ-

θρου 2 της Ευρωπαϊκής Συνθή-

κης για τα Ανθρώπινα Δικαιώ-

ματα που αφορά το δικαίωμα

στη ζωή καθώς και για παρα-

βίαση του άρθρου 2 σε ό,τι

αφορά τη μη διεξαγωγή αποτε-

λεσματικής έρευνας για τις

συνθήκες θανάτου των Ισαάκ

και Σολωμού. 

Το Δικαστήριο επεδίκασε

80.000€ ως αποζημίωση στη

χήρα του Ισαάκ, άλλες

35.000€ στη χήρα του Ισαάκ,

τους γονείς του Ισαάκ και στον

πατέρα του Σολωμού, ενώ η

Αγκυρα θα πρέπει να καταβά-

λει επίσης το ποσό των

15.000€ σε κάθε ένα από τα

αδέλφια των Ισαάκ και του Σο-

λωμού. Επιπλέον η Τουρκία θα

πληρώσει 12.000€ δικαστικά

έξοδα. 

Οι προσφυγές κατατέθηκαν

από τις οικογένειες των δολο-

φονηθέντων Τάσου Ισαάκ και

Σολωμού Σολωμού εναντίον

Τουρκίας. 

Το ΕΔΑΔ, με προηγούμενη

απόφασή του, έκανε αποδεκτή

την προσφυγή που καταχωρή-

θηκε από την οικογένεια του

Τάσου Ισαάκ το 1998. Ο Ισαάκ

δολοφονήθηκε το 1996 στη νε-

κρή ζώνη στην περιοχή της Δε-

ρύνειας κατά τη διάρκεια αντι-

κατοχικής εκδήλωσης μοτοσι-

κλετιστών. 

Το 1999, το ΕΔΑΔ, αποδέχτηκε

την προσφυγή της οικογένειας

του Σολωμού Σολωμού, ο οποίος

δολοφονήθηκε μετά την κηδεία

του Τάσου Ισαάκ, όταν άοπλος,

προσπάθησε να σκαρφαλώσει

στον ιστό της τουρκικής σημαίας

στο φυλάκιο των στρατευμάτων

κατοχής της Δερύνειας για να

την κατεβάσει. 

Η προσφυγή των δύο οικογε-

νειών στηρίχθηκε στα άρθρα 2

(δικαίωμα στη ζωή), 8 (δικαίω-

μα στο σεβασμό της ιδιωτικής

και οικογενειακής ζωής) και 14

(απαγόρευση στη διάκριση),

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι οι-

κογένειες καταγγέλλουν την

παράνομη δολοφονία των συγ-

γενών τους από πράκτορες της

τουρκικής Κυβέρνησης και την

αδυναμία των τουρκικών Αρ-

χών να διεξάγουν έρευνα για

τις δολοφονίες. 

Η υπόθεση του Σολωμού στηρί-

χθηκε επίσης στο άρθρο 1

(υποχρέωση στο σεβασμό των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων) και

3 (απαγόρευση απάνθρωπης

και εξευτελιστικής μεταχείρι-

σης).

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Καταδίκη της Τουρκίας για τις

δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ

και Σολωμού Σολωμού
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Απογοητευτική υπήρξε η

ανταπόκριση του κόσμου, τό-

σο κατά τη διάρκεια της δημό-

σιας διαβούλευσης, όσο και

κατά τη λογοδοσία του δημάρ-

χου που υπήρξε ακόμα μικρό-

τερη έως μηδαμινή. Πρέπει να

σημειώσουμε ωστόσο στη λο-

γοδοσία ότι άλλαξε αιφνίδια ο

τόπος διεξαγωγής, χωρίς να

ενημερωθούν ούτε καν οι εκ-

πρόσωποι των τοπικών ΜΜΕ,

που πήγαν πρώτα στον προα-

ναγγελθέντα χώρο και έψα-

χναν...

Λογοδοσία δημάρχου

Σε απελπιστικά μικρό ακροατή-

ριο που αποτελείτο κυρίως από

δημοτικούς συμβούλους, υπαλ-

λήλους του Δήμου, δημοσιο-

γράφους τοπικών εντύπων και

ελάχιστους κατοίκους, έγινε η

δεύτερη κατά τη διάρκεια της

πολύχρονης θητείας του Δη-

μάρχου Ανδρέα Κεχαγιόγλου. 

Μια λογοδοσία χωρίς μεγάλα

οράματα και στόχους, αφού την

τελευταία 8ετία έχουν γίνει

ελάχιστα έργα, ενώ καρκινοβα-

τεί η ολοκλήρωση του Π.Π.Κ.,

παρότι ο δήμος έχει συνάψει

δάνειο για την αποπεράτωσή

του. Ο αρχηγός της μείζονος

μειοψηφίας κάθισε στο πάνελ

με τον λογοδοτούντα δήμαρχο

και δεν μπόρεσε να αντιπαρατε-

θεί επαρκώς σε μεγίστης σημα-

σίας θέματα, όπως η άφιξη του

προαστιακού και της Αττικής

Οδού, μέχρι το λιμάνι. Κάτι που

αποκλείει μετά βδελυγμίας ο

δήμαρχος, ενώ αποτελεί τη μό-

νη λύση για την αποσυμφόρηση

της πόλης, που έχει παραδοθεί

άνευ όρων στην παράνομη

στάθμευση κατοίκων, παραθερι-

στών, επισκεπτών και κυρίως

ταξιδιωτών του Σαββατοκύρια-

κου. Ο βιολογικός που μονοπώ-

λησε προεκλογικά, τις τρεις τε-

λευταίες αναμετρήσεις, βρίσκε-

ται ακόμα στις καλένδες, παρό-

τι έχει προχωρήσει ικανοποιητι-

κά στα ΣΔΙΤ. Ένα άλλο έργο

πνοής για την πόλη, το υπόγειο

πάρκινγκ, που κρίθηκε οικονο-

μικά επαρκές να γίνει μέσω

ΣΔΙΤ, θα προκαλέσει μεγάλο

πρόβλημα στις δύο ποδοσφαιρι-

κές ομάδες της Ραφήνας, που

παίζουν και οι δύο φέτος στην

Α. ΕΠΣΑΝΑ, καθώς έχει χωρο-

θετηθεί στο Ο.Τ. του γηπέδου,

με αποτέλεσμα μόλις ξεκινή-

σουν οι εργασίες να στερηθούν

την έδρα τους οι προαναφερό-

μενες ομάδες. Επίσης εν εξελί-

ξει βρίσκεται η κατασκευή του

β’ παιδικού σταθμού, έργο της

Νομαρχίας, κάτι που θα ανακου-

φίσει έστω κατ’ ολίγο τις διαρ-

κώς αυξανόμενες ανάγκες. Το

πιο απογοητευτικό για τη Ραφή-

να είναι η διαπίστωση που εξέ-

φρασε ο κ. Σκουμπούρης της

Μαραθωνίου διαδημοτικής επι-

χείρησης, που επεξεργάστηκε

τα στοιχεία, ότι υπάρχει αύξηση

της μέσης και μεγαλύτερης ηλι-

κίας, όπως και των μεταναστών

στην περιοχή.  

Ελπιδοφόρα και θετικά στοιχεία

είναι η καλή απόδοση της ΔΕ-

ΑΡ, (Δημοτική Επιχείρηση), και

ο πρόεδρός της δ.σ.  Νίκος Δη-

μητρόπουλος, οικονομολόγο,

που χάρη σ’ αυτόν οφείλεται το

ότι ο Δήμος Ραφήνας είναι απ’

τους πρώτους που εφάρμοσαν

το διπλογραφικό σύστημα·

παίρνει μάλιστα ετήσιο μπόνους

γι αυτό. Επίσης στα θετικά προ-

στίθεται η καλή οργάνωση των

εθελοντών πυροσβεστών και

του πολιτιστικού κέντρου, παρά

τα οικονομικά προβλήματα που

αντιμετωπίζει. 

Ο Δήμος Ραφήνας χωρίς να

ανήκει στους χρεωμένους δή-

μους, δεν ανήκει επίσης σ’ αυ-

τούς που έχουν αρκετά έσοδα,

ίσως γιατί μέχρι τώρα συνειδη-

τά δεν αξιοποιεί αποδοτικά την

δημοτική του περιουσία. 

Απ’ την λογοδοσία για λόγους

ανωτέρας ανάγκης, απουσίαζαν

και οι δύο επικεφαλής της ελάσ-

σονος μειοψηφίας, που αντιμε-

τωπίζουν προβλήματα υγείας ο

ένας, και συγγενικού του προ-

σώπου ο δεύτερος.  

Αγγελική Ραγκούση

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Γονέων

Ανατ. Αττικής παραβρέθηκε στο Νομαρχιακό

Συμβούλιο, για το προ ημερησίας θέμα που

έθεσε η παράταξη του Θ. Μπαλή για σχολι-

κούς συνοδούς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δημ. Μπαρούτας, ο

οποίος πρότεινε να αποφασίσει η Νομαρχία

να ζητήσει σχολικούς συνοδούς για τα λεω-

φορεία που μεταφέρουν μαθητές Νηπιαγω-

γείου και Δημοτικού Σχολείου, που σήμερα

δεν υπάρχουν, ενώ αντιθέτως στα ιδιωτικά

σχολεία επιβάλλεται.

Η πρόεδρος του Ν.Σ. Μαρία Κατσιμίχα εισή-

γαγε το θέμα μετά από απόφαση του Ν.Σ. και

ο Νομάρχης Λ. Κουρής,  συμφώνησε με την

εισήγηση του Δημ. Μπαρούτα, πλην όμως

δεν καλύπτονται νομικά και δεν θα μπορούν

να εκταμιεύσουν χρήματα για να πληρώσουν.

Γι’ αυτό πρότεινε να προκηρύξουν δύο προ-

σφορές: Μία που να έχει και σχολικο συνοδό

μέσα και μία που να μην έχει, ενώ παράλλη-

λα με ψήφισμά τους να ζητούν από τα αρμό-

δια Υπουργεία να εγκρίνουν κονδύλι και για

συνοδούς. Παράλληλα δε να πιέσουν ώστε

να προβλεφθεί υποχρεωτική ύπαρξη του συ-

νοδού.

H παράταξη που εισηγήθηκε το θέμα δεν

έμεινε ικανοποιημένη και δεν ψήφισε την

πρόταση.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ κατέθεσε προτά-

σεις  για τη μεταφορά των μαθητών όπως:

Στο νέο διαγωνισμό που θα προκηρύξετε για

τη μίσθωση οχημάτων για τη μεταφορά μα-

θητών να συμπεριλάβετε στους όρους των

συμβάσεων τα παρακάτω

1. Τα οχήματα για να μπορούν να  λάβουν μέ-

ρος στο διαγωνισμό να διαθέτουν σχολικό

συνοδό. Είναι αδιανόητο παιδία ηλικίας ακό-

μη και τεσσάρων ετών να επιβιβάζονται και

να αποβιβάζονται στα οχήματα χωρίς επίβλε-

ψη, να δένουν τις ζώνες χωρίς βοήθεια και

κατά τη διάρκεια του δρομολογίου να είναι

τελείως  ανεπιτήρητα αφού ο οδηγός είναι

προσηλωμένος στην οδήγηση.

2. Κάθε όχημα που θα μισθώνεται από τη Νο-

μαρχία για μεταφορά μαθητών να δεσμεύεται

από τη σύμβαση και  για τη μεταφορά των μα-

θητών στις εννέα διδακτικές επισκέψεις

τους, που προβλέπονται για κάθε σχολικό

έτος (χωρίς κόστος για τα παιδιά). Εγινε δε-

κτό από το Ν.Σ.

3. Να απαγορεύεται ρητά η ανάθεση των

δρομολογίων από την ανάδοχο  εταιρία σε

άλλες εταιρίες ή ιδιοκτήτες οχημάτων.

1. Οι νέες συμβάσεις να βρίσκονται στα σχο-

λεία την 1η Σεπτέμβρη 2008 

2. Στις νέες συμβάσεις να αναφέρεται ξεκά-

θαρα όχι μόνο η ανάδοχος εταιρεία αλλά και

τα στοιχεία του οχήματος που θα εκτελεί το

δρομολόγιο (αριθμός κυκλοφορίας κτλ) κα-

θώς    και των οδηγών .Είναι αυτονόητο ότι οι

εκπαιδευτικοί και οι γονείς των παιδιών πρέ-

πει να γνωρίζουν  πιο όχημα και ποιος οδη-

γός μεταφέρει τους μαθητές. 

3. Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των οχη-

μάτων από τις αρμόδιες επιτροπές σε καθη-

μερινή βάση. 

Λογοδοσία Δημάρχου Ραφήνας 

χωρίς στόχους και οράματα

Θα λέγαμε “για τα μάτια του κόσμο” ότι γίνονται σε πολλούς Δήμους οι λογοδοσίες των Δημάρ-

χων και οι διαβουλεύσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων κάθε πόλης, αφού μέσα σε διά-

στημα μιας εβδομάδας προσπαθούν να τα συμπιέσουν όλα μαζί. Και γίνεται διότι με το νέο Κώ-

δικα περί Δήμων και Κοινοτήτων υποχρεούνται να τα πράξουν.

Ετσι και ο Δήμαρχος Ραφήνας παρουσίασε την Α’ φάση του επιχειρησιακού προγράμματος, την

Τετάρτη 18 του μήνα. Δύο ημέρες μετά έγινε η δημόσια διαβούλευση σε κεντρικό ξενοδοχείο της

πόλης και έξι μέρες μετά ο απολογισμός του δημάρχου. 

Από αριστερά ο επικεφαλής της μείζονος κ. Γ. Χριστόπουλος, ο πρόεδρος του Δ. Σ. Κ. Μυ-
τιληναίος, ο δήμαρχος Α. Κεχαγιόγλου και η γραμματέας του Δ. Σ.  Μ. Τσεβά. 

Λιμνάζουν τα μεγάλα προβλήματα

Σχολικούς Συνοδούς στα δημόσια σχολεία

ζητούν γονείς και εκπαιδευτικοί
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Ολοκληρώθηκε με το διήμερο συνέδριο

της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινο-

τήτων (ΚΕΔΚΕ), η απαραίτητη διαβού-

λευση προς την κατεύθυνση της νέας δι-

οικητικής μεταρρύθμισης της χώρας, με

βάση τις προσχεδιασμένες κυβερνητικές

επιλογες.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην

Αθήνα την Τρίτη και Τετάρτη (23,24/6),

ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών

Προκόπη Παυλόπουλου, εκπροσώπων

των κομμάτων και κύριο εισηγητή τον

πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ, Δήμαρχο Αθηναί-

ων Νικήτα Κακλαμάνη.

