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– Τα κόμματα δέχονται «φιλικές» ενισχύσεις

– Οι πολιτικοί δέχονται δωράκια, ταξιδάκια, οικο-

συσκευές, εξοπλισμούς με… τιμολόγια!

– Στους δικαστικούς προσφέρονται εκπτώσεις

ασφαλίστρων, από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

– Οι εφοριακοί… οι πολεοδόμοι… οι αστυνόμοι…

– Οι «Άλλοι» - εμείς δηλαδή – που δεν είναι απο-

δέκτες «προσφορών», πληρώνουν!
Ασφυκτιούμε τον τελευταίο καιρό από τη δυσοσμία

των δώρων, των δωροδοκιών, την “κοινωνικότητα”, τα

επιλεκτικά φιλικά αισθήματα, τις «κοινωνικές» συνα-

ναστροφές της siemens.

Το 10% των παγκοσμίων δωρεών της siemens, που

υπολογίζονται σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, διοχε-

τεύθηκε στην Ελλάδα. Άρα, πρωταθλητές και στη δω-

ροληψία. 

Είναι τέτοιος και τόσος ο καταιγισμός

των δυσωδών πληροφοριών, ώστε

έχει αρχίσει να “μυρίζει” κι ο σκληρός

δίσκος της ηλεκτρονικής μου αρχειο-

θήκης. 

Η διαδρομή του… εύοσμου, άκοπου

και αισχρού αυτού χρήματος είναι τό-

σο δαιδαλώδεις, ώστε ν’ απαιτείται

ως αρωγός ο μίτος της Αριάδνης, για

τον ανακριτή που θα ζηλέψει τον

ηρωισμό του Θησέα. Πολύ φοβούμαι όμως, ότι ο φό-

βος του συστημικού μινώταυρου θα πείσει τους ανα-

κριτές, “δια ύψιστους εθνικούς λόγους” και “για να μη
κινδυνεύσει με κατάρρευση το κοινωνικό οικοδόμημα”
και μπλα - μπλα, μπλα, θ’ ακολουθήσουν τον εύκολο

δρόμο που χάραξαν οι προηγηθείσες υποθέσεις των

τηλεφωνικών υποκλοπών, των απαγωγών, των ομολό-

γων, του χρηματιστηρίου, του DVD της Χαζοπουλιά-

δας κι άλλων βεβαίως παλαιοτέρων: 

Του “στιγμιαίου” των απριλιανών, των καρφιτσών κλπ.

Δύσκολα βρίσκονται Σαρτζετάκιδες – αν και τίποτα

δεν το αποκλείει – δύσκολα όμως εμφανίζεται στις

ημέρες μας, Θησέας!                    Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Οι Siemens

Τα κόμματα και 

η “άκρως ανταγωνιστική οικονομία”

Μάγεψαν τα παιδιά στο Κορωπί

Σελίδα 10

Αφυπνίζονται
οι καταναλωτές

Ο φετινός Ιούνιος καταγράφεται ως ο μήνας με τις περισ-

σότερες έγγραφες καταγγελίες (580) στον Συνήγορο του

Καταναλωτή. Αύξηση που ανέρχεται σε 285% όπως δεί-

χνει στην κλίμακα ο περινός Ιούνιος.  707 γραπτές καταγ-

γελίες για το Α΄ εξάμηνο του 2007 ενώ 2.720 γραπτές κα-

ταγγελίες έγιναν το Α΄ εξάμηνο του 2008, όπως καταγρά-

φει με στατιστικά στοιχεία ο Συνήγορος του Καταναλωτή. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αφυπνίζεται ο καταναλωτής

και δεν φοβάται να καταγγείλει, και όχι ότι αυξήθηκε η πα-

ρανομία 285 φορές παραπάνω από πέρσι. 

Τελεσίγραγο του ΕΣΔΚΝΑ για ΧΥΤΑ

Απειλεί να κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής 
αν δεν ανοίξει σε Κερατέα & Γραμματικό

Τελεσίγραφο του Προέδρου του ΕΣΔΚΝΑ1 Νίκου

Χιωτάκη, Δημάρχου Κηφισιάς, για κλείσιμο του ΧΥ-

ΤΑ2 της Φυλής, αν η αρμόδια διυπουργική επιτροπή

δεν ορίσει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων

ΧΥΤΑ στους Δήμους ΚΕΡΑΤΕΑΣ και Γραμματικού. 

Η απειλή διατυπώθηκε απερίφραστα κατά τη συνέ-

ντευξη τύπου του Προέδρου του ΕΣΔΚΝΑ στις 8 Ιου-

λίου.
Συνέχεια στη σελ. 3

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: Φωτιά

στη χωματερή Σελ. 7

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ:  Αθώος

ο  Καταφυγιώτυης Σελ. 14 

ΠΑΛΛΗΝΗ: Απαλλοτριώνε-
ται ο Λόφος Λεβίδη       Σελ. 7

ΛΟΓΟΔΟΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ 
ΒΑΡΗΣ & ΣΠΑΤΩΝ
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Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Από αστυνομικούς του

τμήματος δίωξης ηλε-

κτρονικού εγκλήματος

συνελήφθη ημεδαπός

ηλικίας 25 ετών, εκδότης

επαρχιακής εφημερίδας

για παραβάσεις των δια-

τάξεων των άρθρων 94,

361, 362 & 363 του Π.Κ.

Εξύβριση - συκοφαντική

δυσφήμιση κατ’ εξακο-

λούθηση.

Συγκεκριμένα, βουλευτί-

να προσέφυγε στο Τμή-

μα Δίωξης Ηλεκτρονικού

εγκλήματος γιατί μέσω

ιντερνετ (blog) δημοσι-

εύονταν υβριστικά και

συκοφαντικά σχόλια εις

βάρος της.

Μετά από έρευνα που

πραγματοποίησαν οι

αστυνομικές αρχές δια-

πιστώθηκε ότι ο υβρι-

στής ήταν ο ιδιοκτήτης

του blog.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ

ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Κρωπίας προσφέρει δωρεάν

μετακίνηση στους δημότες του προς την παραλία της

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου. 

Εως 31 Αυγούστου εκτελούνται καθημερινά δρομολόγια

(εκτός Κυριακής) της δημοτικής συγκοινωνίας προς την

παραλία  Αγ. Μαρίνας Κορωπίου.  Ειδικότερα:

• Κέντρο Πόλης Κορωπίου: Ώρα 9.15 πμ. Το δρομολόγιο

έχει αφετηρία την οδό Κολοκοτρώνη (Αγ. Πάντες) και συ-

νεχίζει από τις οδούς Γ. Γεώργα, Ζαλόγγου,

Αδριανού,(δεξιά), Βασ Κωνσταντίνου (δεξιά)

• Κίτσι: Ώρα 9.55πμ. Το δρομολόγιο έχει αφετηρία την οδό

Ταξιαρχών και συνεχίζει, Παπαγιαννοπούλου, Ηρακλέους

(δεξιά), Άνδρου, Κορωπίου/Βάρης, στα φανάρια αριστερά

Ηρακλειδών-Αγάλου (οικισμός Γαλήνη) 

Ώρα  δρομολογίων επιστροφής  από παραλία 11.40 π.μ

(Πληροφορίες τηλ. : 6944 55 32 06)

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ανήκει στη σφαίρα της μυθολογίας.

Ο μινώταυρος της διαφθοράς παραμένει αείτητος. Λεόντιος και

χαμαιλεόντιος, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις. Γι’ αυτό, το θέ-

μα μας δεν είναι η siemens. Είναι οι «siemens».

Για τη siemens ελέχθησαν πολλά… ελαφρυντικά. Ότι της είπαν

ότι «οι Έλληνες τα πιάνουν»!… Σώώώπα!

-Μέχρι και για τους εφοριακούς υπήρξε πρόβλεψη, «για να μη

πολυψάχνουν τις μαύρες πληρωμές»...

- Στη δωροδοκία χρειάζονται δύο. Ένας να τα δίνει κι ένας να τα

παίρνει. Αυτός που τα δίνει είναι ο εκμαυλιστής, ενώ εκείνος που

«τα παίρνει», μπορεί να είναι το ψάρι που τσιμπάει το δόλωμα,

όπως μπορεί να είναι και ο εκβιαστής. Απαραιτήτως λοιπόν χρει-

άζονται δύο, όπως και στο ταγκό – ασχέτως αν με τους διαφό-

ρους μεσολαβητές ο χορός γίνεται … καλαματιανός.

Ελέγχθη ακόμα ότι ξεμπροστιάζεται η siemens από τους Αμερι-

κάνους ανταγωνιστές της (βλέπε κυρίως general electric) γιατί

βάζει πόδι στην Αμερική. Ε, και; Αυτό σημαίνει «υγιείς ανταγω-

νισμός» στην «άκρως ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς»,

που επιβάλλει ο νέο-φιλελευθερισμός και το λέει ρητά η ευρω-

συνθήκη της Λισσαβόνας

Τίθεται όμως το απλοϊκό ερώτημα: Η μόνη διεφθαρμένη είναι η

siemens;. Το πιστεύει κανένας αυτό σοβαρά; 

Το πρόβλημά μας είναι οι siemens ως αποκύημα του οικονομικού

και πολιτικού μας συστήματος.

Το πρόβλημα της διαφθοράς είναι συνυφασμένο με το σύστημα

που στήριξαν, άκριτα, με την ψήφο τους και πρόσφατα στη Βου-

λή οι 250 βουλευτές της Ν.Δ.. και του ΠΑΣΟΚ. Είναι το σύστημα

που κάνει χρήση της εξουσίας που αναλαμβάνει «δημοκρατικά»,

για ίδιο όφελος, καρπούμενο τα λάφηρα εξουσίας για ιδιωτικό

όφελος, οικονομικό, κοινωνική προαγωγή και γόητρο, παράλλη-

λα προς το όφελος μιας ομάδας δορυφόρων ή μιας τάξεως ή κοι-

νωνικής κατηγορίας, εις βάρος βεβαίως, του κοινωνικού συνό-

λου. Αυτό, στις περισσότερες των περιπτώσεων γίνεται έντεχνα

και «νόμιμα»¨, αλλά όχι χωρίς βιασμό των κανόνων ηθικής. 

Τώρα αν κάτι πάει στραβά, είτε τα κουκουλώνουμε, είτε τα ελα-

φρύνουμε και τ’ αποδυναμώνουμε, είτε τα συμβιβάζουμε και τα

συμψηφίζουμε, είτε την πληρώνει κάποιος παρακατιανός ή ένα

εξιλαστήριο θύμα, όταν δεν κρατάει αρκετούς «άσσους» στο χέ-

ρι. 

Κλείνω μ’ αυτό το τελευταίο, γιατί το θέμα, μου προκαλεί ναυτία:

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν «εξεταστική επιτροπή»,

ο Καραμανλής συνεχίζει να ρητορεύει για «μηδενική ανοχή στη

διαφθορά» και ένας  ανακριτής εδώ και 18 μήνες, ψάχνει αυτά

που τους στέλνει η γερμανική δικαιοσύνη, για να βρει τη «δια-

δρομή» του μαύρου χρήματος, τους διάφορους «αποδέκτες», ή

διαμετακομιστές, για να καταλήξει στον χ,ψ Τσουκάτο, όταν

ομολογημένο από την ίδια τη siemens της Γερμανίας είναι ότι τα

χρήματα διοχετεύθηκαν για την «ενίσχυση» των κομμάτων

εξουσίας. Γιατί διοχετεύθηκαν; Από συμπάθεια; Από ιδεολογική

(!) συμπόρευση; Από πότε οι εταιρείες απέκτησαν … ιδεολογίες,

πλην βεβαίως της συνφυούς ιδεολογικής επιδιώξεως του κέρ-

δους;

Κι αφού έλαβαν από τις siemens τις «ενισχύσεις», πώς θα το

ανταποδώσουν βάση της εδραιωμένης ρωμαϊκής αρχής do out

das (δίνω για να δώσεις);

Η απάντηση είναι μια και είναι σαφής και ρητή:

Με χαριστικές συμβάσεις και ευνοϊκές νομικές διατάξεις.

Αυτό συνιστά απιστία, παράβαση καθήκοντος, προδοσία της λαϊ-

κής πίστης και προσδοκίας, υπονόμευση του κοινωνικού οικοδο-

μήματος και της εθνικής υπόστασης. 

Απ’ το Αστυνομικό
Δελτίο

Εξιχνίαση εξύβρισης και 

συκοφαντικής δυσφήμισης

μέσω internet

Ντύθηκε Αρχιμανδρίτης και

ξεγέλασε τον Εισαγγελέα!

Συνελήφθη από αστυνομι-

κούς του Τμήματος Ασφα-

λείας Γλυφάδας ένας

άντρας 28 ετών – ιερέας

κατά δήλωσή του- κατηγο-

ρούμενος για απάτη κατ’

εξακολούθηση, αντιποίηση

αρχής και κλοπή.

Ο συλληφθείς είχε μεταβεί

στο Α’ Α.Τ. Γλυφάδας,

όπου και συνελήφθη, για να

ζητήσει τη συνδρομή τους

προκειμένου να διώξουν

αλλοδαπούς καταληψίες,

κομίζοντας εισαγγελική πα-

ραγγελία και άλλα έγγρα-

φα, στα οποία εμφανιζόταν

ως πρόεδρος του Σωματεί-

ου «Ιεραποστολική Αδελ-

φότης Αγ. Ιωάννης Χρυσό-

στομος».

Συγκεκριμένα ο δράστης με

συνεργό του, ο οποίος δια-

φεύγει της σύλληψης, πή-

γαν στο παραπάνω Σωμα-

τείο, χρησιμοποιώντας

απειλή   εξανάγκασαν τον

υπερήλικα Ηγούμενο να

υπογράψει έγγραφο, ότι

παραχωρεί την προεδρία

και αφαίρεσαν σφραγίδα

και διάφορα άλλα έγγραφα.

Στη συνέχεια πήγαν στην

Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών, όπου παριστάνο-

ντας τον Αρχιμανδρίτη πα-

ραπλάνησε τον εισαγγελέα

ακροάσεων, ο οποίος τον

εφοδίασε με σχετική πα-

ραγγελία, την οποία ο δρά-

στης στη συνέχεια πήγε

στο Αστυνομικό τμήμα προ-

κειμένου να την εκτελέσει,

αλλά τα παιδιά του Β’ Αστυ-

νομικού Τμήματος Γλυφά-

δας, δεν …μάσησαν και τον

τσίμπησαν.

Κλοπές 

αυτοκινήτων 

κατά συρροή

Συνελήφθη νεαρός αλλοδαπός

ο οποίος αφαίρεσε χρηματικό

ποσό από σταθμευμένο όχημα

το οποίο είχε ακινητοποιήσει

σκίζοντάς του το λάστιχο. Από

την έρευνα που διενεργήθηκε

διαπιστώθηκε ότι το τελευταίο

εξάμηνο ο συλληφθείς με

άγνωστο αριθμό συνεργών του

έχει διαπράξει μεγάλο αριθμό

κλοπών σε όλους σχεδόν τους

Δήμους της Ανατολικής Αττι-

κής (Παλλήνη, Σπάτα, Γέρακα,

Γλυκά Νερά, Παιανία, Κορωπί,

Ραφήνα, Μαρκόπουλο κλπ.

Προφανώς γνώριζε πολύ καλά

τις διαδρομές...

Οι Siemens

Τα κόμματα και 

η “άκρως ανταγωνιστική οικονομία”

Νέα ηγεσία στην ΕΠΣΑΝΑ

υπό τον Φώτη Μαγουλά Σελ. 5

Δηλώσεις τ. Δημάρχου Βά-
ρης, Δ. Αναστασίου Σελ. 12

Περί “Αρχαίας  Τήλου” 

και άλλα θερινά ευτράπελα
Σελ. 6

Παραιτήθηκε Δημοτική 

Σύμβουλος στη Βάρη Σελ. 12

Σοσιαλιστική Διεθνής
με ...αστακό Σελ. 7

Ινομυώματα: μία στις δύο Ελ-

ληνίδες! Σελ. 17

Οι αναγνώστες γράφουν
Σελ. 9
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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

Συνέχεια από τη σελ. 1

Άμεση ήταν η αντίδραση του Νο-

μάρχη Λ. Κουρή, αλλά και του Νο-

μάρχη Δυτικής Αττικής Αριστ. Αρ-

κουδάρη, οι οποίοι με δηλώσεις

τους στηλιτεύουν την εκβιαστική

στάση του ΕΣΔΚΝΑ και του καταλο-

γίζουν ευθύνες για την υφιστάμενη

κατάσταση. 

Συγκεκριμένα ο Νομάρχης Αν. Αττι-

κής Λ. Κουρής, μεταξύ άλλων στη

σχετική δήλωσή του λέει: «Οι διοι-

κήσεις του ΕΣΔΚΝΑ δεν μπορούν

προφανώς να αποδεσμευτούν από

τις γνωστές εκβιαστικές τακτικές

του παρελθόντος. Αφού με τις

ενέργειες και τις παραλείψεις τους

επί σειρά ετών οδήγησαν την ανα-

κύκλωση στα αζήτητα και απέκλει-

σαν όλες τις σύγχρονες μεθόδους

διαχείρισης απορριμμάτων που

εφαρμόζονται στην Ευρώπη, σήμε-

ρα ζητούν και τα ρέστα για τα αδιέ-

ξοδα στα οποία οδηγεί η δική τους

πολιτική».

Συσχετίζει το κλείσιμο του ΧΥΤΑ

Φυλής, με την επιδίωξή τους, όπως

λέει «να διαιωνίσουν το αμαρτωλό

τριτοκοσμικό καθεστώς διαχείρισης

των απορριμμάτων που κατασπατα-

λά εθνικούς και ευρωπαϊκούς πό-

ρους χωρίς να δίνει λύση μακρο-

χρόνια και φιλική στο περιβάλλον. 

Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η με-

τατροπή σε χωματερή και της Ανα-

τολικής Αττικής ώστε να αποκτή-

σουν άλλοθι για την μεταχείριση

που επεφύλαξαν και επιφυλάσσουν

στους κατοίκους της Δυτικής Αττι-

κής. Αν πράγματι ενδιαφέρονται γι’

αυτούς ας κάνουν τον κόπο να με-

λετήσουν τις πρόσφατες εκθέσεις

της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και

του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και ας ενερ-

γήσουν σχετικά» και καταλήγει: «Το

όψιμο και υποκριτικό ενδιαφέρον

των διοικούντων τον ΕΣΔΚΝΑ για

τους ΧΑΔΑ στην Αττική δεν μπορεί

να καλύψει την ευθύνη τους καθώς,

παραβιάζοντας επί χρόνια ασύστο-

λα την σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ

50910/2003) απέκλειαν από τον ΕΣ-

ΔΚΝΑ παράνομα και καταχρηστικά

πολλούς Δήμους και Κοινότητες

της Ανατολικής Αττικής».

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η αυ-

στηρή δήλωση του Νομάρχη Δυτι-

κής Αττικής.

15 Δήμοι της Αν. Αττικής

Ζήτησαν να μπουν 

στον ΕΣΔΚΝΑ

Αντιπερισπασμός ή υπονόμευση

στην άρνηση των Δήμων Κερατάς

και της Κοινότητας Γραμματικού

να δεχθούν ΧΥΤΑ, μοιάζει ν’ απο-

τελεί η όψιμη αίτηση εγγραφής

στον ΕΣΚΔΝΑ 15 Δήμων και Κοι-

νοτήτων της Ν.Α.Α.Α.

Ο ΕΣΔΚΝΑ έσπευσε να εγκρίνει

την εγγραφή τους αποδεχόμενος

και τα σκουπίδια των Δήμων αυ-

τών με την προϋπόθεση «να κλεί-
σουν όλες οι ανεξέλεγκτες χωμα-
τερές. Να προχωρήσει χωρίς άλ-
λη καθυστέρηση η υλοποίηση του
Περιφερειακού Σχεδιασμού και να
διατεθούν στους δήμους και οι

άλλοι χώροι, ώστε
να σταματήσει η
αδικία που γίνεται
σήμερα σε βάρος
της Δυτικής Αττι-
κής».

Κι ακόμα «εφ’ όσον
ο ΕΣΔΚΝΑ ορισθεί
ως ο μοναδικός φο-
ρέας (διαχείρισης
απορριμμάτων) για
την Αττική και ξεκι-

νήσουν τα έργα κατασκευής ΧΥ-
ΤΑ σε Κερατέα και Γραμματικό,
ούτως ώστε να μη χαθούν και τα
250 εκατομμύρια ευρώ που ανα-
μένονται από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Συνοχής»!!

1. ΕΣΔΚΝΑ: Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και

Κοινοτήτων Νομού Αττικής

2. ΧΥΤΑ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής

Απορριμμάτων.

Η καθημερινή κυκλοφορία με αυτοκίνητο στους δρό-

μους της Αθήνας είναι μια τρέλα. Κάθε χρόνο δε, τα

αμάξια πληθαίνουν, η κίνηση γίνεται ακόμα πιο ανυπό-

φορη και ο εκνευρισμός των οδηγών χτυπάει κόκκινο. 

Οι ψυχολόγοι λένε ότι ο τρόπος που οδηγούμε αντικα-

τοπτρίζει τον χαρακτήρα μας. Έχετε αναλύσει ποτέ τη

δική σας  οδηγική συμπεριφορά; Θα διαπιστώσετε ότι

επιβεβαιώνονται.

Οι περισσότεροι οδηγοί που εμπλέκονται σε επιθετική

οδήγηση είναι άνδρες ηλικίας μεταξύ 18 και 26 ετών.

Όμως το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί σε οδη-

γούς, άνδρες ή γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας εάν βρε-

θούν σε ορισμένες καταστάσεις ή είναι σε κακή ψυχο-

λογική διάθεση.

Στην εποχή μας με τις πιέσεις, απαιτήσεις και το στρες

που τη χαρακτηρίζουν, δυστυχώς τα κρούσματα επιθετι-

κής οδήγησης όλο και αυξάνονται. Οι βίαιες συμπεριφο-

ρές στον τομέα αυτό μπορεί να έχουν

εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες.

Τα τελευταία χρόνια, ανθεί μια νέα

κατηγορία οδηγών. Η κατηγορία

«παρανομώ και είμαι ο καλύτερος». 

Αμέτρητες φορές μου έχει τύχει στον

δρόμο να περνάω το φανάρι μου με

πράσινο και να πετάγεται μπροστά μου

ένα αυτοκίνητο που πέρασε με κόκκινο.

Όταν λοιπόν εγώ κορνάρω, θέλοντας

να επιστίσω την προσοχή στον πα-

ρανομούντα οδηγό, εκείνος γυρ-

νάει, βγάζει το χέρι έξω και με μια

αφοπλιστική μαγκιά και επιθετικότητα με «βάζει στη θέ-

ση μου».

Κατά τον Χάρι Κλιν, δηλαδή, «Περνάω με κόκκινο…Δο-
ξάστε με».
Βέβαια, δεν συζητάω να κάνεις το λάθος να του μιλή-

σεις και να του πεις «καλά δεν το είδες το stop ή το κόκ-
κινο». Γιατί η «μόδα» τώρα επιβάλει, όχι να «παίξετε

μπουνιές» όπως κάνανε κάποιοι οδηγοί κολλημένοι

στην γεμάτη πάθη εφηβική ηλικία, αλλά να σε απειλή-

σουν ότι θα βγάλουν όπλο!! 

«Θα σου αρέσει αν φας μια σφαίρα στο κεφάλι», μου εί-

πε ένας που «τόλμησα» να μην τον δοξάσω για την πα-

ρανομία του, που παραλίγο να μου κοστίσει ένα τρακά-

ρισμα (με ό,τι αυτό επακολουθεί). 

Το περιστατικό αυτό και άλλα παρόμοια με έβαλαν σε

σκέψεις. Πού ζω; Σε καμία κακόφημη γειτονιά της Αμε-

ρικής; Κι αν αυτή η συμπεριφορά (μπλόφα ή όχι) υποδη-

λώνει τον χαρακτήρα του ανθρώπου αυτού, από πού πη-

γάζει όλη αυτή η βία; Μήπως φταίει η ελλιπέστατη τελι-

κά παιδεία που έχουμε ως πολίτες, σε συνάρτηση με

τους ρυθμούς της ζωής που μας γεμίζουν με άγχος; Ο

υπέρμετρος εγωισμός και το αίσθημα ανωτερότητας

που διακατέχει τους «ιππότες της ασφάλτου»;

Η αντίληψη του Έλληνα οδηγού δεν είναι να διευκολύ-

νει την κίνηση των υπόλοιπων οχημάτων, διευκολύνο-

ντας έτσι και τη δική του, αλλά να επιδείξει τις ικανότη-

τές τις δικές του και του αυτοκινήτου του, αδιαφορώ-

ντας για την ασφάλεια των συνανθρώπων του. 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή για πιο ήρεμη οδή-

γηση, όμως μπορούμε ακολουθώντας τρεις βασικές αρ-

χές, να προστατευθούμε ως ένα σημείο. 

Μην προκαλείτε, μην εμπλέκεστε, προσαρμοστείτε

στην φιλοσοφία του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δηλα-

δή, στην ασφαλή συνύπαρξη οχημάτων και ανθρώπων

στους δρόμους με σεβασμό προς όλους.  

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Περνάω τα φανάρια με κόκκινο…

ΔΟΞΑΣΤΕ ΜΕ!
Τελεσίγραφο του ΕΣΔΚΝΑ

Κλείνει η ΦΥΛΗΣ, αν δεν ανοίξει 

η ΚΕΡΑΤΕΑ και το ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
του ΝΟΜΑΡΧΗ 
Λ. Κουρή



4 ΣΕΛΙΔΑ - 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Αν μπορούσατε, τι θα 
αλλάζατε σε ένα μουσείο; 

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

ΔΡΑΣ.Ε. 

(Δράσεις Εθελοντών) 

ΕΞΟΡΜΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η Εθελοντική μας Οργάνωση

στηρίζει την πρωτοβουλία του

Δήμου Αγίας Παρασκευής για

τον καθαρισμό του Υμηττού

που θα πραγματοποιηθεί την

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ στις

9.30 το πρωί.

Σημείο συνάντησης είναι η

συμβολή των οδών Γραβιάς,

Ανατολικής Μεσογείου &

Σπάρτης.

Είναι το λιγότερο που θα μπο-

ρούσαμε να κάνουμε πριν εί-

ναι πολύ αργά για τον τελευ-

ταίο πνεύμονα πρασίνου της

Αττικής..

Όποιος έχει χρόνο και περίσσευ-

μα ψυχής ας έρθει μαζί μας.

50 Έλληνες και 50 Τούρκοι

μουσικοί προετοιμάζουν ένα

ενδιαφέρον μουσικό ρεπερ-

τόριο, ενώ μία τιμητική επι-

τροπή  έχει συνεισφέρει πά-

ρα πολλά στη σύσταση και

λειτουργία της Ελληνικής

πλευράς της Ορχήστρας.    

Από Τουρκικής πλευράς φο-

ρέας του προγράμματος αυ-

τού είναι το Μουσικό Τμήμα

του Παν/μίου Μπίλκεντ

(Bilkent University) στην

Άγκυρα. Ο Πρύτανης του

Παν/μίου αλλά και Αρχιμου-

σικός της Ορχήστρας του

Ισίν Μετίν (Isin Metin) έχει

αναλάβει την προετοιμασία

των Τούρκων Νέων Μουσι-

κών και ο Αρχιμουσικός  Ανα-

στάσιος Συμεωνίδης την

προετοιμασία των Ελλήνων. 

Εστιάζοντας στους νέους

καλλιτέχνες της κλασικής

μουσικής των δύο χωρών, η

Ελληνοτουρκική Ορχήστρα

Νέων φιλοδοξεί να αποτελέ-

σει γόνιμο έδαφος  για την

καλλιέργεια της επικοινω-

νίας, του διαλόγου, της δημι-

ουργίας μεταξύ των νέων

καλλιτεχνών, αλλά και του

κοινού.. 

Η Ελληνοτουρκική Ορχήστρα

Νέων θα δώσει τον Ιούλιο

τέσσερις συναυλίες υπό τον

Βλαντιμίρ  Ασκενάζι, Επίτιμο

Πρόεδρο της Ορχήστρας και

της Ελληνικής επιτροπής: 

Οι συναυλίες  στην Ελλάδα,

γίνονται 29 Ιουλίου στο Ηρώ-

δειο στο πλαίσιο του Ελληνι-

κού Φεστιβάλ και στις 30 Ιου-

λίου στο Αρχαίο Ωδείο της

Πάτρας.

Το πρόγραμμα που θα ερμη-

νεύσουν στις τέσσερεις συ-

ναυλίες περιλαμβάνει τα έρ-

γα: 
Eντβαρντ Γκριγκ: Κοντσέρτο

για πιάνο και ορχήστρα σε λα

ελάσσονα, έργο 16  

Σολίστ στην Ελλάδα η πιανίστα

Gulsin Onay (Γκιουλσίν Ονάι)

Σολίστ στην Τουρκία ο πιανί-

στας Βασίλης Τσαμπρόπουλος

Σέζαρ Φρανκ: Ψυχή, συμφωνι-

κό ποίημα 

Ιγκόρ Στραβίνσκι: Το πουλί

της φωτιάς, σουίτα για ορχή-

στρα

Ούλβι Τζεμάλ Έρκιν: Σουίτα

Κετσέκτσε  (μόνο στις συναυ-

λίες στην Ελλάδα)

(Ulvi Cemal Erkin,  Köçekçe

orchestra suite)

Nίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί

Χοροί (Επιλογή): 

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ Στο

πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών

«Ελληνοτουρκική Ορχήστρα

Νέων» Διευθύνει ο Βλαντιμίρ

Ασκενάζι,  Ώρα έναρξης: 21.00

Έναρξη προπώλησης: 8

Ιουλίου

1. Mέσω πιστωτικής κάρτας

210 32 72 000 Καθημερινά

9:00-21:00 

2. Μέσω της Αυτόματης Φωνη-

τικής Πύλης (IVR).  Τηλεφωνι-

κό Κέντρο: 210 32 72 000. όλο

το 24ωρο.

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και ο Δή-

μος Άνοιξης εγκαινίασαν το «ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 2008» στον Δήμο Άνοιξης στις

30 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι 30 Ιου-

λίου, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού

Αγίων Θεοδώρων της Άνοιξης.

Οι γλύπτες που μετέχουν στο «ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 2008» είναι οι:

• Θεόδωρος Παπαγιάννης

• Ανδρέας Λόγης

• Βασίλης Βασίλη (Βασιλείου)

• Χρηστάκης Χρυσικός (Krisiko)

• Κυριάκος Ρόκος

Οι καλλιτέχνες θα εργάζονται αλληλεπι-

δρώντας με το κοινό το οποίο θα μπορεί

να επισκέπτεται καθημερινά τον χώρο

από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλί-

ου, παρακολουθώντας όλα τα στάδια επε-

ξεργασίας και διαμόρφωσης των έργων. 

Μετά την ολοκλήρωση του συμποσίου τα

γλυπτά, ως αυτόνομα πλέον καλλιτεχνικά

έργα, θα παραμείνουν στον Δήμο Άνοιξης

και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολι-

κής Αττικής, προκειμένου να κοσμήσουν

δημόσιους χώρους (π.χ. πάρκα, πλατείες ή

εξωτερικούς χώρους δημοσίων κτηρίων).

Κατά την διάρκεια του Συμποσίου Γλυπτι-

κής θα διοργανωθούν παράλληλες μουσι-

κές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές δράσεις

καθώς και ομιλίες ειδικών, για θέματα σχε-

τιζόμενα με την γλυπτική.

Το πρόγραμμα του Συμποσίου περιλαμβά-

νει παράλληλες εκδηλώσεις:

Δευτέρα 14/7, ώρα 21:00 - Συναυλία με το

συγκρότημα «Απόδραση»

Τετάρτη 16/7,  ώρα 21:00 - Μουσική Συ-

ναυλία με το συγκρότημα “ΤΑNGartO”

Τετάρτη 30/7:

• 20:00 – Τελετή λήξης και παράδοσης των

έργων γλυπτικής 

• 21:00 - Μουσική Συναυλία με το συγκρό-

τημα “Anima Corala”

«ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 2008»
συμμετέχοντας στη δημιουργία!

4 συναυλίες με την Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων

21 φοιτητές παρεμβαίνουν στο 

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

Απαντώντας στην ερώτηση “Αν μπορούσατε, τι θα αλ-

λάζατε σε ένα μουσείο”, το Πολιτιστικό Εργαστήριο του

Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Πα-

ντείου Πανεπιστημίου εγκαινίασε την Τρίτη 8 Ιουλίου

την έκθεση «Βυζαντινές Επί - Σκέψεις» στο Βυζαντινό

& Χριστιανικό Μουσείο. Η έκθεση θα διαρκέσει έως την

Κυριακή 20 Ιουλίου.

Πρόκειται για μια «έκθεση μέσα στην έκθεση» που φι-

λοδοξεί να λειτουργήσει ως μια άλλη ματιά στη μόνιμη

έκθεση του Μουσείου. Με την προσθήκη διαδραστικών

μέσων, τη διαφοροποίηση της κλασικής μουσειακής

αφήγησης, την προσέγγιση νέων θεματικών ενοτήτων

και άλλες με μικρότερες ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις η

έκθεση προκαλεί τον επισκέπτη να ακολουθήσει μια

εναλλακτική διαδρομή και να «ξανασυστηθεί» με τη

συλλογή του Μουσείου.

Τι ιστορίες μπορεί να μας αφηγηθεί μια πανοπλία; Τι
έτρωγαν οι Βυζαντινοί στο κυριακάτικο τραπέζι; Τι σή-
μαινε να γεννηθείς γυναίκα στο Βυζάντιο;  Αυτές είναι

λίγες μόνο από τις ερωτήσεις που προκάλεσαν οι επι-

σκέψεις στο Μουσείο και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε

αφορμές για παρέμβαση.

Την έκθεση «Βυζαντινές Επί - Σκέψεις» οργανώνουν εξ

ολοκλήρου οι 21 φοιτητές του Πολιτιστικού Εργαστηρί-

ου, με την επιστημονική επίβλεψη της Λέκτορος Ανδρο-

μάχης Γκαζή. Οι φοιτητές ασχολήθηκαν με όλα τα στά-

δια της οργανωτικής διαδικασίας, από το πρώτο σενάριο

της έκθεσης και την εξεύρεση των πόρων για την πραγ-

ματοποίησή της, μέχρι και τη διανομή των αφισών για τη

δημοσιοποίησή της!

Σάββατο 19 Ιουλίου

Γιορτή Προφήτη

Ηλία στο Πανόραμα 

Βούλας (9.00μ.μ.)

Φαγητό και Χορός

Τηλ.:210-8956892



ΕΒΔΟΜΗ  12 ΙΟΥΛΙΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

HAVANA CLUB ATHENS FLAIR OPEN 

12 & 13 Ιουλίου - Μαρίνα Φλοίσβου

Οι καλύτεροι Flair Bartenders του κόσμου διαγωνίζονται για με-

τρητά και βραβεία και οι θαυμαστές της τέχνης του Flairtending

πρόκειται να παρακολουθήσουν ένα εξαιρετικό Flair Show, ακρι-

βώς δίπλα στη θάλασσα! Ένα ξεχωριστό DJ set θα γεμίσει το χώ-

ρο με μουσική. Tο Havana Club θα είναι εκεί για να μεταδώσει

ενέργεια, με το ζωντανό, αυθεντικά κουβανέζικο χαρακτήρα του!

Μέρος του Grand Slam World Flair Bartending Tour Competition, το

Havana Club Athens Flair Open 2008 έρχεται στην Αθήνα για να

ταράξει τα νερά της Μαρίνας Φλοίσβου, στις 12 & 13 Ιουλίου.

Locksmith

Ολη η επικαιρότητα περνά-

ει από την πένα του ξεχω-

ριστού κωμικού, ο οποίος δη-

μιουργεί μια απίστευτη ατμό-

σφαιρα, χαρίζοντας απλόχε-

ρα το γέλιο στους θεατές με:

• τον Γιάννη Γαλάτη (Μάρκος

Σεφερλής) να τραγουδά

«Καλημέρα ασπρονήσι», 

• την Αλίκη Αρβανιτίδη, σύζυ-

γο Πασχάλη (Έλενα Τσαβα-

λιά), να πηγαίνει με τον Πα-

σχάλη (Μάρκος Σεφερλής)

και τον φερόμενο ως γιο του

(Γιάννης Ζουμπαντής) για

ένα ακόμα τεστ DNA, συνο-

δεία του δικηγόρου τους

Αλέξη Κούγια (Σπύρος Ιωάν-

νου), 

• τη Ρούλα Βροχοπούλου

(Μάρκος Σεφερλής) να βγά-

ζει τα εσώψυχά της στην εκ-

πομπή «Έξω καρδιά» με πα-

ρουσιαστή τον Γιώργο Χλιμί-

ντζουρα (Σπύρο Ιωάννου),

• την Ανίτα Πάνια (Έλενα

Τσαβαλιά) να υποδέχεται

ένα σπάνιο τραγουδιστικό

ταλέντο (Μάρκος Σεφερλής)

στο «JE T’ AIME», 

• τον γνωστό σε όλους και

αγαπημένο ήρωα «Βλάση»

(Μάρκος Σεφερλής) να παίρ-

νει μαθήματα για να γίνει πε-

τυχημένος μπράβος της νύ-

χτας από τον Ιταλό μαφιόζο

Τζιάνι Στούμπο (Γιάννης Ζου-

μπαντής), 

• έναν σύζυγο (Γιώργος Πε-

τρόχειλος) να πηγαίνει με τη

γυναίκα του (Έλενα Τσαβα-

λιά) και την πεθερά του

(Μάρκος Σεφερλής) διακο-

πές με το αυτοκίνητο επί

σκηνής, 

• δύο παντρεμένους (Μάρκος

Σεφερλής – Γιώργος Πετρό-

χειλος) να εξομολογούνται

τις συζυγικές τους απιστίες

σε ένα μπαράκι, τα ορυκτέ-

λαια, η ακρίβεια κ.λ.π. που

τόσο πολύ απασχολούν την

ελληνική επικαιρότητα. 

Εκτός από τον Μάρκο Σε-

φερλή πρωταγωνιστούν οι:

Γιώργος Πετρόχειλος, Έλε-

να Τσαβαλιά, Σάββας Τασί-

ου, Σπύρος Ιωάννου, Λίλιαν

Αρχοντή, Θύμιος Μανάφας

και Γιάννης Ζουμπαντής,

ενώ συμμετέχει δεκαμελές

μπαλέτο. 

Οι παραστάσεις θα πραγμα-

τοποιούνται από Τρίτη έως

Κυριακή με ώρα έναρξης

21:15, μέχρι 28 Σεπτεμβρίου.

“Η γυναίκα μέσα
στο χρόνο”

Κυριακή 20 Ιουλίου

Σ’ ένα ταξίδι διαφορετικό

από τα άλλα η κορυφαία ερ-

μηνεύτρια της παράδοσης

Γιώτα Βέη συναντά τη Ρένα

Βενιέρη, μια ηθοποιό με

σταθερές και αναλλοίωτες

αξίες στον χρόνο. Μαζί απο-

καλύπτουν σαν μυστικό την

πορεία της γυναίκας από

τον Όμηρο ως και σήμερα

και την επιβάλλουν ως αέ-

ναο σύμβολο.

Όλη η γυναικεία φύση ξεδι-

πλώνεται μέσα από τις λέ-

ξεις του Αριστοφάνη, του

Πινδάρου, της Σαπφούς, του

Βάρναλη, του Ρίτσου και άλ-

λων συγγραφέων και ποιη-

τών που χάρισαν στη γυναί-

κα τη θέση που της αξίζει

μέσα στην Ελληνική Ιστορία.

Η γυναίκα συναντά τις αλη-

θινές αξίες της ζωής και

υμνείται από τις μελωδίες

παραδοσιακών ακουσμάτων

όσο και από μεγάλους συν-

θέτες όπως η Ελένη Καραϊν-

δρου, ο Μάνος Χατζιδάκις

και ο Νίκος Σκαλκώτας.

Η 1η παράσταση θα πραγμα-

τοποιηθεί την Κυριακή 20

Ιουλίου στο 2ο Φεστιβάλ του

Αττικού Άλσους στις 21:00

με ελεύθερη είσοδο.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 Λαο-

γραφικού Ομίλου Βάρης, του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μαρ-

κοπούλου, του Συλλόγου Σαρακατσαναίων «Ο Αγ. Πέτρος», του

Πολιτιστικού Οργανισμού Αλίμου, του Μορφωτικού Συλλόγου Π.

Φωκαίας, 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

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΚΡΗ

H μη κυβερνητική οργάνωση ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής

Εργασίας, συνεργάζεται για τρίτη χρονιά με το Δήμο Νέας Μά-

κρης, και συντονίζει τρεις διεθνείς ομάδες που αφορούν την προ-

στασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Οι εργασίες

που θα πραγματοποιηθούν έχουν στόχο την πυροπροστασία και

τον καθαρισμό των παραλιών. 

Εθελοντές από όλο τον κόσμο θα εργάζονται σε βάρδιες πυρο-

φύλαξης, θα καθαρίζουν καθημερινά τις παραλίες της περιοχής

και δύο φορές την εβδομάδα θα ποτίζουν νεαρά δένδρα. 

Στον ελεύθερο χρόνο τους οι εθελοντές θα έχουν τη δυνατότητα

να έρθουν σε επαφή με την καθημερινή ζωή της περιοχής, να

γνωρίσουν τις ομορφιές της Αττικής, τις παραδόσεις  και τους κα-

τοίκους της. 
Για πληροφορίες επικοινωνήστε: Κατερίνα Τσεκούρα, Συντονίστρια

Προγράμματος Τηλ.: 6977 197353 - e-mail: k.tsekoura@elix.org.gr 

Ντόρα Βουγιούκα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΕΛΙΞ, Τηλ.: 6976029292

e-mail: communication@elix.org.gr

1o festival Νεολαίας 

ΠΑ.ΣΟ.Κ  Αν. Αττικής

Πρόσκληση κάνει η νεολαία ΠΑΣΟΚ στο 1o festival ΠΑ.ΣΟ.Κ

Αν. Αττικής που διοργανώνει η Νεολαία ΠΑΣΟΚ Ανάβυσσου –

Π. Φωκαιας με τη συμμετοχή της Τ.Ο.

Η συνεχιζόμενη κρίση του πολιτικού συστήματος, τα προβλή-

ματα της νεολαίας και η κατακρεούργηση του περιβάλλοντος

μας κάνουν να μετατρέπουμε τις κραυγές μας σε τραγούδι και

σας καλούμε το Σάββατο 12 Ιουλίου και ώρα 9 μ.μ στο θέατρο

της Π. Φωκαιας  όπου θα γίνουν ομιλίες και θα ακολουθήσει

συναυλία διαμαρτυρίας από τους:

SEMI LIFE T και το Συγκρότημα του Β .Μυτιληναίου

Μετά την λήξη της συναυλίας θα ακολουθήσει beach party

στην παραλία του Μαύρου Λιθαριού Ανάβυσσου.

Νεολαία ΠΑΣΟΚ Αν. Αττικής



Φτώχεια και G8
Συναντήθηκαν λοιπόν οι 8 μεγάλοι του πλανήτη

μας G8 προβληματισμένοι ιδιαίτερα από τις εικό-

νες που κάνουν το γύρο του κόσμου με παιδιά

που πεθαίνουν από πείνα, και έκατσαν να συζη-

τήσουν για τη φτώχεια και την πείνα των λαών.

Κουβεντιάζοντας τους άνοιξε η όρεξη... και φο-

βούμενοι μη τυχόν νιώσουν κι αυτοί το ίδιο, ξό-

δεψαν 350.000.000 ευρώ για να φάνε. Οσο θα

χρειαζόταν να φάει ένας ολόκληρος πληθυσμός

ενός κράτους της Αφρικής για ένα μήνα!!

...και Σοσιαλιστική Διεθνής

Τους άλλους τους σοσιαλιστές που μαζευτήκανε

στα Καλύβια, για τη Σοσιαλιστική Διεθνή; Ετσι για

για ...υποστήριξη στο Δήμαρχο που έχει φάει τα

χρόνια του στα δικαστήρια με τους Μαντωνανά-

κηδες στο Grand Resort. Η ...φτώχεια θέλει καλο-

πέραση.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Το αρχαίο συμπόσιο των Αρχαίων

ήταν κοινωνικός θεσμός με κανόνες

και πρωτόκολλο. Και πάντοτε, με θέ-

μα συζήτησης. Γιατί η συζήτηση, ήταν

το επιδιωκόμενο και όχι η υλική από-

λαυση. 

“Η χωρίς λόγων τράπεζα”, έλεγαν,

“φάτνης ουδέν διαφέρει”. 

Ξαπλωμένοι σε ειδικά ανάκλιντρα

(ντιβάνια), στηρίζονταν  στον ένα

αγκώνα, αφού προηγουμένως  ένας

δούλος, τους είχε πλύνει τα πόδια.

(Αυτό γινόταν, γιατί περπατούσαν

στο δρόμο ξυπόλητοι ή με σανδάλια

και φυσικό ήταν  τα πόδια τους να εί-

ναι ρυπαρά).  

Το συμπόσιο  άρχιζε το σούρουπο  και

κρατούσε μέχρι τις πρωινές ώρες.

Έτσι ξαπλωμένοι που ήταν, την τρο-

φή την έπαιρναν  συνήθως με το δεξί

χέρι, με τα δάχτυλα. Στα γεύματα αυ-

τά υπήρχαν και διάφορα χάπενινγκ,

με αυλητρίδες και χορεύτριες και όχι

μόνον.  Θα ‘λεγε κανείς κάτι σαν το

μετέπειτα αντιγραμμενο απ’ έδώ ρω-

μαϊκό όργιο, ή σαν κάτι που συνέβαι-

νε   στο Σαιξπηρικό θέατρο, όπου μέ-

σα στο αλαλούμ επήρχετο και η εξί-

σωση των κοινωνικών τάξεων.

Εδώ όμως ετηρούντο  κανόνες  και

πρωτόκολλα,  όσον αφορά το πού θα

καθήσει ο καθένας από τους συνδαι-

τυμόνες, που συνήθως   ήταν άνδρες.

Και έπαιρναν τον λόγο μιλούσαν με

την σειρά. Το “Συμπόσιον του Πλάτω-

νος”, είναι ένας ύμνος στον Έρωτα

τον δημιουργικό, σε  πλήρη γενική

ανάλυση και ευρύτερη αναφορά

συμμετοχής του σε όλα τα έμψυχα

και άψυχα  και ‘’εν τω κόσμω τούτω

τεκταινόμενα’’.

Στην προκειμένη περίπτωση ο Αγά-

θων, ο ωραίος και επιθυμητός των αν-

δρών,  κάνει το τραπέζι. Η σύναξη εί-

ναι “Επινίκειος” γιορτή για την βρά-

βευση του Αγάθωνα, στον πρώτον

του μάλιστα  αγώνα Τραγωδίας. Μί-

λησαν πολλοί στη σειρά. 

Όταν ήρθε η σειρά του, μίλησε ο Αρι-

στοφάνης, δίνοντας  και ένα χαριτω-

μένο ανάλαφρο τόνο στην κουβέντα,

αρχίζοντας να λέει:

«”Η ανθρωπότητα, δεν έχει αντιλη-

φθεί την σπουδαιότητα, αλλά ούτε κα

την λειτουργικότητα του Έρωτα. Θα

αρχίσω λοιπόν, από τη φύση του αν-

θρώπου. Στα παλιότερα χρόνια,  οι

άνθρωποι ήταν γενετικά διαφορετι-

κοί. Τα  φύλα ήταν τρία: ΄Ενα αρσενι-

κό, που εθεωρείτο ότι είχε γεννηθεί

από τον ήλιο, ένα θηλυκό από τη γη

και ένα διπλό, το αρσενικοθήλυκο,

που είχε γεννηθεί απο τη σελήνη”.

Κατά τους Ορφικούς η σελήνη ήταν

διπλού  γένους.  Στο τελευταίο λοι-

πόν, “Ανδρόγυνος  λεγόταν ο θηλυ-

πρεπής άνδρας ή γυναικωτός,  Αν-

δρογύναιο η ανδροπρεπής γυναίκα.

Αυτό το τρίτο γένος”, συνεχίζει ο

Αριστοφάνης, “σήμερα δεν υπάρχει,

αλλά χρησιμοποιείται μόνο σαν βρι-

σιά.  Νυν δε ουκ εστιν  αλλ΄ ή  εν

ονείδει όνομα κείμενον. (Συμπόσιον

Πλάτωνος 189 e).

Ο κορμός ολόκληρος του ανθρώπου

αυτού, ήταν κυλινδρικός.  Είχε ολό-

γυρα ράχη. Στήθος και κοιλιά δεν

υπήρχαν. Είχε τέσσερα χέρια, τέσσε-

ρα πόδια και   δυό πρόσωπα σε ένα

κρανίο, που έβλεπαν σε αντίθετη δι-

εύθυνση. Η μετακίνηση γινόταν προς

τα εμπρός και οπίσω.