Κοινή συνισταμένη όλων των πλευρών

και των κομμάτων - πλην ΚΚΕ - με μικρές

επιμέρους αποκλίσεις, είναι η επιδίωξη

γιγαντισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Α και Β’ βαθμού με στόχο την ισχυροποί-

ησή τους και σκοπό τη διαχείριση του

ΕΣΠΑ, του 4ου δηλαδή Κοινοτικού Πλαι-

σίου Στήριξης.

Χρονική επιδίωξη, όπως ρητά αποκάλυ-

ψε ο Υπουργός Εσωτερικών, είναι μέχρι

το τέλος του χρόνου να έχει ψηφιστεί ο

νέος μεταρρυθμιστικός νόμος και οι

εκλογές του 2010 να γίνουν με το νέο

νόμο.

Σημεία που δείχνει να επιμένει η Κυβέρ-

νηση, είναι να παραμείνει, παράλληλα με

τον εκλεγμένο έμμεσα ή άμεσα πρόεδρο

της Περιφέρειας και ο διορισμένος

“Γραμματέας” της Περιφέρειας (σημερι-

νός Περιφερειάρχης) και το εκλογικό σύ-

στημα της μειοψηφούσας αυτοδυναμίας

του 42%!

Τη θέση αυτή δεν την επανέλαβε ο Πρ.

Παυλόπουλος στην ομιλία του, στην

ΚΕΔΚΕ, αλλά την προέβαλε με κατηγο-

ρηματικό τρόπο στο συνέδριο της ΕΝΑΕ

«...το εκλογικό σύστημα του 42% δεν
πρόκειται να αλλάξει καθώς είναι το σύ-
στημα το οποίο επιτρέπει στα συλλογικά
όργανα να παίρνουν πιο γρήγορα απο-
φάσεις, κυρώς όταν η Ν.Α. θ’ αποκτήσει
περισσότερες αρμοδιότητες».

Αίσθηση πάντως προκαλεί η επιμονή

στην ...εφεύρεση της πλειοψηφούσας

μειοψηφίας που τείνει να γενικευθεί

και να εγκαθιδρυθεί ως ...νέα “δημο-

κρατική” αρχή.

Η αυτονόητη δημοκρατική αρχή της αντι-

στοιχίας λαϊκής πλειοψηφίας και εκλεγ-

μένων εκπροσώπων της, ανατρέπεται

από την, αγγλοσαξωνικής εμπνεύσεως,

παραμορφωτική εκπροσώπηση, που τεί-

νει να καθιερωθεί, καθιστάμενη “κοινή

συνείδηση” γενικής αποδοχής.

Οι θέσεις της ΚΕΔΚΕ

Κατά τ’ άλλα οι γενικές θέσεις της

ΚΕΔΚΕ, όπως τέθηκαν από τον πρόε-

δρό της Ν. Κακλαμάνη, είναι θέσεις

που “υποστηρίζει η συντριπτική πλειο-

ψηφία των αιρετών της πρωτοβάθμιας

Αυτοδιοίκησης”, όπως ισχυρίστηκε.

Συμπυκνώνονται δε «σ’ ένα κράτος
“στρατηγείο” με αποκεντρωμένους θε-
σμούς και πόρους, βεβαίως, στην Περι-
φερειακή αυτοδιοίκηση, σε ισχυρους
Δήμους, που θα μπορούν ν’ απαντούν
στις ανάγκες των πολιτών για ποιότη-
τα ζωής, για προστασία του περιβάλ-
λοντος, για κοινωνική αλληλεγγύη

(Σ.Σ.: εκλαμβάνονται ως γαρνιτούρα)
και για απασχόληση» (Σ.Σ.: ενίσχυση

των πελατειακών σχέσεων, ομηρία

των ψηφοφόρων και οσμή ρουσφετιών

οσφραίνομαι).

Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευ-

ξη των στόχων ετέθησαν και από τον

εισηγητή και από τον Υπουργό και

τους περισσότερους ομιλητές η μετα-

φορά αρμοδιοτήτων, με συνοδεία με-

ταφοράς αντίστοιχων πόρων, για δε

τις συνενώσεις των Δήμων να προηγη-

θεί «η χωροθέτηση των νέων ανθρω-
πογεωγραφικών ενοτήτων {...} με κρι-
τήρια πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολι-
τισμικά και κοινωνικοοικονομικά...» και

άλλα σωστά και ωραία.

Προϋποθέσεις για όλα ετέθησαν απ’

όλους. Για ασφαλιστικές δικλείδες και

για επιμόρφωση αιρετών δεν έγινε

κουβέντα από κανέναν, λες και οι αι-

ρετοί είναι οι άριστοι πολιτικοί επιστή-

μονες, είναι κοινωνιολόγοι, είναι γνώ-

στες της δημόσιας διοίκησης είναι

χρηστοί και δίκαιοι...

Δεν έθεσαν ακόμη την προϋπόθεση

της μεταφοράς πραγματικής εξουσίας

στα συλλογικά όργανα αντί των μονο-

πρόσωπων φορέων - Δημάρχων - που

είναι οι πραγματοί “αρχοντες”  (ετέθη

από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη

Τσίπρα).

Διοικητική Μεταρρύθμιση με ορίζοντα το 2010

«Εμείς εδώ και χρόνια ως

αυτοδιοικητική πρωτοβου-

λία, που είναι η Αυτοδιοι-

κητική του Συνασπισμού

στον Αυτοδιοίκηση. Προ-

τείνουμε μία ουσιαστική

μεταρρύθμιση της διοίκη-

σης και του πολιτικού μας

συστήματος που ξεκινάει

από το κράτος και φτάνει

μέχρι τους Δήμους. Προ-

τείνουμε επιτελικό κρά-

τος, ισχυρές Περιφέρειες

ως 2ο βαθμό αυτοδιοίκη-

σης με εκλεγμένο Περι-

φερειάρχη και περιφ. Συμ-

βούλιο και αρμοδιότητες

που να μπορούν λειτουρ-

γήσουν.

Αν το ελληνικό κράτος θα

αποφασίσει να αποκε-

ντρωθεί οι νομαρχίες κα-

τά τη γνώμη μας πρέπει

να παραμείνουν ως διαμε-

ρίσματα των περιφερειών.

Ο 2ος βαθμός αυτοδιοίκη-

σης είναι η Περιφέρεια. 

Το ζήτημα είναι τι εξου-

σίες, τι αρμοδιότητες και

τι πόρους θα έχουν οι Πε-

ριφέρειες και οι Δήμοι.

Και εδώ είναι η διαφωνία

μας με την κυβέρνηση, η

οποία δεν προχωράει σε

μεταρρύθμιση σχέσης πε-

ριφέρειας και δήμων, αλ-

λά σε μια σειρά συνενώ-

σεις δήμων και σε συνε-

νώσεις νομαρχιών. Αυτό

από μόνο του δεν λέει τί-

ποτα.

Εμείς μιλάμε για ισχυρούς

Δήμους και όχι για συνε-

νώσεις Δήμων. Ζητάμε

ισχυρές μονάδες τοπικής

Αυτοδιοίκησης».

Πάμε να κάνουμε ένα γι-

γαντισμό, που εξαλείφου-

με και τις ιστορικές του

θέσεις και τον κοινωνικό

του χαρακτήρα.

Γκοτσοπ. Καθόλου, ίσα

ίσα που εμείς και την κα-

θιέρωση της απλής ανα-

λογικής προτείνουμε και

την ουσιαστική λειτουργία

των τοπικών συμβουλίων

με ουσιαστικές αρμοδιό-

τητες.

Να υπάρχει μία μεγάλη

μονάδα ο Δήμος, ο οποίος

θα μπορεί να λειτουργεί

ουσιαστικά αλλά να υπάρ-

χει η δυνατότητα σε

όλους τους δημότες να

συμμετέχουν στη διοίκη-

σή τους πράγμα που δεν

συμβαίνει τώρα.

Κώστας Βενετσάνος

«Η πρόκληση μιας νέας 

Μεταρρύθμισης Πρωτοβάθμιας

Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Πρωτοβουλία για τη

Θεσσαλονίκη» Γιάννης Μπουτάρης μιλώντας εκ μέρους της

«Πανελλαδικής Πρωτοβουλίας Ανεξάρτητων Δημοτικών Κι-

νήσεων» (ΠΑΝΑΚ) εξέφρασε τη διαφωνία της κίνησης στο

προτεινόμενο σχέδιο μεταρρύθμισης, «Καποδίστριας ΙΙ» και

διερωτήθηκε πώς δένει η πρόταση για την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Ποιες εγγυήσεις δί-

νονται ότι οι συνενώσεις θα δημιουργήσουν Δήμους και Πε-

ριφέρειες ικανούς όχι μόνο να επιβιώνουν, αλλά να σχεδιά-

ζουν, να πραγματοποιούν, να χρηματοδοτούν και να συντονί-

ζουν την τοπική ανάπτυξη. 

Πρότεινε μεταξύ άλλων τον πλήρη και σαφή διαχωρισμό των

αρμοδιοτήτων Κυβέρνησης - Περιφέρειας-Πρωτοβάθμιων

ΟΤΑ, αιρετές Περιφέρειες και Περιφερειάρχες, ισχυρές Πε-

ριφέρειες με ενοποίηση περιοχών στη βάση κοινών χαρακτη-

ριστικών και όχι συγκολλήσεων ανόμοιων Περιφερειών,

εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής και κατάργηση του

42%, νέο κώδικα Τ.Α και ουσιαστική τροποποίηση των νόμων

που διέπουν τη χρηματοδότηση της, με στόχο την οικονομι-

κή της αυτοτέλεια και βέβαια κοινωνική διαβούλευση και εξά-

ντληση της δυνατότητας εθελούσιων συνενώσεων.

Κατάσχεση 54 τόνων 

μουχλιασμένων λεμονιών από τη

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Την εισαγωγή στη χώρα 53,7 τόνων λεμονιών, μέσω

του Τελωνείου Λαυρίου απέτρεψαν τα αρμόδια κλι-

μάκια της Νομαρχίας Ανα-

τολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, μετά από

έλεγχο που πραγματοποι-

ήθηκε στις 23/6/08 στο Τε-

λωνείο Λαυρίου από την

αρμόδια υπηρεσία της Νο-

μαρχίας, εντοπίστηκε πο-

σότητα 53,7 τόνοι λεμο-

νιών, προέλευσης Αργεντινής, η οποία περιείχε λε-

μόνια σε κατάσταση πλήρους σήψης.

Αμέσως έγινε δέσμευση της ανωτέρω ποσότητας

και διατάχθηκε η απαγόρευση της εισαγωγής της

στη χώρα. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων έγιναν

ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους για δευτερο-

βάθμιο έλεγχο από το Περιφερειακό Κέντρο Προ-

στασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά.

Δήλωση Θοδωρή Γκοτσόπουλου

Η θέση του Συνασπισμού

Σε σχετική ερώτησή μας προς την εισηγητή της Αυτοδιοικητικής Πρω-

τοβουλίας Θ. Γκοτσόπουλο, μας έκανε τις παρακάτω δηλώσεις.
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ΚΡΗΤΙΚΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Ιδιαίτερη βραδυά παράδοσης επεφύλαξαν οι Κρήτες Γλυκών

Νερών – Παλλήνης, με ζωντανή μουσική, παραδοσιακό πιλά-

φι και  τσικουδιά σε όλους όσους παρευρέθησαν και χόρεψαν

στην “Γιορτή του Κλήδωνα”, το Σάββατο 28 Ιουνίου. 

Τα χορευτικά συγκροτήματα με τη γνωστή τηλεπαρουσιάστρια

Φωφώ Ζουλάκη, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και καταχει-

ροκροτήθηκαν. Η Πρόεδρος Μαρία Κακουλάκη δραστήρια υποδε-

χόταν ολους τους συμμετέχοντες, ανάμεσά τους και ο Δήμαρ-

χος Γλυκών Νερών  Γιώργος Σώκος.  Στην εκδήλωση τον λόγο

είχε ο χορός και η τσικουδιά για όλους μέχρι αργά. 

Ο επ. Βουλευτής ΠΑΣΟΚ και νομαρχιακός σύμβουλος Παντελής Ασπρα-
δάκης, οι νομαρχιακοί επίσης σύμβουλοι  Δημοσθένης Μπαρούτας, Θανά-
σης Μπαλής και  η επ. Βουλευτής Ν.Δ. Ντίνα Τριλίκη.

Στην πρώτη της συμμετοχή σε διεθνές δια-

γωνιστικό φεστιβάλ, η Φιλαρμονική Μαρ-

κοπούλου, διακρίθηκε με πρωτιές, στο 17ο

Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ για Ορχήστρες

“ZLOTA LIRA” (Χρυσή Λύρα), που διοργα-

νώθηκε 20 - 22/6 στο Rybnik Πολωνίας.

Ανάμεσα σε δώδεκα ορχήστρες από όλη

την Ευρώπη, τιμήθηκε με τις διακρίσεις:

1ο Βραβείο Σολίστα στον καθηγητή της

Φιλαρμονικής Γεράσιμο Ιωαννίδη (τρο-

μπέτα)

3ο Βραβείο Ορχήστρας στη Φιλαρμονική

Μαρκοπούλου και τον Μαέστρο της

Γιώργο Μπαμπαράκο.

Ιδιαίτερα τιμητική ήταν επίσης η πρόσκλη-

ση που δέχτηκε ο Μαέστρος  Μπαμπαρά-

κος, να διευθύνει όλες τις συμμετέχουσες

ορχήστρες του Φεστιβάλ, στην κοινή συμ-

βολική παρουσίαση του μουσικού έργου

«Ύμνος της Ευρώπης».
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μαγου-

λάς, ενθουσιασμένος για την πολλαπλή

διάκριση της Φιλαρμονικής της πόλης δή-

λωσε: «Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να
τιμήσει η Φιλαρμονική μας, τα 70 χρόνια
άξιας πολιτιστικής της προσφοράς και
ιστορίας. Ο Δήμος Μαρκοπούλου στηρίζει
το εξαίσιο αυτό έργο της με κάθε δυνατό
τρόπο και δηλώνει την αφοσίωσή του τόσο
στον καλλιτεχνικό όσο και στον σημαντικό
εκπαιδευτικό ρόλο που επιτελεί, περνώ-
ντας τη γνώση, τεχνική και αγάπη για τη
μουσική, στα παιδιά της πόλης μας. Τους
αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, μας έκαναν
όλους υπερήφανους, αναδεικνύοντας, για
μια ακόμη φορά, τον τόπο μας σε διεθνές
επίπεδο».
Η αποστολή της Φιλαρμονικής στο εξωτε-

ρικό, αξιοποιήθηκε και εκπαιδευτικά, αφού

πραγματοποίησε επίσκεψη στο μνημείο

του Ολοκαυτώματος στο Άουσβιτς, στα

ορυχεία άλατος της Κρακοβίας, 350 μέτρα

κάτω από τη γη και στο χειμερινό τουρι-

στικό θέρετρο στο Ζακοπάνε (στιγμιότυπο

στη φωτογραφία).