Οσάκις ήθελε να τρέξει γρήγορα, γύ-

ριζε σαν τροχός τα χέρια και τα πόδια

και περιστρεφόταν σαν ακροβάτης.

(Στον {Ερωτόκριτο} αναφέρεται ένας

σχετικός όρος:  ανεμοκυκλοπόδης).

Τα πράγματα πήγαιναν καλά,  μέχρι

τη στιγμή που ο Ώτος και ο  Εφιάλτης,

γυιοί του Αλωέως, και  ακτιβιστές

από το τρίτο γένος, θέλησαν να διεκ-

δικήσουν  την εξουσία του Δία. Πή-

ραν λοιπόν το Πήλιο, λέει η μυθολο-

γία, και το κάθησαν επάνω στην Όσ-

σα*, για να μπορέσουν να ανέβουν

στον Όλυμπο και να καταλύσουν

τους θεούς.  Ο Δίας εξεμάνη.  Στην

αρχή θέλησε να τους εξολοθρεύσει

και να τους σβύσει από το πρόσωπο

της γής, όπως έκανε και με τους Γί-

γαντες, όταν του σήκωσαν κεφάλι.

Μετά σκέφτηκε ωριμότερα: «Θα τους

κόψω, στη μέση» αποφάσισε. Διαίρει

και βασίλευε που λένε. “Και έτσι το

όφελος θα είναι   διπλό. Θα εξασθε-

νήσω  μεν τη δύναμη τους, αλλά και

θα διπλασιάσω τούς φορολογούμε-

νους μου”». Βλέπετε αυτό θα πεί, να

είσαι   άρχοντας και εξουσία· πολύ

περισσότερο και σοφός. Έχεις πρα-

κτική σκέψη.       

Τους κόβει λοιπόν, και τους χωρίζει

ακριβώς στη μέση, στην τρίχα που λέ-

νε: Μισό κεφάλι, ένα πρόσωπο που

βλέπει  την πλάτη, δυό χέρια, δυό πό-

δια   και μισό  το υπόλοιπο σώμα.  Ο

θεός όμως, δεν σταματά εδώ.  Θέλει,

αυτός  ο υπήκοος,  ο αλαζόνας, αυτό

το ανθρώπινο σχισμένο πια απολει-

φάδι,  να βλέπει  το χάλι του και να

θυμάται ποιος είναι ο Αφέντης. Και

έτσι του στρίβει  το πρόσωπο μπρο-

στά, να βλέπει και να καμαρώνει τη

σφαγμένη και τώρα καινουριο-φτιαγ-

μένη κοιλιά του. Στο όλο έργο αρχι-

τέκτονας και μάστορας- εκτελεστής,

ο Απόλλων, ο Θεός της Ιατρικής, που

έβαλε όλη του την τέχνη για να ικα-

νοποιήσει τον θεό των θεών. Αυτός

τελικά, τράβηξε το δέρμα από την

πλάτη,   το  σούρωσε  μπροστά στην

κοιλιά και το έδεσε στον ομφαλό. Το

πράγμα έτσι λιγάκι συμμαζεύτηκε. Τα

κομμένα τώρα κορμιά, αποχαμένα,

άρχισαν να ψάχνουν το χωρισμένο

τους απόκομμα,  για να ξανακολλή-

σουν. Όταν το εύρισκαν, αγκαλιάζο-

νταν σφιχτά. Θλιμμένοι,  χάνονταν

στους αγρούς και δεν είχαν όρεξη για

δουλειά. 

Αυτή η τεμπελιά, δεν άρεσε στο Δία.

Πρόσεξε όμως ότι αυτό οφειλόταν

όχι μόνο στη θλίψη, άλλα και στον

συνεχή οργασμό χωρίς χορτασμό.

Γιατί τα όργανα  ήταν προς τα έξω και

η γονιμοποίηση γινόταν με συνεχή

έγχυση στο χώμα, χωρίς να έρθουν

μεταξύ τους σε επαφή. Και τότε μη-

χανεύτηκε, εκείνο το ιστορικό,  που

θαυμάστηκε και εκτιμήθηκε  από όλη

την μετέπειτα ανθρώπινη οικουμένη.

Μετέφερε τα γεννητικά τους όργανα

μπροστά. Τώρα με τη νέα θέση, η

αναπαραγωγή γινόταν δια μέσου των

οργάνων αυτών  και μέσα στο σώμα.

Αν  τα σώματα που έρχονταν σε επα-

φή  είχαν όργανα και των δύο φύλων,

κέρδιζαν χορτασμό μαζί και γονιμο-

ποίηση·  αν μόνο αρσενικά ή θηλυκά,

τότε  μόνο χορτασμό.   Έτσι ο χορτα-

σμός σαν το επιδιωκόμενο, είτε με

αποτέλεσμα την γονιμοποίηση, είτε

χωρίς αυτήν,  ήταν βέβαιο ότι  θα επέ-

φερε και το υποχρεωτικό διάλειμμα

βαριεστημάρας. Και  οι άνθρωποι σε

όλες τις περιπτώσεις, ευχαριστημέ-

νοι ή βαριεστημένοι, ξαναγύριζαν

στις δουλειές τους”».

Εδώ, μέσα στη γενική ευωχία τέλειω-

σε  το παραμύθι του  ο Αριστοφάνης.   

Μυθολογικά λοιπόν, ο Έρως έχει βα-

θειά τις ρίζες του στην ανθρώπινη

φύση που αναζητά με μανία να συνε-

νωθεί με την αρχική του κατάσταση

και να επανορθώσει το προπατορικό

αμάρτημα.

Και άσχετα με το τραγελαφικό ευ-

τράπελο της ιστορίας, το συμπέρα-

σμα είναι πως η κοινωνία μας, αν θέ-

λει να λέγεται υγιής και ελεύθερη,

πρέπει να σέβεται τις όποιες επιλο-

γές του ετέρου. Αλλά και τα άτομα,

που  αποδέχονται τον κοινωνικό βίο

και κατά συνέπεια και τους θεσπισμέ-

νους κανόνες του,  πρέπει να κατα-

λάβουν ότι οφείλουν  να κινούνται,

εντός των καθορισμένων ορίων της

ευπρεπείας και άνευ προκλήσεως γε-

λώτων. Αυτό βέβαια, δεν τους απο-

τρέπει από το να προσπαθούν, δια νο-

μίμων   μέσων, να μεταβάλουν την

κρατούσα κατάσταση.  Άλλως ο τυ-

χόν εξοβελισμός τους, είναι πλέον  η

δική τους επιλογή.  
γιάννης κορναράκης του μάνθου 

* Οσσα = είναι ο Κίσσαβος, ορεινός όγκος της

Θεσσαλίας.

Περί “Αρχαίας  Τήλου” 

και άλλα θερινά ευτράπελα 

Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για άλλη μια χρονιά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου μετέχει στη

μάχη της δασοπροστασίας του Υμηττού, από την Παρασκευή 4 Ιου-

λίου στην περιοχή Σέσι Κορωπίου επίσημα, γιατί ουσιαστικά δασο-

φυλάνε από τις αρχές Ιουνίου. Επιπρόσθετα πέρυσι τοποθέτησε με

δική του πρωτοβουλία 4 δεξαμενές νερού σε κατάλληλα σημεία του

Υμηττού.

Τα μέλη του συλλόγου, επίσης, φυλάνε τον Υμηττό και βοηθούν το

Δήμο και τις αρμόδιες κρατικές αρχές στην εποπτεία των ζωνών

προστασίας του Υμηττού από καταπατήσεις, από παράνομη απόρρι-

ψη μπαζών κ.α. 

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος από την ίδρυσή του (1976) έχει βοηθήσει

αποφασιστικά στην προστασία του Υμηττού. 

Στιγμιότυπο απο την επίσημη έναρξη της δασοπροστασίας του Κυνηγετικού
Συλλόγου Κορωπίου. Η φωτογραφία ανήκει σε μέλος του Συλλόγου.

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ!!!

Κωμικοτραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν ξημερώμα-
τα στις (2/7) στην καρδιολογική κλινική του νοσο-
κομείου "ΣΩΤΗΡΙΑ". 

Κάπου στην Αθήνα βρέθηκε νεκρός άνδρας, η σω-
ρός του μεταφέρθηκε -λόγω εφημερίας-στο "ΣΩ-
ΤΗΡΙΑ", εκεί οι γιατροί απλά διέγνωσαν το θάνατο
και απο τα προσωπικά στοιχεία που είχε μαζί του
βρήκαν το τηλέφωνο της αδελφής του. Τη ρώτη-
σαν λοιπόν αν γνωρίζει κάποιον με αυτά τα στοι-
χεία, τους απάντησε οτι είναι ο αδελφός της, της
είπαν τι έγινε και σε λίγο κατέφθασε περίλυπη η
αδελφή να παραλάβει το νεκρό αδελφό της. Μό-
λις έφθασε στο νοσοκομείο, άρχισε να παίρνει
συγγενείς και φίλους και να τους ενημερώνει για
το θάνατο του προσφιλούς προσώπου. 

Αφού τέλειωσε τις διαδικασίες, ζήτησε να δεί τον
αδελφό της. Μπήκε στο θάλαμο που τον ειχαν, σή-
κωσε το σεντόνι και ούρλιαξε: ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ!! Κι απο κει που είχε σπαράξει
στο κλάμα, άρχισε να γελάει.Τι είχε συμβεί; Αυτό
που λέμε, μια στο εκατομμύριο. ΑΠΛΗ συνωνυμία.
Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο ΙΔΙΑ.

Αργύρης Σιδέρης
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Η Διεθνής του σοσια-υλισμού ξεφάντωσε

στο εν πολλαίς-χωροταξικές, πολεοδομι-

κές και άλλες-αμαρτίαις περιπεσόν Grand

Resort στο Λαγονήσι, το Σαββατοκύριακο

28 και 29 Ιουνίου. Η επιλογή από την ηγε-

σία του ΠΑ.ΣΟ.Κ και της Σοσιαλιστικής Διε-

θνούς, του συγκεκριμμένου ξενοδοχείου,

του αποδεικνύοντος τη... «συνέχεια του

κράτους» κατά τον υπουργό Τουρισμού

Άρη Σπηλιωτόπουλο, έστειλε ένα ξεκάθα-

ρο, σοσιαλιστικό μήνυμα προς τον Δήμο

Καλυβίων και την Τ.Α γενικότερα: «Σας

γράφουμε κανονικά. Κι εσάς και τους αγώ-

νες σας και τις ευαισθησίες και τα δικαιώ-

ματα των δημοτών σας. Έχουμε ιστορία και

αίσθημα ως νεο-ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τον ιδιοκτήτη

του Grand Resort». Όπως είχαν ιστορία κι

αίσθημα μεγάλο και με τον άλλο ξενοδόχο,

τον Στέγκο, όταν επί πρωθυπουργίας Σημί-

τη και με τον Γιώργο Παπανδρέου υπουργό

Εξωτερικών επελέγη με απευθείας ανάθε-

ση το Porto Carras στην Χαλκιδική, για να

φιλοξενήσει την σύνοδο των Ευρωπαίων

ηγετών. Η πλάκα είναι ότι λίγο μετά, ως νέ-

ος πλέον αρχηγός του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο Γ. Πα-

πανδρέου διέγραψε τον Πάχτα κι άλλους

εφτά συνυπογράφοντες βουλευτές για κα-

τάθεση ευνοϊκής προς τον Στέγκο τροπο-

λογίας στη Βουλή!

Κατά τα άλλα, στη διάρκεια των εργασιών

της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, μεταξύ αστα-

κού και spa, συζητήθηκαν διεξοδικά τα

προβλήματα της φτώχειας, της ακρίβειας,

της ανεργίας και φυσι-

κά της πείνας. Η προ-

σφώνηση «σύντροφοι»

που κάποιοι παλιοί

«χαζοί» καθαγίασαν με το αίμα και τους

αγώνες τους, απέκτησε επιτέλους το

πραγματικό της νόημα, αφού-κατά γενική

ομολογία των συνδαιτυμόνων-συντράφη-

καν όλοι μέχρι σκασμού.

Όλα τα βουτυρόπαιδα της Διεθνούς Σο-

σιαλδημοκρατίας ήταν εκεί για να επιβε-

βαιώσουν γιά μία ακόμα φορά ότι αποτε-

λούν το σοσιαλιστικό δεκανίκι της νεο-τα-

ξικής παγκοσμιοποίησης. Η πληροφορία

ότι μεταξύ των «συντρόφων» εθεάθη και

το φάντασμα του Λούκουλου να εκστασιά-

ζεται με τα ρωμαϊκών προδιαγραφών γεύ-

ματα, ελέγχεται ως ανακριβής.

Αντιθέτως τεκμηριώνεται ως ακριβέστατη

η πληροφορία ότι ο Γιώργος Παπανδρέου

πρόσφερε πάλι ένα από τα συνήθη δωρά-

κια του προς την Τουρκία, αφού, υπακούο-

ντας προφανώς στα κελεύσματα του Τζορ-

τζ Μπους και της Κοντολίζα Ράϊς, επεχεί-

ρησε να αναγνωρίσει με

συνοπτικές διαδικασίες

το κόμμα του ηγέτη της

κατεχόμενης Κύπρου,

Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Συγκεκριμμένα, πρότει-

νε να προσφερθεί στο σοσιαλιστικό κόμμα

των Τουρκοκυπρίων η ιδιότητα του νέου

μέλους της Διεθνούς, με... «συμβουλευτι-

κό» χαρακτήρα! Δηλαδή προσπάθησε να

νομιμοποιήσει διεθνώς ένα κόμμα που γρά-

φει στα παλιά του τα παπούτσια τις απο-

φάσεις του Ο.Η.Ε., δεν αναγνωρίζει την

νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας

και προκαλεί διαρκώς με τις παράλογες

απαιτήσεις που προβάλλει-ειδικότερα το

τελευταίο διάστημα-ενόψει της νέας αμε-

ρικανοκίνητης διαδικασίας επιλύσεως του

Κυπριακού.

Η έμμεση αναγνώριση του ψευδοπροέ-

δρου των κατεχομένων αποφεύχθηκε λό-

γω της εντονότατης αντιδράσεως της κυ-

πριακής αντιπροσωπείας. Γεγονός που

ανάγκασε τον Γ. Παπανδρέου να αναδι-

πλωθεί, προβάλλοντας αστεία επιχειρήμα-

τα για να δικαιολογήσει την έξω από κάθε

έννοια διεθνούς δικαίου πρότασή του. Εί-

πε, δηλαδή, ότι δεν εξέφρασε προσωπική

άποψη αλλά τοποθετήθηκε...ως μέλος του

προεδρείου!!! (Έναν μεταφραστή, βρε παι-

διά). Η συγκεκριμμένη «διευκρίνηση» προ-

κάλεσε τα γέλια ακόμα και στην τουρκοκυ-

πριακή αντιπροσωπεία. Το θέμα είναι βέ-

βαιο ότι θα έχει και συνέχεια αφού σε αυ-

τή τη σύνοδο δεν πάρθηκε καμμία απόφα-

ση επί των θεμάτων που συζητήθηκαν. Οι

οριστικές αποφάσεις της Σοσιαλιστικής

Διεθνούς ανεβλήθησαν για κάποια από τις

επόμενες συνόδους, ίσως λόγω δυσπεψίας

των συνέδρων-burp…sorry-από τα ασκητι-

κά εδέσματα που κατανάλωσαν.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έστειλε τον λογαριασμό για τα

φαγοπότια και τα λοιπά συμπαρομαρτού-

ντα...στη Νομαρχία Αθηνών(!!!), ζητώντας

σεμνά και ταπεινά μόνο ένα ψωρο-εκατομ-

μύριο ευρώ ως επιδότηση για το εθνικά ανε-

κτίμητο έργο που προσέφερε κατά τη διάρ-

κεια των εργασιών της συνόδου. 

Η Νομαρχία, διά στόματος του πασοκο-γε-

νούς νομάρχη κ. Σγουρού, έκρινε το αίτη-

μα ως ολίγον υπερβολικό και δήλωσε ότι

θα προσφέρει μόνο μισό εκατομμύριο ευ-

ρώ. «Κεσάτια, Γιώργο μου, κεσάτια»!

Παραμένει, πάντως ιστορική αδικία η καρα-

τόμηση της Μαρίας Αντουανέτας. Τουλάχι-

στον, εκείνη δεν δήλωσε ποτέ σοσιαλί-

στρια.

Σοσιαλιστική Διεθνής
με αστακό

Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Μετά τις αποφάσεις του Νομαρχια-

κού και Δημοτικού Συμβουλίων για

απόκτηση του Λόφου με ίδια κεφά-

λαια, έρχεται ο Γενικός Γραμματέας

της Περιφέρειας Αττικής  Μπάμπης

Μανιάτης με έγγραφό του  προς τη

Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Ατ-

τικής στις 23/6/2008, και κάνει

«Πρόταση για κήρυξη αναγκαστικής

απαλλοτρίωσης». 

Ζητά δε  «την έκδοση απόφασης για

κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίω-

σης του λόφου Λεβίδη, για αξιοποί-

ηση και ανάπλαση αυτού του χώρου

από τον δήμο Παλλήνης στα πλαί-

σια του προγράμματος ΕΣΠΑ, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του Ν.

2882/2001 “Κώδικας Αναγκαστικών

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων”», (κίνη-

ση αποκατάστασης της λάθος του

υπογραφής;)

Αυτή η πολύ θετική εξέλιξη για την

Παλλήνη δεν ήταν τυχαία. Είναι

αποτέλεσμα των συνεχών επαφών

του δημάρχου Παλλήνης  Σπύρου

Κωνσταντά με τον υπουργό Εσωτε-

ρικών  Πρ. Παυλόπουλο, το Νομάρ-

χη Λεωνίδα Κουρή καθώς και με κά-

θε φορέα που θα μπορούσε να συμ-

βάλει στην επίτευξη του μεγάλου

στόχου. Σημαντική ήταν η αποφασι-

στική στάση της Δημοτικής Αρχής

και του Δημοτικού Συμβουλίου, που

τη δεδομένη στιγμή, ομόφωνα

έστειλαν το μήνυμα στους ιδιοκτή-

τες αλλά και σε κάθε εμπλεκόμενο

ότι θα αποκτήσουν τον λόφο με κά-

θε τρόπο προς όφελος της τοπικής

κοινωνίας. Της τοπικής κοινωνίας

που δεν έμεινε αδιάφορη.

Ο δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς μετά

απ’ αυτά έκανε την παρακάτω δήλω-

ση: «Με την πρόταση για κήρυξη
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από
την περιφέρεια, προωθείται αποφα-
σιστικά ο σχεδιασμός μας για από-
κτηση του λόφου Λεβίδη, ενός χώ-
ρου πολύ σημαντικού για τους δη-
μότες μας. 
Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, όταν
υπάρχει όραμα, σχεδιασμός και πί-
στη για έργα πνοής, που βελτιώνουν
αποφασιστικά την ποιότητα ζωής
μας, τα γεγονότα μπορούν να είναι
ευνοϊκά και για την πόλη μας. 
Εμείς θα συνεχίσουμε με σοβαρότη-
τα, λίγα λόγια και πολλή δουλειά να
αναδεικνύουμε τα προβλήματα, αλ-
λά- το κυριότερο- να εμβαθύνουμε
σε αυτά, με κύριο στόχο την επίλυ-
σή τους».

Την ανάγκη άμεσης εφαρμογής

των νόμων και των δικαστικών

αποφάσεων όσον αφορά το

σφράγισμα των παράνομων λα-

τομείων Μαρκοπούλου, και της

χωματερής που βρίσκεται στο

χώρο, επαναφέρουν με τον πιο

δραματικό τρόπο οι πυρκαγιές

που ξέσπασαν την περασμένη

Παρασκευή στη χωματερή. 

Η φωτιές οφείλονται σε ανά-

φλεξη απορριμμάτων στη χω-

ματερή λόγω των υψηλών θερ-

μοκρασιών. 

Για έκκληση στην ατμόσφαιρα

επικίνδυνων διοξινών έκανε λό-

γο στο ΣΚΑΪ ο νομαρχιακός

σύμβουλος Πάρης Ευαγγελί-

ου, τονίζοντας “ότι  είναι απί-
στευτη η διοξίνη που εκπέμπε-

ται στο χώρο”. 

Ο Πάρης Ευαγγελίου κατήγγει-

λε ότι η ΔΕΗ δεν κόβει το ρεύ-

μα γιατί θεωρεί τα λατομεία πο-

λύ καλό πελάτη. Σημείωσε επί-

σης ότι και το Αστυνομικό Τμή-

μα δεν θα έπρεπε να αφήνει κα-

νένα φορτηγό να μπαίνει στο

χώρο των λατομείων, γιατί -

όπως είπε - ακόμα και η πώλη-

ση του υλικού είναι παράνομη. 

Την ανάγκη εφαρμογής των

αποφάσεων της Περιφέρειας

σε σχέση με τη διακοπή λει-

τουργίας του λατομείου Μαρ-

κοπούλου επισήμανε ο νομάρ-

χης Λεωνίδας Κουρής. 

Ο Νομάρχης πρόσθεσε ότι ο

χώρος θα πρέπει να αστυνο-

μεύεται σε 24ωρη βάση και ότι

η ΔΕΗ θα πρέπει να διακόψει

την παροχή ρεύματος. 

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ ο δήμαρ-

χος Μαρκοπούλου Φώτης Μα-

γουλάς τόνισε ότι ο Δήμος ενα-

ποθέτει τα απορρίμματά του

στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και όχι

στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Υπενθυμίζεται ότι τα λατομεία

λειτουργούν παράνομα, σύμ-

φωνα με δικαστικές αποφάσεις

και αποφάσεις της Περιφέρειας

Αττικής, που προβλέπουν το

κλείσιμό τους τη δέσμευση και

εκποίηση όλων των αδρανών

υλικών. 

Από τον Ιανουάριο του 2009 η

χώρα μας θα πληρώνει πρόστι-

μο 34.000€ για κάθε ημέρα λει-

τουργίας των ανεξέλεγκτων

χωματερών. 

Σημειώνεται ότι η νέα φωτιά

που εκδηλώθηκε στο Μαρκό-

πουλο, στο σταθμό μεταφόρ-

τωσης απορριμμάτων του Δή-

μου τέθηκε τελικά υπό έλεγχο

το βράδυ της Παρασκευής. 

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΦΟ 

ΛΕΒΙΔΗ στην Παλλήνη

Φωτιά στη χωματερή (Λατομείο)

Μαρκοπούλου
ευθύνες σε Περιφέρεια ρίχνουν Νομάρχης και Δήμαρχος
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Πάνω από τα μισά σχολικά κτίρια

της χώρας (ποσοστό 55%) χαρα-

κτηρίζονται «γερασμένα». 

Το 30,2% είναι χτισμένα πριν το

1959. 

Σε πολλά κτίρια, για να βολευτεί

όπως – όπως η διπλοβάρδια

έχουν γίνει αυθαίρετες, επικίν-

δυνες παρεμβάσεις. 

Πάνω από το 85% των σχολικών

κτιρίων δεν πληρούν όρους υγι-

εινής και ασφάλειας.

Στο  1 / 4 των σχολείων δεν γί-

νονται τα αναγκαία έργα επι-

σκευής και συντήρησης, που ζη-

τούν οι Διευθυντές κάθε χρόνο,

αφού τα σχετικά κονδύλια συνε-

χώς μειώνονται!

Χρόνια τώρα διεκδικούμε τη θε-

σμοθέτηση μητρώου έργων επι-

σκευής και συντήρησης κάθε

σχολικής μονάδας, όπου θα πι-

στοποιείται η καταλληλότητα

του σχολικού κτιρίου από το φο-

ρέα που είναι υπεύθυνος για την

εξασφάλιση της υγιεινής και

ασφάλειας.

Με το σεισμό της Πάρνηθας το

1999, 429 σχολικές μονάδες

από τις 2465 (ποσοστό 17,4%)

κρίθηκαν ακατάλληλες για χρή-

ση. 

Σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα

υπόλοιπα δημόσια κτίρια ήταν οι

ζημιές στα σχολεία σε όλους

τους πρόσφατους σεισμούς.

Το 1/4 των σχολείων έχει

ελεγχθεί αντισεισμικά!

Από το 2001 εξαγγέλθηκε προ-

σεισμικός έλεγχος των σχολι-

κών κτιρίων, με ορίζοντα  ολο-

κλήρωσης του έργου το Μάη του

2006. Από τα 15.500 σχολικά

κτίρια έχουν ελεγχθεί τα 4.500! 