Τη Φιλαρμονική, μπορούμε να απολαύσου-

με στη μεγάλη επετειακή συναυλία  12 Ιου-

λίου, 9.00 μ.μ. στο θέατρο Σάρας, πλατεία

Γιατρού Πέτρου Παναγιώτου στο Μαρκό-

πουλο. Η είσοδος  είναι ελεύθερη.

Με 3 βραβεία επέστρεψε η Φιλαρμονική Μαρκοπούλου
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Είναι πράγματι ένα μυστικό, όπως λέει άλλωστε και το όνομά του, “il

segreto”, το νέο ιταλικό εστιατόριο που ξεκίνησε τη ζωή του, πριν

λίγο καιρό στο Πανόραμα Βούλας.

Εξω από τις κλασικές πιάτσες, σε ένα απόμακρο αλλά τόσο κο-

ντινό καταπράσινο σημείο, που αισθάνεσαι ότι βρίσκεται στην

εξοχή.

Γνήσια ιταλική κουζίνα, απλή ανεπιτήδευτη, σε ένα περιβάλ-

λον κομψότητας και καλαισθησίας, που θα σας γοητεύσει και

με τιμές που επιτρέπουν τακτικές επισκέψεις.

Τα πιάτα του “il segreto” καλύπτουν όλη τη γκάμα της ιτα-

λικής κουζίνας MARE και ΜΟΝΤΙ παρασκευασμένα με

γνήσια, αγνά υλικά. Ελεύθερη, εύκολη στάθμευση.

Εκλεισαν

οι δρόμοι

στην Κε-

ρατέα

στη συναυλία
διαμαρτυρίας

κατά του ΧΥ-
ΤΑ

Λαοθάλασσα στην Κερατέα. Γέμισε ο αρχαιολογι-

κός χώρος του Οβριοκάστρου, την περασμένη Δευ-

τέρα 30/6, στη συναυλία διαμαρτυρίας κατά του

ΧΥΤΑ, που οργάνωσε ο Δήμος και η Συντονιστική

Επιτροπή αγώνα.  

Ο κόμβος Κερατέας-Κακής Θάλασσας αλλά και οι

γύρω δρόμοι της πόλης αποκλείστηκαν ως συμβο-

λική ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της

Κυβέρνησης να ξεκινήσει άμεσα το έργο «έστω και
με τις δυνάμεις των ΜΑΤ» (κάτι που έχει εξαγγελ-

θεί μέσω τύπου από τον Νοέμβριο του 2007 και

όπως ψιθυρίζεται πρόκειται να το κάνουν πράξη

μέσα στο κατακαλόκαιρο).

Στην αρχή της συναυλίας ο Δήμαρχος Σταύρος

Ιατρού και οι τ. Δήμαρχοι Κώστας Λεβαντής,

Αντώνης Αντωνίου (επικεφαλής σήμερα των παρα-

τάξεων της αντιπολίτευσης) εμφανίσθηκαν μαζί

τονίζοντας την ενότητα όλων των κατοίκων της

Κερατέας κατά του ΧΥΤΑ και για μία άλλη φορά

υπογράμμισαν στέλνοντας μήνυμα στην Κυβέρνη-

ση ότι η αντίδραση των κατοίκων θα είναι καθολι-

κή και με απρόβλεπτες συνέπειες…

Η συναυλία άρχισε με τον Ευτύχη Ζαρμπ, συνε-

χίστηκε με τον Άλκη Κωνσταντόπουλο και την

μπάντα με τα αδέλφια του Οδυσσέα και Χάρη. Ακο-

λούθησαν ο συνθέτης και τραγουδοποιός Μίλτος

Πασχαλίδης και η συναυλία ανέβηκε στα ύψη με

την εμφάνιση του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που εν-

θουσίασε μικρούς και μεγάλους.

Η Τάνια Κικίδη και η Τζένη Χατζοπούλου πήραν με-

τά την σκυτάλη και στην συνέχεια σεισμός… από

γέλια με την «Αριστοφανική» εμφάνιση και τα τρα-

γούδια των Γιάννη Ζουγανέλη και Σάκη Μπουλά.

Εκλεισαν οι δρόμοι στην Κερατέα
στη συναυλία διαμαρτυρίας κατά του ΧΥΤΑ

Γραφικές Τέχνες

η επιγραφές (σήματα τροχαίας, σήμανση δρόμων)

η επιχειρηματικά δώρα, σφραγίδες

η μπλουζάκια, καπέλα, αναπτήρες, μπρελόκ, 

η αυτοκόλλητα για κάλυμα Ρεζέρβας, 

η επιχειρ. κάρτες, έντυπα.
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Τέλος στην πολυετή αναμονή των ιδιοκτητών οικοπέδων στην πε-

ριοχή της Σταμάτας θα δώσει η σύμβαση που υπεγράφη από τον

Νομάρχη Λεωνίδα Κουρή με τη σύμπραξη των τεχνικών γραφεί-

ων. Με τη σύμβαση αυτή θα δοθεί η δυνατότητα έκδοσης οικοδο-

μικών αδειών σε μια περιοχή συνολικής έκτασης 668 στρεμμάτων.  

Επιπλέον θα αποδοθούν σε κοινή χρήση κοινωφελείς και κοινό-

χρηστοι χώροι.

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν:

• Πολεοδομική μελέτη (επέκταση–αναθεώρηση ρυμοτομικού σχε-

δίου, πράξη εφαρμογής)

• Τοπογραφική μελέτη (κτηματογράφηση, πράξη εφαρμογής)

• Υδραυλική μελέτη (οριοθέτηση ρεμάτων)

• Γεωλογική μελέτη (γεωλογική καταλληλότητα)

Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε

310.579,29 ευρώ, από τα οποία η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

θα καλύψει τα 2/3 και το υπόλοιπο 1/3 θα καταβληθεί από την Κοι-

νότητα Σταμάτας. 

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες.    

Ανοίγει ο δρόμος οικοδομικών

αδειών στη Σταμάτα
Ο πολιτευτής του ΛΑΟΣ Αργύρης Σιδέρης, γιόρτα-
σε την ονομαστική του εορτή στα Βλάχικα της Βά-
ρης, παρουσία πολυπληθών φίλων του, με τη σύ-
ντροφό του Αγγελική Νιαροπέτρου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Ανακοίνωση - Γνωστοποίηση

Οσοι έχουν συνταξιοδοτικά προβλήματα, δύνανται

να αποτανθούν στο Σωματείο μας. Εχουμε Νομικό

πρόσωπο, (και για σνταξιοδοτικά, ΕΚΑΣ, μέτρημα

ενσήμων από διάφορα ταμεία κλπ.), το οποίο δύ-

ναται να βοηθήσει θετικά.

Οσοι έχουν αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως

ταμείων, δικαιούνται κοινωνικού τουρισμού κλπ.

Οσοι έχουν βιβλιάρια ΙΚΑ, ανεξαρτήτως ταμείων,

δικαιούνται λουτροθεραπεία.

Για όλα τα παραπάνω το γραφείο μας λειτουργεί

καθημερινά από 09.30 12.30 και το Σάββατο. Τηλ.

22940 97120 οδός Κ. Λαμέρα 1 (δίπλα από το γρα-

φείο τελετών).

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμ-

βούλιο  την περασμένη Δευ-

τέρα 30 Ιουνίου, απουσιάζο-

ντος του Δημάρχου στα πρώ-

τα θέματα. Αλλωστε δεν

ήταν και τίποτα ιδιαίτερο!

Πρόστιμα σε κάποια εταιρεία,

Εγκριση απολογισμού ΚΑ-

ΠΗ…

Το 21ο πρώτο θέμα ήταν

έγκριση μελέτης ελεγχόμε-

νης στάθμευσης και το 22ο

Εγκριση αναθεώρησης κυ-

κλοφοριακής μελέτης για τα

Δικηγορικά, την Πολιτεία και

το Πανόραμα.

Η ελεγχόμενη στάθμευση

(21ο) αφορούσε την πλατεία,

δηλαδή την Πολιτεία.

Η δημοτική σύμβουλος και

επικεφαλής παράταξης Ηλέ-

κτρα Τσιριγώτη ζήτησε να

προταχθεί το θέμα για την

κυκλοφοριακή μελέτη της

Πολιτείας και να ακολουθή-

σει η συζήτηση του θέματος

της ελεγχόμενης στάθμευ-

σης στην ίδια περιοχή με το

σκεπτικό ότι αν προέκυπταν

αλλαγές στην κυκλοφοριακή

μελέτη αυτές θα έπρεπε να

περάσουν και στη μελέτη της

ελεγχόμενης στάθμευσης.

Κάτι που θεωρείται αυτονόη-

το και αναγκαίο.

Ο Δήμαρχος όμως είχε άλλη

άποψη. Και καθ’ ότι ήρθε στο

Συμβούλιο σ’ εκείνο το θέμα

ήταν και …φρέσκος.

Σε έντονο λοιπόν ύφος και με

το γνωστό ύφος, …επεβλήθη

λέγοντας ότι «θα περάσει εί-

τε σας αρέσει είτε όχι». 

Αλλωστε είναι γνωστό ότι η

δημοκρατία βασιλεύει στο

Δήμο Βούλας!

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη δήλωσε

«ότι αυτή δεν είναι δημοκρα-
τική διαδικασία συζήτησης
σοβαρών θεμάτων για την
πόλη» και αποχώρισε σε έν-

δειξη διαμαρτυρίας από το

Δημοτικό Συμβούλιο.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Αποφασίζουμε είτε το θέλετε είτε όχι

...Ηρθαν οι βάρβαροι

Πέμπτη πρωί στην οδό Παπάγου της Βούλας, κάτι συμβαίνει· αν και είναι

φαρδύτατος δρόμος δεν μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα.

Και από τα δύο οδοστρώματα διπλο-τριπλοπαρκαρισμένα οχήματα δεν

αφήνουν ούτε μία λουρίδα κυκλοφορίας για διέλευση των διερχόμενων

οχημάτων. 

Γιατί; Ηρθαν η βάρβαροι... Οι νεοέλληνες, που ήρθαν να ψωνίσουν στην

λαϊκή του διπλανού δρόμου. Αφησαν το αυτοκίνητό τους στη μέση του

δρόμου, έκλεισαν αυτοκίνητα μέσα στα γκαράζ, καβάλησαν ζαρντινιέρες

και γλάστρες, έσπασαν πλάκες σε πεζοδρόμια, αλλά ψώνισαν και έφυ-

γαν με ήσυχη τη συνείδησή τους. 

Τηλφωνήματα δεχθήκαμε από αγανακτισμένους κατοίκους που δεν μπο-

ρούσαν να φύγουν το πρωί για την δουλειά τους, αφού μπροστά τους εί-

χαν σταθμεύσει οι ...καταναλωτές!

Τηλεφωνήματα δεχθήκαμε όμως και από κατοίκους, που διαμαρτύρονται

γιατί έφυγε η λαϊκή και πήγε στη ...Γλυφάδα, αφού είναι στα όρια Γλυ-

φάδας - Βούλας, έτσι που για τους κατοίκους της Βούλας δεν είναι προ-

σβάσιμη.

Η ΜΚΟ TANDEM (tandemngo@gmail.com), ζητά ρούχα για τα

παιδιά και τους νέους του ΚΑΑΠ Βούλας ( πρώην ΠΙΚΠΑ)

Μεγέθη: 5 ετών και άνω. Ρούχα ενηλίκων επίσης ευπρόσδε-

κτα

Είδος: καλοκαιρινά μόνο

Επίσης σεντόνια, μαξιλαροθήκες, πετσέτες, κάλτσες, όλα πλυμένα και σε καλή κατά-

σταση.

Παρακαλούμε μην μας φέρεται παιχνίδια έχουμε ήδη πολλά!

Μπορείτε να φέρετε τα ρούχα στο ΚΑΑΠ Βούλας (πρώην ΠΙΚΠΑ). Η διεύθυνση είναι Κ.

Καραμανλή 2. Βρίσκεται στην παραλιακή ανάμεσα στα Αστέρια και στην Ά Πλαζ Βούλας

(πριν το Ασκληπείο αν έρχεστε από Αθήνα).

Με αυτοκίνητο (από Αθήνα) περνάτε την πλατεία Γλυφάδας και στα επόμενα φανάρια

μετά τα Αστέρια (εκεί που οι γραμμές του Τραμ διασχίζουν την παραλιακή) στρίβεται δε-

ξιά. Με λεωφορείο παίρνετε το Α1, Ε1, Α2,Ε2 ΚΑΙ Ε22: στάση ΠΙΚΠΑ.

Φέρνετε τα ρούχα στο κτίριο των γραφείων και ζητάτε τους εθελοντές. Πριν έρθετε κα-

λό είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6976 900 631-Νάντια.

Ζητούνται ρούχα για παιδιά και νέους

από το ΠΙΚΠΑ (ΚΑΑΠ) Βούλας Η επιτυχία της εκδήλωσης που πραγ-

ματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου στο

Γκολφ της Γλυφάδας υπερέβη κάθε

προσδοκία, από τους οργανωτές.

Τετρακόσια άτομα περίπου και τριάντα

παιδιά από το ΚΑΑΠ (ΠΙΚΠΑ Βούλας)

απόλαυσαν το ωραίο και δροσερό πε-

ριβάλλον και τον πλουσιότατο μπουφέ

πλαισιωμένο από την κεφάτη ορχή-

στρα.

Το Δ.Σ. και τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ ευχα-

ριστούν ιδιαίτερα την κ. Μπέλλα ρέστη

για τη μεγάλη προσφορά τόσο του

Catering όσο και του χώρου του

Γκολφ. Τα έσοδα θα διατεθούν για να

καλύψουν μερικές από τις ανάγκες

των παιδιών. 