«Στο Νομό Αχαΐας είχαν ελεγ-

χθεί 128 συνολικά από τα 503

σχολεία και 107 από τα 350 του

Νομού Ηλείας, που είχαν έτος

κατασκευής πριν το 1959.  Ο σει-

σμός στην Ανδραβίδα έβγαλε 24

σχολεία ακατάλληλα. Απ’ αυτά

κάποια χρειάζεται να κατεδαφι-

στούν! 

Τα υπόλοιπα θα τα επαναφέρουν

στην προηγούμενη κατάσταση!

Η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε

πότε ολοκληρώνεται ο συνολι-

κός έλεγχος των σχολείων σ’

όλη τη χώρα. Τα αρμόδια στελέ-

χη μιλούν για πολύ μεγάλο κό-

στος.

Δεν έχει τα λεφτά η κυβέρνηση

για την προστασία των παιδιών

από τους σεισμούς; 

Πού βρίσκει 1,6 εκατομμύρια €

το χρόνο για να χρηματοδοτήσει

τη  συντήρηση των 27 ολοκαί-

νουργιων σχολείων των Συμπρά-

ξεων (ΣΔΙΤ ) στην Αττική; 

Τη στιγμή μάλιστα που για τα

184 παλιά σχολεία του Δήμου

της Αθήνας δίνει τακτική επιχο-

ρήγηση για συντήρηση περίπου

2 εκατομμύρια € το χρόνο, ενώ

χρειάζονται υπερδιπλάσια! 

Πού βρίσκει πάνω από 1 δις€ για

τα «έξυπνα» σχολεία, αυτά με

τους πολλούς αυτοματισμούς

και το γκαζόν στις στέγες και

δεν τα διαθέτει για να χτιστούν

σ’ όλη τη χώρα 500 νέα σχολεία

που εκτιμάμε ότι χρειάζονται για

να φύγουν οι μαθητές από τη δι-

πλοβάρδια, τα μισθωμένα και τα

ακατάλληλα σχολικά κτίρια!

Οι πραγματικές ανάγκες των

σχολείων παραμελούνται και κά-

ποιοι κερδοσκοπούν με τα δικά

μας λεφτά, πουλώντας μας φύ-

κια για μεταξωτές κορδέλες.

• Χρωστάει επίσης γενναία αύξη-

ση της επιχορήγησης για τα ανα-

γκαία έργα συντήρησης των

σχολείων, αφού οι μαθητές κιν-

δυνεύουν όχι μόνο από σεισμό

στην ώρα λειτουργίας του σχο-

λείου αλλά και καθημερινά, από

τα κακοσυντηρημένα υλικά (σο-

βάδες, φωτιστικά υλικά, πόρτες,

τζάμια κλπ.).

• Χρωστάει συνεχή έλεγχο όλων

των προϋποθέσεων ασφαλείας

(να λειτουργούν όλες οι έξοδοι

του σχολείου σε αίθουσες και

ορόφους, να είναι ασφαλή τα

κάγκελα και οι κουπαστές στις

σκάλες, να γίνεται τακτική άσκη-

ση της σχολικής κοινότητας, να

υπάρχουν ελεύθεροι χώροι  κα-

ταφυγής,  να υπάρχει ενημέρω-

ση των γονιών κλπ. ).

Σε περίπτωση ισχυρού σεισμού

την ώρα λειτουργίας των σχο-

λείων όπως έχουν τα πράγματα

σήμερα, ούτε το Υπ. Παιδείας,

ούτε ο ΟΣΚ Α.Ε., δεν μπορούν

να εγγυηθούν την ασφάλεια των

παιδιών!

Η τύχη δεν αναλαμβάνει κυβερ-

νητικές ευθύνες!      

ΤΟ Δ. Σ.

ΟΥΖΑΚΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ

Ν. ΜΑΚΡΗΣ 

Τετάρτη 2 Ιουλίου  η Παναθηναϊκή Ν. Μάκρης για (μέλη

και φίλοι) συναντήθηκαν να πιουν το ουζάκι τους και να

ευχηθούν “καλό Καλοκαίρι”.

Μια συνάντηση με όλες τις κυρίες που παρακολουθούν

τα τμήματα: συμβουλευτικής γονέων, ηλεκτρονικών υπο-

λογιστών, γυμναστικής, λατινικών χορών, οριεντάλ, παρα-

δοσιακών χορών, ραπτικής, ζωγραφικής, γαλλικών και γιό-

γκα. 

Η Πρόεδρος Εμανουέλλα Μομφεράτου, ανέπτυξε τις

δραστηριότητες του Παραρτήματος και καλωσόρισε την

επ. Βουλευτή κα Ντίνα Τριλίκη (η οποία είναι και η χοροδι-

δάσκαλος στους παραδοσιακούς χορούς), τη Διευθύντρια

της Εφορίας Παλλήνης Αργυρώ Άλφα και εκπρόσωπους

άλλων φορέων.

Ηταν μια  βραδυά με πολύ κέφι, προσφορά του Παραρτή-

ματος προς τα μέλη του.

Όλες μία παρέα. Δ.Σ., δασκάλες  και μαθήτριες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βουλιαγμένη 7/7/2008

Αρ. Πρωτ.: 5715 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αφροδίτης 2, Βουλιαγ-

μένη, Τηλ.: 210 8963636

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης Διακη-

ρύσσει ότι:

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκη-

ρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτι-

κό διαγωνισμό με σύστημα ενιαίο

ποσοστό έκπτωσης  κατά ομάδες

του άρθρου 4 παράγραφος 4 περί-

πτωση α του Ν. 14118/84 και του

άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85, με σφρα-

γισμένες προσφορές, για την «Βα-

φή ξύλινων και μεταλλικών οργά-

νων παιδικών χαρών του Δήμου»

συνολικού προϋπολογισμού

45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανο-

μένου Φ.Π.Α.    

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις

22 Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη και

ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ-

σφορών), στο Δημαρχείο Βουλιαγ-

μένης, στη Βουλιαγμένη του Νομού

Αττικής, ενώπιον αρμόδιας επιτρο-

πής.  

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρό-

γραμμα εκτελέσεων έργων έτους

2008, έχει προϋπολογισμό 45.000

ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του

Γ.Ε. &Ο.Ε. 28%, των απρόβλεπτων

15%, αναθεώρηση 3% και του

Φ.Π.Α. 19%), θα χρηματοδοτηθεί

από το Δήμο μας και θα βαρύνει τον

Κ.Α. 35-6262.006. Στο διαγωνισμό

δικαιούνται να συμμετάσχουν ερ-

γολήπτες, εργοληπτικές επιχειρή-

σεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών

επιχειρήσεων, εφόσον ανήκουν

στην Α1, ή Α2 τάξη, ή 1η τάξη (εφό-

σον έχουν έδρα στο Ν. Αττικής) για

έργα κατηγορίας Οικοδομικών.  

Συνολική προθεσμία περαίωσης

του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4)

μήνες, αρχής γενομένης από την

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε

2% επί του προϋπολογισμού με εγ-

γυητική επιστολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ή του Τ.Π.&Δ. ή αναγνωρισμένης

Τράπεζας, ποσού 756,30 ευρώ (άρ-

θρο 15 διακήρυξης) 

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη

της μελέτης καθώς και άλλες πλη-

ροφορίες δίνονται από την Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Βουλιαγμέ-

νης, μέχρι και την 17/7/2008 τις ερ-

γάσιμες κατά τις ώρες Δευτ.-Πέ-

μπτη 8.00-13.00 και Παρασκευή

8.00-12.30 Πληροφορίες κ. Συμεω-

νίδης Σίμος ή κα Σαββάκη Έλλη.

Τηλ: 2108960156/2108960196

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή της

διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος 

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Οι οργανώσεις Γονέων έγκαιρα διέγνω-

σαν την ανάγκη Οργάνωσης και λειτουρ-

γίας Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχό-

λησης, για την κάλυψη των αναγκών των

εργαζόμενων Γονέων και αρχικά οι Σύλλο-

γοι Γονέων του 1ου & 2ου Δημοτικού &

μετά όλοι οι Σύλλογοι με την καθοδήγηση

της ΈΝΩΣΗΣ συνέβαλαν στην καθιέρωση

του θεσμού αυτού στην Παλλήνη, με την

στήριξη της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής.

Το  2007 ανέλαβε ο Δήμος Παλλήνης να

οργανώσει και να λειτουργήσει την Δημι-

ουργική Απασχόληση και την βάπτισε

«creative summer camp». Η ΕΝΩΣΗ είχε

συμβουλευτικό και μόνο ρόλο στο όλο εγ-

χείρημα. 

Τότε είχαμε δηλώσει πως ο Δήμος Παλλή-

νης, από την επόμενη χρονιά, επιβάλλεται

να εντάξει το πρόγραμμα αυτό στην Κοι-

νωνική Πολιτική του και να καλύπτει εξ

ολοκλήρου το κόστος συμμετοχής, για

τους φορολογούμενους Δημότες του.

Φέτος, οι Οργανώσεις Γονέων (ΕΝΩΣΗ &

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ), δεν κλήθηκαν να

συμμετάσχουν στο επιτελικό όργανο σχε-

διασμού των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Σεβόμαστε αυτήν την επιλογή, θα συνεχί-

σουμε όμως να διεκδικούμε αυτά που δι-

καιωματικά ανήκουν στους Δημότες-Γο-

νείς αυτής της πόλης. Η επιστολή μας

στον Δήμαρχο 25-5-08 για να μας ενημε-

ρώσει σχετικά δεν απαντήθηκε ποτέ.

Το κόστος συμμετοχής του προγράμμα-

τος ανά εβδομάδα:

• αυξήθηκε πέρσι 40% (από 25 το 2006 σε

35ευρώ το 2007),

• και φέτος 14% (από 35 το 2007 σε 40ευ-

ρώ το 2008), παρ΄ όλες τις δηλώσεις του

Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβόλαιο

(4/6/08) πως το πρόγραμμα  παραμένει το

ίδιο με το 2007. 

Παράλληλα άλλοι Δήμοι προσφέρουν

προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλη-

σης ΔΩΡΕΑΝ, όπως οι Δήμοι: Ελληνικού,

Νίκαιας, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς ή

έχουν συμβολικό κόστος όπως ο Δήμος Ν.

Σμύρνης. 

Στην εποχή του οξύτατου προβλήματος

της ακρίβειας, περιμέναμε από την Δημο-

τική Αρχή να προχωρήσει στην Καλοκαιρι-

νή Δημιουργική Απασχόληση, εντάσσο-

ντας την στην Κοινωνική πολιτική του Δή-

μου και να είχε προνοήσει έγκαιρα να βρει

τα κονδύλια για να επιδοτήσει σοβαρά αυ-

τήν την Κοινωνική Παροχή προς τους Δη-

μότες του.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση στην Παλλήνη

Επιστολή λάβαμε από την Ενωση Γονέων των σχολείων Παλλήνης, που αναφέρεται

στη δημιουργική απασχόληση όπως την εφάρμοσε ο Δήμος Παλλήνης.

Στην ανακοίνωσή τους μεταξύ άλλων γράφουν: 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)

Με «έξυπνες» ευχές δεν γίνονται ασφαλή τα σχολεία!
Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο μας για την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου να προχωρή-

σει σε αντισεισμικούς ελέγχους σε όλα τα σχολεία της Ανατολικής Αττικής.

Πάνω στο θέμα αυτό μας απέστειλε δελτίο τύπου η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας,

όπου επισημαίνει ότι από το 2001 έχει εξαγγελθεί αντισεισμικός έλεγχος στα σχολεία και μέχρι σήμερα

από τα 15.500 σχολικά κτίρια έχουν ελεγχθεί μόνο τα 4.500.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καπανδρίτι 09/07/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 3348

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: Καπανδρίτι Αττικής Τ.Κ. 190 14

Πληροφορίες: Απ. Σταθόπουλος

Τηλ.: 2295-52450, 53485 ή 6, Fax: 2295-52107

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14

του Ν.998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Ιωάννη Βουλγαράκη και αυ-

τεπάγγελτα από την υπηρεσία μας η υπ’ αριθμ. 3348/9-7-08 πράξη χαρα-

κτηρισμού της Υπηρεσίας μας για έκταση εμβαδού τεσσάρων στρεμμά-

των και εννιακοσίων χιλιοστών του στρέμματος 4.900 στρ. που βρίσκεται

στην θέση «Φουσκάζα» Περιφέρειας Κοινότητας Γραμματικού Αττικής.

Με την πράξη αυτή το τμήμα με στοιχεία 1-2-3-4-11-10-9-1 εμβαδού 3,050

στρ. και το τμήμα με στοιχεία 6-7-8-13-12-6 εμβαδού 0,550 στρ. χαρακτηρί-

ζονται ανήκουσα στην παρ.6 του άρθρου 3 του Ν.998/79, ως γεωργικώς καλ-

λιεργούμενη έκταση (μη δασική) ενώ το τμήμα με στοιχεία 5-12-13-10-11-5

εμβαδού 1,300 στρ. το οποίο είναι Δασική έκταση σύμφωνα με την παρ.3 περ.

ΙΙ του άρθρου 3 του Ν.998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1

του Ν.3208/2003 ως έκταση μικρότερη των 0,3 Ηα δεν αποτελεί δασοβιοκοι-

νότητα και δεν υπάγεται στους Περί Δασών Νόμους.

Η παρούσα πράξη εστάλη προς ανάρτηση στο Κοινοτικό κατάστημα της

Κοινότητας Γραμματικού Αττικής.

Κατά της πράξης αυτής του Δασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός

δύο (2) μηνών από την τελευταία δημοσίευση, ενώπιον της Α’ βάθμιου

Ε.Ε.Δ.Α. Νομαρχίας Αν. Αττικής. 

Πληροφορίες στο τηλ. 22950-52450 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ

Δασολόγος

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
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ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  γ ρ ά φ ο υ ν
Κουκουλοματοπυρόσβεση 

Πολύ πριν μπούμε στο Καλοκαίρι και ζήσουμε πάλι τον εφιάλ-

τη των πυρκαγιών που προξένησε κάποιος γνωστός άγνω-

στος εμπρηστής, ένας γνωστός και μη εξαιρετέος έβαλε φω-

τιά που φάνηκε στην αρχή ότι δεν θα έκαιγε πολύτιμα πεύκα

αλλά πολύξερους Πολιτικούς. 

Η σπίθα αναπήδησε προς τα κάτω από τον τέταρτο όροφο της

οδού Καρνεάδου και παρά τη μεγάλη πτωτική της πορεία δεν

έσβησε αλλά φούντωσε και τα κανάλια ανέλαβαν να την σβή-

σουν ρίχνοντας λάδι που δημιούργησε περισσότερο καπνό.  

Τελικά η φωτιά έσβησε και οι εμπειρογνώμονες στην πυρό-

σβεση κατέληξαν ότι τελικά η σπίθα προήλθε από την τριβή

του στρινγκ μιας Τριανταπεντάχρονης. 

Μου κάνει εντύπωση πως η υπηρεσία προστασίας πυρκαγιών

λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσει τόσο τέλεια και δεν καί-

γεται η γούνα κανενός και παραμένουν μόνο τα αποκαΐδια να

σιγοκαίνε μέχρι να φουντώσουν ξανά ρίχνοντας την ευθύνη

στα λόγια του αέρα. 

Γιατί η Πυροσβεστική υπηρεσία δεν συμβουλεύεται τους Πο-

λιτικούς μας που μπορεί να έχουν άγνοια στην πρόβλεψη αλ-

λά στην Κουκουλοματόσβεση είναι πρωταθλητές; 

Πάρε παράδειγμα το εξ Ουκρανίας εισαγόμενο ηλιοέλαιο.

Χειρότερο κάψιμο από το λάδι δεν γίνεται, κι όμως μετά από

τόνους που μας έριξαν δεν τσουρουφλίστηκε κανείς. Στα

έλαια έχουμε υπερπαραγωγή. ΕΛΕΟΣ είναι αυτό που μας λεί-

πει. 

Με την Ζίμενς μπορεί να μην καούμε, η ηλεκτροπληξία όμως

είναι σίγουρη μετά από τόσες ηλεκτροφθόρες συσκευές που

μας φορτώνουν, ακόμα και ηλεκτρικά ξυστήρια μας έστελναν

να ξύνουμε την κούτρα μας μήπως και καταλάβουμε τι μας

συμβαίνει, άσε πια τους δονητές για να χτυπάμε λένε το ΝΕΣ-

καφέ μας.  

Πάντως η Ζίμενς μας έστειλε ένα εκατομμύριο Μάρκα για να

καλύψουμε την αύξηση της κατανάλωσης στο ρεύμα, αν τώρα

εμείς το σπαταλήσαμε για να αυξήσουμε το κομματικό μας

ρεύμα, τι μας φταίνε οι άνθρωποι αφού δεν ξέρουν ότι στην

Ελλάδα μόνο με τέτοιο ρεύμα κινούνται ο μηχανορραφίες.

Την Πυρκαγιά κακίζουμε Τι κι αν μένουν άστεγοι

Για τα δεινά που σπέρνει φτωχοί και γυναικόπαιδα

Την πλάτη όμως γυρίζουμε εμάς μας νοιάζει η φωτιά

Σαν όφελος μας φέρνει που παίρνουν τα οικόπεδα

Άντε καλό Καλοκαίρι και ας μην καούμε από τον ήλιο που και

αυτός ανάβει φωτιές.                                  

Σπύρος Βιδάκης

Είµαι παλιός αθλητής του πόλο που αγω-

νίστηκα στη Βουλιαγµένη και για λίγο

στο Παλαιό Φάληρο. Σήµερα είµαι 44

ετών. Οταν σταµάτησα να παίζω απείχα

από τις πισίνες για παραπάνω από µια δε-

καετία και όταν επέστρεψα για να φέρω

τα παιδιά µου στο χώρο, ανακάλυψα ότι

παρόλο που έλειπα για τόσο καιρό, πα-

ντού υπήρχαν ο ίδιες φυσιογνωµίες και

στα ίδια πόστα. Κι ακόµα και σήµερα το

ίδιο συµβαίνει· µόνο αυτοί που έχουν

αποδηµήσει εις Κύριον...  είναι απόντες.

Αφορµή για το άρθρο µου είναι ένα περι-

στατικό που συνέβη στο γιο µου Γερά-

σιµο στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Κο-

λύµβησης (το οποίο το δηµοσιοποιώ

ώστε να µην πάρουν και άλλα παιδιά τη

πίκρα που πήρε αυτός).

Ο Γεράσιµος, για πρώτη του φορά θα

συµµετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτά-

θληµα (αγώνας 50 µέτρων ελεύθερο).

Όπως κι όλοι οι άλλοι συναθλητές του,

πήγε στο σηµείο που γίνονται οι κλήσεις

για τους αγώνες. Κάποια στιγµή άκουσε

το όνοµα του σήκωσε το χέρι του, πήγε

να περάσει στον αγωνιστικό χώρο· όµως

ένα άλλο παιδί πέρασε µέσα, σήκωσε το

χέρι του στην κυρία που έκανε τις κλή-

σεις και αυτή του είπε «περίµενε». Το

παιδί περίµενε στη θέση µπροστά-µπρο-

στά στο σηµείο που γίνονταν οι κλήσεις

χωρίς να έχει ορατότητα στον αγωνιστι-

κό χώρο. Οι κριτές και ο αφέτης έδωσαν

γρήγορα-γρήγορα την εκκίνηση χωρίς να

φωνάξουν για δεύτερη φορά το όνοµα

του παιδιού, που έλειπε από τη σειρά.

(Εγώ και η έµπειρη προπονήτρια της

οµάδας µας µόλις αντιληφθήκαµε ότι ο

Γεράσιµος δεν είναι στη θέση του τρέ-

ξαµε να προλάβουµε αλλά η εκκίνηση εί-

χε δοθεί). Τότε η προπονήτρια ζήτησε το

παιδί να τρέξει σε άλλη σειρά, οι κριτές

άρχισαν να λένε «Στο Πανελλήνιο Πρω-

τάθληµα όλες οι σειρές είναι κλεισµέ-

νες…» όµως στην επόµενη σειρά υπήρ-

χαν πολλές κενές διαδροµές τότε η προ-

πονήτρια ζήτησε να τρέξει το παιδί σε

κάποια από αυτές, όµως ο αλυτάρχης

των αγώνων (ένας δεινόσαυρος τυπολά-

τρης που από τα πολλά χρόνια που βρί-

σκεται σ’ αυτό το πόστο πιστεύει ότι είναι

στο απυρόβλητο), έκανε νεύµα να διώ-

ξουν το παιδί χωρίς καν να εξετάσει τι

έχει συµβεί βιαστικά - βιαστικά για να µη

χάσουν χρόνο. 

Έτσι το παιδί έχασε τον αγώνα που µε

τόσο ανυποµονησία περίµενε όχι για µια

χρονιά αλλά για πολλές, από λάθος των

κριτών και από τον ετσιθελισµό του αλυ-

τάρχη που πιστεύει ότι µε αυτόν τον τρό-

πο έδειξε ότι είναι ο “άρχοντας” των αγώ-

νων και  προστάτευσε τους κανονισµούς,

που οι κριτές δεν τήρησαν γιατί αφού

όταν είδαν ότι έλειπε αθλητής από τη

σειρά δεν φώναξαν για δεύτερη φορά το

όνοµα του (για αυτό υπάρχουν µαρτυ-

ρίες συναθλητών του).

Όταν πήγα να του ζητήσω το λόγο, γιατί

δεν άφησε το µικρό αθλητή να τρέξει,

µου απάντησε ότι έτσι λένε οι κανο-

νισµοί και ότι αν του το επέτρεπε, οι άλ-

λοι θα υπέβαλλαν ένσταση, (σιγά µην

υπέβαλλε κανείς ένσταση), για ένα παι-

δάκι που ενώ ήταν δηλωµένο δεν έπεσε

στη σειρά του και έπεσε σε κάποια άλλη.

Αλλά ακόµα και έτσι θα µπορούσε να τον

αφήσει να τρέξει και αν υπέβαλαν κάποι-

οι ένσταση να τον ακυρώσει).    

Όταν του είπα ότι προτίθεµαι να υποβάλ-

λω εγώ ένσταση, µου είπε ότι και αν κά-

νω ένσταση θα τη χάσω γιατί ως άνθρω-

πος που είναι τόσα χρόνια στο χώρο

γνωρίζει… και λέγοντας «Εσείς της Βου-
λιαγµένης δεν πρέπει να έχετε παράπο-
νο…» µε εκβίασε έµµεσα. Μάλιστα µου

δήλωσε ότι είναι τόσα πολλά χρόνια στο

χώρο γιατί τον πονά.

Εγώ θα πω ότι οι συµπεριφορές από αν-

θρώπους που βρίσκονται τόσα πολλά

χρόνια στα ίδια πόστα, που δεν υπολογί-

ζουν τον κόπο και την αγωνία των µικρών

αθλητών, των γονιών τους και των προ-

πονητών τους, έχουν φέρει την υδατο-

σφαίριση και την κολύµβηση σε τέλµα

και αν πραγµατικά το κάνουν γιατί “αγα-

πούν” το άθληµα είναι καιρός …να την

κάνουν µε µικρά πηδηµατάκια…, αν όχι,

άλλος είναι ο λόγος που βρίσκονται εκεί

για τόσα χρόνια. 

ΥΓ. Ψάχνοντας στους κανονισµούς της

επίσηµης ιστοσελίδας της ΚΟΕ ανακάλυ-

ψα ότι ο εν λόγω κύριος, παρόλο που βρί-

σκεται τόσα χρόνια σ’ αυτή τη θέση, έχει

άγνοια των κανονισµών. Και όχι µόνο

αυτός αλλά κι όλοι οι άλλοι που βρίσκο-

νταν στο κολυµβητήριο εκείνη τη µέρα.

Μπορώ να φανταστώ πόσους αθλητές

έχει αδικήσει! 

Οι κανονισµοί αναφέρουν ότι:
SW10.14  Αv έvα σφάλµα βάλει σε κίvδυvo τηv

πιθαvότητα επιτυχίας εvός κoλυµβητή, o Αλυ-

τάρχης έχει τη δυνατότητα vα του επιτρέψει

vα αγωvιστεί στην επόµεvη σειρά  ή αv τo

σφάλµα συvέβη σε τελικό αγώvα, ή σε τελευ-

ταία σειρά πρoκριµατικoύ αυτός/αυτή µπoρεί

vα δώσει εvτoλή vα επαvαληφθεί τo

αγώvισµα.

Τους κανονισµούς µπορείτε να βρείτε στο: 

http://www.koe.org.gr/Rules.aspx?fed=1&type=r

ules

Με εκτίμηση, 

Διονύσης Δάρρας

Administrator www.water-polo.gr

Στο ΔΗΜΟ ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ,  μετά την ανάληψη της εξουσίας

από τους Λακεδαιμόνιους (που βοηθήθηκαν από παρεπιδημού-

ντες  Θεσσαλούς, τινές παρά τον Εύξεινο Πόντο κατοικούντες,

μιας ομάδας Μολοσσών και ολίγους εκ των  Γηγενών), άρχισε

μία “κοσμογονία” έργων, τα οποία δυστυχώς όμως έμειναν μόνο

στο σχεδιασμό τους. Και αυτό γιατί:

Ο Δήμαρχος, καθότι Λακεδαίμων, εστερείτο διπλωματίας και

δεν μπόρεσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του “Μιθριδάτη”,

εκπροσώπου των Ποντίων και της ισχυρής ομάδας των “Αμαζό-

νων” από τη μια πλευρά και της εκπροσώπου των “Μολοσσών“

από την άλλη, γιατί φρόντισε περισσότερο να την απομονώσει,

παρά να την ανυψώσει, όπως έλεγε, με σχέδιο  Θεσσαλικής

έμπνευσης, αναθέτοντάς της τη φροντίδα ηλικιωμένων και υπε-

ρηλίκων.

Μετά από παρέλευση 20 μηνών στην εξουσία και ενώ όλα έδει-

χναν ότι διανύουμε περίοδο απραξίας και εφησυχασμού, ένα

νέο μεγαλεπήβολο και υψίστης έμπνευσης σχέδιο, συνέλαβε το

“πονηρό “ μυαλό μιας εκ των Αμαζόνων, που εκπροσωπούσε

τους Βουκόλους και αμέσως παίρνει σάρκα και οστά.

Αλλαγή εδώ και τώρα στις ονομασίες οδών και πλατειών, αρχής

γενομένης από την οδό ΒΑΚΧΟΥ.

Το σχέδιο φάνταζε ασύλληπτο μέχρι εκείνη τη στιγμή και έδινε

στον Αρχηγό πολλές διεξόδους, αφού τους έβγαζε από την

απραξία, δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας και θα έφερνε

χρήμα ζεστό και ανέλπιστο από το 4ο ΚΠΣ της Συμπολιτείας,

που έχει έδρα αυτήν την περίοδο τις Βρυξέλες και όχι τη ΔΗΛΟ. 

Αλλά γραφτό της μοίρας, ή κατάρα του Δία, νέο πρόβλημα ξαφ-

νικά παρουσιάστηκε και το σχέδιο είναι στον αέρα.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 

Μέγα πρόβλημα στο Δήμο ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ!!!

Διαφωνούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, για

τη μετονομασία της οδού ΒΑΚΧΟΥ, για διαφορετικούς λόγους.

Μια ομάδα  της πλειοψηφίας, τάσσεται  στο να δοθεί η ονομα-

σία Χαρίλαος Φλωράκης, μια άλλη Καπετάν Γιώτης και ο Δή-

μαρχος προκειμένου να ισορροπήσει τα πράγματα και να απο-

φύγει τη διάσπαση, προτείνει όνομα κοινής αποδοχής: ΛΕΝΙΝ.

Το πρόβλημα ίσως να μπορούσε να επιλυθεί, αλλά μια νέα πρό-

ταση  από την  Αντιπολίτευση, δημιουργεί νέα αναστάτωση. Να

ονομαστεί η οδός Ανδρέα Παπανδρέου.  

Οι Δημότες άκουσαν για τις  σοβαρές αυτές διαφωνίες και προ-

βληματίστηκαν, μήπως και τυχόν δεν πάρει σάρκα και οστά το

μεγαλεπήβολο αυτό σχέδιο της Δημοτικής αρχής και άρχισαν

να πιέζουν το Δήμαρχο, να δείξει επιτέλους αποφασιστικότητα.

Οι της Αντιπολίτευσης, βλέποντας και την επιθυμία των Δημο-

τών και προκειμένου να φανούν συναινετικοί, αλλά και να μην

κατηγορηθούν ότι εμποδίζουν το μεγάλο αυτό έργο, βάζουν στο

τραπέζι νέα πρόταση: ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ.

Όμως η κατάσταση αντί να ξεδιαλύνει, μπερδεύτηκε περισσό-

τερο, γιατί ο Δήμαρχος θεώρησε την πρόταση προβοκατόρικη,

αφού είναι γνωστό ότι το κόμμα είχε κατηγορηθεί από τους

αντιπάλους του, ότι πρόδωσε τον Αγωνιστή.

Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση, ο Δήμαρχος έδειξε την απο-

φασιστικότητα που έπρεπε και πήρε τη μεγάλη απόφαση. ΔΗ-

ΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!!

Υστερόγραφο:

Εδώ ο κόσμος καίγεται 

και η Π…..ηνελόπη λούζεται………..που λέει και η λαϊκή παροι-

μία.                                                             Βασίλης Σιαμέτης

Χ   Ρ   Ο   Ν   Ο   Γ   Ρ   Α   Φ   Η   Μ   Α

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Είναι καιρός για νέα πρόσωπα στην 

Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ)
Από πατέρα, παλιό αθλητή, λάβαμε την παρακάτω επιστολή
την οποία δημοσιεύουμε, κατανοώντας απολύτως το αίσθημα
που “γεύθηκε” ο μικρός αθλητής, χάνοντας τον αγώνα.
Εχουμε βιώσει τους χώρους του αθλητισμού (προστάδιο πρω-
ταθλητισμού) ως γονείς και έχουμε πικρή εμπειρία από τέτοιες
συμπεριφορές. 

Ακόμη μεγαλύτερη είναι βέβαια η πίκρα του μικρού αθλητή που
ο αγώνας φαντάζει στα μικρά του μάτια ως στόχος ζωής. 

Γιατί έτσι τους προετοιμάζουν, να “ντοπαριστούν” για να μπουν
στον πρωταθλητισμό χωρίς σκέψη. Και όταν δεν τους χρειάζο-
νται; Τότε τους “πετάνε” ως αντικείμενα...
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«Η φετινή γιορτή του ΚΔΑΠ (9/6) ήταν

αφιερωμένη στη ΦΙΛΙΑ. …Τα παιδιά

του θεατρικού τμήματος με την επαγ-

γελματική καθοδήγηση της Θεατρολό-

γου του Κέντρου, Αργυρώς Βούρου,

παρουσίασαν ένα πολύ απαιτητικό έρ-

γο του Ευγένιου Τριβιζά με τίτλο:  

«Γουρουνάδες - κουμπαράδες”

Μέσα σε ένα εκπληκτικό σκηνικό το

οποίο επιμελήθηκε η Ζωγράφος του

κέντρου Πόπη Σουλιώτη, οι ήρωες του

έργου,  Φουκαριάρης (Δέσποινα Βασι-

λείου) και Γουργουριστός (Αθηνά Τσι-

μπικτσιόγλου),  πέρασαν από πολλές

δοκιμασίες με συναρπαστικές αλλα-

γές στο όνομα, τον χαρακτήρα και την

ψυχή τους ….κατάφεραν όμως με την

δύναμη της φιλίας, να ξεπεράσουν

όλα τα εμπόδια και να γλιτώσουν από

τον Ξενοδόχο (Βαγγέλης Αδαμόπου-

λος) του «Πανδοχειο πικρής ελπίδας». 

Τα μικρά λυκάκια (Χρύσα Πλατσατού-

ρα, Νεφέλη Παπαρίζου, Ιωάννα Αδα-

μοπούλου, Γιάννης Σεφερίδης) εντυ-

πωσίασαν με τις αστείες παρουσίες

τους αλλά και την ετυμολογία τους,

ενώ τα γλυκά γουρουνάκια (Αντώνης

Ναθαναήλ, Δήμητρα Αμανατίδου, Αγ-

γελική Γκιόκα, Μαρία Λαγού, Γεωργία

Βασιλείου, Κουκουλιπάκη Χριστίνα,

Σπύρος Λαγός, Άκης Βελλινιάτης, Φί-

λιππος Βασιλείου, Αλεξάνδρα Βελλι-

νιάτη) συγκίνησαν με τα χορευτικά

τους και τις ερμηνείες τους, καθώς και

η γριούλα (Μαρία Νικολακοπούλου) με

τις «προφητείες» της!!!

Στην συνέχεια της γιορτής παρουσιά-

στηκαν τα παιδιά του Μουσικού τμή-

ματος, του Αγγλικού τμήματος απαγ-

γέλλοντας και τραγουδώντας το

«FRIENDS», και τα παιδιά του Γαλλι-

κού τμήματος με μια εκπληκτική πα-

ρουσίαση του «SUR LE PONT D”

AVIGNON».

Τέλος, η σκηνή πλημμύρισε με μικρές

νεράιδες συνοδευόμενες  από τρεις

….μποέμ τύπους (Ξενόπουλος Μά-

ριος, Μέντης Σπύρος, Λαγός Σπύρος),

που σαγήνεψαν με την τσαχπινιά τους

από το τμήμα του Μοντέρνου Χορού.

Την σκυτάλη πήραν τα μεγαλύτερα

παιδιά του ίδιου τμήματος που με πά-

θος, άρτια παρουσίαση και ενέργεια

έκλεισαν την γιορτή αφήνοντας το

κοινό καθηλωμένο ……

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη

διάρκεια του χρόνου στο τμήμα της

Ελληνικής Γλώσσας έγιναν πολλές

εργασίες που αφορούσαν το θέμα της

Φιλίας οι οποίες θα παρουσιαστούν σε

ειδική έκδοση…»

Το Καλοκαιρινό πρόγραμμα Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),  θα
διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου. Το κέντρο
θα παραμείνει κλειστό τον Αύγουστο και
θα ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου. 
Οι εγγραφές για το χειμερινό πρόγραμμα
2008-2009 θα αρχίσουν στις 15 Σεπτεμ-
βρίου και θα διαρκέσουν έως το τέλος
Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες
στο τηλέφωνο : 210-6028961

Μάγεψε η γιορτή του ΚΔΑΠ Κορωπίου 
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Ο Ροταριανός Ομιλος Ν. Μάκρης, με πλούσια δράση στο

χώρο του για πολλά χρόνια, άλλαξε πρόεδρο σε μία επί-

σημη τελετή στο κτήμα του προ-προέδρου Θεόδωρου Ατ-

τικούρη.

Μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο ο παλιός έδωσε στη σκυ-

τάλη στον νέο Κώστα Βουδαλίκα.

Παρόντες στην εκδήλωση ο δήμαρχος Ν. Μάκρης Σ.

Λουΐζος, που όπως είπε ο πρόεδρος είναι αρωγός στις

δραστηριότητες του Ροταριανού Ομίλου και ο Υφυπουρ-

γός Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος.

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.

Αλλαξε ηγεσία ο Ροταριανός Ομιλος Ν. Μάκρης

Αναστέναξε η πίστα στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης την περασμένο Σάββατο,

στο βραδινό πάρτι του Ομίλου. Η καλή μουσική, το καλό φαγητό και το φυσικό

περιβάλλον ξεσήκωσαν τους θαμώνες που χόρεψαν σε όλους τους ρυθμούς.

Η πρόεδρος Στέλλα Τίγκα, άριστη οικοδεσπότης, πανταχού παρούσα. Και στην

υποδοχή, και στα τραπέζια και στο χορό.

Από τη γιορτή του ΝΟΒουλιαγμένης

Ο Δήμαρχος Ν. Μάκρης Λουίζος με τον υφ. Ανάπτυξης Γ. Βλάχο,
πλαισιωμένοι από ροταριανούς.

Ο προ πρόεδρος Θ. Αττικούρης παραδίδει τη σημαία του Ομίλου
στο νέο Πρόεδρο Κ. Βουδαλίκα.

Βαδίζοντας σ΄αυτό το

πνεύμα, σ΄αυτά τα χνάρια,

ο Αγροτικός Συνεταιρισμός

Οικοτεχνίας Βιοτεχνίας ‘Αι-

αντίς’ Καπανδριτίου υπό

την αιγίδα της Ελληνικής

Εθνικής Επιτροπής για την

Unesco διοργάνωσε μια

όμορφη εκδήλωση (6 Ιουλί-

ου)  στον αύλειο χώρο του

Γυμνασίου Καπανδριτίου. 

Έκθεση παραδοσιακών ει-

δών, κεντημάτων, υφαντών,

παραδοσιακών προϊόντων,

χειροποίητων κοσμημάτων

κ.ά. 

Μια ιδιαίτερη γωνιά με κού-

κλες φορώντας παραδοσια-

κές φορεσιές από όλες τις

γωνιές της Ελλάδος. 

Τα χορευτικά συγκροτήμα-

τα από την Ελευσίνα, τον

Αυλώνα και τον Πειραιά

έκλεψαν την παράσταση. 

Η χορωδία του ΚΑΠΗ Αυ-

λώνα, ο χορευτικός λαο-

γραφικός σύλλογος ΑΔΡΑ-

ΧΤΙ, το χορευτικό συγκρό-

τημα του ΚΑΠΗ Ελευσίνας

και το χορευτικό του Συλ-

λόγου Κρητών Πειραιά κα-

ταχειροκροτήθηκαν. 

Ομιλία για τον σκοπό του

διημέρου των πολιτιστικών

εκδηλώσεων έκανε η Κύ-

πρια φιλόλογος Ελένη Κα-

ραγιάννη - Βαρνάβα, ενώ

χαιρετισμό απηύθυνε η

επ.Βουλευτής Ν.Δ. Ντίνα

Τριλίκη η οποία είναι και μέ-

λος της Συντονιστικής Επι-

τροπής Ομίλου Unesco για

τον Πολιτισμό της Ειρήνης. 

Οι χορευτικές ομάδες

έφευγαν με ένα αναμνηστι-

κά για κάθε χορευτή, από

τους διοργανωτές της εκ-

δήλωσης.

Χορεύει ένας Υπουργός;

Ο φωτογραφικός φακός “συνέλαβε” τον Υφυπουργό Εξωτερι-

κών Πέτρο Δούκα να χορεύει με δυο “τερψιχορίδες” λάτιν χο-

ρούς, στη χοροεσπερίδα του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

(ΝΟΒ).

Πέρα από το στιγμιότυπο προκύπτει στα χείλη ορισμένων το

ερώτημα: είναι σωστό ένας υπουργός να χορεύει, ή μήπως έτσι

χάνει τη σοβαρότητά του; 

Μέχρι πρότινος για λόγους επικοινωνιακούς, επιτρεπτό σ’ έναν

πολιτικό και μάλιστα Υπουργό να επιδεικνύει, ήταν οι χορευτικές

επιδόσεις μόνο σε ελληνικούς χορούς (καλαματιανό, κλπ.).

Εφθασε μάλιστα πριν λίγα χρόνια ν’ αποτελέσει και μέσον

άσκησης διπλωματίας, με τον γνωστό ζεϊμπέκικο. Ετσι, όμως,

ο χορός έχανε και την προέλευση και τον προορισμό του. 

Όταν υπάρχει το μουσικό ερέθισμα τότε αυτό, αυθόρμητα και

πηγαία μετατρέπεται σε ρυθμική κινητική έκφραση, σε χορό. Κι

αυτό, σε κάθε άνθρωπο υγιή.

Ας αφήσουμε λοιπόν τις υποκρισίες. Η σοβαροφάνεια δεν απο-

δεικνύει σοβαρότητα σκέψης και δράσης. Κι ο Υπουργός είναι

άνθρωπος, κι αν είναι υγιής, και θα χορέψει και θα γελάσει·

αβίαστα κα ανυπόκριτα. Και είναι ωφέλιμο να είναι υγιής, ορ-

γανικά, ψυχικά και πνευματικά.                                        Κ.Β.

ο Αγροτικός Συνεταιρισμός “Αιαντίς”
σε ένα παραδοσιακό διήμερο στο Καπανδρίτι

“Ο άνθρωπος έχει ρίζες και όταν του τις κόψουν
πονά βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν’”

Γ.Σεφέρης

Η νεαρή φοιτήτρια συγκί-

νησε με τα γεμάτα ανθρω-

πιά λόγια της, ευχαριστώ-

ντας τον όμιλο για την

υποτροφία που της παρέ-

χει, και έτσι της δίνετα η

δυνατότητα να σπουδάσει,

αλλά και τα μηνύματα που

της δίνει.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Είναι γνωστό ότι στις 4/7/2008 συγκλήθηκε

το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης με θέμα,

απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής

αρχής. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Δήμαρ-

χος Βάρης, Παναγιώτης Καπετανέας, προ-

έβη σε ένα δημόσιο απολογισμό παρωδία

και ένα λίβελο δικαιολογιών για το ανύ-

παρκτο έργο της διετίας που παρήλθε.

Ο Δήμαρχος προκειμένου να δικαιολογή-

σει τα αδικαιολόγητα έκανε αναφορές για

δήθεν λάθη και παραλείψεις των προηγού-

μενων δημοτικών αρχών και κυρίως με αό-

ριστους ισχυρισμούς κατήγγειλε δημόσια

τη δήθεν έλλειψη βοήθειας από κάποιες

υπηρεσίες του Δήμου, τη δήθεν έλλειψη

οργάνωσης από το παρελθόν και τέλος με

περηφάνια παρουσίασε ως έργο του την

αποπεράτωση των έργων της δικής μου θη-

τείας. 

Παρά το γεγονός ότι είχε υποσχεθεί ότι θα

εμφανιστεί διαβασμένος, ομιλητικότατος

και στιβαρός σαν τον Φιντέλ Κάστρο με

σκοπό να δώσει απαντήσεις σε όλα τα θέ-

ματα, αλλά και στην γενομένη σ’ αυτόν κρι-

τική, εν τούτοις ουδέν έγινε, αφού ο Πρόε-

δρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θωμάς

Δεληγιάννης, ανέλαβε το δύσκολο ρόλο να

δώσει στο Δήμαρχο χείρα βοηθείας, περιο-

ρίζοντας ανεπίτρεπτα στο ελάχιστο το

χρόνο ομιλίας από τη μείζονα αντιπολίτευ-

ση και εμένα προσωπικά, ώστε καμία κριτι-

κή, καμία απάντηση να μην ακουστεί ούτε

να δοθεί για τίποτα και σε κανέναν. 

Αν δεν σεβόμουν το δημοτικό συμβούλιο,

τους δημότες που είχαν προσέλθει, αλλά

κυρίως τους θεσμούς και τις δημοκρατικές

διαδικασίες, θα έπρεπε να είχα αποχωρή-

σει.  

Από όλη αυτή τη διαδικασία για τον διε-

νεργούμενο κατά τους ισχυρισμούς του

Δημάρχου, δήθεν για πρώτη φορά στα χρο-

νικά του Δήμου Βάρης απολογισμό και τις

υποσχέσεις ότι «θα τα πούμε όλα και θα
απαντήσουμε σε όλα», η μόνη απάντηση

ήταν οι παρακλήσεις του για ανάκτηση της

εμπιστοσύνης των δημοτών που έχει ήδη

χαθεί. 

Δημήτρης Αναστασίου
Αρχηγός μείζονος μειοψηφίας 

Πρώην Δήμαρχος Βάρης 

Φτάνει πια

Αγαπητοί φίλοι αυτά που ζούμε τις

τελευτές μέρες στην πόλη μας εί-

ναι πρωτοφανή. 

Ο πόλεμος της δημοτικής αρχής

προς τους επαγγελματίες του Δή-

μου συνεχίζεται αμείωτος.

Ξαφνικά χωρίς καμία προειδοποιή-

σει και χωρίς κανένα δισταγμό κά-

ποιοι αποφάσισαν να στείλουν την

δημοτική αστυνομία σε διατεταγ-

μένη υπηρεσία και να αρχίσει να

κόβει κλήσεις στους πελάτες των

καταστημάτων εξαναγκάζοντας

τους να φύγουν και να δυστρο-

πούν ακόμα και απέναντι στους

επαγγελματίες.

Φαίνεται η φράση που είχαν υιο-

θετήσει προεκλογικά, ότι θα κλεί-

σουν πολλά μαγαζιά τώρα υλοποι-

είται.

Ξεκίνησαν τον πόλεμο από τις τα-

βέρνες και τις καφετέριες και τώρα

επεκτείνονται σε όλα τα καταστή-

ματα.

Η δικαιολογία για όλα αυτά ότι

ξαφνικά η Βάρη γέμισε ρουφιά-

νους και ότι καταγελούν για διά-

φορα θέματα όλους τους επαγγελ-

ματίες, την χαρακτηρίζουμε γε-

λοία.

Στην συνάντηση που έκανε το προ-

εδρείο της ένωσης με τον δήμαρ-

χο και την αντιδήμαρχο, ειπώθηκε

ότι όσα έχουν υποσχεθεί θα τα

υλοποιήσουν σε βάθος της τετραε-

τίας. Ταυτόχρονα για τις θέσεις

παρκιν, που όλοι ζητάμε, είπαν ότι

άμεσα θα δοθεί λύση στο παρκιν

του do it και στις πλατείες της Βά-

ρης. Ακόμα ειπώθηκε ότι θα γίνει

μια επιτροπή άμεσα να υποδείξει

κάποιους δρόμους για να γίνεται

προσωρινή στάθμευση.

Όλα αυτά τα συμφωνήσαμε και

φύγαμε από την συνάντηση εμφα-

νώς  ικανοποιημένοι που η δημοτι-

κή άκουσε και ταυτόχρονα μας

έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα

μας.

Είκοσι μέρες μετά, αντί κάποια

από αυτά να γίνουν πράξεις βλέ-

πουμε ότι αυταρχικά και χωρίς κα-

μία προειδοποίηση, την Δημοτική

Αστυνομία στους δρόμους να κό-

βει κλήσεις στους ανυποψίαστους

πελάτες και να τους αναγκάζει να

απομακρύνονται από τα καταστή-

ματά μας τρέχοντας και πολλές

φορές βρίζοντας τους πάντες.

Ίσως όλα αυτά που γίνονται μπορεί

να μη τα γνωρίζει ο δήμαρχος αν

και είναι υποχρεωμένος να τα ξέ-

ρει. Δεν μπορεί ο κάθε υπάλληλος

ή δημοτικός σύμβουλος να αποφα-

σίζει κάτι εν αγνοία του.

Φτάνει πια δεν θα μείνουμε με

σταυρωμένα τα χέρια δεν θα ανε-

χθούμε άλλο εμπαιγμό.

l Φτάνει πια όχι στον αυταρχισμό

του δήμου.

l Φτάνει πια στους ψευτορουφιά-

νους  φαντάσματα του δήμου.

l Φτάνει πια στον κλεφτοπόλεμο.

l Φτάνει πια στην δικαιολογία ότι

δεν έχουμε λεφτά. Να τα βρείτε

όπως τα έβρισκαν οι προηγούμε-

νοι.   

Οι προηγούμενοι κρίθηκαν πριν

[18] μήνες. Τώρα κρίνεστε εσείς·

και από ότι φαίνεται δεν έχετε κα-

ταλάβει ακόμα ούτε τι γίνεται στο

Δήμο, αλλά και το χειρότερο ούτε

τι πραγματικά θέλουν οι δημότες.

Γιατί κύριοι και κυρίες και εμείς

όλοι οι επαγγελματίες ζούμε και

εργαζόμαστε εδώ οι περισσότεροι

παρά πολλά χρόνια.

Φτάνει πια. Ολα έχουν μια αρχή

και ένα τέλος. Ευχόμαστε το τέ-

λος του αύριο να μας βρει μαζί και

όχι χώρια. 

Ο πρόεδρος Ζουγανέλης Δημήτριος

Ο αντιπρόεδρος Πάσχος  Βασίλειος

Η γεν. Γραμματέας Βλάχου Γεωργία

Τα μέλη: Ζυγούρης Νίκος, 

Βλάχος Αλέξης, 

Δρόσος Παρασκευάς

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η

Παραιτήθηκε η δημοτική σύμβουλος

της πλειοψηφίας του Δήμου Βάρης

Λυδία Αργυροπούλου, από τα αξιώ-

ματα που της είχαν ανατεθεί από το

Δήμαρχο Παν. Καπετανέα, και είναι

πολλά αν λάβουμε υπόψη μας ότι:

είναι πρόεδρος της Δημοτικής Επι-

χείρησης του Δήμου, υπεύθυνη της

Τεχνικής Υπηρεσίας, μέλος της Δη-

μαρχιακής Επιτροπής, υπεύθυνη

των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,

του Προγράμματος Ανακύκλωσης,

συντονίστρια σύνταξης του 4ετους

Επιχειρησιακού Προγράμματος του

Δήμου.

Αξιοπρόσεκτοι είναι, οι λόγοι πα-

ραίτησής της, τους οποίους αναφέ-

ρει σε συγγενικό της έντυπο, όπου

δημοσιεύει την αίτηση παραιτήσε-

ώς της.