Όταν υπάρχει αγάπη και καλοσύνη

βρίσκει τρόπους να την πραγματοποιή-

σει κανείς.

Η πρόεδρος 

Φωτεινή Ψυλάκη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ
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Με ομόφωνη απόφαση του Νο-
μαρχιακού Συμβουλίου  εγκρίθη-
κε η θέσπιση του Προσεισμικού
Ελέγχου των Κτιριακών Εγκατα-
στάσεων για όλες τις αδειοδο-
τούμενες από την Νομαρχία δρα-
στηριότητες.
Εισηγούμενος το θέμα ο Νομάρ-
χης Λ. Κουρής τόνισε ότι στα
πλαίσια της αντισεισμικής θωρά-
κισης της χώρας, η οποία πα-
ρουσιάζει την υψηλότερη σει-
σμική επικινδυνότητα στην Ευ-
ρώπη, έχουν θεσπισθεί τα τε-
λευταία χρόνια συγκεκριμένα
μέτρα προκειμένου να επιτευ-
χθεί υψηλό επίπεδο αντισεισμι-
κής ασφάλειας στις κατασκευές.
Μεταξύ των μέτρων αυτών που
προωθεί ο ΟΑΣΠ είναι και ο προ-
σεισμικός έλεγχος των κτιρίων
συνάθροισης κοινών ή κρίσιμων
λειτουργιών, που πρέπει να γίνει
με ευθύνη του κάθε φορέα. 
«Σε πρόσφατη συνάντηση που
είχαμε με τον Πρόεδρο του ΟΑ-
ΣΠ καθηγητή Κ. Μακρόπουλο
και τους συνεργάτες του απο-

φασίστηκε η προώθηση του
Προσεισμικού Ελέγχου με ανά-
ληψη καινοτόμων δράσεων εκ
μέρους της Νομαρχίας, ούτως
ώστε αυτός να ολοκληρωθεί σε
σύντομο χρόνο για μεγάλο αριθ-
μό κτιρίων», ενημέρωσε ο Νο-
μάρχης. 
Η πρώτη δέσμη των προτεινομέ-
νων μέτρων,  περιλαμβάνει την
υποβολή ως απαραίτητου δικαι-
ολογητικού του Δελτίου Προσει-
σμικού Ελέγχου υπογεγραμμέ-
νο από 2 Μηχανικούς (εκ των
οποίων ο ένας τουλάχιστον Πο-
λιτικός Μηχανικός) προκειμένου
να χορηγηθεί η άδεια λειτουρ-
γίας στις εξής περιπτώσεις:
• Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας
(Παιδικοί και Βρεφονηπιακή
Σταθμοί, Μονάδες Φροντίδας
Ηλικιωμένων, Στέγες Υποστηρι-
ζόμενης Διαβίωσης, Οικοτρο-
φεία, Κέντρα Αποκατάστασης
και Αποθεραπείας, Παιδικές Κα-
τασκηνώσεις κλπ)
• Κτίρια Υγείας (Ιδιωτικές Κλινι-
κές, Διαγνωστικά Κέντρα, Μο-

νάδες Τεχνητού Νεφρού, Πολυ-
δύναμες Μονάδες κλπ)
• Κτίρια Αθλητικών Δραστηριο-
τήτων (Αθλητικές Εγκαταστά-
σεις, Ιδιωτικές Σχολές Άθλησης,
Σχολές Εκμάθησης Αθλήματος,
Ιδιωτικά Γυμναστήρια, Σχολές
Χορού κλπ)
• Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά
κτίρια και Επαγγελματικά Εργα-
στήρια, που απασχολούν άνω
των 5 ατόμων
Για τις ήδη λειτουργούσες μονά-
δες προβλέπεται η συμπλήρωση
και αποστολή του Δελτίου Προ-
σεισμικού Ελέγχου μέχρι τέ-
λους του έτους, με τους όρους
που προαναφέρθηκαν.

Μετά τη συζήτηση και τις τοπο-
θετήσεις των Νομαρχιακών Συμ-
βούλων το Νομαρχιακό Συμβού-
λιο ενέκρινε ομόφωνα την εισή-
γηση του Νομάρχη για την συ-
μπλήρωση Δελτίου Προσεισμι-
κού Ελέγχου από τις προανα-
φερθείσες μονάδες και επιχει-
ρήσεις.       

Προσεισμικούς ελέγχους 

αποφάσισε η Νομαρχία

Μετά από αίτημα του Νομαρχιακού Συμβού-

λου Ιππ. Κοκκινόπουλου, συζητήθηκε το θέ-

μα του προσεισμικού ελέγχου στα σχολικά

κτίρια.

Στη συζήτηση που ακολούθησε και από νο-

μαρχιακούς συμβούλους και από εκπροσώ-

πους  της Ομοσπονδίας Γονέων & Κηδεμό-

νων Ανατ. Αττικής και από την Ομοσπονδία

Εκπαιδευτικών επισημάνθηκε η ανάγκη επί-

σπευσης από τον ΟΣΚ των προβλεπόμενων

προσεισμικών ελέγχων, ούτως ώστε αυτός

να μην περιορισθεί μόνον στα προ του 1959

κτίρια, αλλά να καλύψει το σύνολο των σχο-

λικών κτιρίων. 

Παράλληλα ο Αντινομάρχης Δ. Κατσίκης

ενημέρωσε το Νομαρχιακό Συμβούλιο ότι

ήδη έχει τεθεί ως όρος στις διακηρύξεις

ενοικίασης κτιρίων για τις ανάγκες της πρω-

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

η συμπλήρωση, με μέριμνα του ιδιοκτήτη,

του Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου υπογε-

γραμμένο από 2 Μηχανικούς (εκ των οποίων

ο ένας τουλάχιστον Πολιτικός Μηχανικός),

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ΟΑ-

ΣΠ. Ταυτόχρονα, έχουν συγκροτηθεί από μη-

χανικούς της Νομαρχίας συνεργεία ελέγχου

των κτιρίων που έχουν ενοικιασθεί κατά το

παρελθόν προκειμένου να τα ελέγξουν πριν

από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Υπάρχουν σχολικά κτίρια δύο κατηγοριών.

Τα σχολικά συγκροτήματα του Οργανισμού

Σχολικών Κτιρίων και τα ενοικιαζόμενα, που

αριθμούν σε 29 συγκροτήματα.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Αργυ-

ροπούλου, τόνισε ότι τα σχολεία που κρίθη-

καν ακατάλληλα στην Ηλεία μετά το σεισμό,

είχαν περάσει όλα από προσεισμικούς ελέγ-

χους. Αναφέρθηκε στα σχολεία της Ανατ. Ατ-

τικής και δήλωσε ότι έχουν πολλά προβλή-

ματα.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο  αποφάσισε ομόφωνα

να ζητήσει από τον Οργανισμό Σχολικών Κτι-

ρίων να επισπεύσει την διαδικασία Προσει-

σμικού Ελέγχου σε όλα τα σχολικά κτίρια,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετι-

κές οδηγίες του ΟΑΣΠ.   

Από τις μονάδες που βρέθηκαν με προβλή-
ματα από το σεισμό του 1999 τι έχει γίνει;
Πού βρίσκεται η κατάσταση; ήταν το ερώτη-

μα της Ιωάννας Στεργίου.

Ο Νομάρχης δήλωσε αδυναμία να απαντήσει

τι έχει γίνει από το 1999 κα εντεύθεν, καθ’

ότι τα σχολεία είναι περιουσία του ΟΣΚ και

των Δήμων και η Νομαρχία δεν έχει πλέον

αρμοδιότητα. Τουναντίον κάνει “τον φιλιππι-

νέζο” μισθώνοντας τα πούλμαν για τη μετα-

φορά των παιδιών, όπως είπε και γράφουμε

σχετικά σε άλλη στήλη.

Απαραίτητο το δικαιολογητικό Δελτίου Προσεισμικού

Ελέγχου υπογεγραμμένο από 2 Μηχανικούς 

προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας 

Προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία

Πραξικόπημα κατά της Αυ-

τοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού

από τον Περιφερειάρχη κα-

τήγγειλε ο Αντιπρόεδρος

Χρ. Ντούρος. Αφορά στην

απόφαση για περιβαλλοντι-

κή μελέτη στο Δήμο Αχαρ-

νών, που ενώ Δημοτική Αρ-

χή και Νομαρχία είχαν γνω-

μοδοτήσει αρνητικά για

εγκατάσταση ρυπογόνου

βιομηχανίας στην περιοχή, ο

Περιφερειάρχης την υπέ-

γραψε και την προώθησε με

ταχύτατους ρυθμούς.

“Ο διορισμένος Περιφε-
ρειάρχης έρχεται και μη-

δενίζει αποφάσεις αιρε-
τών, κατά πως θέλει εκεί-
νος και έστειλε και γρή-
γορα μάλιστα την απόφα-
ση”, κατήγγειλε ο Χρ.

Ντουρος.

“Διαπιστώνω όπως είπε
και ο κ. Πάντζας”, ότι “γι-
νόμαστε γλάστρες. Δεν
ξέρουμε ούτε εμείς ποιος
είναι ο ρόλος μας εδώ μέ-
σα. Οσο περνάει ο καιρός
βλέπω πόσο γλάστρες γι-
νόμαστε”.

“Οσο περνάει ο καιρός βλέπω πόσο γλάστρες γινόμαστε’’

Χρήστος Ντούρος

«Βγήκε από τα ρούχα

του» ο νομαρχιακός

σύμβουλος Γ. Πά-

ντζας, στρεφόμενος

κατά του Νομάρχη Λε-

ων. Κουρή, για υπόθε-

ση εξαίρεσης κατεδά-

φισης η οποία αναιρεί-

ται από τον ίδιο το Νο-

μάρχη.

Αφού ο νομαρχιακός σύμβουλος διάβασε μία

σελίδα ημερομηνίες, αποφάσεις, αύξοντες αριθ-

μούς, υπηρεσίες, καταλήγει με την Απόφαση

του ΣΧΟΠ η οποία έχει ημερομηνία 11.1.08  (κα-

τόπιν εισηγήσεων των διευθύνσεων της Νομαρ-

χίας Ανατ. Αττικής) και η οποία γράφει τα εξής:

Αποφασίζουμε την οριστική εξαίρεση από την

κατεδάφιση των παραπάνω κατασκευών ιδιο-

κτησίας Καλίνικου Γαβριήλ, αφού έλαβαν υπόψη

τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν κατά  την

εκδίκαση της υπόθεσης. Νέα εξώδικη δήλωση

της κ. Κόπολα, και δεν υπεισέρχονται στην ου-

σία του θέματος γιατί το ΣΧΟΠ έχει ήδη γνωμο-

δοτήσει στις 10.10.2007, εμμένει στην ανωτέρω

απόφαση (της εξαίρεσης κατεδάφισης) βάσει

της  εγκυκλίου 23079/97 του ΥΠΕΧΩΔΕ με την

οποία έγινε αποδεκτή η 702/96 γνωμοδότηση

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Και συνεχίζει ο Γ. Πάντας: Αυτός ο φάκελος

εμπεριέχει όλα τα στοιχεία. Αυτή η απόφαση

υπογράφεται από όλες τις διευθύνσεις της Νο-

μαρχίας (τις απαρίθμησε μία μία), και στη συνέ-

χεια πάει στο Νομάρχη.

Ο κ. Νομάρχης μετά από 10 ημέρες, που τον επι-

σκέφθηκα και του μίλησα για όλο αυτό το φάκε-

λο που είναι νόμιμα, και τον ρώτησα πότε θα

υπογράψετε, μου είπε την Πέμπτη, μετά τη Δευ-

τέρα, μετά…

Ρώτησα, τι γίνεται και μου απάντησε, ότι πρέπει

να περιμένει γνωμοδότηση του νομικού συμβού-

λου της Νομαρχίας κ. Χατζηφώτη.

Η γνωμοδότηση του κ. Χατζηφώτη όμως δεν

έχει γίνει εδώ και τρία χρόνια 

Ξαναπήγα λοιπόν στο Νομάρχη και τον ρώτησα

γιατί δεν υπογράφει και παραπέμπει πάλι την υπό-

θεση σε ΣΧΟΠ, και ζήτησα τη γνωμοδότηση του

κ. Χατζηφώτη την οποία δεν μου έδωσε γιατί είπε

ότι  είναι αόριστη και μη εμπεριστατωμένη. 

Όπως είπε ο Γ. Πάντζας αυτή τη γνωμοδότηση

ζητούν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της

Νομαρχίας εδώ και τρία χρόνια από τον κ. Χα-

τζηφώτη, αλλά γνωμοδότηση δεν έγινε ποτέ!

Και σας ερωτώ τώρα κύριοι. Αυτοί οι διευθυντές

που έχουν υπογράψει εδώ είναι παράνομοι;

Πλαστογράφηση κάναμε στις υπογραφές τους!

Για την όλη κατάσταση ο Γ. Πάντζας θεωρεί ότι

ευθύνη έχει η γειτονία του ιδιοκτήτη Καλίνικου

με τον Γερμανό, ο οποίος άλλωστε είναι και κα-

ταγγέλων.

Ο Νομάρχης δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις, για

τον Γ. Πάντζα, και αποχώρησε αγανακτισμένος.

Τόνισε ότι αποχωρεί διαμαρτυρόμενος και ανα-
ρωτώμενος «ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο; Ο
Γερμανός ή ο ελληνικός λαός;».   Α.Μπουζιάνη

Με οργή και αγανάκτηση αποχώρησε 

ο Γ. Πάντζας από το Ν.Σ. 

Ευθέως κατηγορεί το Νομάρχη
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 11197/24.6.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την 136/2008 απόφαση Δ.Σ. Κρωπίας

Αποφασίστηκε η Β΄ ανάρτηση πολεοδομι-

κού σχεδίου της πολεοδομικής μελέτης

επέκτασης Κορωπίου στο Δημοτικό Κατά-

στημα από 30/06/2008 έως και 15 ημέρες

μετά την κατά το νόμο τελευταία δημοσί-

ευση, για την ενημέρωση των ενδιαφερο-

μένων και τυχόν υποβολή ενστάσεων. 