«Επειδή όμως έχουν προκύψει συ-

χνά ασυμφωνίες απόψεων πάνω σε

ζητήματα χειρισμού θεμάτων του

Δήμου και του ανθρώπινου δυναμι-

κού και επειδή δεν διαφαίνεται να

είναι δυνατή η σύγκλιση απόψεων,

παρακαλώ δεχθείτε την παραίτησή

μου από όσες αρμοδιότητες και κα-

θήκοντα μου έχουν ανατεθεί ως τώ-

ρα».

Μήπως της φόρτωσε πάρα πολλές

αρμοδιότητες ο Δήμαρχος και δεν

μπόρεσε να ανταπεξέλθει; Προβλη-

ματισμό που είχαμε εκφράσει και

όταν ανέλαβε τη σύνταξη του Επι-

χειρησιακού Προγράμματος Βάρης.

Πάντως εξ’ όσων γνωρίζουμε – την

η μέρα της λογοδοσίας είχε κατα-

θέσει την παραίτησή τους (την κυ-

κλοφορούσε άλλωστε έντυπη), αλ-

λά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απο-

δεκτή, αφού πρέπει να συζητηθεί

σε Δημοτικό Συμβούλιο.

Παραιτήθηκε από τα αξιώματα 

η Λυδία Αργυροπούλου στη Βάρη

παραμένει δημοτική σύμβουλος



ΕΒΔΟΜΗ  12 ΙΟΥΛΙΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Στην προγραμματισμένη λοιπόν

λογοδοσία μίλησε ο Δήμαρχος

για όλα παλιά και νέα και μελλού-

μενα. Στη συνέχεια πήρε το λόγο

ο επικεφαλής της μείζονος μειο-

ψηφίας και τ. δήμαρχος Δημή-

τρης Αναστασίου, που κι αυτός

με τη σειρά του ανέτρεξε σε έναν

μίνι απολογισμό του δικού του

προηγούμενου έργου, προσπαθώ-

ντας να απαντήσει στις κατηγο-

ρίες του δημάρχου Παν. Καπετα-

νέα και να υπεραμυνθεί των πρά-

ξεών του.

Επεσήμανε ότι ο Δήμαρχος στη

σημερινή λογοδοσία, παρουσίασε

ένα διαφορετικό ύφος από την

προηγούμενη.

Αλλοτε συγκινησιακός, άλλοτε

“εγώ θα τα κάνω όλα” και άλλοτε

καταγγελτικός, μηδενικός για το

προηγούμενο έργο. «Από εμένα

δεν θα ακούσει κάτι τέτοιο. Ο κά-

θε ένας που υπήρξε πριν από εμέ-

να και μετά από εμένα, στο μέτρο

των δυνατοτήτων του, προσπαθεί

να προσφέρει όσο μπορεί περισ-

σότερο. Επομένως γίνεται πολύ

κακό από τη μια να λέμε ότι δεν

μηδενίζουμε το έργο απ’ την άλλη

να το μηδενίζουμε. Μα σ’ αυτό

τον τόπο δεν έχει γίνει τίποτα αυ-

τά τα χρόνια;», κατέληξε ο Δ.

Αναστασίου και τόνισε:

«Εχει κατά κόρον ακουστεί ότι η

προηγούμενη δημοτική αρχή

άφησε δυσθεόρατα χρέη, με απο-

τέλεσμα να μη μπορεί να υλοποι-

ήσει αυτά που υποσχέθηκε στο

λαό. Αυτό ειπώθηκε και τώρα και

την προηγούμενη φορά. 

Η επιλογή μας όλο αυτό το διά-

στημα στο Δήμο είναι να έχουμε

έναν πολιτικό λόγο τίμιο και πολι-

σμένο. Αυτή η συνειδητή μας επι-

λογή επειδή δεν είχε κραυγές και

δεν είχε υστερίες εξελήφθη ως

αδυναμία. Προφανώς πολλές φο-

ρές ο πολιτισμένος πολιτικός λό-

γος δεν μπορεί να εκτιμηθεί σω-

στά. Μας υποχρεώνει όμως σήμε-

ρα να αφήσουμε αυτή την πολιτι-

κή που έχουμε και να πούμε κά-

ποια πράγματα που έπρεπε να ει-

πωθούν εντελώς διαφορετικά.

Μόνο που σήμερα δεν κρίνομαι

εγώ, κρίνεστε εσείς».

Στις αιτιάσεις του Δημάρχου ότι

παρέλαβε έναν Δήμο αποδιοργα-

νωμένο, διαλυμένο, ο Δ. Αναστα-

σίου απαρρίθμησε μια σειρά έργα,

που τα βρήκε η παρούσα Δημοτι-

κή Αρχή ως “ώριμο φρούτο”.

– Πλατείας Δημητρίου, Οργανό-

γραμμα Δήμου, Κτίριο Αρτέμιδας,

Κλειστό Γυμναστήριο κ.ά.

Κατήγγειλε ότι δεν του δόθηκαν

στοιχεία, όταν τα  ζήτησε με γρα-

πτή αίτηση, γιατί όπως του απά-

ντησε ο πρόεδρος, η αίτησή του

δεν ήταν πρωτοκολλημμένη.

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος απά-

ντησε επιβεβαιώνοντας το στοι-

χείο της αίτησης, αφού του απά-

ντησε «Ελάτε κ. Αναστασίου αύ-

ριο το πρωί στο Δήμο να κάνετε

αίτηση και να πάρετε όποιο στοι-

χείο θέλετε».

Ο Πρόεδρος του παρατήρησε ότι

έχει ξεπεράσει το χρόνο ομιλίας

του, και πρέπει να κλείσει. Ο Δ.

Αναστασίου επικαλέστηκε τη ρή-

ση του Δημάρχου ότι στη συνε-

δρίαση αυτή θα μείνει μέχρι το

πρωί να ακούει. Και τόνισε:

«...πρέπει να υπάρχει και μια ευαι-

σθησία σε πράγματα που αφο-

ρούν συνειδήσεις, υπολήψεις και

εν πάσει περιπτώσει που έχουν

σχέση με τους άλλους ανθρώ-

πους που βρίσκονται εδώ πέρα.

Και δεν με ενδιαφέρει εμένα η

πολιτική, αλλά η θέση μου στην

κοινωνία, και πολύ περισσότερο η

θέση μου απέναντι στα παιδιά

μου».

Με ένα ευχαριστώ, ο πρόεδρος

έκοψε τον Δ. Αναστασίου, ο οποί-

ος του ανταπάντησε: «σας ευχα-

ριστώ για την αφαίρεση του λό-

γου κ. Πρόεδρε».

Στη συνέχεια μίλησε ο Αν. Ιγγλέ-

ζος επικεφαλής της παράταξης

του Κ. Μπαγλατζή μετά την πα-

ραίτησή του, ο οποίος τόνισε:

«Εμένα κύριε Δήμαρχε δεν με

πείσατε. Γιατί από έναν δήμαρχο

της σημερινής κοινωνίας και μιας

σύγχρονης πόλης περιμένω να

μην ασχολείται με τα αυτονόητα.

Και  τα πεζοδρόμια και δεντροφύ-

τευση να δημιουργήσετε και νέα

σχολεία και νέες υποδομές σε

ένα χώρο και ένα τόπο που ανα-

πτύσσεται.

...Οσον αφορά την τοποθέτησή

σας για το τελευταίο δημοτικό

συμβούλιο του που πραγματοποί-

ησε ο κ. Αναστασίου, εγώ σας εί-

χα προκαλέσει και τότε να πάρε-

τε απόφαση να αποσύρετε και τα

σαράντα θέματα. Και σας προκα-

λώ και τώρα αφού και σήμερα πι-

στεύετε ότι πολλά από αυτά τα

θέματα που πάρθηκαν τότε κά-

νουν κακό στον τόπο.

Εσείς δηλώσατε προεκλογικά ότι

στην περιοχή μας λειτουργούν

παράνομα καταστήματα και θα

βγάζατε τη μπουλντόζα να τα

γκρεμίσετε. Το ερώτημά μου είναι

απλό ή είχατε κάνει λάθος και δεν

λειτουργούσαν παράνομα κατα-

στήματα ή λειτουργούν και δεν τα

έχετε αγγίξει. Οφείλετε  να απα-

ντήσετε».

Τη σκυτάλη πήρε ο Δημήτρης Κυ-

πριώτης επικεφαλής παράταξης,

επίσης. 

Ο Δ. Κυπριώτης κατηγόρησε την

πλειοψηφία του Δημάρχου για

υποτίμηση της νοημοσύνης της

μειοψηφίας και αναφέρθηκε στις

αρχές της παράταξης του Δημάρ-

χου, διαβάζοντας από δικό τους

κείμενο.

«Διαφάνεια, δημοκρατία, ενότη-

τα, στρατηγικός σχεδιασμός,

αξιοποίηση εθνικών προγραμμά-

των, αναγνώριση συνεισφοράς

των πολιτών, πλατειά συμμετοχή

των πολιτών στα κοινά.

Διαφάνεια: μιλάτε  προεκλογικά

στα οικονομικά για Δημιουργία

διαπαραταξιακής επιτροπής δια-

φανούς διαχείρισης των οικονομι-

κών του Δήμου. Αυτά είπε προ-

γραμματικά και γι’ αυτό ψηφίστη-

κε. Γιατί δεν τη φτιάξατε κ. Δή-

μαρχε;

Επιτροπή διαχείρισης της παρα-
λίας και τολμήσατε να μη βάλετε

ούτε έναν άνθρωπο από την αντι-

πολίτευση Για να μου τη φορέ-
σουνε»: όπως είπατε. Εμείς δη-

λαδή της αντιπολίτευσης θα τον

οδηγήσουμε σε λάθος. Και αυτή η

επιτροπή δεν έκανε καμία συνε-

δρίαση.

Πέστε την αλήθεια στον κόσμο

για τα οικονομικά. 50% εφαρμό-

σατε από τον προϋπολογισμό του

πρώτου χρόνου.

– Για το ΓΠΣ που δεσμευθήκατε

προεκλογικά.

– Για συγκεκριμένα οικονομικά

συμφέροντα που στηρίζει η Δημο-

τική Αρχή.

Είναι λοιπόν οικονομικά συμφέ-

ροντα για το ΓΠΣ που κρατάτε δέ-

σμια την πόλη;

Αναφέρθηκε στο Do it και στο χώ-

ρο στάθμευσης που κρατάει πα-

ράνομα ο επιχειρηματίας.

Κατήγγειλε ότι πάνε όλοι οι σύλ-

λογοι εκεί και κάνουν promotion.

Διάβασε κείμενα του Καπετανέα

για την παραλία: «καταγγέλλω

τους υπευθύνους που μέχρι τώρα

δεν έχουν εφαρμόσει αποφάσεις

του Δ.Σ και συγκεκριμένα έχει γί-

νει μία επιτροπή για την παραλία.

Ένα χρόνο δεν είχε το θάρρος κα-

νείς να τη συγκαλέσει ούτε μία

φορά». Αυτά λέγατε στον κ,.

Αναστασίου. Σας τα επιστρέφω

λοιπόν γιατί κι εσείς τα ίδια κά-

νατε.

Στη συνέχεια μίλησαν με τη σειρά

οι Αντιδήμαρχοι Μαρία Γεμελιά-

ρη, Δήμητρα Σουτόγλου, Τάσος

Χατζηδαβιτίδης και ακόμη η πα-

ραιτηθείσα πλέον πρόεδρος της

Δημοτικής Επιχείρησης Μ. Αργυ-

ροπούλου. Και οι τρεις Αντιδή-

μαρχοι, ο καθένας με το δικό του

τρόπο, έκαναν έναν μικρό απολο-

γισμό του έργου τους. Η Μαρία

Γεμελιάρη για την Τράπεζα αίμα-

τος, η Δήμητρα Σουτόγλου για

την Πυρασφάλεια και τους εθελο-

ντές, ο Τάσος Χατζηδαβιτίδης

για τα συνεργεία καθαριότητας

και τις προμήθειες, που τις κατέ-

βασε σε σοβαρά ποσοστά.

Και ο λόγος στους

δημότες

Για την ασφαλή διέλευση των μα-

θητών εκατέρωθεν της Λεωφ. Βά-

ρης, μίλησε η Πρόεδρος του Συλ-

λόγου Γονέων το Δημ. Σχολείο

Διλόφου, για τις σχολικές αίθου-

σες που λείπουν και χρησιμοποι-

ούν τις αποθήκες.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου ιδιο-

κτητών εκτός σχεδίου Παύλος

Ζουλάκης, εξέφρασε τους φό-

βους τους ότι δεν θα δουν ΓΠΣ

στη θητεία της παρούσας Δημοτι-

κής Αρχής. “Δεν θα επαρκέσει ο

χρόνος”.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μηλα-

δέζας μίλησε για τα πολλά ατυ-

χήματα, που είναι αποτέλεσμα

της ανυπαρξίας πεζοδρομίων. Για

χαντάκια στους δρόμους που κα-

ταστρέφουν αυτοκίνητα. Για

“προβλήματα που δεν κοστίζουν”,

όπως είπε και μπορούν να επιλυ-

θούν. Οι ταμπέλες στους δρό-

μους, που τις υποσχεθήκατε.  

Η Μαρία Κυλάκου μίλησε για τη

Βάρκιζα. Για τη συγκοινωνία που

δεν έχει για το κόψιμο της γραμ-

μής 116 & 149.

Η Ερμιόνη Αγγελοπούλου: Θα

συμβεί ατύχημα. Εχω κάνει έγ-

γραφα, έχω πάει στην κ. Αργυρο-

πούλου έχω πάει στον κ. Χατζη-

δαβιτίδη. Ουδείς ήρθε επί τόπου.

Ούτε ένα στοπ.

Απορώ γιατί πληρώνουμε τόσα

δημοτικά τέλη, χωρίς να έχει γί-

νει τίποτα. Πόσο υπομονή να κά-

νουμε!

Γ. Μπαγλατζής, τ. δημοτικός σύμ-

βουλος, ζήτησε να μάθει ποιο

ήταν το άνοιγμα του Δήμου στα

οικονομικά το Φεβρουάριο 2007

και ποιο είναι τον Ιανουάριο 2008.

Είπε δε με νόμημα: «ήμουνα ένας

δημοτικός σύμβουλος και τώρα

αν και μη εκλεγμένος, έχω πολ-

λαπλάσιους ψήφους από τους πε-

ρισσότερους δημοτικούς σας

συμβούλους», πράγμα που κέ-

ντρισε το νευρικό σύστημα του

Μελιδώνη, ο οποίος φώναξε,

“υπονοείτε κάτι”.

Εμ, κύριε Μελιδώνη μου γιατί να

μην υποννοεί’

Ο Βασίλης Σιαμέτης τους επέρι-

ψε ευθύνες για τη διάβαση κυκλο-

φορίας στα Βλάχικα, τονίζοντας

ότι δεν χρειάζονται χρήματα αλ-

λά φαντασία. Για τον αγωγό της

αποχέτευσης που υπερχειλίζει

κάθε τόσο στο Δίλοφο...

Ο Νίκος Βάσης κάτοικος της λα-

κούβας, της σκόνης, χωρίς πεζο-

δρόμια, με το 80% κτισμένης Μη-

λαδέζας, όπως εν ολίγοις είπε.

Δέκα χρόνια τώρα δεν έχει γίνει

τίποτα.

Τον κύκλο των παραπόνων, υπο-

δείξεων έκλεισε ο παλιός δήμαρ-

χος Κώσας Μπαγλατζής, επιση-

μαίνοντας ότι “οι αγώνες κερδί-

ζονται με την παρουσία και όχι

με την απουσία. Γιατί τώρα οι

αποφάσεις έχουν παρθεί ομόφω-

να!’

«Παραδεχθήκατε ότι 4 χρόνια ως

αντιπολίτευση δεν μάθατε τίποτα.

Και ήρθατε τώρα εσείς ως σωσίας

να τα κάνετε όλα».

Απαντήσεις έδωσε ο δήμαρχος

Παν. Καπετανέας.

Αννα Μπουζιάνη

Με ισχνή  παρουσία δημοτών έγινε 

η λογοδοσία του Δημάρχου Βάρης
Ανοιχτό απολογισμό έκανε η Δημοτική Αρχή σε ειδική συνεδρίαση στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχολείου Βάρης, πα-

ρουσία όλου του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είχε αναγγελθεί.

Ο Δήμαρχος έκανε τον απολογισμό του χρόνου που πέρασε και παρουσίασε την μελλοντικά του σχέδια, πράγμα άλ-

λωστε που είχε πράξει και στην εκδήλωση απολογισμού, που είχε πραγματοποιήσει ένα μήνα πριν περίπου. 

Τότε είχαμε σημειώσει ότι η αίθουσα ήταν κατάμεστη και ο κόσμος έμεινε απέξω, και προτείναμε να γίνει η λογοδοσία

σε νέο χώρο για να χωρέσει ο κόσμος, που θα έσπευδε να ακούσει αλλά και να καταθέσει προτάσεις, αντιρρήσεις και

προβλήματα.

Διαψευθήκαμε όμως, η σημερινή παρουσία ήταν απελπιστικά μικρή. Τι έφταιξε; Δεν ενημερώθηκε ο κόσμος; Δεν εν-

διαφέρθηκε ή ικανοποιήθηκε από αυτά που άκουσε την πρώτη φορά και δεν τον ενδιέφερε τι θα πουν οι υπόλοιποι;

Στον παρόν ρεπορτάζ μας, είναι φυσικό, να αναλωθούμε σ’ αυτά που ακούσαμε από συμβούλους και πολίτες, που βρέ-

θηκαν εκεί και μίλησαν, και που ήταν κατά κύριο λόγο καυστικές υπομνήσεις σε υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν,

στην απουσία της δημοτικής αρχής από τα καθημερινά τους προβλήματα, που παραμένουν ίδια. 

Δήμαρχε, βάλε γκάζι... Ο κόσμος έχει απαιτήσεις και δεν μπορεί να περιμένει.

Η κάτοικος Μαρία Κυλάκου.

Ο Βασίλης Σιαμέτης

Ο δ. δήμρχος Κ. Μπαγλατζής.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βουλιαγμένη 7/7/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 5718

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2108963636 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης 

Διακηρύσσει ότι:

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειο-

δοτικό διαγωνισμό με σύστημα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά

ομάδες του άρθρου 4 παράγραφος 4 περίπτωση β του Ν. 1418/84 και

του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, με σφραγισμένες προσφορές, για την

«Συντήρηση χλοοτάπητα στο Δ.Α.Κ.» συνολικού προϋπολογισμού

45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Αυγούστου 2008, ημέρα Τρίτη και

ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Βου-

λιαγμένης, στη Βουλιαγμένη του Νομού Αττικής, ενώπιον αρμόδιας

επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους

2008, έχει προϋπολογισμό 45.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του

Γ.Ε. & Ο.Ε. 28%, των απροβλέπτων 15%, αναθεώρηση 3%, και του

Φ.Π.Α. 19%), θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο μας και θα βαρύνει

τον Κ.Α.15.6262.007. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν

εργολήπτες, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτι-

κών επιχειρήσεων, εφόσον ανήκουν στην Α1, ή Α2 τάξη, ή 1η τάξη

(εφόσον έχουν έδρα στο Ν. Αττικής) για έργα κατηγορίας Πρασί-

νου.  

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε σαράντα πέ-

ντε μέρες (45) ημέρες, αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής

της σύμβασης.  

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού με

εγγυητική επιστολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π.& Δ΄ ή αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας, ποσού 753,07 ευρώ (άρθρο 15 διακήρυξης)   

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της μελέτης καθώς και άλλες πλη-

ροφορίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βουλιαγ-

μένης μέχρι και την 31/7/2008 τις εργάσιμες κατά τις ώρες Δευτ-Πέ-

μπτη 8.00-13.00 και Παρασκευή 8.00-12.30.  Πληροφορίες κ. Συμεω-

νίδης Σίμος  ή κα Σαββίδη Έλλη. Τηλ. 2108960156/2108960190 

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή της διακήρυξης. 

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε

ο δήμαρχος, το Δ.Σ. πήρε 272 αποφά-

σεις εκ των οποίων 235 ομόφωνα,

αντίστοιχα στις 273 αποφάσεις της

Δ.Ε. οι 268 ήταν ομόφωνες. 

Ιδιαίτερης μνείας χρήζουν τα καταστή-

ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

όπου διαγράφεται ο πρωταρχικός ρό-

λος του Δ.Α.Α. «Ελευθέριος Βενιζέ-

λος», αφού το 2007 δόθηκαν 24 νέες

άδειες εκ των οποίων οι 5 στο Αερο-

δρόμιο. Αντικαταστάθηκαν 15 άδειες

εκ των οποίων οι 10 στο Αεροδρόμιο

και έγιναν 5 σφραγίσεις καταστημά-

των εκ των οποίων 2 στο Αεροδρόμιο.

Τονίστηκε επίσης η καλή λειτουργία

του ΚΕΠ, όπου αναλογικά με τον πλη-

θυσμό βρίσκεται στην 1η θέση από

πλευράς παραγωγικότητας, με μέσο

χρόνο διεκπεραίωσης υποθέσεων 5

ημέρες. 

Στον οικονομικό τομέα τα στοιχεία εί-

ναι αρκετά αισιόδοξα, αφού σε σύνο-

λο 15.380.601,00€, που παρουσιάζουν

τα έσοδα, τα έξοδα ανέρχονται σε

13.216.460,00€, υπάρχει δηλαδή χρη-

ματικό υπόλοιπο 2 εκατομμυρίων €

περίπου. 

Αξιόλογο και το πολεοδομικό έργο

του Δήμου, αφού έγιναν 5 τροποποιή-

σεις Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχε-

δίου. Πραγματοποιήθηκαν 4 αναρτή-

σεις Πολεοδομικής Μελέτης και εκδί-

καση ενστάσεων των περιοχών Α΄ κα-

τοικίας Π.Ε. 6-7, Π.Ε. 5 και Π.Ε. 1 του

Δήμου. Πραγματοποιήθηκαν 2 αναρτή-

σεις της Τροποποίησης του Γενικού

Πολεοδομικού Σχεδίου.

Τα συνολικά βεβαιωθέντα πρόστιμα

κατά το έτος 2007 είναι: Πρόστιμα

ανέγερσης 336.819,97€ και πρόστιμα

διατήρησης 145.402,95€. 

Πολιτισμός
Ο δήμαρχος ανέφερε την πάγια τακτι-

κή στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθ-

μιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων,

που συντελείται και με τη σημαντική

βοήθεια των συλλόγων της πόλης,

τους οποίους ευχαρίστησε. 

Αθλητισμός
«Πιστεύω, τόνισε, ότι το σύνολο των

κατοίκων της πόλης έχουν αναγνωρί-

σει πως στον τομέα αυτό έχει γίνει μια

σοβαρή προσπάθεια με ορατά αποτε-

λέσματα. Όλοι έχουν να πουν μια κα-

λή κουβέντα. Για μας η προσπάθεια και

στον τομέα αυτό δεν είναι στιγμιαία,

αλλά διαρκής. Δίνω τη διαβεβαίωση

ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας τα

Σπάτα όχι απλά θα είναι αυτοδύναμα

από πλευράς αθλητικών εγκαταστάσε-

ων, αλλά και πρωτοπόρα». Στη συνέ-

χεια αναφέρθηκε αναλυτικά στα διά-

φορα αθλητικά προγράμματα που κα-

λύπτουν ευρύ φάσμα ηλικιών, από την

προσχολική έως την τρίτη ηλικία, ενώ

σημαντικά θεωρούνται τα ειδικά προ-

γράμματα ΑΜΕΑ, 1 τμήμα με αντικεί-

μενα Γενική γυμναστική, γυμναστική

με βαράκια, αντισφαίριση. 

Έκλεισε  αναφερόμενος στην επιτυχία

των αθλητικών σωματείων της πόλης:

του Αήττητου που κατέκτησε κύπελλο

ΕΠΣΑΝΑ και ανέβηκε Δ’ Εθνική κατη-

γορία, την ομάδα γυναικών Βόλλεϊ

που ανέβηκε στην Α’ κατηγορία

ΕΣΠΑΑ και την ομάδα ανδρών Μπά-

σκετ ανέβηκε στην Α’ κατηγορία

ΕΣΚΑ. 

Η άμεση οικονομική βοήθεια στους

αθλητικούς συλλόγους ήταν

176.188€.