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ

επισημαίνει η Αθηνά Λυγνού 

στη Γλυφάδα
Νέο Κανονισμό Καθαριότητας έφερε η Δημοτική Αρχή

Γλυφάδας προς ψήφιση στη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου (17/6/08) και μάλιστα όχι ως τροποποίηση του

προηγούμενου, που ισχύει από το 1995, αλλά ως αυτοτε-

λή πρόταση. Η πράξη αυτή εξ’ αντικειμένου είναι από τις

κορυφαίες του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αφορά σε ένα

από τα βασικά ζητήματα της πόλης. Ενώ λοιπόν κανείς θα

περίμενε ότι το τελικό σχέδιο θα ήταν αποτέλεσμα ουσια-

στικού διαλόγου, τόσο με τους εργαζόμενους του Δήμου,

όσο και με τις Δημοτικές Παρατάξεις, εντούτοις το κείμε-

νο που μπήκε προς συζήτηση ήταν μια κακή αντιγραφή

από τον Κανονισμό του Δήμου Αθηναίων, που δεν προ-

σαρμόστηκε έστω στις πραγματικές ανάγκες της πόλης

και δεν καλύπτει όλους τους τομείς καθαριότητας και προ-

στασίας του περιβάλλοντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1/7/2008

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :  7648

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210 72 92 601 – 8, FAX : 210 72 92 621 

ΠΛΗΡ.: ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή

αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

προϋπολογισμού 130.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με

τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως αυτός ισχύει, και  του Ν. 3263/2004.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα

προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. (άρθρο 6 του ΠΔ 609/85). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Ιουλίου 2008

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών με τα δικαι-

ολογητικά) από την επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες

στο ΜΕΕΠ για έργα οικοδομικά και για τάξη πτυχίων Α2 και πάνω.

Η εγγύηση συμμετοχής 2.200,00 € θα απευθύνεται στο Δήμο Καισαριανής.

Πληροφορίες για τα τεύχη δημοπράτησης κλπ. δίνονται στην Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου από την Δευτέρα 7/7/2008 τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες από 8.30 π.μ. έως 13.00 μ.μ. μέχρι και 17/7/2008 ημέρα Πέμπτη.

Τα έντυπα δημοπράτησης (διακήρυξη, αριθμημένο έντυπο προσφοράς,

προϋπολογισμός μελέτης και τιμολόγιο μελέτης) παραλαμβάνονται από

Δευτέρα 7 Ιουλίου 2008 και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17 Ιουλίου

2008 (ώρες 8.30 - 13.00), μετά την έκδοση σχετικού χρηματικού παρά-

βολου 10 € στο ταμείο του Δήμου Καισαριανής. Τα υπόλοιπα τεύχη της

μελέτης καθώς και τα σχετικά σχέδια θα βρίσκονται στην Τεχνική υπη-

ρεσία του Δήμου και θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες επίσης. Αντίγραφα των τελευταίων οι ενδια-

φερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν μετά από συνεννόηση με την

υπηρεσία με δική τους φροντίδα και δαπάνη επίσης μέχρι το μεσημέρι

της 17ης Ιουλίου 2008 (ώρες 8.30 - 13.00).

Τα έξοδα δημοπράτησης αυτής της περίληψης που αφορά το παραπάνω

έργο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 30/6/08

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5445

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αφροδίτης 2, 166 71 Βουλιαγμένη

Πληροφορίες: Μάρκου Δ., Βαλέτα Κ.

Τηλ. 210-9673308, 210-8963636

Fax: 210-8963627

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού

προϋπολογισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙ-

ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» (συνολικός προϋπολογισμός 70.000,00€ (συμπε-

ριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του

Ν.2286/95 και του Ν.3463/06, την με αρ.πρωτ. 5362/26.06.08 σχετική

Διακήρυξη και την Τεχνική Μελέτη με α/α 66/08.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αφροδίτης

2, Βουλιαγμένη, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2008 και ώρα από 9.00 –

9.30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προ-

σφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋ-

πολογισμού της δαπάνης ήτοι ποσό 3.500,00€.

Αντίγραφα της σχετικής διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγω-

νισμό παρέχονται από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου Βουλιαγμένης

καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 08:30 – 13:00 και Παρασκευή 8:30

– 12:30, τηλ.: 210-8963636, 210-9673308.

Ο Δήμαρχος 

Γρηγόρης Κασιδόκωστας 

Νέος Γραμματέας της Νο-

μαρχιακής Επιτροπής Ανα-

τολικής Αττικής, στις τε-

λευταίες εσωκομματικές

εκλογές του ΠΑΣΟΚ, εκλέ-

χτηκε ο Δημήτρης Μάστο-

ρας με 3.065 ψήφους, πρώ-

ην Γραμματέας της Δημοτι-

κής Οργάνωσης Σαρωνί-

δας, εργάζεται ως υπάλλη-

λος του Ολυμπιακού Σταδί-

ου και είναι μέλος του Δ.Σ.

του σωματείου εργαζομέ-

νων Ο.Α.Κ.Α.

Οι άλλοι δύο υποψήφιοι για τη

θέση του Γραμματέα έλαβαν:

Ναστούλης Θωμάς   1575 ψή-

φους & Μελιδώνης Παναγιώ-

της   159 ψήφους

Στη Ν.Ε. Ανατολικής Αττικής

εκλέχτηκαν επίσης:

Βασιλειάδης Χρήστος (Δ.Ο.

Αναβύσσου-Φώκαιας)  1304,

Δρούγκας Σταύρος (Δ.Ο. Γέρα-

κα) 878, Μακρόπουλος Γιώρ-

γος (Δ.Ο. Παλλήνης) 581, Ση-

φομιχελάκης Γιώργος (Δ.Ο.

Παλλήνης) 840, Σταυρόπου-

λος Μάριος (Δ.Ο. Κορωπίου)

833, Σκουμπούρης Γιάννης

(Δ.Ο. Βούλας) 765, Λιακόπου-

λος Χρήστος     (Δ.Ο. Παλλή-

νης)  760, Μαγγανάς Γιάννης

(Δ.Ο. Κερατέας) 755, Μπόκο-

λας Παναγιώτης  (Δ.Ο. Λαυρί-

ου) 604, Κλάψη Αναστασία

(Δ.Ο. Ραφήνας) 595, Πανταζή

Ματίνα (Δ.Ο.Παλλήνης) 524,

Πρίφτη Μαρία (Δ.Ο. Σαρωνί-

δας) 524, Κοκολιού Έλλη (Δ.Ο.

Βούλας) 519, Κατσαντούλα Γε-

ωργία (Δ.Ο. Παιανίας) 511, Χε-

ρέτη Αλεξάνδρα  (Δ.Ο. Γέρακα)

459.

Στην πρώτη συνεδρίαση της

Ν.Ε. εκλέχτηκε Αναπληρώτρια

Γραμματέας η Κλάψη Αναστα-

σία, πρώην Γραμματέας της

Δ.Ο. Ραφήνας.      

Πέραν των διαδικαστικών θε-

μάτων που ρυθμίστηκαν στην

πρώτη συνεδρίαση και αφο-

ρούσαν τις αρμοδιότητες των

μελών της Νομαρχιακής Επι-

τροπής και τα κλιμάκια ευθύ-

νης τους, δόθηκε και το πολιτι-

κό στίγμα μέσα από το οποίο η

νεοεκλεγμένη Νομαρχιακή

Επιτροπή θα κινηθεί και είναι:

«Δράση έξω από τα γραφεία

και μέσα στην κοινωνία». 

Νέος Γραμματέας στη Νομαρχιακή Επιτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 10/2008 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ.Αποφ. 121/2008.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στους ιδιοκτήτες ή με οποιοδή-

ποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

εντός πόλης μας που δεν φροντίζουν την αποψίλωση αυτών από τα ξε-

ρά χόρτα για την αποτροπή του κινδύνου πρόκληση πυρκαγιάς.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Ιου-

νίου του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00μ.μ. συ-

νήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριά-

σεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 4896/12-6-08 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέ-

λη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα

12 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σ. Πανάς, 3. Γ. Καμπάνης, 4. Ε. Σκουλάξε-

νου, 5. Α. Φαρμακίδη, 6. Σ. Ελευθερίου, 7. Π. Καρυώτης, 8. Π. Σκουζής, 9.

Μ. Χόβρη-Σίνα, 10. Κ. Καραγεώργος, 11. Δ. Γεωργουλόπουλος, 12. Ι. Κυ-

ριακόπουλος

Απόντες: 1. Μ. Κακογιαννάκου, 2. Ε. Παναγοπούλου, 3. Δ. Τζιώτης, 4. Π.

Κουλουβάρης, 5. Θ. Σταμάτης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δη-

μάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συ-

ζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώμα-

τος, το από 27/5/08 υπηρεσιακό σημείωμα του Δημάρχου σχετικά με λή-

ψη απόφασης για επιβολή προστίμου στους ιδιοκτήτες ή με οποιοδήπο-

τε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός

της πόλης μας, που δεν φροντίζουν την αποψίλωση αυτών από τα ξερά

χόρτα για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχε-

τικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Το από 27/5/08 υπηρεσιακό σημείωμα του Δημάρχου.

2. Την υπ’ αριθμ. 66/08 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. παρ.2 εδαφ.2 του αρθρ.79.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) περί αρμοδιο-

τήτων της Δημαρχιακής Επιτροπής.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) περί του ελέγχου

νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, την επιβολή

προστίμου στους ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οι-

κοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός πόλης μας που δεν φρο-

ντίζουν την αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα για την αποτροπή του

κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς όπως έχουν υποχρέωση σύμφωνα με το

Π.Δ. 4 ΦΕΚ 724 τ. β/22.12.1987 (άρθρο 1).

Το ύψος του προστίμου θα ανέρχεται στο ποσό των 1.000 €/στρέμμα και

5.000€/στρέμμα σε οικόπεδα που εφάπτονται σε κοινόχρηστους χώ-

ρους. 

1889: τηλεφωνική γραμμή ΥΜΕ

για Άτομα με Αναπηρίες

Από 1η Ιουλίου ξεκίνησε η λειτουργία τετραψήφιας τηλε-

φωνικής γραμμής 1889 για την εξυπηρέτηση των Ατόμων

με Αναπηρίες. Στο 1889 θα μπορούν να καλούν οι ενδια-

φερόμενοι προκειμένου:

• Να ενημερώνονται για όλες τις υπηρεσίες που παρέχο-

νται στα ΑμεΑ από το υπουργείο Μεταφορών και Επικοι-

νωνιών (ΥΜΕ) και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

• Να αναφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα

ΑμεΑ κατά τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το

υπουργείο και τους φορείς που εποπτεύει.

Στη γραμμή θα μπορούν να καλούν οι ενδιαφερόμενοι από

όλη την Ελλάδα από σταθερό τηλέφωνο, Δευτέρα έως και

Παρασκευή 10:00-13:00. Η χρέωση θα είναι αστική.

Επίδομα κίνησης
Χορηγείται επίδομα κίνησης 165€ μηνιαίως, σε άτομα με πο-

σοστό αναπηρίας 80% και άνω στα κάτω άκρα τους.  Χορη-

γείται δε από τις αρμόδιες Διευθύνσεις- Τμήματα Πρόνοιας

των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. 

Πολιτική εξόρμηση για την ακρίβεια

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατ. Αττικής προγραμματίζει πολιτική

εξόρμηση για την ακρίβεια από Πέμπτη 3-07  έως και Κυριακή 6-

07. Ο Γραμματέας και τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, οι

Γραμματείς των  Τοπικών Οργανώσεων και στελέχη της τοπικής

κοινωνίας με επικεφαλής κεντρικά στελέχη του κινήματος θα συ-

ζητήσουν με τους πολίτες τις επιπτώσεις της πολιτικής της Ν. Δ.

που έχει οδηγήσει σε εκτίναξη του πληθωρισμού σε προ δεκαε-

τίας επίπεδο.

Σάββατο 5/7/08, Λαϊκή Αγορά Κορωπίου (Αγία Μαρίνα)

Σάββατο 5/7/08, Λαϊκή Αγορά Γέρακα 

Κυριακή 6/7/08, ώρα 18:30 καταστήματα Νέας Μάκρης
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Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ.

Πρωτ. 10504/15.04.08) που κα-

τατέθηκε από τον Βουλευτή Πε-

ριφέρειας Βασίλη Οικονόμου,

σχετικά με την εικόνα εγκατά-

λειψης που παρουσιάζει η λεω-

φόρος Μαραθώνος, ο Υφυ-

πουργός ΠΕΧΩΔΕ, Θ. Ξανθό-

πουλος, δηλώνει ότι τα προβλή-

ματα που εντοπίσαμε και γνω-

στοποιήσαμε στην κυβέρνηση

της Ν.Δ., δεν εμπίπτουν στην

αρμοδιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Με έκπληξη διαπιστώσαμε από

την απάντηση του Υφυπουργού

τα εξής:

1) Η λεωφόρος Μαραθώνος την

περίοδο από 20/ 03/ 2007 έως

06/ 09/ 2007 δεν ανήκε στην

αρμοδιότητα κανενός. Πιο συ-

γκεκριμένα με υπουργική από-

φαση που πάρθηκε στις  20/ 03/

2007 ορίστηκε ότι η λεωφόρος

παύει να αποτελεί αρμοδιότητα

του υπουργείου. Με απόφαση

που πάρθηκε 5,5 μήνες αργότε-

ρα και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

1787 τ. Β στις  06/ 09/ 2007 η

λεωφόρος πέρασε στην αρμο-

διότητα της Νομαρχίας Ανατο-

λικής Αττικής.

2) Το υπουργείο, που φέρει ευ-

θύνες τόσο για τους δρόμους

όσο και για την προστασία των

φυσικών εκτάσεων, δηλώνει

απλώς αναρμόδιο για την συ-

γκέντρωση μπαζών και σκουπι-

διών εκατέρωθεν της λεωφό-

ρου, αδιαφορώντας για το γε-

γονός ότι η συγκέντρωση των

ως άνω αναφερομένων αντικει-

μένων αποτελεί μια από τις πιο

συνήθεις αιτίες πρόκλησης

πυρκαγιών.

3) Ο Υφυπουργός τέλος δηλώ-

νει ότι η λεωφόρος συνιστά δια-

πλάτυνση και βελτίωση προη-

γούμενης οδού και κατά τμήμα-

τα διέρχεται οικισμών, γεγονός

που κατά τη γνώμη μας δεν

αποτελεί δικαιολογία μη παρέμ-

βασης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και ο

αρμόδιος υφυπουργός, Π. Χη-

νοφώτης, αποδεχόμενος ευτυ-

χώς ότι τα θέματα που θίξαμε

εμπίπτουν στην αρμοδιότητά

του, μας ενημέρωσε ουσιαστι-

κά ότι όλα βαίνουν καλώς και

για τα όποια προβλήματα δημι-

ουργούνται, ενημερώνονται εγ-

γράφως οι αρμόδιες υπηρεσίες

για την αντιμετώπισή τους. 

Από την άλλη το Υπουργείο

Εσωτερικών είναι προφανές ότι

ζει σε ένα κόσμο αγγελικά πλα-

σμένο. Αρκείται στο γεγονός

της μείωσης των τροχαίων ατυ-

χημάτων στη λεωφόρο Μαρα-

θώνος και δηλώνει ευθαρσώς

ότι όλα βαίνουν καλώς. Είναι

προφανές ότι το υπουργείο αρ-

κείται σε ημίμετρα και δεν μπο-

ρεί να αποδεχτεί ότι οι παρεμ-

βάσεις που προτείναμε για την

καλύτερη ρύθμιση των φανα-

ριών έχουν ως στόχο τη περαι-

τέρω βελτίωση της οδικής

ασφάλειας. Όσο για την διαβε-

βαίωση ότι για την αντικατάστα-

ση των κατεστραμμένων πινακί-

δων και των λαμπτήρων φωτι-

σμού ενημερώνονται εγγράφως

οι αρμόδιες υπηρεσίες, δεν

μπορούμε παρά να εκφράσουμε

την απογοήτευσή μας...

Ολα βαίνουν καλώς 

στη Λεωφ. Μαραθώνος!
απαντούν οι αρμόδιοι 

στο βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Εκδόθηκε από τον  Υφυπουργό Ανάπτυξης Γιώργο

Βλάχο η Αγορανομική Διάταξη 8/2008 με την οποία

καθορίζεται ο τρόπος αναγραφής των τιμών τόσο σε

συσκευασίες αγαθών όσο και σε υποσυσκευασμένα

είδη, σε καταστήματα λιανικής πώλησης, και η οποία

θα ισχύει από 1ης Ιουλίου 2008.

Με την Α.Δ. 8/2008, θα πρέπει υποχρεωτικά η πινακί-

δα με την τιμή, για όλα τα πωλούμενα είδη σε κατα-

στήματα λιανικής πώλησης, να είναι τοποθετημένη

στο σημείο πώλησης, με απόλυτη εγγύτητα χώρου,

ώστε να γίνεται αντιληπτή άμεσα από τους κατανα-

λωτές, σε ποιο είδος αντιστοιχεί.

Επιπλέον, για συσκευασίες ειδών που διατίθενται σε

ποσότητες (ανά συσκευασία) διαφορετικές από τη

μονάδα μέτρησης τους, (κιλό, λίτρο, τεμάχιο κ.λ.π.),

προβλέπεται  η αναγωγή της τιμής πώλησης και σε τι-

μή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης.

Επίσης, όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα

λιανικής πώλησης πρέπει να φέρουν και  ένδειξη τι-

μής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους. Η

ένδειξη αυτή αναγράφεται είτε μηχανικά (π.χ. με

σφραγίδα), είτε με την επικόλληση σταθερής ετικέ-

τας. Εναλλακτικά, αντί της υποχρέωσης αυτής, και

εφόσον τα πωλούμενα είδη φέρουν επί της συσκευα-

σίας Γραμμωτό Κώδικα, (bar code) μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγ-

χου τιμών (price checker), σε σημεία τέτοια του κατα-

στήματος, που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από

κάθε καταναλωτή, πριν φτάσει στο ταμείο.  

Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα θα πρέπει το κάθε

ένα να αντιστοιχεί σε 300 τ.μ. χώρου πώλησης του

καταστήματος, και, στις περιπτώσεις Υπεραγορών, να

βρίσκονται ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατρο-

φής και καθαριότητας, και γενικότερα ειδών οικιακής

χρήσης.

Για τεμαχιζόμενα και

διατιθέμενα χύμα τρόφι-

μα (τυριά, κρέατα,

κ.λ.π.), που είναι τοποθε-

τημένα σε ψυγεία-βιτρί-

νες, οι προβλεπόμενες

πινακίδες θα πρέπει υπο-

χρεωτικά  να είναι τοπο-

θετημένες επί των τεμα-

χιζόμενων ειδών (είτε

έχουν τεμαχιστεί, είτε

τεμαχίζονται ενώπιον

του καταναλωτή) και όχι

σε ετικέτες που επικολ-

λούνται σε κάποιο σημείο της βιτρίνας του ψυγείου.

Μέτρα για την ευκρινή αναγραφή 

τιμών στις συσκευασίες των προϊόντων

Αιμοδοσία στο Κορωπί

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Δημοσθε-

νης” ιδρύθηκε απο νεόφερτους πολί-

τες στην ευρύτερη περιφέρεια του Δή-

μου Κρωπίας, την οποία επέλεξαν ως

μόνιμη κατοικία τους. Πολιτογραφήθη-

καν Κορωπιώτες. Ανάμεσα στις άλλες

δραστηριότητές τους ήταν η δημιουρ-

γία Τράπεζας Αίματος.

Στην αρχή είχαν μόνο 19 αιμοδότες.

Σήμερα αριθμούν 490 παρ’ όλο που

ορισμένοι αποσύρθηκαν λόγω ηλικίας

ή υγείας. 

Μέχρι σήμερα έχουν βοηθήσει περί-

που 940 ανθρώπους με 1520 μονάδες

αίματος.

Η νέα αιμοδοσία είναι Κυριακή 13 και

Τετάρτη 16 Ιουλίου, στις 10 το πρωί

έως 1 το μεσημέρι στο Κέντρο Υγείας

Κορωπίου.

Δωρητές Οργάνων

Η ιδέα της Δωρεάς Οργάνων μετά το τέ-

λος της ζωής, αποτελεί την ύψιστη μορ-

φή εθελοντικής προσφοράς και τη βασι-

κή προϋπόθεση για την πραγματοποίηση

του ιατρικού θαύματος της Μεταμόσχευ-

σης! Είναι ευθύνη όλων μας να κατανοή-

σουμε τη σημασία της Δωρεάς Οργάνων

και να την κάνουμε πραγματικότητα. 

Γνωρίζετε ότι η πιθανότητα να χρεια-

στούμε εμείς οι ίδιοι, κάποια στιγμή ένα

μόσχευμα είναι πολύ μεγαλύτερη από το

να δωρίσουμε τα όργανά μας μετά θάνα-

τον.

Πέρυσι έβαλαν τις βάσεις (14 Οκτωβρίου)

ο σύλλογος “Δημοσθένης” μία εκδήλωση

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική

για να γνωρίσουν οι κάτοικοι τον Εθνικό

Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΜ:

www.eom.gr ή τηλεφωνήστε στο 1147.

Αποτύπωσε την αγάπη σου 
με ένα δώρο ζωής και ελπίδας

Δεν γνωρίζω αν στους δια-

χειριστές και στους ιδιοκτή-

τες ικατοικιών, κοινοποιήθη-

κε εγκαίρως – ημερομηνία

11/6/08 έχει το έγγραφο του

Δήμου Βούλας – αλλά στην

εφημερίδα στάλθηκε με fax

την …30η Ιουνίου.

Η 30η Ιουνίου είναι η καταλη-

κτική ημερομηνία των ευνοϊ-

κών όρων σύνδεσης με το φυ-

σικό αέριο. Οπότε μοιάζει με

ανέκδοτο.

Συγκεκριμένα το έγγραφο

λέει: «Σύμφωνα με ειδική

προσφορά της ΕΠΑ Αττικής,

που ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου

2008, οι αιτήσεις των Δημο-

τών για σύνδεση με το δί-

κτυο, απαλλάσσονται 100%

από τα τέλη σύνδεσης, εφ’

όσον υποβληθούν πριν την

κατασκευή του αγωγού στην

οδό διαμονής τους και 50%

από τα τέλη σύνδεσης, εφ’

όσον υποβληθούν μετά την

κατασκευή του αγωγού».

Τώρα τι είναι η «ΕΠΑ»*,

…πιάσ’ τ’ αυγό και κούρευτο.

Πάντως για να σας διευκολύ-

νουμε, επειδή επικοινωνήσα-

με με την ΕΠΑ, αν ο αγωγός

δεν έχει περάσει από το δρό-

μο σας και κάνετε αίτηση

σύνδεσης πριν από την κατα-

σκευή του αγωγού, ισχύει

απαλλαγή 100% από τα τέλη

σύνδεσης. Σε κάθε περίπτω-

ση, καλό είναι να επικοινω-

νείτε με το 1133.

–––––––––

ΕΠΑ: Εταιρεία Παροχής Αερίου Α.Ε.

Το Δ.Σ. του Εξωραϊστικού  Συλλόγου Αγίας Μαρίνας Δήμου Κο-

ρωπίου, καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα

γίνει την Κυριακή 20 Ιουλίου στις 10.00π.μ. στον χώρο του Πο-

λιτιστικού Κέντρου της Αγίας Μαρίνας.

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα επακολουθήσει η ψη-

φοφορία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. στα γραφεία του Συλ-

λόγου μας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί

την επόμενη Κυριακή 27 Ιουλίου στο ίδιο μέρος και ώρα, με τα

ίδια θέματα. 

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και έγκρι-

ση από την Γ.Σ.

2. Οικονομικός απολογισμός, έκθεση της εξελεγκτικής επιτρο-

πής και έγκριση από τη Γ.Σ.

3. Ενημέρωση από το Δ.Σ. για θέματα – προβλήματα της περιο-

χής και συζήτηση επ’ αυτών.

4. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών

και την ανάδειξη του νέου εννιαμελους Διοικητικού Συμβουλίου

και της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Οι αιτήσεις για υποψηφιότητα στα όργανα του Συλλόγου, θα πα-

ραλαμβάνονται 8,9 και 10 Ιουλίου από 19.00 έως 20.00 στα γρα-

φεία του Συλλόγου και θα ανακοινωθούν την 15-7-2008.

Σύλλογος Αγίας Μαρίνας Κορωπίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Φυσικό αέριο: Παροχές που 

παρήλθαν εκτός και…

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,

ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΒΑΡΗΣ

Εκδήλωση για νέους

Του Αγίου Πνεύματος,16-6, στην Πλατεία-Πάρκο «Σμύρνης» του Δήμου Ελληνι-

κού, η Μητρόπολη Γλυφάδας, διοργάνωσε για πέμπτη συνεχή χρονιά τη Γιορτή

των Παιδιών. 

Εκατοντάδες παιδιά βρέθηκαν στη γιορτή με τους γονείς τους, και διασκέδασαν

με τους διαγωνισμούς που διοργανώθηκαν γι’ αυτά. Διαγωνισμοί ποδοσφαίρου,

μπάσκετ και άλλων πνευματικών και σωματικών παιχνιδιών. Επιπλέον, υπήρξαν

δρώμενα από τα χορευτικά συγκροτήματα με παραδοσιακούς  χορούς, από τη

Νεανική Χορωδία και Ορχήστρα, με θεατρικό και κουκλοθέατρο. Τέλος οι πολλές

κληρώσεις, το πλούσιο κέρασμα και τα διάφορα δώρα  προσέφεραν αγαλλίαση

σε μικρούς και μεγάλους.

Η Ιερά Μητρόπολη ευχαριστεί τον Δήμαρχο Ελληνικού για την παραχώρηση της
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 7, ΠΕΜΠΤΗ 10 & ΚΥΡΙΑΚΗ 13/7

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Λαζαράκη 8, ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.:  210 9681760 & 6936 727278

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  208  (1ος οροφος)  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ)

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικείων

Ενδυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΙΚΙΑ 20-40

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

ΦΑΞ: 210-9622313 ή με • e-mail: pmisthou@bluepoint.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

β) απόφοιτους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, ειδι-

κότητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και

συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων με ή

χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υποστήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΖΗΤΕΙ υπάλληλο, κυρία ή δεσποινίδα έως 30 ετών,

με καλή γνώση αγγλικών, για πλήρη απασχόληση.

Πληροφορίες τηλ. 210 9670.954, καθημερινά 10-2.

PERSONAL Μαθήματα Γυμναστικής στο δικό σας

χώρο. Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

στο τηλέφωνο 69477.98010

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ (Σκρίνιο, κρεβατο-

κάμαρα, τραπεζαρία, πλυντήριο) και άλλα μικρά αντι-

κείμενα εξοπλισμού ενός σπιτιού. Τιμή ευκαιρίας.

Τηλ.210-8954037.

ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY ZHTEI άτομα εμφανίσιμα από

25-30 ετών, περιοχές Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Αερο-

δρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 

Προϋπηρεσία, γνώσεις αγγλικής θα ληφθούν υπόψιν.

Μισθός - ΙΚΑ. Τηλέφωνο: 210 6998860.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχείρηση Mini-Market
ΜΠΙΖΟΥ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Λόγω αλλαγής κατοικίας. Τηλ. 22910 25047 περιοχή

ΛΑΓΟΝΗΣΙ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΚΟΡΔΑΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ιατρός 401 Γ.Σ.Ν.Α.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΡΕΩΣ 5 - ΒΑΡΚΙΖΑ 166 72 ΤΗΛ. 210 8976076 ΚΙΝ.697 3037222
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Επανάσταση στον τρόπο αντιμετώπισης του πρώιμου  καρκίνου του

μαστού δημιουργεί ανακάλυψη Έλληνα επιστήμονα, η οποία έχει

μπει σε κλινική εφαρμογή και θα απαλλάξει εκατομμύρια γυναίκες

από την προφυλακτική χημειοθεραπεία!!!

«Η ανακάλυψη ανήκει στον συμπατριώτη μας Δρ Χρήστο Σωτηρίου,

(PhD Director Functional Genomics & Translational Research Unit,

Jules Bordet Institute, Brussels, Belgium), και αφορά τις  γυναίκες με

πρώιμο καρκίνο του μαστού, αν δηλαδή θα πρέπει να υποβάλλονται

σε προφυλακτική χημειοθεραπεία η όχι μετά την χειρουργική επέμ-

βαση», τόνισε ο Ογκολόγος – Παθολόγος Γιάννης Βαρθαλίτης, Δι-

ευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χα-

νίων «Άγιος Γεώργιος,  με αφορμή το 3ο Πανελλήνιο Forum Ογκο-

λογίας με τίτλο “Δημιουργικός Διάλογος με την Ελλάδα της Δια-

σποράς”, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη (4-5/7). 