Παιδεία
Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για κατα-

σκευή 2 νέων σχολικών μονάδων (Γ’

Νηπιαγωγείο, Δ΄ Δημοτικό). Άριστα

ήταν τα αποτελέσματα και οι εντυπώ-

σεις που άφησε στους μαθητές που

συμμετείχαν, η εφαρμογή ενός εξειδι-

κευμένου προγράμματος Επαγγελμα-

τικού προσανατολισμού εκπονημένο

από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και χρη-

ματοδοτούμενο εξ ολοκλήρου από πό-

ρους του Δήμου, που προχώρησε το

ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ σε συνεργασία με τη

Δημοτική Αρχή.

Από την πλευρά της μείζονος μειοψη-

φίας ο επικεφαλής  Αντώνης Τούντας,

τόνισε την χάραξη κατευθύνσεων για

την πόλη, «σημασία έχει τι δήμο θέ-

λουμε»  χαρακτηριστικά  είπε. Επεσή-

μανε ότι καλές είναι οι νέες εντάξεις,

αλλά προέχει η ένταξη στο σχέδιο

των υφιστάμενων οικισμών, ενώ έκανε

ιδιαίτερη μνεία ότι πρέπει «να προσε-

χτεί  η δραστηριότητα του αεροδρομί-

ου». Υπήρξε μεν συναινετικός, αλλά

τόνισε ότι αγνοείται. Ο κ. Κανάκης της

ελάσσονος μειοψηφίας είπε να δοθεί

βάση στα μεγάλα θέματα, «βιολογικό,

με οποιονδήποτε τρόπο πλην του τρό-

που που θέλει η ΕΥΔΑΠ». 

Ο δήμαρχος απαντώντας,  τους ζήτη-

σε  να φέρουν προτάσεις στο δημοτι-

κό συμβούλιο, με την υπόσχεση να τύ-

χουν της ανάλογης προσοχής. 

Τέλος ο αντιδήμαρχος Θανάσης Μαρ-

γέτης χαρακτήρισε το 2007, «ως χρο-

νιά των δικαστηρίων» και ευχήθηκε το

’08 να είναι παραγωγικό σε όλους

τους τομείς. Συμπλήρωσε επίσης, ως

ειδικός επί των θεμάτων ανακύκλω-

σης, ότι στον πρώτο χρόνο εφαρμο-

γής του προγράμματος ο Δήμος επι-

δεικνύει αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα,

αφού τον Ιούνιο του ’07 που ξεκίνησε

η ανακύκλωση, συλλέγονταν 20 τόνοι

ανακυκλώσιμων υλικών και έχουν

φθάσει τους 60 σήμερα, με διαρκώς

αυξανόμενη τάση. 

Ο αντιδήμαρχος Χρήστος Μάρκου, τό-

νισε ότι «κορωνίδα των προσπαθειών

αυτής της δημοτικής αρχής, πρέπει να

είναι το πράσινο και το περιβάλλον».

Συμφώνησε ότι προέχουν οι εντάξεις

των οικισμών στο σχέδιο και έκλεισε

επισημαίνοντας ότι πρέπει «να ξανα-

δούμε τον πολιτιστικό μανδύα του πα-

νηγυριού». 

Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι

τα Σπάτα επιδεικνύουν έντονη δρα-

στηριότητα, η οποία συνεπικουρείται

από την μειοψηφία, σε όσα θέματα

αφορούν την καλυτέρευση των συνθη-

κών της καθημερινότητας της πόλης.  

Σε συναινετικό κλίμα ο απολογισμός στα Σπάτα
Απολογισμό πεπραγμένων έκανε ο Δήμαρχος Σπάτων, μέσα σε συναινετικό κλίμα.

Αναφέρθηκε σε όλες στις δραστηριότητες της Δημοτικής Αρχής. Από τον αριθμό των αποφάσε-

ων μέχρι τον πολιτισμό, τα πολεοδομικά, τα οικονομικά, την παιδεία και τον αθλητισμό.

με την Αγγελική Ραγκούση

«Τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 323 στο Δήμο Αρτέμιδας»

Ο Ο.Α.Σ.Α (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών) ανταποκρίθηκε σε αίτημα για συγκοινωνιακή σύνδεση της περιοχής Αγ. Κυ-

ριακής Σπάτων μετά από ολοκληρωμένη πρόταση που είχε κατεθέσει ο Υφ. ανάπτυξης Γ. Βλάχος.

Συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α  απάντηση στον Υφυπουργό γνωστοποιοώντας του την   υπ. Αριθμ. πρωτ.

7798/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/03.7.08 απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 323 στο Δήμο Αρτέμιδος» αποσκοπώντας

στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Έτσι:

• Η διαδρομή έχει ως εξής: 

Μετά την αναστροφή στο Κοιμητήριο και από την οδό Κιάφας, αριστερά Πεντηκοστής, δεξιά Τρικάλων, αριστ. Αρίωνος, αριστ. Αγ. Κυ-

ριακής, αριστ. Βένιας, δεξιά Πεντηκοστής, συνέχεια Αγ. Κυριακής, συνέχεια κανονικά.

• Ιδρύονται οι στάσεις:1. ‘’Τρικάλων’’ με ΚΣ 790108 επί της οδού Βένιας και 10μ. περίπου προ της οδού Πεντηκοστής.2. ‘’Βένια’’ με

ΚΣ790109, επί της οδού Αγ. Κυριακής μεταξύ των οδών Αθαν. Διάκου και Σκύρου.

Στο κενό οι μηνύσεις ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ 

κατά ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗ
Οι πολιτικές διαφορές ΔΕΝ λύνο-

νται στα δικαστήρια. (Οι παρανο-

μίες των πολιτικών ευελπιδοπο-

ρούν).

Εάν οι δημοτικές αρχές δεν αυθαι-

ρετούσαν αυταρχικά και αυτάρεσκα

και διαβουλεύονταν με τους πολί-

τες και τους συλλογικούς φορείς,

δεν θα έρχονταν σε προστριβές με

τους πολίτες – αυτούς που εθελο-

ντικά επέλεξαν να υπηρετούν – και

δεν θ’ απασχολούσαν τα δικαστή-

ρια, ξοδεύοντας τα χρήματα του

δημότη εις διπλούν.

Δεν συμβαίνει συχνά έτσι, δυστυ-

χώς.

Εξώδικη διαμαρτυρία του Συλλό-

γου Προστασίας Περιβάλλοντος

Βουλιαγμένης, την οποία υπέγρα-

φε αρμοδίως ο πρόεδρος του Συλ-

λόγου Παύλος Καταφυγιώτης, είχε

σαν συνέπεια να ασκηθεί δίωξη σε

βάρος του Δημάρχου Γρ. Κασιδό-

κωστα και του προϊσταμένου της

Πολεοδομίας, για παράβαση καθή-

κοντος, σχετικά με τις τρεις καντί-

νες του Καβουρίου.

Οι διωχθέντες απαλλάχτηκαν με

βούλευμα (2556/06) του Συμβουλί-

ου Πλημμελειοδικών Αθηνών, οπό-

τε εστράφηκαν κατά του καταγγέ-

λοντος για ψευδή καταμήνυση. 

Πλην όμως, το Συμβούλιο Πλημμε-

λιοδικών Αθηνών με βούλευμά του

(1603/2008) απήλλαξε τον Καταφυ-

γιώτη διότι στην ενέργεια της κα-

ταγγελίας κινήθηκε, ως πρόεδρος

του Συλλόγου. 
Η απόφαση εκδόθηκε την 10/6/08 με

πρόεδρο την Τριαντ. Δρακοπούλου. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΟΥΛΑΙΓΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωρίζουμε στα μέλη μας και στους πολίτες της

Βουλιαγμένης, ότι με το βούλευημα με αρ.

1603/2008, απορρίπτεται ως αβάσιμη η μήνυση του

Δημάρχου Βουλιαγμένης Κασιδόκωστα και του

υπαλλήλου του Τσαϊλά, κατά του Προέδρου μας

Παύλου Καταφυγιώτη, με το οποίο βούλευμα γίε-

νται δεκτό ότι ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Παύ-

λος Καταφυγιώτης ενήργησε με αποκλειστικό σκο-

πό την προστασία του περιβάλλοντος της Βουλιαγ-

μένης όταν διαμαρτυρήθηκε σε αυτούς με σχετικό

εξώδικο και τους κάλεσε να σσταματήσουν την ανέ-

γερση δήθεν αναψυκτηρίων στην παραλίατου μεγά-

λου Καβουρίου.

Για το Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος

Π.Σ. Καταφυγιώτης
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Σε απάντηση της ερώτη-

σης (Αρ. Πρωτ. 12137/14 –

5 – 08) που κατατέθηκε

από τον Βουλευτή Περιφέ-

ρειας, Βασίλη Οικονόμου,

σχετικά με την προβλημα-

τική κατάσταση του ταχυ-

δρομείου Κερατέας, απά-

ντησε ο Υπουργός Μετα-

φορών και επικοινωνιών, Κ.

Χατζηδάκης, ότι είναι

αναρμόδιος να μας απα-

ντήσει λόγω της διοικητι-

κής και οικονομικής αυτο-

τέλειας των ΕΛΤΑ, επιση-

μαίνει ο βουλευτής. Και

παρέπεμψε το θέμα στα

ΕΛΤΑ. 

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ υπο-

στηρίζει ότι το προσωπικό

του καταστήματος Κερατέ-

ας επαρκεί για την ποιοτική

εξυπηρέτηση όλων των πε-

ριοχών ευθύνης του. 

Επίσης, τα προβλήματα

που παρουσιάζονται οφεί-

λονται στην έλλειψη γραμ-

ματοθυρίδων, ζήτημα το

οποίο αναμένεται να επι-

λυθεί αφού εκκρεμεί δια-

γωνισμός για την προμή-

θεια 3000 επιπλέον γραμ-

ματοθυρίδων για όλη την

χώρα, μέρος των οποίων

θα διατεθεί και στην συ-

γκεκριμένη περιοχή. 

Κατά τα λοιπά, τα προβλή-

ματα που υπάρχουν άπτο-

νται των αρμοδιοτήτων

των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι

οφείλουν να δημιουργή-

σουν την κατάλληλη υπο-

δομή και τις προϋποθέσεις

για την ανεμπόδιστη εκτέ-

λεση του έργου της διανο-

μής της αλληλογραφίας.

Μετά από αυτά αναρωτιέ-

ται ο βουλευτής: Ως πότε

επιτέλους οι αναρμόδιοι

Υπουργοί και οι άνευ ευθυ-

νών διορισμένοι διευθυ-

ντές οργανισμών θα επιδί-

δονται στο προσφιλές

τους άθλημα, της μετάθε-

σης ευθυνών, αντί να αντα-

ποκρίνονται στις απαιτή-

σεις των πολιτών επιλύο-

ντας τα προβλήματά τους;

Είναι γνωστό ότι η κατάρτι-

ση  του δασολογίου και των

δασικών χαρτών είναι πρω-

τίστης σημασίας για την

προστασία του δασικού μας

πλούτου, αφού αποτελεί

μια στέρεα βάση για την

προάσπιση της δημόσιας

και δασικής περιουσίας και

αφού αντιμετωπίζεται εφά-

παξ το θέμα των δασικών

χαρακτηρισμών.

Με βάση τα πορίσματα του

Συνήγορου του Πολίτη, 30

χρόνια μετά την διατύπω-

ση της ανάγκης για την κα-

τάρτιση δασολογίου, έχουν

καταρτισθεί προσωρινοί δα-

σικοί χάρτες που καλύ-

πτουν ποσοστό μόνο 6%

της επικράτειας.

Με αφορμή την πρόσφατη

πυρκαγιά που ξέσπασε

στον Υμηττό, και είχε ως

αποτέλεσμα να καούν άλλα

1000 στρ. δάσους, μια σχε-

τικά εύκολη υπόθεση πυρο-

προστασίας αφού διασχίζε-

ται από 150 χιλ. δρόμων εκ

των οποίων τα 25 είναι από-

λυτα προσβάσιμα, επανέρ-

χεται το θέμα της αναγκαι-

ότητας κατάρτισης των ορι-

στικών δασικών χαρτών.

Σύμφωνα με τον Ν.2664/98

η κτηματογράφηση μιας πε-

ριοχής πρέπει να συνοδεύ-

εται από την σύνταξη δασι-

κών χαρτών για την περιο-

χή. Σύμφωνα δε με το άρ-

θρο 27 του ιδίου Νόμου, η

κύρωση των δασικών χαρ-

τών γίνεται μετά την ολο-

κλήρωση των διαδικασιών

ανάρτησης τους.

Στην περίπτωση του Υμητ-

τού οι δασικοί χάρτες

έχουν ολοκληρωθεί εδώ

και πέντε χρόνια, δεν

έχουν όμως αναρτηθεί και

για τον λόγο αυτό δεν

έχουν κυρωθεί και παραμέ-

νουν σε κάποια συρτάρια.

Επειδή το θέμα είναι κρίσι-

μης σημασίας

Ερωτάστε κύριε Υπουργέ

Γιατί δεν έχει γίνει η ανάρ-

τηση των δασικών χαρτών

Υμηττού;

Μετά τον τραγικό θάνατο 9χρονου παιδιού

στον Βαρνάβα Αττικής, ο βουλευτής Αττικής

του ΛΑ.Ο.Σ. Μ. Βορίδης, κατέθεσε στον

Υπουργό Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης σχετική ερώτη-

ση, όπου ζητούσε να

πληροφορηθεί από

τον Υπουργό, αν

έχουν εντοπιστεί οι

ευθύνες των εμπλεκο-

μένων υπηρεσιών και

προσώπων; 

Έχει εντοπίσει ο

υπουργός τις δυσλειτουργίες του ΕΚΑΒ, αν

ναι ποιες είναι και πώς σκοπεύει να τις αντι-

μετωπίσει; 

Να σημειωθεί ότι σε πρόσφατή ερώτηση του

ο βουλευτής  (αρ.πρωτ. 11372/7-5-2008) είχε

επισημάνει τις σοβαρές ελλείψεις του Κέ-

ντρου Υγείας Καπανδριτίου, με έμφαση στις

κενές θέσεις ιατρών. Ζητούσε να πληροφο-

ρηθούμε ποιες μέριμνες έχουν ληφθεί από

την επισήμανση αυτή ως σήμερα.

Από την απάντηση του Υπουργείου Υγείας

προκύπτει ότι το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 19:55

και η Κινητή Μονάδα παρέλαβε τελικά το παι-

δί στις 21:02, δηλαδή μετά από μια ολόκληρη

ώρα, έφτασε δε στο νοσοκομείο στις 21:25.

Αυτά ως προς την αμεσότητα και την ακρί-

βεια των ενεργειών του ΕΚΑΒ και την «ελλη-

νική πραγματικότητα» σύμφωνα με την οποία

απαιτείται μιάμιση ώρα για να γίνει διακομιδή

κάποιου σε νοσοκομείο από περιοχή που

απέχει 25 χιλιόμετρα από το νοσοκομείο.

Ως προς το κομμάτι των ελλείψεων προσωπι-

κού, η με αρ.πρωτ. 70367/17-06-08 απάντηση

του Υπουργείου αναφέρει ότι το Κέντρο

Υγείας στελεχώνεται με 12 Ιατρούς, έναντι

19 οργανικών θέσεων. Για τις κενές θέσεις

κάποιες έχουν προκηρυχθεί ή βρίσκονται σε

διαδικασία κρίσης. 

Αν αναλογιστούμε ότι το Κέντρο Υγείας Κα-

πανδριτίου καλύπτει και τις περιοχές Αυλώ-

να, Σκάλας Ωρωπού, Καλάμου, Αφιδνών και

Μαλακάσας, καταλαβαίνουμε το πόσο σημα-

ντικές είναι οι ελλείψεις για την ευρύτερη

περιοχή, τονίζει ο βουλευτής.

5 χρόνια περιμένουν την ανάρτηση 

οι δασικοί χάρτες του  Υμηττού!
ερώτηση του βουλευτή Ντίνου Βρετού

Παραλείψεις και ολιγωρία 

στο θάνατο του 9χρονου
ερώτηση του βουλευτή Μάκη Βορίδη

Συνεδρίασε η Επιτροπή Οικο-

νομικών υποθέσεων της Βου-

λής και της Ελληνικής Ένω-

σης Τραπεζών,  την Τρίτη, 8-

7,  υπό την προεδρία του  Θα-

νάση Μπούρα. 

Πολλοί ήταν οι βουλευτές

που συμμετείχαν, έκαναν το-

ποθετήσεις και υπέβαλαν

ερωτήσεις, από όλα τα κόμ-

ματα.

Από την Ελληνική Ένωση

Τραπεζών συμμετείχαν ο

πρόεδρός της Τάκης Αράπο-

γλου που έκανε και την ενη-

μέρωση και παρουσίαση της

μελέτης «Η συμβολή του
τραπεζικού συστήματος στην
Ελληνική Οικονομία», οι

αντιπρόεδροι της Ένωσης

Δημήτριος Μαντζούνης και

Νικόλαος Νανόπουλος και ο

Γενικός Γραμματέας της

Ένωσης Τραπεζών Χρήστος

Γκόρτσος.

Κατά τη συνεδρίαση εξετά-

στηκε το Ελληνικό Τραπεζικό

σύστημα και η συμβολή του

στην Ελληνική Οικονομία. Η

συζήτηση ήταν διεξοδική και

το εύρος της περιελάμβανε

όλες τις πτυχές των τραπεζι-

κών δραστηριοτήτων. 

Συγκεκριμένα έγινε λόγος

για τους όρους σύμφωνα με

τους οποίους λειτουργεί το

τραπεζικό σύστημα στην Ελ-

λάδα, τη σύνθεση του συστή-

ματος και τις συνθήκες αντα-

γωνισμού. Το δανεισμό των

νοικοκυριών, το βαθμό χρέω-

σης και τις καθυστερήσεις

στην εξόφληση των δανείων.

Τον τρόπο με τον οποίο οι

τράπεζες στηρίζουν την επι-

χειρηματικότητα και ειδικό-

τερα τις μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις.

Επίσης συζητήθηκαν τα επι-

τόκια δανεισμού και καταθέ-

σεων, τι ισχύει στην Ελλάδα

και τι στα υπόλοιπα κράτη-

μέλη της ευρωζώνης και οι

λόγοι για τους οποίους απο-

κλίνουν τα ελληνικά επιτόκια

από τα μέσο όρο της ευρω-

ζώνης. Οι εκπρόσωποι της

Ελληνικής Ένωσης Τραπε-

ζών ενημέρωσαν για το προ-

σωπικό που απασχολείται

στο τραπεζικό σύστημα και

τις παροχές του.

Επισημάνθηκε απ’ όλους η

χρησιμότητα αυτής της συ-

νάντησης και η ανάγκη να

συνεχισθούν αυτές οι συνα-

ντήσεις.

Ο Θ. Μπούρας τόνισε ότι το

Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα

οφείλει να αποβλέπει στην

ανάπτυξη των ελληνικών

τραπεζών, αλλά και να συμ-

βάλλει στην ανάπτυξη της

Ελληνικής Οικονομίας και

κοινωνίας. Με τη δράση τους

να αναπτύξουν την εταιρική

κοινωνική ευθύνη προς όφε-

λος της ελληνικής κοινωνίας.

Το προσωπικό των ΕΛΤΑ Κερατέας επαρκεί

για την ποιοτική εξυπηρέτηση

απαντούν τα ΕΛΤΑ 
σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

και ρίχνουν το “μπαλάκι” στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Βουλή και τράπεζες στο ίδιο

τραπέζι για το ελληνικό 

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

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

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.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙ-

ΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ αναζητά για τη Μονάδα Χρόνιας Αι-

μοκάθαρης στην Παλλήνη:

Υπάλληλο Υποδοχής-Γραμματειακής Υποστήριξης.
Απαραίτητα προσόντα:

– Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ

– Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

– Αριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικών στο epaizis@mesogeios.gr

ή στο fax 210 9415.257.

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

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 16/7  7.30 & 8.00μ.μ.

Δύο συνεδριάσεις έχει προαναγγείλει το Δ.Σ. Βουλιαγμέ-

νης για Τετάρτη 16/7 στις 7.30 με μοναδικό θέμα την

έγκριση απολογισμού και στις 8 με 18 θέματα στην ημε-

ρήσια διάταξη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
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
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Ινομυώματα: μία στις δύο Ελληνίδες!
Ινομυώματα εμφανίζει μία στις

δυο Έλληνιδες που φτάνει

στην  κλιμακτήριο περίοδο,

ενώ υψηλό  είναι το ποσοστό

εμφάνισης ινομυωμάτων  στις

γυναίκες που υποβάλλονται σε

εξωσωματική γονιμοποίηση

12,6%  και 25% σε αυτές που

επιζητούν δώρηση ωαρίων.

Αυτό τόνισε ο  Γιώργος Πιστο-

φίδης MB.BS.FRCOG, Δ/ντης

Γυναικολογικής Κλινικής  του

Λευκού Σταυρού, μιλώντας

στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Γυναικολογικής Ενδοσκόπη-

σης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που

παρουσίασε ο Γ. Πιστοφίδης

στην ομιλία του με  θέμα «Λα-

παροσκοπική Αντιμετώπιση

Ινομυωμάτων», μία στις τρεις

Ελληνίδες εμφανίζει ινομυώ-

ματα στη μήτρα  μέχρι την ηλι-

κία των 35 χρόνων.

Τα εσωτερικά ινομυώματα της

μήτρας μπορούν:

➢ Nα εμποδίσουν   την φυσιο-

λογική σύλληψη και τη διακίνη-

ση των σπερματοζωαρίων. 

➢ Nα δυσκολέψουν   την εμ-

φύτευση εμβρύων κατά την

πραγματοποίηση εξωσωματι-

κής γονιμοποίησης.

Παράλληλα  τα  πολύ μεγάλα

ινομυώματα, τα οποία είναι

εξωτερικά της μήτρας, μπορεί:

➢ Nα επηρεάσουν στην συλ-

ληπτική   λειτουργία των σαλ-

πίγγων. 

➢ Nα προκαλέσουν ανωμαλίες

στην αγγείωση του μυομητρίου

και διαταραχή της ενδομήτριας

φυσιολογίας.

➢ Να αυξήσουν την πιθανότη-

τα αποβολών στο πρώτο τρίμη-

νο.

Άρα   τα εσωτερικά  ινομυώμα-

τα, ειδικά άνω του ενός εκατο-

στού  πρέπει να αφαιρούνται με

την μέθοδο της υστεροσκόπη-

σης.

Σ’ ότι αφορά στα εξωτερικά

υπορογόνια  ινομυώματα  συ-

νήθως δεν ενοχλούν την  γονι-

μοποίηση και αν είναι σε σχετι-

κά μικρό μέγεθος, κάτω από

τέσσερα εκατοστά δεν χρειά-

ζεται  να αφαιρεθούν.

Η καλύτερη μέθοδος αφαίρε-

σης είναι η λαπαροσκοπική

οδός, καθότι είναι αυτή που

διαταράσσει λιγότερο την ανα-

τομία της περιοχής και προκα-

λεί λιγότερες μετεγχειρητικές

συμφύσεις. 

Όμως η  λαπαροσκοπική μέθο-

δος εξαίρεσης των ινομυωμά-

των, είναι μία λεπτή τεχνική,

όπως άλλωστε και η ανοιχτή

επέμβαση.  

Σπάνιους αλλά ουσιαστικούς

κινδύνους και για τις δύο μεθό-

δους αποτελούν:

α) η διεγχειρητική ή μετεγχει-

ρητική αιμορραγία με κίνδυνο

μετατροπής του χειρουργείου

σε ολική ή υφ’ ολική υστερε-

κτομία,

β) η ατυχής συρραφή και σύ-

γκληση της ενδομήτριας κοιλό-

τητας.

γ) η πρόκληση δημιουργίας

εκτεταμένων μετεγχειρητικών

πυελικών συμφύσεων, ειδικά

κατόπιν ανοιχτών μεθόδων.

δ) η τρώση οργάνου (ουρητή-

ρα, ουροδόχου κύστης κ.ο.κ.).

«Η μετατροπή λαπαροσκοπικής
επέμβασης σε ανοιχτή δεν
αποτελεί κατά την κρίση μου
επιπλοκή εφ’ όσον η πιθανότη-
τα αυτή έχει συζητηθεί εκ των
προτέρων με την ασθενή και το
περιβάλλον της» ανέφερε χα-

ρακτηριστικά ο Γ. Πιστοφίδης

προσθέτοντας πως «η συχνό-
τητα εμφάνισης ινομυωμάτων
υπολογίζεται σε 20-40% στον
γενικό πληθυσμό,  2.7% στην
διάρκεια της εγκυμοσύνης,
12.6% σε ασθενείς που υπο-
βάλλονται σε εξωσωματική γο-
νιμοποίηση και 25% σε γυναί-
κες που επιζητούν δόρηση ωα-
ρίων».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ    ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ

Από το 1994 έως το 2007

έχουν διενεργηθεί περισσότε-

ρες από 800 λαπαροσκοπικές

ινομυωματεκτομές (ομάδα Γ.