«Σύμφωνα λοιπόν με την ανακάλυψη του Δρ. Χρ. Σωτηρίου - εκα-

τομμύρια γυναίκες με καρκίνο του μαστού -χαμηλού κινδύνου- μπο-

ρούν να αποφύγουν την τραυματική εμπειρία της χορήγησης χημει-

οθεραπείας.».

Αυτό μπορεί να γίνει καθώς ο Χρ. Σωτηρίου και οι συνεργάτες του

κατάφεραν, μετά από μακροχρόνια έρευνα, να αποκωδικοποιήσουν

τη γονιδιακή έκφραση του όγκου. Αυτό είχε ως  αποτέλεσμα την

ανάπτυξη αρκετών “panels υπογραφών” πολυ-γονιδιακής έκφρασης,

τα οποία υπόσχονται ότι μπορούν να ξεχωρίσουν τις γυναίκες με

καρκίνο μαστού που θα αναπτύξουν μεταστατική νόσο, εάν αυτές

δεν πάρουν προφυλακτική χημειοθεραπεία!!!

Η προβλεπτική και προγνωστική αξία του profil της γονιδιακής έκ-

φρασης στην κλινική πράξη δοκιμάζεται, ήδη, σε δύο μεγάλες κλι-

νικές μελέτες  (TAILORx και MINDACT). Αυτές οι μελέτες πρόκειται

σύντομα ν’ αποδείξουν την προγνωστική σημασία της γονιδιακής

έκφρασης και σύντομα θα μας επιτρέψουν να γνωρίζουμε με ποσο-

στά τον κίνδυνο της κάθε ασθενούς, ώστε να μπορέσουμε να εξα-

τομικεύσουμε την θεραπευτική απόφαση!!!

Όπως πιστεύουν οι επιστήμονες μεγάλη βοήθεια σ’ αυτή την κα-

τεύθυνση παρέχει η τεχνολογία των μικροσυστοιχειών, η οποία επι-

τρέπει την ταυτόχρονη διερεύνηση της έκφρασης χιλιάδων γονι-

δίων. Επιπλέον των ανωτέρω, το γενετικό προφίλ των κυκλοφορού-

ντων καρκινικών κυττάρων και των μικρομεταστάσεων θα βοηθή-

σουν στην περαιτέρω γνώση της βιολογίας του καρκίνου και θα μας

επιτρέψει να εξατομικεύσουμε τη θεραπεία βασισμένοι σε λειτουρ-

γικούς χάρτες των βιολογικών μηχανισμών του καρκίνου.  

Ήδη ο Δρ Χρήστος Σωτηρίου, ανακάλυψε και πέρασε στο ερευνητι-

κό πεδίο και την κλινική πράξη, ομάδα γονιδίων που προσδιορίζουν

τον κίνδυνο για υποτροπή, σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού, γε-

γονός που  ήδη μας επιτρέπει να μπορούμε να επιλέξουμε ποιες γυ-

ναίκες θα χρειασθούν χημειοθεραπεία μετά την ογκεκτομή και ποι-

ες θα πάρουν μόνο χάπια ορμονοθεραπείας!!! 

Στο 3ο Πανελλήνιο Forum Ογκολογίας, το οποίο οργανώνεται τα τε-

λευταία χρόνια, συμμετέχουν επιφανείς Έλληνες επιστήμονες της

διασποράς και  θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στη χώρα μας το

ερευνητικό τους έργο στο ευρύτερο πεδίο των νεοπλασματικών νο-

σημάτων. 

Το Forum διοργανώνεται από την Ογκολογική Κλινική του Νοσοκο-

μείου Χανίων, στο Μεγάλο Αρσενάλι (ενετικό λιμάνι των Χανίων),

υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας & Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης. 

Στόχος του Forum, όπως τόνισε ο πρόεδρος της οργανωτικής επι-

τροπής, Γιάννης Βαρθαλίτης,  «είναι η ευρεία συζήτηση της προό-

δου στο κλινικό και ακαδημαϊκό πεδίο δράσης, όπως επίσης και η

συμμετοχή μας στην προσπάθεια ελέγχου του καρκίνου, η οποία

επιτελείται σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο».

Ταυτόχρονα, σκοπός της οργανωτικής

επιτροπής του συνεδρίου είναι να διατη-

ρηθεί ανοιχτός ο δρόμος της γνώσης

στους νέους γιατρούς και να τους δοθεί

η ευκαιρία να δημιουργήσουν εκπαιδευ-

τικές-ερευνητικές επαφές με τους Έλ-

ληνες επιστήμονες του εξωτερικού, έτσι

ώστε μέσα από εποικοδομητικό δημιουρ-

γικό διάλογο να υπάρξει προσαρμογή

στις ιλιγγιώδεις εξελίξεις του γνωστικού

αντικειμένου της ογκολογίας.

Το 3ο Πανελλήνιο Forum Ογκολογίας διακρίνεται και για μία άλλη

πτυχή, εκτός του καθαρά επιστημονικού προγράμματος. 

«Στο πλαίσιο αυτό, αφουγκραζόμενοι τα μηνύματα των καιρών, ανα-

λάβαμε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την μη-κερδοσκοπική

οργάνωση “Δημιουργικές Γέφυρες”, να λειτουργήσει παράλληλα με

το επιστημονικό πρόγραμμα μια θεατρική παράσταση, μια έκθεση

φωτογραφίας και ζωγραφικής, με θέματα εμπνευσμένα από τη μά-

χη που δίνουμε κατά του καρκίνου», κατέληξε ο Γιάννης Βαρθαλί-

της. 

ΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ  ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

• Dr Christopher J. Logothetis, (Prof./Director Genitourinary Dpt. MD

Anderson Cancer Center, Houston USA). 

• Dr George Demetri, (Prof. Harvard Medical School Director, Director

Center for Sarcoma and Bone Oncology, Dana-Farber Cancer

Institute, Boston USA). 

• Dr. Christos Sotiriou, (PhD Director Functional Genomics &

Translational Research Unit, Jules Bordet Institute, Brussels,

Belgium). 

• Dr. Pavlakis George, (Director National Cancer Institut, at Frederick,

Human Retrovirus section, USA). 

• Dr. Canellos George, (Prof. of Medicine Harvard University, Dana-

Farber Cancer Institute, Boston USA). 

• Dr Christopher J. Logothetis, (Prof./Director Genitourinary Dpt. MD

Anderson Cancer Center, Houston USA). 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η EXPOWORK, στα πλαίσια της ταχύτατης ανάπτυξής της στο χώ-

ρο παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων στην οργάνωση εκ-

θέσεων και συνεδριάσεων, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, στην

περιοχή Αεροδρομίου, δίνοντας έμφαση στο εξειδικευμένο και

διαρκώς εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΤΩΝ  (Κωδικός θέσης: CS )

Βασικά καθήκοντα θέσης:

Η θέση έχει ως αντικείμενο εργασίας την σωστή και αποτελεσμα-

τική ενημέρωση των εκθετών, όσον αφορά στο εύρος των υπηρε-

σιών της εταιρείας, στην παροχή πληροφοριών, στην επίλυση απο-

ριών, στην λήψη παραγγελιών καθώς και στην προώθηση των ανα-

γκών των Εκθετών στα αρμόδια συνεργεία.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Απόφοιτος λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ με κατεύθυνση στο Marketing

ή Διοίκηση επιχειρήσεων.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

– Σημαντική εξοικείωση και ευχέρεια χρήσης των εφαρμογών

Microsoft Office. 

– Προϋπηρεσία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών θα θεωρηθεί επι-

πλέον προσόν.

– Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

– Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.

Προσφέρονται:

– Σταθερές μηνιαίες αποδοχές.

– Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ.

– Έξτρα ιδιωτική νοσοκομειακή ασφάλιση.

– Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση.

– Bonus παραγωγικότητας.

– Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

– Ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα ταχέως εξελισσόμενο επαγγελματι-

κό χώρο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211 1204000, 211 1204010, υπόψιν  κα.

Γρηγορίου Έφη

Αποστολή βιογραφικών: expowork@expowork.gr ή στο φαξ +30

211 1204004.

3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ FORUM ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Αντιμετώπιση του πρώιμου  καρκίνου του μαστού

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 7/7  7μ.μ.
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Φίλοι και φίλες,  

Tις τελευταίες μέρες έχουμε
γίνει όλοι θεατές σ’ ένα μονόπρα-
κτο έργο που τον κύριο ρόλο δια-
δραματίζει ο στρατηγός «Άνε-
μος» και παρτενέρ το «πυρ» .
Εδώ δε υπάρχει η γυνή, υπάρχει
όμως ευτυχώς η θάλασσα ως
ανάχωμα στη δράση του πυρός!

Δυστυχώς γίνομαι κυνικός αλλά
αυτή είναι η αλήθεια. Κανένα από
τα αρμόδια όργανα και μηχανι-
σμούς της πολιτείας δε μπορεί να
εφαρμόσει επαρκείς μεθόδους
πρόληψης και αδυνατεί να αντι-
μετωπίσει το αυτονόητο, να κα-
ταστείλει δηλαδή τις πυρκαγιές
που μας απειλούν.

Πέρυσι όλοι ζήσαμε την κατα-
στροφή της Πάρνηθας, της Πε-
ντέλης, του Πάνειου  όρους και
φέτος με θλίψη βλέπουμε να εξε-
λίσσεται το ίδιο σκηνικό από πο-
λύ νωρίς. Οι πυρκαγιές στον
Υμηττό, στις Αφίδνες, στον Κά-
λαμο και στη Σταμάτα έρχονται
να μας αποδείξουν την αδυναμία,
για να μην πούμε ανικανότητα
των αρμοδίων υπηρεσιών του

κράτους. Στο ίδιο πνεύμα κινείται
και η Νομαρχία μας. Τέλος φθινο-
πώρου και αρχές του χειμώνα συ-
νεκλήθη η επιτροπή αντιμετώπι-
σης εκτάκτων αναγκών στην
οποία συμμετέχω εκ του νόμου,
αλλά δεν κλήθηκα ποτέ. Την Πα-
ρασκευή 27-6-2008 η ίδια επιτρο-
πή συνεδρίασε υπό του Νομάρχη
χωρίς να κληθώ και να παραστώ
στη συνεδρίαση. Η παραπάνω τα-
κτική μού δίνει το δικαίωμα να κα-
ταλήξω στο συμπέρασμα  ότι κά-
ποιοι ενοχλούνται από τη συμμε-

τοχή μου και λειτουργούν με την
αντίληψη «το κράτος είμαι εγώ»,
προσπαθώντας να φιμώσουν και
να αποκλίσουν την αντιπολίτευ-
ση.

Δηλώνω λοιπόν ότι ο δεύτερος
βαθμός αυτοδιοίκησης δεν ταυτί-
ζεται με το κράτος, και μάλιστα
με ένα παράλυτο κράτος που ολι-
γωρεί και καμία υπηρεσία αντιμε-
τώπισης έκτακτων αναγκών δε
λειτουργεί παρουσιάζοντας εικό-
να τριτοκοσμικής χώρας! Σας θυ-
μίζω ότι το περασμένο καλοκαίρι
σε Πανελλαδικό επίπεδο είχαμε
περίπου 100 νεκρούς από τις
πυρκαγιές και σε άλλες κοινω-
νίες θα είχαν παραιτηθεί όχι μόνο
υπουργοί, αλλά οι ίδια η κυβέρνη-
ση! Στην Ελλάδα οι κυβερνώντες
δήλωναν κομπορρημονώντας ότι
όλα λειτούργησαν άψογα και
αποτελεσματικά, ας μη φαντα-
στούμε πως αντιλαμβάνονται την
ανεπαρκή λειτουργία των αρχών.

Ο υπεύθυνος του πυροσβεστι-

κού σώματος Αττικής στην προ-
τελευταία συνεδρίαση του Συντο-
νιστικού Νομαρχιακού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας δήλωσε
με ικανοποίηση ότι πέρσι όλα πή-
γαν καλά, του απαντώ λοιπόν με
τα ίδια λόγια ότι αν συνεχίσουμε
έτσι σε τρία χρόνια θα τα έχουμε
κάψει όλα και θα κοιμόμαστε
ήσυχοι.

Φίλοι και φίλες η ανοργανωσιά,
ο αυτοσχεδιασμός και η εικόνα
διάλυσης που παρουσιάζεται
στην πράξη δεν τιμά κανέναν και
ιδιαίτερα τον Κο Νομάρχη ο οποί-
ος ηγείται πολιτικά του νομού και
των υπηρεσιών. Σε τέτοιες περι-
πτώσεις όμως ούτε η παρουσία
του είναι αισθητή, ούτε οι υφι-
στάμενοι του τον λαμβάνουν
υπόψη. Δρουν χωρίς συντεταγ-
μένη στρατηγική και αυτοσχεδιά-
ζουν. Καταγγέλλω όλα αυτά γιατί
νιώθω υποχρεωμένος να σας
ενημερώσω και να δραστηριοποι-

ηθούμε μαζί για να σώσουμε το
φυσικό πλούτο που κληρονομή-
σαμε από τους γονείς μας και δα-
νειστήκαμε από τα παιδιά μας. Το
πιο σημαντικό είναι να δραστη-
ριοποιηθούμε τώρα που είναι αρ-
χές καλοκαιριού και όχι στο τέ-
λος που πολλοί θα βολεύονταν
από μια αρνητική αποτίμηση. Σκο-
πός είναι να έχουμε ένα ανώδυνο
καλοκαίρι και ας το καρπωθεί πο-
λιτικά όποιος θέλει. Αυτό που
έχει σημασία για τη δική μας πα-
ράταξη είναι να σώσουμε το περι-
βάλλον που ζούμε όλοι μας.

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

«Άνεμος» και παρτενέρ το «πυρ» 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ  

Π
αλιότερα η αριστερά σαν πολιτικοοικονομικό

σύστημα είχε σάρκα και οστά, αφού ταυτίζο-

νταν ή συμπορεύονταν με το σοσιαλισμό γε-

νικότερα. Τότε ο κάθε εξουσιαστής χρωμάτιζε

ανάλογα και την Αριστερά. Οι του κομμουνιστικού

χώρου, ΕΣΣΔ, Κίνα, Γιουγκοσλαβία, Αλβανία, Κού-

βα κλπ, σκιαγράφησαν την αριστερά με έντονα

χρώματα, αλλά ο κάθε ένας από τους ηγέτες, Στά-

λιν, Μάο, Τίτο, Χότζα κλπ με χωριστές αποχρώ-

σεις. Όλοι δε αποδεχόντουσαν το κράτος ως την

υπ’ αριθμ. ένα δύναμη και μέσο ασκήσεως της

οποιασδήποτε εξουσίας, εφαρμογής πολιτικών,

προγραμμάτων και μέτρων.

Οι μη σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι, δανείστηκαν

πολλές από τις εφαρμογές της αριστεράς και κυ-

ρίως την εμπλοκή του κράτους στους οικονομικό

και κοινωνικό τομείς.

Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι οι αρχές της αρι-

στεράς, δεν ήταν υλοποιήσιμες, ήταν ανεφάρμο-

στες, ήταν θεωρητικές ή οι χειριστές της δεν ήταν

αριστεροί αλλά πανκαπιταλίσταρες. Αλλιώς δεν

εξηγείται η παταγώδης αποτυχία του συστήματος,

με μυριάδες φτωχούς, ξεπεσμό των ανθρωπίνων

αξιών, αλλά και τη δημιουργία οικονομικών Κροί-

σων. 

Σήμερα μετά τα γνωστά αποτελέσματα της εφαρ-

μογής των αριστερών αρχών και χωρίς να συνυπο-

λογίζονται τα εκατομμύρια των θυμάτων για την

επικράτηση, ακούμε πάλι για την αριστερά. Πολιτι-

κά στελέχη να ζητούν περισσότερη αριστερή από-

κλιση. Άλλα πάλι στελέχη ζητούν την εμβάθυνση

της αριστεράς. Άλλα δεν μας λένε ποια αριστερά

εννοούν; Αυτή που εφαρμόστηκε και απέτυχε, αυ-

τή που θέλει την αντίδραση σε οτιδήποτε θετικό ή

αρνητικό πράττει η πλειοψηφία ή κάποια άλλη και-

νούργια; Στην τελευταία περίπτωση, ας μας πουν

οι εκφραστές της και ας μας παρουσιάσουν το και-

νούργιο οικονομικοκοινωνικό πολιτικό μανιφέστο.

Η  πλειοψηφία του Ελληνικού λαού σήμερα, είναι

απαλλαγμένη από τα βιώματα της βαμμένης με αί-

μα 20ετίας 1940-50, συνεπώς είναι έτοιμη να απο-

δεχθεί οτιδήποτε είναι καλύτερο και παρουσιάζει

ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον. Αλλά η εκτό-

ξευση  αφορισμών κατά του ισχύοντος σήμερα συ-

στήματος - το οποίο εφαρμόζεται από όλα τα

ελευθέρα δημοκρατικά κράτη - χωρίς προτάσεις

και χωρίς πρόγραμμα υποδεικνύουν ανυπαρξία πο-

λιτικής και το μόνο που προσφέρουν είναι η γοη-

τεία για κάτι το λαϊκό, για κάτι το ακαθόριστο ονει-

ρώδες προοδευτικό. 

Στην πράξη τι λέει το ΚΚΕ για την δική του αρι-

στερά; Θέλει το κράτος επιχειρηματία, πράγμα

που αποδείχθηκε ανεπαρκές, σπάταλο και εκκολα-

πτήριο καταχραστών; Μήπως θέλει κράτος εργα-

τών χωρίς βιομηχάνους; 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια αριστερά θέλει, αυτή των κουκου-

λοφόρων και την άσκηση της εξουσίας δια της

βίας από μειοψηφίες και αυτό θα το ονομάζει δη-

μοκρατία; 

Τέλος το ΠΑΣΟΚ, ποια αριστερά θέλει τώρα, 20

χρόνια στην εξουσία δεν βρήκαν τα σωστά βήματα

της αριστεράς; Ας μας πει τι άλλαξε τώρα και θέ-

λει περισσότερη αριστερά; Και πως θα υλοποιηθεί

αυτή η περισσότερη, μήπως για να κλέψει την πα-

ράσταση από τον κ. Τσίπρα; 

Και φυσικά υπάρχει το ερώτημα,  είμαστε ικανο-

ποιημένοι με το παρόν σύστημα; Ασφαλώς όχι.

Ακρίβεια, μικρές συντάξεις, ανισότητες, ασφαλι-

στική ανασφάλεια, ανεργία και άλλα τέτοια κο-

σμούν την καθημερινότητα και προδιαγράφουν το

μέλλον. Όμως είμαστε στο σπίτι μας, έχουμε γε-

μάτο το στομάχι μας, έχουμε το αυτοκίνητο μας,

το ταξιδάκι κάθε χρόνο έστω αυτό της εργατικής

εστίας, έχουμε περίθαλψη, έχουμε φάρμακα και

τόσα άλλα. Όλα αυτά δεν τα έχουμε όπως και όσα

θέλουμε, γι’ αυτό αγωνιζόμαστε για το καλύτερο.

Θέλουμε το καλύτερο ας μας το παρουσιάσουν και

θα ακολουθήσουμε. (9-6-08)

Αθανασιάδης Κων.
Ανώτατος Αξιωμ. ΣΞ, 

Αρθρογράφος - Ραφήνα

e.mail. panteo@otenet.gr

Πολιτική: Η Πάλη για την Αριστερά

Διαφωνούμε με τον αρθρογράφο του κειμένου που ακολουθεί, αλλά το δημοσιεύουμε -

πιστοί στη δημοκρατική αρχή, “διαφωνώ μ’ αυτά που λες, αλλά θ’ αγωνίζομαι μέχρι τε-

λευταίας ρανίδας αίματος, για να έχεις δικαίωμα να τα λες” - και για τους επιπλέον λό-

γους:

– Δεν αμφιβάλουμε για την αλήθεια, όσων αντίθετων πιστεύουμε.

– Δεν έχουμε προκαταλήψεις (προξενούν λογική αναπηρία).

– Θίγει ορισμένες αλήθειες, για τις οποίες η αριστερά δεν δικαιούται να στρουθοκαμηλί-

ζει και οπωσδήποτε οφείλει πειστικές εξηγήσεις και αυτοκριτική.

– Μας δίνει το έναυσμα να καταπιαστούμε με το θέμα προσεχώς.

Τέλος στο ερώτημα “ποια είναι η αριστερά”, υπολανθάνουσα απάντηση, σε αδρές γραμ-

μές, δίνει ο ίδιος ο αρθρογράφος, όταν διερωτάται αν “είμαστε ικανοποιημένοι από το πα-

ρόν σύστημα”, και απαντά με βεβαιότητα: “ασφαλώς όχι”.                                           Κ.Β.

Ο Βασίλης Οικο-

νόμου εισηγητής

Κοινοβουλευτικού

Τομέα 

Εργασίας (ΚΤΕ)

Εθνικής Άμυνας

Για άλλη μια φορά εξελέγη

ομόφωνα Εισηγητής του Κοι-

νοβουλευτικού Τομέα Εργα-

σίας (ΚΤΕ) Εθνικής Άμυνας

του ΠΑ.ΣΟ Κ., ο Βουλευτής

Αττικής Βασίλης Οικονόμου.

Το οριστικό σχήμα ευθύνης

του υπουργείου Εθνικής

Αμύνης από την πλευρά του

ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαμορφώνεται ως

εξής:  

Πολιτ. Εκπρόσωπος: Βάσω

Παπανδρέου

Εισηγητής ΚΤΕ: Βασίλης Οι-

κονόμου

Γραμματέας Τομέα: Ευτύχης

Δαμιανάκης   



Ο Εθνικός ύμνος ήχησε στο ιππι-

κό κέντρο της Κωνσταντινούπο-

λης χάρη στον Γκιόργκι Κερμέ-

ντι, που αναδείχθηκε μεγάλος

νικητής του σημαντικότερου

αγωνίσματος Grand Prix ύψους

1.50μ. του Παγκοσμίου Κυπέλ-

λου, CSIO4*-W. 

Ο Έλληνας αθλητής κατάφερε

να σημειώσει άπταιστη διαδρομή

στον κανονικό γύρο και μαζί με

άλλους τέσσερις ιππείς να περά-

σει στον αγώνα διαβάθμισης.

Εκεί έκανε τη γρηγορότερη

άπταιστη διαδρομή με χρόνο

47,70 και κέρδισε την 1η θέση.

Την 4η θέση κατέλαβε ένας άλ-

λος Έλληνας αθλητής, ο Στέλιος

Σταυρουλάκης με τον Escordio,

που πέρασε και αυτός στο μπα-

ράζ, αλλά σημείωσε 8 βαθμούς

ποινής με χρόνο 47,26. 

«Χαίρομαι πολύ που εκπροσωπώ

τα Ελληνικά χρώματα σε έναν

τόσο μεγάλης σημασίας αγώνα

του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η νί-

κη μου ήταν σημαντική, αφού οι

συμμετοχές άγγιξαν τις 30, η

διαδρομή ήταν πολύ δύσκολη και

υψηλή. Είμαι πολύ υπερήφανος

και για το άλογό μου, την Siljona

B, η οποία ήταν σε πολύ καλή κα-

τάσταση», δήλωσε μετά τη νίκη

του ο Κερμέντι.  

ΙΠΠΙΚΑ
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“Χρυσός” ο Κερμέντι στην 

Κωνσταντινούπολη 

Τα μελλοντικά … αστέρια της Ευρωπαϊκής Ιππασίας δίνουν ραντε-

βού  στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, προκειμέ-

νου να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Υπερ-

πήδησης Εμποδίων, έναν μεγάλης σημασίας θεσμό του αθλήματος,

στις 9, 10, 11 και 13 Ιουλίου. Παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Παίδων,

θα πραγματοποιηθεί και ένας διεθνής αγώνας εφήβων υπερπήδη-

σης εμποδίων, CSIJ-A.  Η είσοδος είναι ελεύθερη.

70 χρόνια αθλητισμός, 70 χρόνια προσπάθειας και αγώ-

νων γεμάτα επιτυχίες. 

7 δεκαετίες λοιπόν γιόρτασε ο Ναυτικός Ομιλος Βου-

λιαγμένης μαζί με όλους τους φίλους του – μέλη του

ομίλου – αλλά και επισήμους που στηρίζουν τον αθλη-

τισμό, σε μια εκδήλωση αναδρομής στην ιστορία του

και στην πορεία που έχει διαγράψει. 

Η εκδήλωση έγινε την Τετάρτη 2 Ιουλίου στις εγκατα-

στάσεις του Ν.Ο.Β. όπου οι παράγοντες του Ομίλου

ανέλυσαν το οδοιπορικό του κάθε αθλήματος ξεχωρι-

στά και ανέφεραν τους αθλητές που το ανέδειξαν. 

Ακολούθησε παρουσίαση του ιστορικού λευκώματος

του Ομίλου με τίτλο «Αναζητώντας το Αθλητικό ιδεώ-
δες», που συνέγραψε το διακεκριμένο μέλος του Πά-

νος Ιωαννίδης. 

Η συγκίνηση ήταν μεγάλη και από τους παρευρισκομέ-

νους αλλά πολύ περισσότερο από τον Π. Ιωαννίδη, στο

πρόσωπο του οποίου η ικανοποίηση ήταν ευδιάκριτη

αφού μετά από πολύ κόπο κατάφερε να συγκεντρώσει

την πολύτιμη ιστορία του Ν.Ο.Β. στις σελίδες του Λευ-

κώματος.

Μετά την παρουσίαση η διοίκηση

τίμησε με πλακέτες αθλητές για τις διακρίσεις τους,

χορηγούς του Ν.Ο.Β. για την οικονομική βοήθειά τους,

μέλη που διατέλεσαν πρόεδροι, αλλά και εξέχοντα

στελέχη του ομίλου για την προσφορά τους. Τις βρα-

βεύσεις έκαναν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Πέτρος

Δούκας, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γ. Ιωαννίδης, ο

Βουλευτής Απόστ. Σταύρου, η πρόεδρος του Ν.Ο.Β.

Στέλλα Τίγκα – Λαζάρου και πολλά άλλα στελέχη του. 

Από τη Δημοτική Αρχή παραβρέθηκε ο δημοτικός σύμ-

βουλος Σωτήρης Ελευθερίου.

Από Παρασκευή 4 Ιουλίου έως την Κυριακή 6 Ιουλίου

διεξάγονται επιμέρους εορταστικές εκδηλώσεις για τα

αθλητικά τμήματα του Ομίλου στις οποίες έχουν προ-

σκληθεί όλοι οι παλιοί αθλητές στελέχη και προπονη-

τές του Ομίλου.                          Ηλέκτρα Βενετσάνου

100 Χρόνια Π.Α.Ο.
& οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
σε μια Δημοπρασία Αγάπης

Θαλερός, αιωνόβιος πλέον ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, μέ-

σα στα πλαίσια εορτασμού των εκατοντάχρονων γε-

νεθλίων του, έδειξε ότι ο ελληνικός αθλητισμός δεν

θέλει να είναι ζωώδης ανταγωνισμός αλλά ευγενής

άμιλλα και πολιτισμός. 

Έτσι την Τρίτη που μας πέρασε, 1η Ιουλίου, πρόσφε-

ρε ευγενικά ένα κομμάτι της ιστορίας του στους Έλ-

ληνες “γιατρούς χωρίς σύνορα”, συνδράμοντας έτσι

στο ανθρωπιστικό έργο τους.

Συγκεκριμένα, σε μια ωραία εκδήλωση, στο παρα-

λιακό κέντρο Vive Mare, με την ευγενική χορηγία

του Στάθη Σταθοκωστόπουλου, δημοπρατήθηκαν

πολύτιμα ιστορικά κειμήλια του “Παναθηναϊκού”,

όπως φανέλλες, μπάλες και παπούτσια υπογεγραμ-

μένα από διακεκριμένους παίκτες. Το προϊόν της δη-

μοπρασίας διατέθηκε για τους σκοπούς των “για-

τρών χωρίς σύνορα”.

Οι δραστήριες και γοητευτικές κυρίες της γραμματείας, πλαισι-
ούμενες από τον εκδότη Κώστα Σπανό, ως δημοπράτη και τον
δημοσιογράφο ... που είχε την ευθύνη της οργάνωσης. 

Ο υφυπουργός εξωτερικών Πέτρος Δούκας απονέμει τιμητική
πλακέτα στον παλιό αθλητή Μαυρωτά.

Ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης, η πρόεδρος  του
ομίλου Στέλλα Τίγκα-Λαζάρου, ο υφυπουργός εξωτερικών Πέ-
τρος Δούκας και ο Ευγένιος Τίγκας.

Ο παλιός πρόεδρος Λεωνίδας Σεϊτανίδης τιμάται από την νυν
πρόεδρο Στέλλα Τίγκα-Λαζάρου.

70 χρόνια Ναυτικός Ομιλος Βουλιαγμένης