Πιστοφίδη). Μέγιστη διάμετρος

τοιχωματικού ινομυώματος, 10

εκατοστά ή  και μέχρι 14 εκα-

τοστά για υποορογόνιο ινομύω-

μα. Μέγιστος αριθμός αφαιρε-

θέντων ινομυωμάτων από μία

ασθενή 14. 

Σε 6 (0.75%) γυναίκες  που

ανέβασαν μετεγχειρητικά πυ-

ρετό (έως 38.5C), ο οποίος

αντιμετωπίστηκε με μετεγχει-

ρητική αντιβίωση. Σε 20 ασθε-

νείς που υποβλήθηκαν σε δεύ-

τερη λαπαροσκόπηση  πριν το

2000, 12 (66%) είχαν δημιουρ-

γήσει πυελικές συμφύσεις, ενώ

από 61 γυναίκες που χειρουρ-

γήθηκαν μετά το 2001 και ελέγ-

χθηκαν και αυτές με δεύτερη

λαπαροσκόπηση  μόνον 23

(37%) δημιούργησαν πυελικές

συμφύσεις. 

Αυτό σ΄ ένα βαθμό οφείλεται

αφ’ ενός στην χρήση αντισυμ-

φυτικών φαρμάκων (Ικοδεξτρί-

νη 4% (Adept )  αφετέρου στην

βελτίωση των χειρουργικών τε-

χνικών. Δεδομένο ότι η  πιθα-

νότητα δημιουργίας πυελικών

συμφύσεων μετά από ανοιχτή

χειρουργική επέμβαση είναι πε-

ρισσότερο από 90%.

Η λαπαροσκοπική ινομυωματε-

κτομή είναι μια λεπτή χειρουρ-

γική μέθοδος. Η εκμάθηση της

στηρίζεται σε ορθές και ασφα-

λείς τεχνικές και πρέπει να γί-

νεται σε αναγνωρισμένα κέ-

ντρα εκπαίδευσης της Ελλάδας

ή του εξωτερικού με έμπειρη

καθοδήγηση.  

Η πιθανότητα ρήξη μήτρας σε

μελλοντική εγκυμοσύνη είναι

λιγότερο από 0,5% και έχει τον

ίδιο με τον κίνδυνο των ανοι-

χτών μεθόδων. Η δημιουργία

μετεγχειρητικών συμφύσεων

κατόπιν λαπαροσκοπικής αφαί-

ρεσης ινομυωμάτων είναι σα-

φώς  χαμηλότερη σε σχέση με

ανοιχτές μεθόδους αρκεί να τη-

ρούνται οι κανόνες ατραυματι-

κής χειρουργικής. Η χρήση

διεγχειρητικών ή μετεγχειρητι-

κών μέσων πρόληψης συμφύ-

σεων έχει πιθανώς αξία αλλά

συγκριτικές μελέτες βρίσκο-

νται ακόμα σε εξέλιξη. 

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.

Ο Γιώργος Πιστοφίδης MB.BS.FRCOG, Δ/ντης Γυναικο-
λογικής Κλινικής  του  Λευκού Σταυρού, με τους συνερ-
γάτες του.

Αύξηση βάρους λόγω εμμηνόπαυσης

Στην εμμηνόπαυση παρατηρείται μια αργή, αλλά σημαντική μείωση της μυϊκής μά-

ζας που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των καύσεων ημερησίως. Αυτό μπορεί να

προστεθεί και να οδηγήσει σε βαθμιαία αύξηση του βάρους. Μετριάζοντας την

ενεργειακή πρόσληψη και αυξάνοντας τις καύσεις με την καθημερινή σωματική

άσκηση, μπορεί να σημειωθεί σημαντική διαφορά. 

Τριάντα λεπτά γρήγορο περπάτημα την ημέρα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πε-

ρίπου επτά κιλών το χρόνο και σημαντική μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών πα-

θήσεων.

Φοντόρ Χριστίνα

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

PERSONAL Μαθήματα Γυμναστικής

στο δικό σας χώρο. Περισσότερες

πληροφορίες επικοινωνήστε στο τη-

λέφωνο 69477.98010

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή πείρα σε σχο-

λείο και φροντιστήριο, μεταδοτικότητα,

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-

τές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές.

Υπεύθυνη προετοιμασία πανελληνίων

εξετάσεων. Τηλ. 210 8955.180,

6944919230.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

(Σκρίνιο, κρεβατοκάμαρα, τραπεζαρία,

πλυντήριο) και άλλα μικρά αντικείμενα

εξοπλισμού ενός σπιτιού. Τιμή ευκαι-

ρίας. Τηλ.210-8954037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχείρηση 

Mini-Market
ΜΠΙΖΟΥ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Λόγω αλλαγής κατοικίας. Τηλ. 22910

25047 περιοχή ΛΑΓΟΝΗΣΙ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ 14/5/2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ: 5873

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών 

Σχεδίων και Εφαρμογών 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 100, Τ.Κ. 15351

Τηλ: 2106033072, Πληροφορίες: Πιπαρά Μ.- Λάγιος Γ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας 

στην περιοχή επέκτασης Β΄ κατοικίας 

Αγ. Μαρίνας (Μακιλιάρη) του Δήμου Κρωπίας 

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β?84) Απόφαση Υπουρ-

γού ΠΕΧΩΔΕ 

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως

συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994)

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Εγκ.

ΔΤΕ/22820/2280/34/97.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων εντός των ορίων Ζ.Ο.Ε. Με-

σογείων περιοχή επέκτασης Β΄ κατοικίας Αγ. Μαρίνας (Μακι-

λιάρη) του Δήμου Κρωπίας να προσέλθουν στο Δημοτικό κατά-

στημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες με σκοπό: 

Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυ-

χόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και

πινάκων όσον αφορά στο ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ό-

ψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρα-

τηρήσεων ορίζεται σε  15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευ-

ση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλω-

ση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν

μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:                    

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του

ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10

Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα από αυτά τοπογραφικά δια-

γράμματα.                                        

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, μη εκποιήσεως βαρών και διεκδι-

κήσεων της ιδιοκτησίας. 

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν.

2242/94 ή δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται  όλες τις επι-

πτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου

για  την ιδιοκτησία. 

Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία θα δέχεται κοινό Δευτέρα έως

Παρασκευή 9:00-15:00

Η Συντάξασα Ο προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Μ. Πιπαρά Γ. Καραΐσκος Δ. Παπακυριακόπουλος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Παλλήνη, 8-7-2008

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του

Ν.1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002, και  τον

υπ. αρ. ΗΠ 15393/2332/02  & 11014/703/Φ104/14.3.2002 και

37111/2021/26.9.2003, καθώς και το υπ’ αριθμόν 104819/17.6.2008

έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ/Γεν.Δ/νση Περιβάλλοντος/ΕΥΠΕ.

Ανακοινώνεται ότι:

Α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, περιήλθε Μελέτη Προκαταρκτική Πε-

ριβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση του έργου: «Διασύνδεση

Κυκλάδων με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα» (διασύνδεση

του ΚΥΤ Λαυρίου - ΥΣ Σύρου μέσω καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύ-

ματος τάσεως 150ΚV).

Β) Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του

ως άνω έργου βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, στο

Γραφείο του Νομαρχιακού Συμβουλίου (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώ-

νος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προσέλθει, προκειμένου να ενημε-

ρωθεί και να υποβάλει τυχόν εντάσεις. 

Η Πρόεδρος

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Καθαρισμός και Συντήρηση 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ της Πλατείας Δεξαμενής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 11953/04-07-2008

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μει-

οδοτική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου,

βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 και του Ν.3463/2006 η

εργασία με τίτλο:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ»

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 12.559,10 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

19% και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την

23η Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 09:30π.μ.

και ώρα λήξης την 10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που

παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Εγγύηση συμμετοχής 627,95 ευρώ σε εγγυητική επιστολή ανα-

γνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακή-

ρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία

του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-

6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑ-

ΛΕΤΩΝ 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12141/07-07-2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μει-

οδοτική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου,

βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 και του Ν. 3463/2006 η

μίσθωση με τίτλο:

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 2008»

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 53.352,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

19% και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την

23η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 11:00π.μ. και

ώρα λήξης την 11:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που

παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Εγγύηση συμμετοχής 2.668,00 ευρώ σε εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακή-

ρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία

του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-

6622379.

Ο Δήμαρχος 

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 8 Ιουλίου 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 12188

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Αττικής 12 194 00 Κορωπί

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

Τηλέφωνο: 210-6623.628, Fax: 210-6624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές και κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ προσφορά σε

Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγε-

νέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες, για την

«Προμήθεια Ασφαλτικών υλικών 2008».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρ-

χεται στο ποσό των 84.032,55 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές

τους την 4η Αυγούστου 2008 και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ.

στα γραφεία του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου

Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Παλλήνη, 3-7-2008

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του

Ν.1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν.37111/2021/26-9-

2003, καθώς τον υπ. αρ. ΠΕΧΩ  3662/Φ.Περιβ.6/2008 έγγραφο της

Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής.  

Ανακοινώνεται ότι:

Α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, περιήλθε Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου στα Κα-

βούρι «APOLLO DIVANI PALACE» με κέντρο ομορφιάς SPA & υδρο-

μασάζ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων & υπόγειο χώρο στάθμευσης

αυτοκινήτων. 

Β) Η Μελέτη αυτή, βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου,

στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας (17ο χλμ. Λεωφ. Μαρα-

θώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προσέλθει, εντός τριάντα (30)

ημερών από τη δημοσίευσή της προκειμένου να ενημερωθεί και να

υποβάλει τυχόν εντάσεις. 

Η Πρόεδρος

Μαρία Κατσιμίχα

Ανακοίνωση της 

ΜΚΟ TANDEM 

σχετικά με δημοσίευ-

μα της στην ΕΒΔΟΜΗ 

της 05/06/2008, αριθ-

μός φύλλου 540

Θα θέλαμε να ενημερώ-

σουμε το αναγνωστικό

κοινό της ΕΒΔΟΜΗΣ ότι

το δημοσίευμά μας στο

οποίο η οργάνωσή μας

ζητά ρούχα για τους περι-

θαλπόμενους του ΚΑΑΠΒ

βασίστηκε σε κακή πλη-

ροφόρησή μας. Διαπιστώ-

σαμε ότι το ΚΑΑΠΒ δια-

θέτει τους απαιτούμε-

νους πόρους για την έν-

δυση των παιδιών που φι-

λοξενεί και είναι σε θέση

να καλύψει τις ανάγκες

τους. Ως εκ τούτου η ανα-

κοίνωσή μας δεν είχε βά-

ση. Ζητούμε συγνώμη

από τη Διοίκηση του ΚΑ-

ΑΠΒ για το συγκεκριμένο

δημοσίευμα το οποίο έγι-

νε με δική μας πρωτοβου-

λία λόγω λαθεμένης εκτί-

μησης. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της ΑΕ 

“ACTIVEZONENETWORK

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”
(Αρ.ΜΑΕ621155/04/Β/07/01)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της

εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί

τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας 

“ACTIVEZONENETWORK ΑΕ”, σε Εκτακτη

Γενική Συνέλευση στις 08/08/2008, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της

εταιρείας επί της οδού Λ. Βάρης-Κορωπίου

& Μακεδονίας αριθμ.2 στο Δήμο Βάρης, για

συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πα-

ρακάτω θεμάτων:

1) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου διότι

σύμφωνα με το καταστατικό, η θητεία του

παρόντος έληξε στις 30/06/2008 και 

2) Λοιπές Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος

στην παραπάνω Εκτακτη Γενική Συνέλευση,

οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες,

πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γε-

νική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο

της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέ-

ρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν

τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθη-

κών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελ-

λάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς

και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και

να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις

του Νόμου και του Κατασταταικού της εται-

ρείας.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή διακο-

πής της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

της εταιρείας, αυτή θα πραγματοποιηθεί εκ

νέου - επαναληφθεί - συνεχισθεί στην έδρα

της εταιρείας (Λ. Βάρης-Κορωπίου & Μακε-

δονίας 2), στο Δήμο  Βάρης, στις

25/08/2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

09/07/2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο 



Ανοιξε και επίσημα η αυλαία

της μεγάλης ιππικής διοργάνω-

σης, του Ευρωπαϊκού Πρωτα-

θλήματος Παίδων Υπερπήδη-

σης Εμποδίων, που θα ολοκλη-

ρωθεί την Κυριακή  13 Ιουλίου

στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππα-

σίας στο Μαρκόπουλο. 

Οι ξένες αποστολές έχουν ήδη

αφιχθεί στην Ελλάδα και το

Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας

φιλοξενεί ήδη τα άλογα και

τους ιππείς, που θα πάρουν μέ-

ρος στο Πρωτάθλημα και στο

διεθνή αγώνα εφήβων, που θα

γίνει παράλληλα με το Πρωτά-

θλημα. 

Στο Ομαδικό Αγώνισμα για την

ανάδειξη της Πρωταθλήτριας

χώρας στην Κατηγορία Παίδων

για το 2008 θα συμμετέχουν 9

ομάδες, ενώ στο Ατομικό αγώ-

νισμα συμμετέχουν 50 ιππείς

και αμαζόνες από 12 χώρες. 

Η Ελλάδα θα συμμετέχει με

πλήρη ομάδα αποτελούμενη

από τον 1ο Πρωταθλητή Παί-

δων 2008, Παναγιώτη Φρατζή

που θα ιππεύσει τον Life Time

E, την 2η Πρωταθλήτρια Παί-

δων 2008, Αντωνία Αγάπη Πο-

ντίκη με την Mirabelle du Theil,

την 3η Πρωταθλήτρια Παίδων

2008, Θεοφανώ Κατσανούλα

με τον Freygraf, την Έλενα

Ιμιρζιάδη με την Copacabana,

και τον Δημήτρη Μπάσδρα με

την Neksia.

Αναπτυξιακό

Τουρ 

Υπερπήδησης

Εμποδίων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το

Σάββατο στο Ολυμπιακό Κέντρο

Ιππασίας στο Μαρκόπουλο και η

καλοκαιρινή διοργάνωση του

Αναπτυξιακού Τουρ στην Υπερ-

πήδηση Εμποδίων. Πραγματο-

ποιήθηκε ο 3ος τελικός αγώνας

και αναδείχθηκαν οι Πολυνίκες

στις πέντε κατηγορίες. Τέσσερις

αμαζόνες και ένας ιππέας ήταν

οι Πολυνίκες του Αναπτυξιακού

Τουρ. Στην Κατηγορία Β η Κατε-

ρίνα Καρακασίλη με την Cohiba

του IOKAΛSG, στην Κατηγορία

Δ η Μόνικα Μαρτίνη με τον Un-

derworld του ΙΟΑ, στην Κατηγο-

ρία Γ η Ζέτα Φούντα με την Blue

Girl, στην Κατηγορία Ε η Χριστί-

να Μπουτσίνη με τον Potyi και

στην Κατηγορία Η ο Αντώνης

Βράγκος με τον Aquino A. 

ΙΠΠΙΚΑ
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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Παίδων 

υπερπήδησης εμποδίων

Η Ολυμπιονίκης στο τρι-

πλούν Όλγα Βασδέκη, θα εκ-

προσωπήσει την Ελλάδα σε

διεθνή αθλητική δραστηριό-

τητα αναρρίχησης στις Άλ-

πεις. 

Συγκεκριμένα, τα Υπουργεία

Υγείας, Περιβάλλοντος, Νε-

ότητας και Αθλητισμού της

Γαλλίας διοργανώνουν αναρ-

ρίχηση στην υψηλότερη κο-

ρυφή της Ευρώπης στις Άλ-

πεις, με τη συμμετοχή διακε-

κριμένων γυναικών από τα

κράτη μέλη της Ε.Ε. 

Η διοργάνωση πραγματοποι-

είται εν’ όψει της ανάληψης

της Προεδρίας της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης από τη Γαλλία

και σηματοδοτεί την επέτειο

των 200 χρόνων από τότε

που για πρώτη φορά γυναί-

κα κατέκτησε την κορυφή

του Λευκού Όρους των Άλ-

πεων. 

Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο μας για τη μεγά-

λη γιορτή του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, επ’ ευκαι-

ρία των 70 χρόνων παρουσίας του. Δεν είχαμε παρουσιά-

σει όμως ονομαστικά όλους τους αθλητές, που βραβεύτη-

καν στη γιορτή του, που έκλεισε με την βραδινή συνεστία-

ση το περασμένη Σάββατο (γράφουμε σε άλλη στήλη).

Βραβεύτηκαν λοιπόν οι παρακάτω αθλητές και αθλήτριες

του Ομίλου με ολυμπιακές, παγκόσμιες και πανευρωπαϊ-

κές διακρίσεις: 

• Νίκος Κακλαμανάκης, Αγγελική Σκαρλάτου και Έφη Μα-

ντζαράκη (Ιστιοσανίδα-Ιστιοπλοΐα), 

• Γιώργος Μαυρωτάς, Γιώργος Αφρουδάκης, Τεό Λορά-

ντος, Γιούλη Λαρά, Άντυ Μελιδώνη, Ανθή Μυλωνάκη,

Αντιγόνη Ρουμπέση και Εύη Μωραϊτίδου (Υδατοσφαίρι-

ση), 

• Αγγελική Ανδριοπούλου (Θαλάσσιο Σκι), 

• Δημήτρης Τομαής (Τεχνική Κολύμβηση), 

• Νίκος Παλαιοκρασάς, Δημήτρης Μαστρόκαλος και Στέ-

φανος Παπαδάτος (Κλασσική Κολύμβηση). 

Ακόμη βραβεύτηκαν οι ευεργέτες, που επί σειρά ετών εί-

ναι στο πλευρό του Ν.Ο.Β. δίνοντας του τη δυνατότητα να

πραγματοποιήσει τους περισσότερους από τους υψηλούς

στόχους του στον αθλητικό, πολιτιστικό και κοινωνικό το-

μέα και οι χορηγοί του Ομίλου. 

Αποχώρησε ο Άντρο Φρανίτσεβιτς

Παρελθόν για τη Βουλιαγμένη αποτελεί ο Άντρο

Φρανίτσεβιτς που τη φετινή περίοδο αποτέλεσε τον

πρώτο ξένο της ομάδας.

Ο Κροάτης περιφερειακός δεν συμπεριλήφθηκε στα

πλάνα του Γιάννη Γιαννουρή ενόψει της επόμενης

σεζόν με αποτέλεσμα να μην ανανεωθεί η συνεργα-

σία μαζί του.

Ο ΝΟΒ ευχαριστεί τον Άντρο για την προσφορά του

στη φετινή πορεία της ομάδας και του εύχεται ότι

καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας του.

Στα πλαίσια του  «Δράσεις για το παι-
δί και την νεολαία» με στόχο την ενί-

σχυση υποδομών για την παιδική και

την νεανική ηλικία το Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο  ενέκρινε ομόφωνα,  την σύνα-

ψη Προγραμματικής  Σύμβασης με

τους Δήμους Κερατέας, Κορωπίου και

με την Κοινότητα Κουβαρά για τον

εξοπλισμό με αθλητικά είδη υφιστάμε-

νων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η εγκριθείσα Προγραμματική Σύμβαση

είναι ύψους 45.000 ευρώ και θα χρη-

ματοδοτηθεί αποκλειστικά από πόρους

της Νομαρχίας.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Θεόδωρος Αθα-

νασόπουλος εξέφρασε την μεγάλη

ικανοποίησή του προς τον  Νομάρχη

Λεωνίδα Κουρή και τα μέλη του Νο-

μαρχιακού Συμβουλίου για τις σημα-

ντικές αποφάσεις τους και τη μεγάλη

συνεργασία που οικοδομείται  μεταξύ

των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης

προκειμένου να γίνουν έργα και να

ασκηθούν πολιτικές υπέρ των κατοί-

κων της Ανατολικής Αττικής.  

Νέα ηγεσία στην ΕΠΣΑΝΑ

υπό τον Φώτη Μαγουλά

Απονομές για τα 

70 χρόνια του ΝΟΒ

Ηλεκτρονικό

εισιτήριο 

στα γήπεδα

Ηλεκτρονικό εισιτήριο και

κάρτα φιλάθλου, είναι πλέ-

ον γεγονός, αφού υπεγρά-

φη σύμβαση με την ανάδο-

χο εταιρία, η οποία πρέπει

μέσα σε έξι μήνες, να έχει

ολοκληρώσει την εγκατά-

σταση του συστήματος σε

22 γήπεδα, τα οποία είναι: 

ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη, Καυ-

ταντζόγλειο, Χαριλάου,

Τούμπα, Δ.Γ. Αιγάλεω, Δ.Σ.

Λιβαδειάς, ΣΕΦ, Αλεξάν-

δρειο, Ξάνθης (Πηγάδια),

Παγκρήτιο, Δ.Σ. Νέας

Σμύρνης, Δ.Σ. Περιστερίου,

Δ.Γ. Καλλιθέας, Δ.Σ. Καλα-

μαριάς, Δ.Γ. Αλκαζάρ, ΕΑΚ

Κερκύρας, Δ.Γ. Νίκαιας,

Δ.Γ. Άνω Λιοσίων, Στάδιο

Φυλής, Κλειστό ΟΑΚΑ,

Κλειστό Γυμναστήριο Πυ-

λαίας. 

1ο Κύπελλο Υδατοσφαίρισης 

Μίνι-παίδων (1996) 

σε μνήμη Θ.Βουτσίνου"

Το τουρνουά "1ο Κύπελλο Υδατοσφαίρισης Μίνι-παί-

δων (1996) σε μνήμη Θ.Βουτσίνου" εξελίσσεται στο

ΝΟΒ από 10 έως 13 Ιουλίου στο κολυμβητήριο  του

Λαιμού.

Ο ΝΟΒ τιμά για πρώτη φορά τη μνήμη του αδικοχα-

μένου πρώην Πρωταθλητή με τις μικρές ομάδες της

Βουλιαγμένης και φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν

θεσμό που θα μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο.

Σε αυτή την πρώτη προσπάθεια συμμετέχουν εκτός

του ΝΟΒ, που θα έχει δύο ομάδες, τα Χανιά, το Πα-

λαιό Φάληρο, ο Νηρέας Γέρακα, ο Πανιώνιος, ο Ολυ-

μπιακός και ο Ηλυσιακός.

Το πρώτο παιχνίδι είναι την Παρασκευή στις 17:30

μεταξύ του ΝΟΒ και των Χανίων ενώ το τουρνουά

ολοκληρώνεται την Κυριακή με τον τελικό (19:00).

Κορωπί, Κερατέα και Κουβαράς 
εξοπλίζουν αθλητικές τους εγκαταστάσεις

με κονδύλια της Νομαρχίας

Με ένα παραταξιακό και ένα ενιαίο  ψηφοδέλτιο κατέβηκαν τα

σωματεια της ΕΠΣΑΝΑ στις εκλογές για τη νέα Διοίκηση.

Ο Φώτης Μαγουλάς, δήμαρχος Μαρκοπούλου, ηγήθηκε

του παραταξιακού ψηφοδελτίου κερδίζοντας την πλειοψη-

φία και εξασφαλίζοντας 9 μέλη.

Από το ενιαίο ψηφοδέλτιο εξελέγησαν ο Ησαΐας Βασιλει-

άδης και ο Νικολάου. Ο παλιός πρόεδρος και δήμαρχος

Παιανίας Δάβαρης δεν έβαλε υποψηφιότητα.

Ο Φώτης Μαγουλάς θεωρείται γνώστης του αντικειμένου

αφού ήταν ποδοσφαιριστής για πολλά χρόνια και μέσα

στα αθλητικά δρώμενα. 

Νέος γραμματέας ο Γ. Φλαμπούρης

Τα Σωματεία πρέπει να

υποβάλλουν δηλώσεις συμ-

μετοχής στα πρωταθλήμα-

τα και στο Κύπελλο ΕΠΣΑ-

ΝΑ έως τις 28 Αυγούστου.

Η συμμετοχή των ομάδων εί-

ναι υποχρεωτική ως προς τα

σωματεία της Δ’ Εθνικής

εραιτεχνικής καθώς και για

την Α’ και Β’ κατηγορία και

προαιρετική ως προς τα σω-

ματεία της Γ’ κατηγορίας και

ως προς τις ερασιτεχνικές

ομάδες των σωματείων Γ’

εθνικής Κατηγορίας.

Πιθανή ημερομηνία εκκίνη-

σης 20-21 Σεπτεμβριου.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Α’, Β” & Γ’ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣΑΝΑ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ




