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Το άρθρο γράφεται λίγες ώρες μετά το «περίφημο»

debate της Πέμπτης που το περίμενα επίτηδες:

Η διαπίστωσή μου και πιστεύω και η

διαπίστωση όλων όσων παρακολούθη-

σαν αυτούς τους παράξενους διαλό-

γους μεταξύ αρχηγών των κομμάτων

και των ερωτόντων δημοσιογράφων, εί-

ναι ότι, ήταν ένα προεκλογικό debate

εθνικών εκλογών και όχι εκλογών για

το κοινοβούλιο της Ευρώπης.

Δεν άκουσα καμμία ερώτηση και καμ-

μία απάντηση για την Ευρωπαϊκή

Ένωση και για την συνθήκη της Λισσα-

βόνας, που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

προσπαθεί «με μηχανική υποστήριξη» να την διατηρή-

σει ζωντανή, με την πιθανολογούμενη βεβαιότητα ν’

αναβιώσει στο τέλος του χρόνου1.

Κι όμως η πρόσφατη κι εν εξελίξει οικονομική κρίση, 
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Βούλα          σελ. 7

Ο Δήμαρχος 

Φώτης Μαγουλάς 

μιλάει στα Μ.Μ.Ε.

σελ.17

Πρωταθλήτριες Ελλάδος στο Πινγκ-Πονγκ 
Οι παγκορασίδες του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

Ενημέρωση απαιτούν οι Παλληνιώτες 

για το μέλλον του Καμπά

Οι πρωταθλήτριες Ελλά-
δος πινγκ πονγκ στο ατο-
μικό παγκορασίδων 2008-
2009 του Αρη Βούλας.
Από αριστερά Στραϊτού-
ρη Ελένη (2η), Εμίρη Φι-
λία(1η) Χατζυληγερού-
δη Γεωργία(3η) Κανάρη
Χρηστιάνα (3η)
Στον τελικό ήταν αντί-
παλες οι δύο αθλήτριες
του Άρη Βούλας Εμίρη
Φιλία και Στραϊτούρη
Ελένη.

Αλλος ένας αποκλεισμός του Δημαρχείου από τους κατοίκους, που εμπόδισαν τη συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απαιτώντας ενημέρωση για τα έργα που “οραματίζε-

ται” η Reds στο Κτήμα Καμπά.                                                                      Σελίδες 8-9

Βομβαρδίζεται η Ανατολική Αττική από την

λεηλασία της γης που επιχειρείται στο βω-

μό της ανάπτυξης. Κοινή διαπίστωση - για

άλλη μια φορά - από τους Δημάρχους κα

ιτους Κοινοτάρχες της Ανατ. Αττικής είναι

ότι “έρχονται χειρότερα”. Αισθάνονται αδύ-

ναμοι να προασπίσουν τα στοιχειώδη και

αυτονόητα δικαιώματα των δημοτών για

τον αέρα και το πράσινο, για ανθρώπινες

πόλεις.

– Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

– Οδικοί Αξονες

– Υπερκέντρα “αναψυχής” χιλιάδων τετρα-

γωνικών 

– Επιχειρηματικά Πάρκα

Ετσι το νέο Σχέδιο για τα επιχειρηματικά

πάρκα

– αυξάνει τους συντελεστές δόμησης,

– μειώνει τα αναγκαία γι’ αυτά τετραγωνι-

κά μέτρα (μέχρι 500.τμ.!)

– μειώνει την υποχρεωτική πρασιά 

– δημιουργεί γκέτο, αφού στερεί ακόμη και

τα δημοτικά τέλη που εισπράττουν οι Δή-

μοι.

Τα χειρότερα έρχονται για

την Ανατολική Αττική

Ευχαριστήριο

Στους πάρα πολλούς

φίλους που μου ευχή-

θηκαν για τη γιορτή

μου, εκφράζω από

καρδιάς τις θερμότε-

ρες ευχαριστίες μου.
Κώστας 

Βενετσάνος
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Οι φίλοι των σκιών
γιάννης κορναράκης Σελ. 10

Τούρκος Πασάς στο στρατη-

γείο της Λάρισας 
Γρ. Ρώντας Σελ. 11

Σχέδιο πυροπροστασίας στη Βου-

λιαγμένη Σελ. 6

Μεγάλο φαγοπότι στο 3ο Δημοτι-

κό Σχολείο Βούλας Σελ. 16

Ελληνόπουλα γειά σας Σελ. 11

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις Σελ.

Ανοιχτές πόρτες... Οίνου Σελ.12

Ρόταρυ Ραφήνας Σελ.12

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΟΧΙ στην απΟΧΗ΄

ΜΕΓΑΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βουλιαγμένης

σε συνεργασία με τον Α.Ο.Β., Ν.Ο.Β. και Ν.Ο.Κ.Β.

οργανώνει εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις

3 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη στις 8μ.μ. στη Λίμνη Βου-

λιαγμένης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Τμήμα Ρυθμικής Γυμναστικής

- Τμήμα μοντέρνου χορού

- Νεάνιδες χορωδίας Βουλιαγμένης

- Χορωδία Βουλιαγμένης

- Βράβευση πανευρωπαϊκών και παγκοσμίων νικών

- Ακολουθεί μπουφές

Συνέχεια από τη σελ. 1

κυρίως  ε κ ε ί και στο θεσμοθετημένο θεωρητικό της υπόβαθρο

έπρεπε να στρέψει την προσοχή των πολιτικών, των οικονομο-

λόγων και των πολιτών.

Το θεωρητικό θεμέλιο της συνθήκης της Λισσαβόνας είναι η απο-

δεδειγμένη αιτία της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας κι όλων

των επακόλουθων δεινών: 

Ο νέο – φιλελευθερισμός ως θεσμοθετημένο καθεστώς της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα κελεύσματα και τις επιρροές των

υπερατλαντικών πατρώνων.

Σκοπός της Ε.Ε., σύμφωνα με το καμουφλαρισμένο από τη «Συν-

θήκη» Ευρωσύνταγμα, είναι «η άκρως ανταγωνιστική οικονομία

της αγοράς» (κοίτα «ΕΒΔΟΜΗ» α) 21/6/08 φ. 538 και β) 25/10/08 φ.

554)

Η (χωρίς υπερθετικό επίρρημα) ανταγωνιστική οικονομία της

αγοράς χαρακτηρίζει τη λεγόμενη φιλελεύθερη οικονομία, δηλα-

δή το κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Το πρόσημο «άκρως» (αντα-

γωνιστική) σηματοδοτεί τον νεοφιλελευθερισμό της Θάτσερ,

Ρέιγκαν, Μπους και Σια, δηλαδή το ιμπεριαλιστικό κεφαλαιοκρα-

τικό σύστημα. Αυτό δηλαδή ακριβώς που βιώνουμε σήμερα, με

τα γνωστά πλέον συνακόλουθά του.

Δηλαδή «κοινωνική» ζούγκλα ή βαρβαρότητα, κατά την ανασυρ-

θείσα από το σοσιαλιστικό οπλοστάσιο φράση του αρχηγού του

ΠΑΣΟΚ.

Κι εδώ, για να μη στρεψοδικούμε και σκοπίμως «παρανοούμε»,

χάριν αντιπαραθέσεως και συσπειρώσεως, α υ τ ό εννοούσε

όταν έλεγε ο Γ. Παπανδρέου, «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα».

Δεν χαρακτήριζε ως βαρβάρους τους «φιλελεύθερους» και τον

αρχηγό της Ν.Δ., ούτε βεβαίως, πολύ περισσότερο, τους οπα-

δούς του. Εννοούσε, όπως εγώ κατάλαβα, α υ τ ό , αλλά δεν κα-

τονόμασε και δεν αναφέρθηκε ρητά σ’ αυτό το ακραίο, «άκρως

ανταγωνιστική…»

Αυτό το «άκρως» που η Ελληνική σοφία έχει απορρίψει εδώ και

2,5 χιλιάδες χρόνια θετικά και αποθετικά: «Μηδέν άγαν» (τίποτα

πολύ)2 και «μέτρον άριστον». 

Αλλά τη… «βαρβαρότητα» του νεοφιλελευθερισμού – της «γάγ-

γραινας» του κεφαλαιοκρατικού συστήματος3 – μέσα στην προε-

κλογική αντιπαράθεση, διαδέχθηκαν τα πράσινα παπαγαλάκια

της Ν.Δ. με τα εκνευριστικά και απωθητικά τους στριγκλίσματα,

χωρίς να λένε τίποτα για την Ε.Ε., τις συνθήκες της, τα «παραρ-

τήματά» της, τη γραφειοκρατία της, τη δομή της, τους ακραίους

στόχους της και τα οράματά της, που μόνο τα οράματα των πρω-

τοπόρων της και των λαών της δεν αντικατοπτρίζουν.

Χωρίς να μας εξηγούν, μεταξύ πολλών άλλων, γιατί ευρωβου-

λευτής της Ν.Δ. (Γ. Δημητρακόπουλος)4 ματαίωσε στην Ε.Ε. με

πείσμονα παρέμβασή του, τροπολογία του Γ. Καρατζαφέρη, συμ-

βαδίζουσα με τη θέση του ιδρυτή της Ν.Δ. Κων/νου Καραμανλή,

για την ΠΓΔΜ. 

Πράσσειν’ άλογα

Τέλος, μετά από πολλά – πολλά και διάφορα, που δεν σχετίζο-

νται με την έξωθεν εισαγόμενη οικονομική κρίση και το χρέος

που άφησε το ΠΑΣΟΚ (…),  αλλά με τα σκάνδαλα και τη συγκά-

λυψή τους, με την κακή διαχείριση των τεραστίων κεφαλαίων

των «Κοινοβουλευτικών πλαισίων στήριξης», και την (μη) προώ-

θηση των κοινωνικών και εθνικών θεμάτων, απορούμε γιατί, μαζί

με τους άλλους λαούς και ο Ελληνικός έχει στρέψει την πλάτη

στην Ε.Ε. 

«Αδιαφορεί» κι ετοιμάζει τα μαγιό του – λένε οι προβλέψεις –

για να εκμεταλλευτεί το τριήμερο της αναλήψεως, ώστε με

«πλαστικές» αναλήψεις ν’ αποδράσει προς δροσερές παραλίες,

αντί να στηθεί μπροστά στη κάλπη κάνοντας χρήση του δικαιώ-

ματός του να επιλέξει, να επιβραβεύσει ή να τιμωρήσει, το κόμ-

μα της ιδεολογικής του συγγένειας, εκπληρώνοντας συνάμα το

χρέος του απέναντι στον εαυτό του, στα παιδιά του, στην κοινω-

νία και στην πατρίδα του. Μην απορούμε!

Τα στατιστικά στοιχεία των ευρωεκλογών, καταδείχνουν την

απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών που την παράγουν.

Αλλά… σκασίλα τους! Όπως πολύ σωστά είπε η Παπαρήγα, «σι-

γά μη κοκκινίσουν τα μάγουλα του Μπαρόζο». Τον εαυτό τους να

ψηφίσουν οι ίδιοι, έχουν τηρηθεί οι «δημοκρατικές» διαδικα-

σίες…

Γι’ αυτό, η διαμαρτυρία έχει άλλον τρόπο έκφρασης.

Όχι βέβαια την αποχή – που τους αφήνει παγερά αδιάφορους –

ούτε ψήφο «στον πρώτο τυχόντα», όπως πάει η «απατημένη»

σύντροφος, για εκδίκηση. Ψήφο στα ιδεολογικά εγγύτερα μικρά

αλλά αξιόπιστα κόμματα.

Μη «πράσσειν’ άλογα» - μη πράττοντας παράλογα - για να δα-

νειστώ τον ευρηματικό τίτλο του συνάδελφου Γρηγόρη Ρώντα5,

λογοπαίζοντας με τους οικολόγους και πράσιν’ άλογα!

Όλοι, λίγο – πολύ, έχουμε ευαισθησία στο περιβάλλον και την οι-

κολογία, ανάλογα με τη γνώση και τη συνειδητοποίηση ενός

εκάστου. Κάποιοι δράττουν την ευκαιρία και το εκμεταλλεύονται.

Αν παρακολουθούσαμε, θα βλέπαμε πολλές παρεμβάσεις, ιδιαί-

τερα μικρών κομμάτων που έχουν φέρει αποτελέσματα. Όχι «δή-

θεν»! Όχι σε οικολόγους λοιπόν, που σε καταγγέλλουν γιατί…

σκότωσες το κουνούπι που σε τσίμπησε και ποιούν την νήσσαν

όσον αφορά τις βόμβες ναπάλμα που έριξαν οι Τούρκοι στην Κύ-

προ!

Όταν ενδιαφέρεται κάποιος πραγματικά για τα οικοσυστήματα

και το περιβάλλον, εντάσσεται σ’ έναν πολιτικό φορέα, ή ως

ενεργός πολίτης και πιέζει τα κόμματα να συμπεριλάβουν στο

πρόγραμμά τους, περιβαλλοντικές προτάσεις, πρακτικές, εφαρ-

μογές υλοποιήσιμες, μέσα στην γενικότερη πολιτική του. Αν δε

σε καλύπτει, πας αλλού. Δεν κάνεις κόμμα, γιατί αργά ή γρήγο-

ρα θα καταντήσεις απόκομμα. Όπως οι οικολόγοι το 1989, που

εξέλεξαν βουλευτή και θα μπορούσαν ως μοναδικοί μπαλαντέρ,

να δρομολογήσουν υπεύθυνα τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας.

Επέλεξαν τη γελιοποίηση και την εξαφάνισή τους. 

Αντίθετα, το 1958 αντιδρώντας ο λαός στις σκευωρίες των εκλο-

γομαγείρων ανέδειξε δεύτερο κόμμα την ΕΔΑ με 25%.

«Τα ‘παιξαν» και το παλάτι και η CIA. Δεν ψήφισε ο λαός το κόμ-

μα των… ψαράδων, ούτε απείχε. 

Έμαθαν λοιπόν οι εκλογομάγειροι από τα «λάθη» τους. Τότε εί-

χαν ξεχάσει την υπόσκαψη του αντιπάλου. Τώρα την ξέρουν. Και

η υπόσκαψη γίνεται με πολλούς επικοινωνιακούς τρόπους. Με

«φούσκες», με συκοφαντίες, με παγίδες, με διαβολές. Αυτή εί-

ναι η απόχη για αποχή ή για άλογες αποκλίσεις.

Δεν στρέφομαι κατά των μικρών σχηματισμών με συμβολικούς

αλλά αξιόπιστους στόχους, όπως του ιδεολογικού μου αντίποδα,

του κόμματος του Στέφανου Μάνου ή του Πανελλ. Μακεδονικού

Μετώπου του Στέλιου Παπαθεμελή και του Κ. Ζουράρι.

Εν κατακλείδι, και θα επανέλθουμε το προσεχές Σάββατο με

στοιχεία, εκφράζω την άποψη – γιατί είμαι κι εγώ ένας από σας,

τους ευαίσθητους και αγανακτισμένους πολίτες – ότι τη διαμαρ-

τυρία μας πρέπει να την εκφράσουμε με την υπερψήφιση των

μικρών και αξιόπιστων κομμάτων, με ή χωρίς ιδεολογική συγγέ-

νεια – ακόμα καλύτερα – μπας και πάρουν το μήνυμα και κατα-

λάβουν ότι δεν μπορούνε να παίζουνε με το λαό και τη νοημο-

σύνη των πολιτών. 

––––––––––––––
1. Απόφ. Ευρωπ. Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2008.

2. Yιοθετημένη και από τους λατίνους “ne quid nimis”.

3. Κατά το χαρακτηρισμό του Υφ. Οικονομίας Θ. Μπούρα.

4. Εγγραφο της “Παμμακεδονικής Ενωσης”, 26/1/2006
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Διαδημοτική Ποδηλατοδρομία

Ημέρες πολιτισμού στη Βούλα

Στο  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, Βραυρώνα

4 Ιουνίου στις 7μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

(Κλειτάρχου & Αριστείδου), Τηλ. 210 6619.937

Μετά το τέλος της παράστασης θα ακολουθήσει ένα περιβαλλοντικό εικαστι-

κό εργαστήριο με θέμα την Ανακύκλωση, όπου τα παιδιά θα δημιουργήσουν

τα προσωπικά τους έργα από ανακυκλώσιμα υλικά, αναδεικνύοντας τα απορ-

ρίμματα σε μορφή τέχνης.

Μη χάσετε την παράσταση που οργανώνει ο  Δήμος Μαρκοπούλου σήμερα Σάβ-

βατο 30 Μαΐου ώρα 9 μ.μ. στον μαγευτικό Αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας.

Μια μοναδική παράσταση της χορευτικής ομάδας του Ινστιτούτου Ισιδώρας

Ντάνκαν της Νέας Υόρκης.

Με την παράσταση αυτή εξερευνούν το Ελληνικό μέλος-το μοναδικό αυτό συν-

δυασμό χορού, μουσικής και ποίησης της Αρχαίας Ελλάδας-  μέσα από αρχαϊ-

κές, κλασικές και σύγχρονες φόρμες.

Η ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ 
Μπέρτολντ Μπρεχτ - Κουρτ Βάιλ

18- 19 ΚΑΙ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΘΕΑΤΡΟ BADMINTON

«Κυρίες και κύριοι σκεφτείτε, 
τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της» Β.Β.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ «5η ΕΠΟΧΗ», σε συνεργασία με την εταιρεία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», παρουσιάζουν φέτος το Καλοκαίρι, τη διασημότερη μουσική κωμωδία

[σάτιρα] του εικοστού αιώνα, το έργο  των Μπέρτολντ Μπρεχτ – Κουρτ Βάιλ «Η ΟΠΕΡΑ
ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ». 

Το έργο παρουσιάζεται στην αυθεντική του εκδοχή, με όλες τις μουσικές και τα τρα-

γούδια του ΚΟΥΡΤ ΒΑΙΛ, σε

απόδοση-σκηνοθεσία Θέμη

Μουμουλίδη, σκηνικό-κο-

στούμια Γιώργου Πάτσα,

χορογραφίες Δημήτρη Πα-

πάζουγλου, μουσική διδα-

σκαλία Θοδωρή Οικονόμου.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποι-

οί: ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕ-

ΤΗ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΙΝΑΣ, ΡΕΝΙΑ

ΛΟΥΙΖΙΔΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ, ΜΑΝΟΣ ΒΑ-

ΚΟΥΣΗΣ, ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕ-

ΩΡΓΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΓΙΑ-

ΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝ-

ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, ΣΙΔΕΡΑ ΕΛΕΝΗ,

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΝΕΛΑΣ, ΑΝΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ, ΜΑΡΑ ΒΛΑΧΑΚΗ, ΧΑΡΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ.  

«Η Όπερα της πεντάρας», είναι έργο γραμμένο το 1928, στην εποχή όπου το επερχό-

μενο παγκόσμιο οικονομικό κραχ, απειλεί πλέον και την Ευρώπη.  Έκτοτε παραμένει ένα

έργο επίκαιρο, βαθύτατα σαρκαστικό και ίσως, το διασημότερο σχόλιο «στην κατα-

σκευή» του σύγχρονου οικονομικο-κοινωνικού συστήματος...

4ο Χορωδιακό Φεστιβαλ
Σάββατο 30 - Κυριακή 31 Μαϊου

Το 4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ οργανώνει η Πνευματική Εστία του Δήμου Βούλας

στις 30 - 31 Μαϊου στην αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου (Αγ. Ιωάννου &

Παγκάλου), ώρα 8μ.μ.

Οι χορωδιες που συμμετέχουν:

“Οκτάβα” Μικρή Χορωδία Μουσικού Συλλ. Σπετσών

Μικτή Χορωδία Πνευματ. Κέντρου Δήμου Θηβαιων

Χορωδία “Ορφέας” Τρίπολης και Χορωδία Αλιβερίου.

Νέα Χορωδία Νεμέας - Χορωδία Δήμου Περάματος

Δημοτικη xορωδία Ασκληπιείου - Χορωδία Δήμου Βούλας

7η έκθεση χειροποίητου κεντήματος και κοσμήματος
Τετάρτη 3 έως Κυριακή 7 Ιουνίου στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βού-

λας (Αγ. Ιωάννου 3). Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά 6.30 - 9.30μ.μ. και το

Σαββατοκύριακο 10.30 - 1.30πμ. & 6.30 - 9.30μ.μ.

Rock συναυλία με τους Allready Human, την Παρασκευή 5 Ιου-

νίου ώρα 9μ.μ. στο θέατρο “Βέμπο” στην παραλία της Βούλας.

Οι Δήμοι και Κοινότητες κατά μήκος του Σαρωνικού οργανώνουν την Κυριακή

21 Ιουνίου, διαδημοτική Ποδηλατοδρομία και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις

με αίτημα και τίτλο “Ελεύθερες και καθαρές ακτές”.

Ο Δήμος Βουλιαγμένης ενημερώνει όσους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή

μπορούν να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους της διοργάνωσης του Δήμου:

Αντιδήμαρχο Παν. Καρυώτη, 210 9673.344 και

Δημοτική σύμβουλο Μαρία Σίνα, 6974133833.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της ΤΕΔΚΝΑ.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ-ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ 

αrt gallery cafe
Την Δευτέρα 1 Ιουνίου στις 10 μ.μ. στο αrt gallery café, θα γίνει

μια συναισθηματικά φορτισμένη μουσική συνάντηση του ποιητή

Νίκου Γκάτσου με τον μουσικοσυνθέτη  Μάνο Χατζιδάκι.

Ποιήματα του Ν. Γκάτσου θα απαγγέλει ο ηθοποιός Δημ. Αγο-

ράς. Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν:

H mezzo soprano Αιμιλία Ράπτη και ο μοναδικός Τάκης Κων-

σταντακοπουλος.

Στο πιάνο ο μουσικοσυνθέτης  Γιώργος Παυλάκος.

Η ατμόσφαιρα του χώρου και το πρόθυμο  προσωπικό  της αrt

gallery café σας εγγυώνται μια αξέχαστη βραδιά.

Ιπποκράτους 1 & Γαληνού - Βούλα    

Τηλ : 210-8958866  www.artgallerycafe.gr 

Locksmith

«Αποδράσεις εντός»

Από τις 10 Ιουνίου μέχρι τις 10 Ιουλίου το Pure
Bliss φοράει δροσερά χρώματα και αρώματα και
σας προσκαλεί να αποδράσετε στο κέντρο της Αθή-
νας!

Ένας μήνας γεμάτος
ιδέες, δροσερά κοκτέιλ,
γεύσεις καλοκαιρινές,
παιχνίδια, ζωγραφιές,
προτάσεις για δροσερά
μπαλκόνια, μουσικές και
λόγια από τους λαούς

του κόσμου, καπέλα από χαρτί, παραμύθια και διά-
θεση για απογεύματα διαφορετικά.

Πρόγραμμα

10 Ιουνίου 

19:00-19:30Energetic Douche - Dancing Yoga

Κινητική γιόγκα που συνδυάζει το χορευτικό ρυθμό με κι-

νήσεις γιόγκα. Ενεργειακή αφύπνιση και αναζωογόνηση.

Με συμμετοχή κοινού. Συντονίζει η Aischwarya Devi - Αϊ-

σβάρυα Ντέβι, www.rajayoga.gr.

19:30 Εγκαίνια έκθεσης «Διάλογος» με σκίτσα της Βεν-

θεσικύμη Σούκουλη-Κοτσαύτη (φοιτήτρια του Τμήματος

Θεωρητικών ΑΣΚΤ) και του Κριστιάν Ζάρα (φοιτητή του

Τμήματος Εικαστικών  ΑΣΚΤ)

20:00-21:00 Παρουσίαση εναλλακτικών διακοπών προ-

βολή και διανομή έντυπου υλικού από την Ελιξ, AEGEE,

Peace Camping, travel & do , κέντρο Raja Yoga, «Εκπαί-

δευση του Ήχου» από την Ελίνα-Νάχνα Νικολίτσα

22:00 Fruits and flowers buffet with Dj set by Giota

Kotseta

12 Ιουνίου 

19:00-21:00 Ελάτε να κάνουμε ανταλλαγή ρούχων Μία
ανάσα για εμάς και τις ντουλάπες μας!
20:30-21:30 Παρουσίαση Ειρήνη είναι… Πανελλήνιος

Διαγωνισμός φωτογραφίας από την ΜΚΟ «Κόσμος χωρίς

πολέμους και βία»

15 Ιουνίου 

19:00-22:00 Συγκέντρωση ρούχων για το Κέντρο Ημέρας
Μουσουλμάνων
20:00-21:00 Εργαστήριο κατασκευής καπέλων από διά-

φορα υλικά με τον Ζαν Στεφάν Κις

21:30-22:00 Ελληνικοί παραδοσιακοί ρυθμοί από την

ομάδα κρουστών του μουσείου λαϊκών οργάνων

Το Κέντρο Τεχνών στο ACS παρουσιάζει την Κυριακή 31/5

στις 9μ.μ. αποσπάσματα από το δημοφιλές ορατόριο Elijah

(Ηλίας, 1846) του F. Mendelssohn (Φέλιξ Μέντελσον)  υπό

τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης μαέστρου Dr. Robert

McBain (Δρ Ρόμπερτ Μακμπέιν). 

Συμμετέχουν δύο διακεκριμένοι καλλιτέχνες, από τις πιο

ελπιδοφόρες φωνές του 21ου αιώνα, ο μεγάλος Αμερικα-

νός τενόρος της LaScalla Opera House  Stuart Neill (Στιού-

αρτ Νήλ) και η εξαίρετη σοπράνο της Metropolitan Opera

Sandra Lopez (Σάντρα Λόπεζ). Στους πρωταγωνιστικούς

ρόλους συμμετέχουν επίσης οι καλλιτέχνες: Horace

English, Anna McDonald και Viola Dacus (Χόρας Ηνγκλις,

Άννα ΜακΝτόναλντ, Βαϊόλα Ντάκους), καθώς και 4 χορω-

δίες από τις ΗΠΑ. Συνοδεύει η ορχήστρα Εναρμόνια.

Ο Φέλιξ Μέντελσον συνέθεσε το Ορατόριο που αναφέρε-

ται σε διάφορα επεισόδια από τη ζωή του βιβλικού προφή-

τη ELIJAH με βάση την Παλαιά Διαθήκη και τα βιβλία Α’ και

Β’  Βασιλέων, το 1846, για το Φεστιβάλ του Μπέρμιγχαμ,

εμπνευσμένος από  συνθέσεις των Μπαχ και Χέντελ, την

μουσική των οποίων αγαπούσε πολύ.  Το έργο είναι γραμ-

μένο για τέσσερεις σολίστ [μπάσο/βαρύτονο (ELIJAH), τε-

νόρο, άλτο και σοπράνο], συμφωνική ορχήστρα και μεγά-

λη χορωδία.   

ΜΑΙΟΣ
• Κυριακή 31 “ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ" 
Παιδική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι 

Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Πετρούπολης

Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

ΙΟΥΝΙΟΣ
• Δευτέρα 1 “ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ" 
Παιδική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι

Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Πετρούπολης

Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

• Κυριακή  7 “ΑΡΑΒΟ-ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ" 

του Ρόμπιν Σόανς. Θεατρική παράσταση σε σκηνο-

θεσία Κ.Σπανού Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

• Πέμπτη 11 “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ” Συναυλία
Ώρα έναρξης 8:30 μ.μ.

• Σάββατο 13 “ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ”

10η Μεγάλη Συναυλία Πολυφωνικού Τραγουδιού
Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ. 

• Δευτέρα 15 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Συναυλία Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

• Τετάρτη 17 “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ”

• Πέμπτη 18 Συναυλία Ώρα έναρξης 8:30 μ.μ. 

• Παρασκευή 19 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ & ΕΠΙΣΚΕ-
ΠΤΕΣ  Συναυλία Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

www.petraterzi.org

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-6980044

Ορατόριο 

F. Mendelssohn 
ELIJAH 

Κυριακή 31 Μαΐου στις 21.00 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΠΕΤΡΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Όπως είχαμε γράψει στο προηγούμενο

φύλλο, ο δημοτικός σύμβουλος Παν.

Κουλουβάρης, στην τελευταία συνεδρία-

ση του Δ.Σ. Βουλιαγμένης παρουσίασε

μία μελέτη για πυρασφάλεια της πόλης

από Καναδούς μελετητές. 

Η Βουλιαγμένη κρατάει τα πρωτεία σε

πυρασφάλεια, αφού διαθέτει ένα πολύ

καλά οργανωμένο σύνολο με μόνιμο αλ-

λά και εποχιακό προσωπικό. Και σε προ-

σεχές φύλλο μας, θα μιλήσουμε εκτενέ-

στερα γι’ αυτό. Γιατί είναι από τους ελά-

χιστους Δήμους που λειτουργεί σε

24ωρη βάση με σταθμούς σε διάφορα

σημεία της πόλης.

Παρ’ όλα αυτά, μία μελέτη πυρασφάλει-

ας ποτέ δεν είναι “για τον κάλαθο των

αχρήστων”, και μάλιστα όταν ρίχνει το

βάρος της στην πρόληψη και την ενημέ-

ρωση του πολίτη.

Ετσι και η μελέτη που φέρνει ο Π. Κου-

λουβάρης είναι κάτι αντίστοιχο και πα-

ρουσιάζουμε τα κυριότερα στοιχεία της

παρακάτω.

Στοιχεία της μελέτης

Το Πανεπιστήμιο Simon Frase με το

Υπουργείο Δασών και φυσικού περιβάλ-

λοντος της Βρετανικής Κολούμπια του

Καναδά, θα αναπτύξουν ένα σχέδιο προ-

στασίας της κοινωνίας και του φυσικού

πλούτου παρέχοντας επιχειρησιακά και

εκπαιδευτικά προγράμματα, φυλλάδια

ενημερωτικά για τους κατοίκους βάσει

των αναγκών της περιοχής.

Οι Denis Gaudry & Dave Dunsdon, θα με-

λετήσουν την περιοχή και θα εξετάσουν

τους ενδεχόμενους κινδύνους σε ότι

αφορά τη φωτιά.

Η ομάδα θα μελετήσει τις καιρικές συνθή-

κες, την ιδιαιτερότητα του περιβάλλοντος,

την στατιστική πυρκαγιών, ετοιμότητα και

μέτρα προστασίας επαγγελματιών και κα-

τοίκων, δυνατότητες της πόλης να αντιμε-

τωπίσει ενδεχόμενη πυρκαγιά.

Ανάλογα με τα ευρήματα θα αναπτυχθεί

ένα σχέδιο για πρόληψη, αντιμετώπιση

και στρατηγικές που θα ελαχιστοποιή-

σουν την πιθανή απώλεια ανθρώπινης

ζωής καθώς και φυσικού πλούτου.

Θα προσφερθεί πρακτική εκπαίδευση σε

όλους τους ενδιαφερόμενους και θα πα-

ρουσιαστεί ένα τελικό σχέδιο. Παράλλη-

λα θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλά-

δια με χάρτες και CD, γιατί οι μελετητές

θεωρούν ότι οι κάτοικοι πρέπει να έχουν

ένα κατάλληλο σχέδιο για την πρόληψη

αλλά και αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς.

Η όλη εργασία θα πραγματοποιηθεί σε

τρία στάδια.

Όπως παρατηρεί κανείς μέσα από τα

στοιχεία της πρότασης, οι μελετητές δί-

νουν βάρος στη γνώση και στην πρόλη-

ψη. Στην προετοιμασία και την κατανόη-

ση της πυρκαγιάς. Στη διαφορετική αντι-

μετώπιση και συμπεριφορά ανάλογα με

τον τόπο και την εποχή.

Γιατί οι πυρκαγιές δεν μπορούν να απο-

φευχθούν, αλλά η κατάλληλη προετοιμα-

σία θα μειώσει την επίδρασή τους.

Το κόστος της μελέτης όπως ενημέρωσε

ο Π. Κουλουβάρης θα ανέλθει στα

50.000 περίπου ευρώ και υπάρχουν χο-

ρηγοί που θα καλύψουν κάποιον ποσό. 

Ενστάσεις είχε καταθέσει ο Αντιδήμαρ-

χος Π. Καριώτης, όσον αφορά τους με-

λετητές. Πρότεινε να ζητηθεί η εμπειρία

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Ελ-

λάδας.

Σχέδιο προστασίας κοινωνίας – φυσικού περιβάλλοντος Βουλιαγμένης

Σκοτώθηκε εν υπηρεσία

οδηγός απορριμματοφόρου

του Δήμου 

Βουλιαγμένης

Υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, έχασε τη

ζωή του ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δή-

μου Βουλιαγμένης, Φώτης Σουιτσμές, 52

ετών-ανήμερα των γενεθλίων του- το πρωί του

περασμένου Σαββάτου, κατευθυνόμενος προς

τη χωματερή Άνω Λιοσίων για να αδειάσει το

απορριμματοφόρο. 

Στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού προς Αιγάλεω,

πάνω στην στροφή, το βαρύ όχημα εξετράπη

της πορείας του και κατέληξε πάνω στο Πι που

αναγράφεται η ονομασία της εξόδου. Χρειά-

στηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες των αν-

δρών της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβί-

σουν τον άτυχο οδηγό από την στραπατσαρι-

σμένη καμπίνα του απορριματοφόρου. 

Δυστυχώς, ο Φώτης Σουιτσμές εξέπνευσε λί-

γο μετά την διακομιδή του στο νοσοκομείο. Οι

πραγματογνώμονες της Τροχαίας έχουν ήδη

εξετάσει το κατεστραμμένο όχημα, αλλά δεν

είχαν ανακοινώσει το πόρισμά τους μέχρι την

Παρασκευή 29 Μαϊου, που τυπωνόταν η

«Εβδόμη».

Στις δύο κόρες του αδικοχαμένου Φώτη Σουι-

τσμέ, που πριν λίγα χρόνια είχαν χάσει και τη

μητέρα τους, η «Εβδόμη» εκφράζει τα συλλυ-

πητήριά της και εύχεται να υλοποιηθεί το τα-

χύτερο δυνατό η εκφρασμένη βούληση της

Δημοτικής Αρχής Βουλιαγμένης - όπως μάθα-

με - , να συμπαρασταθεί έμπρακτα στα δύο ορ-

φανά κορίτσια.

H Νομαρχιακή Διοικού-

σα Επιτροπή της Νέας

Δημοκρατίας, οργανώ-

νει εκδήλωση - ομιλία με

ομιλητή τον Υπουργό

Πολιτισμού Αντώνη Σα-

μαρά, με θέμα “Ευρωε-

κλογές 2009”, την Τε-

τάρτη 3 Ιουνίου στις

7.30μ.μ. στο Μουσείο

Βορρέ (Παρ. Διαδόχου

Κων/νου Παιανία).

Προεκλογική

συναυλία

ΣΥΡΙΖΑ στην 

Βάρκιζα

Το Σάββατο 30 Μάη, στις

8.00 το Βράδυ ο ΣΥΡΙΖΑ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

- ΒΟΥΛΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ

σας περιμένει όλους στη

προεκλογική συγκέντρωση

- συναυλία στη Βάρκιζα (Λι-

μάνι).

Θα μιλήσει ο Νίκος Βούτσης,

μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ. 

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμ-

μα συμμετέχουν:

Μίλλυ Στιλόγλου-τραγούδι

Στέλιος Κάτσαρης-τραγού-

δι, πιάνο.

Δημόσια ομιλία θα πραγ-

ματοποιήσει ο καθηγητής

ευρωπαϊκής πολιτικής και

Αναπληρωτής Βουλευτής

στην Περιφέρεια Αττικής

Νίκος Γιαννής, την Πέ-

μπτη 4 Ιουνίου στις 8μ.μ.

σε ανοιχτή συγκέντρωση

στην πλατεία του Δημαρ-

χείου Βουλ/νης (Αφροδί-

της 2, Βουλιαγμένη).

Ψηφίζοντας στις ευρωε-

κλογές αποφασίζουμε

εμείς οι ίδιοι ποιος θα επη-

ρεάσει το μέλλον μας και

την καθημερινή μας ζωή.

Εμείς οι Ευρωπαίοι πολί-

τες και τα κράτη μας ιδρύ-

σαμε μέσα από τις στά-

χτες του β’ παγκοσμίου

πολέμου, του ευρωπαϊκού

εμφυλίου πολέμου, τη ση-

μερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δικαίωμα και ταυτόχρονα

υποχρέωση καθενός και

καθεμιάς από εμάς είναι

να πετύχουμε και να δια-

τηρήσουμε μια ελεύθερη,

περιβαλλοντικά βιώσιμη

και πολύ-πολιτισμική Ευ-

ρώπη, του δικαίου και της

δικαιοσύνης για όλους. Η

Ευρώπη προσφέρει ήδη

πολλά σε όλους εμάς τους

πολίτες, Ευρώπη είμαστε

όλοι μαζί. Αν εμείς δεν ψη-

φίσουμε, τότε κάποιοι άλ-

λοι με την ψήφο τους θα

αποφασίσουν ποιος θα

μας εκπροσωπεί στη μόνη

άμεσα εκλεγμένη ευρω-

παϊκή κοινοβουλευτική

συνέλευση. Ενώπιον μια

πρωτόγνωρης διεθνούς

κρίσης, με οικονομική, κλι-

ματική, περιβαλλοντική,

ανθρωπιστική, μετανα-

στευτική και κοινωνική

διάσταση, ενώ νέες απει-

λές για τη δημόσια υγεία

και ασφάλεια έχουν εμφα-

νισθεί, η Ελλάδα οφείλει

να επιλέξει την υπευθυνό-

τητα αντί της δημαγωγίας,

την ποιότητα αντί της ευ-

τέλειας, τις βαθιές μεταρ-

ρυθμίσεις που επείγουν

αντί της στασιμότητας,

την αλλαγή συμπεριφοράς

και συνηθειών όλων μας,

να συνειδητοποιήσουμε

πως είμαστε ψηφοφόροι

για μια μέρα, Ευρωπαίοι

πολίτες κάθε μέρα!

Νέος 

Γραμματέας

στην Ν.Ε. 

Ανατ. Αττικής

Βάσει της από 26-05-

2009 απόφασης της

ΕΚΑΠ, Γραμματέας της

Νομαρχιακής Επιτροπής

Ανατολικής Αττικής ορί-

στηκε ο Ναστούλης Θω-

μάς.

«Ευρώπη είμαστε όλοι μαζί – Ευρωεκλογές 2009» 

Ανοιχτή συγκέντρωση

ομιλία στη Βουλιαγμένη
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Κυκλοφοριακή ρύθμιση Βουλιαγμένη - Βάρκιζα!
Σε Δημοτική Συνεδρίαση της Βάρης, Δευτέρα

18 Μαϊου συζητήθηκε  η κυκλοφοριακή ρύθμι-

ση της Βουλιαγμένης στο κομμάτι που αφορά

την οδοό Παναγούλη, που μονοδρομείται

προς τα πάνω.

Όπως διαπιστώθηκε, η παρουσία του κόσμου

στο συμβούλιο, προερχόταν από την οδό Πα-

ναγούλη στη Βουλιαγμένη, οι οποίοι περίμε-

ναν μία θετική απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βάρης ως προς την μονοδρόμηση της

οδού Παναγούλη. Κι αυτό γιατί το ΥΠΕΧΩΔΕ

ζητάει τη σύμφωνη γνώμη του όμορου Δήμου

Βάρης – Βάρκιζας.

Και σωστά γιατί μονοδρομώντας την Πανα-

γούλη μόνο προς τα πάνω αποκόπτει στους

Βαρκιζιώτες την πρόσβασή τους στη Βουλιαγ-

μένη από την οδό Παναγούλη, η οποία είναι

δευτερεύουσα αρτηρία κυκλοφορίας.

Οσοι ανεβαίνουν την οδό Αφροδίτης από τη

Βάρκιζα προς Βουλιαγμένη θα πρέπει ή να

επιστρέφουν πίσω από τη Φλέμιγκ προς Βάρη

ή να μπαίνουν στα Πηγαδάκια στην οδό Μενε-

λάου που στη συνέχεια γίνεται Αθηνών (σύ-

νορα Βούλας – Βουλιαγμένης), που όμως έχει

αντίθετη κατεύθυνση (προς τα πάνω). Ετσι

ακολουθώντας έναν λαβύρινθο (Μενελάου,

Λυσικράτους, Ηλέκτρας, Πανδώρας  και  στη

συνέχεια  Φαέθοντος για να βγει στην παρα-

λιακή, ή Ατλαντίδος και ξανά Παναγούλη έχο-

ντας διασχίσει το μισό …λαβύρινθο, μετά θα

βγαίνει χαμηλά στην Παναγούλη που σε ένα

τετράγωνο θα είναι διπλής κατεύθυνσης για

να καταλήξει στην παραλιακή λεωφόρο.

Διαφορετικά θα πρέπει ανεβαίνοντας την

Αφροδίτης να στρίβει αριστερά στη Θησέως  -

πλατεία Ζησιμοπούλου – Βορεάδων για να κα-

τέβει από το Νεκροταφείο στην παραλιακή,

στο ύψος της Βουλιαγμένης.

Η Βάρκιζα θα έχει μία ιδιαίτερη επιβάρυνση

μέσα στη μικρούς δρόμους, δίπλα από το σχο-

λείο, αφού η κίνηση θα κατευθύνεται προς τα

εκεί.

Αυτός που ανεβαίνει την Παναγούλη προς

Βάρκιζα επίσης θα πρέπει να κατευθυνθεί

προς Φλέμιγκ καταλήγοντας στη Βάρη ή να

πάει δεξιά προς την πλατεία Ζησιμοπούλου

και από εκεί προς την παραλία της Βάρκιζας.

Αυτός που ανεβαίνει την Αθηνών (Πηγαδά-

κια), συναντάει τη Μενελάου που δεν επιτρέ-

πει την είσοδο (αντίθετη κατεύθυνση). Ετσι

πρέπει να ακολουθήσει το λαβύρινθο που πε-

ριγράφουμε πιο πάνω μέσα από τα στενά της

Βουλιαγμένης για να οδηγηθεί υποχρεωτικά

προς την παραλιακή της Βουλιαγμένης και

από εκεί να κατευθυνθεί προς Βάρκιζα.

Ο κάτοικος που μένει ψηλά στα Πηγαδάκια

πρέπει να πάει μέσω …Λαμίας για να ψωνίσει

μία φραντζόλα ψωμί στην “Ηπειρώτισα” για

παράδειγμα.

Η πολιτική των Δημάρχων για ψηφοθηρική ικα-

νοποίηση έχει οδηγήσει σε έναν τραγέλαφο

κυκλοφορίας, με μονοδρομήσεις, αποκλι-

σμούς, στενέματα για να προστατευθούν δή-

θεν οι κάτοικοι της συγκεκριμένης οδού, επι-

βαρύνοντας έτσι δρόμους πολύ μικρότερου

πλάτους και τιμωρώντας βέβαια τους οδη-

γούς.

Οι τρεις όμοροι Δήμοι Βούλα, Βάρη και Βου-

λιαγμένη συνδέονταν μεταξύ τους από τις

οδούς Αθηνών (Πηγαδάκια Βούλα), Παναγού-

λη (Βουλιαγμένη) και Αφροδίτης Βάρκιζα. Αν

θα δείτε τους παλιούς οδηγούς κυκλοφορίας

τους δρόμους αυτούς τους έχουν δευτερεύο-

ντες άξονες.

Τώρα και οι τρεις αυτοί δρόμοι έχουν μόνο

άνοδο!

Κι αφού φτάσουν λοιπόν στο …καταράχι τι γί-

νεται. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε τι θα γίνει

παρακάτω, πρώτος διδάξας ο δήμαρχος Βού-

λας που απέκοψε την οδό Αθηνών στα Πηγα-

δάκια.

Η αντίληψη ότι γίνεται για να αποφεύγονται

τα τροχαία είναι μάλλον αστεία, γιατί τότε θα

πρέπει να κλείσουμε όλους τους δρόμους.

Τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν περισσότερο

στους μικρούς δρόμους παρά στους μεγά-

λους, αναλογικά με τον φόρτο κυκλοφορίας

που έχουν.

Επανερχόμενοι λοιπόν στη συνεδρίαση της

Βάρης, οι σύμβουλοι όλοι φάνηκαν προβλη-

ματισμένοι με αυτή την αλλαγή. Ο  Δ. Κυπριώ-

της αντίθετος και κάθετος σε μια θετική από-

φαση του Δ.Σ. Βάρης. Επισημάνσεις και από

τη Λυδία Αργυροπούλου. Από κάτω από το

ακροατήριο διαφωνίες μεταξύ τους. Ετσι για

να ηρεμήσουν τα πράγματα ο πρόεδρος προ-

χώρησε σε διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα ει-

σηγήθηκε ο πρόεδρος την αναβολή του θέμα-

τος, όπως και έγινε.

Αναμένεται να επανέλθει στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο της Βάρης.

Να αφαιρεθεί η

αρμοδιότητα

από τους

ΟΤΑ
Φτάνουμε λοιπόν στο συ-

μπέρασμα, μετά από μία

εμπειρία ετών, ότι οι Δήμαρ-

χοι είναι ακατάλληλοι να

εφαρμόζουν κυκλοφορία

στους Δήμους, γιατί γίνεται

πάντα πρόχειρα, χωρίς ειδι-

κούς  ή κατευθυνόμενους

μελετητές κατά τις επιθυ-

μίες των Δημάρχων, αδιαφο-

ρώντας για την συνέχεια

του δρόμου με τον όμορο

Δήμο.

Και όταν εφαρμόζεται μία

μελέτη, την επομένη αρχίζει

το κόψιμο και το ράψιμο

ανάλογα με τα παράπονα

και τας …υπογραφάς των

κατοίκων!!   Αννα Μπουζιάνη

Από την άλλη η Βουλιαγμένη βιάζεται να

εφαρμόσει τη μελέτη. Οι κάτοικοι της οδού Πα-

ναγούλη πιέζουν. Οι κάτοικοι των άλλων μι-

κρών δρόμων δεν γνωρίζουν τι τους περιμέ-

νει, αφού θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα λα-

βύρινθο κάθε φορά για να μπουν ή να βγουν

από τη γειτονιά τους. Ο Δήμαρχος της Βου-

λιαγμένης το βλέπει μάλλον με σκεπτικισμό,

γιατί είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει διαμαρ-

τυρίες από τους κατοίκους των άλλων οδών.

Για τη μονοδρόμηση της οδού Αθηνών στα

Πηγαδάκια είχαμε ασχοληθεί εκτενέστατα το

2001 (ΕΒΔΟΜΗ αρ. φ. 158, 20.1.01), όταν ο

δήμαρχος Γ. Μάντεσης τη στένεψε και την

έκανε άνοδο αδιαφορώντας για τα διατάγμα-

τα, τις αποφάσεις, και τους όμορους δήμους.

Πέρα από το ρεπορτάζ, είχαμε δημοσιεύσει

επιστολή του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Κ.

Ασλανίδη, που επεσήμαινε την σπουδαιότητα

της οδού Αθηνών  παρουσιάζοντας νόμους

και διατάγματα. 

Η οδός Αθηνών – γράφει - «ήταν και είναι

επαρχιακή και παρουσιάζεται σε όλα τα πα-

λαιά σχέδια του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ από το 1950.

Υπήρχαν όμως οπωσδήποτε και παλαιότερα.

Τμήμα της ήταν, η μόνη οδός που συνέδεε,

τότε τη Βουλιαγμένη με τη Αθήνα μέσω Κο-

ρωπίου με την Ενωτική της Εθνικής οδού

(αρίθμηση 3/1959 ή αριθ. 9/1963) Αθηνών –

Βουλιαγμένης – Σουνίου και την Επαρχιακή

22 (Δ’ ε 2.56 ΦΕΚ Α. 47) ως η αριθ. 20 που

ήταν η «Κορωπί – Βάρη – Βουλιαγμένη. Η αρ.

22 επαρχιακή, ήταν «Βάρη – Βάρκιζα».

…Η οδός Αθηνών ήταν συνέχεια της ενωτι-

κής επαρχιακής οδού αρ. 25 με τις όμοιες αρ.

22 (Βάρη-Βάρκιζα)  και 20 (Κορωπί – Βάρη –

Βουλιαγμένη) που είχαν εγκριθεί το 1956

Δ.8.2/56 ΦΕΚ 47Α προς τον Αγιο Νικόλαο Πάλ-

λων και από εκεί προς Καβούρι και Βουλιαγ-

μένη. Δηλαδή υπήρχε η Κορωπίου – Βάρης –

Βουλιαγμένης) που συνέπιπτε με την οδό Σε-

λήνης μέχρι τη λεωφόρο Αλκυονιδών (σήμε-

ρα Καραμανλή) – Αθηνάς που έφθανε μέχρι

τον Αγιο Νικόλαο Πάλλων στο Καβούρι».

Άννα Μπουζιάνη
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Επανήλθε όμως, με νέα κλήση για Δη-

μοτικό Συμβούλιο, την προχθεσινή Τε-

τάρτη με έβδομο θέμα τη «συζήτηση

και λήψη απόφασης επί του αιτήματος

της Κάντζας Εμπορικής Α.Ε. για την

οριοθέτηση περιοχής οργανωμένης

ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριο-

τήτων τριτογενούς τομέα στο Κτήμα

Καμπά», όπως ακριβώς το καταγράφει

η Ημερήσια διάταξη.

Η άποψη του Δημάρχου ότι προσήλ-

θαν για ενημέρωση δεν έπεισε και δεν

το έδειχνε τουλάχιστον η ημερήσια

διάταξη. Εκτός και δεν είχαν σωστή

ενημέρωση με τον πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο κόσμος και την προηγούμενη φορά

και τώρα ζητούσε ενημέρωση. Και

ακριβώς επειδή δεν έγινε και προχώ-

ρησαν σε επόμενη συνεδρίαση με το

ίδιο ακριβώς θέμα, εξαγριώθηκαν.

Είχαν αποκλείσει για άλλη μια φορά

την είσοδο του Δημαρχείου, αλλά οι

περισσότεροι σύμβουλοι είχαν μπει

πολύ νωρίτερα από τη συνεδρίαση,

αφού συνεδρίαζαν στις 7, οι κάτοικοι

απέκλεισαν την είσοδο στις 6.30 και οι

σύμβουλοι ήταν μέσα. Σχεδόν όλοι της

πλειοψηφίας και από τη μειοψηφία οι

Γιώργος Σμέρος, Γιώργος Μερτζάνος,

Μαρία Λεβαντή και Κ. Χατζησταματί-

ου. Αυτό έδωσε το «πράσινο φως» στο

προεδρείο να προχωρήσει στη συνε-

δρίαση.

Ο τ. αντιδήμαρχος Θ. Σμυρλιάδης που

ήρθε στην ώρα του προσπάθησε να

σπάσει το μπλοκ για να μπει, εξαγριώ-

νοντας τους κατοίκους. Χρησιμοποίη-

σε άσχημη γλώσσα απέναντι στους νε-

ολαίους που έκλειναν την είσοδο και

παρενέβησαν πιο «ώριμοι» για να απο-

φευχθούν τα χειρότερα.

Ο Αν. Μπουντουβάς προσήλθε αλλά

δεν εισήλθε, αφού η είσοδος ήταν

κλειστή.

Μετά μισή ώρα, έμαθαν ότι η συνε-

δρίαση γίνεται και αποφάσισαν να ει-

σέλθουν στο Δημαρχείο και να παρέμ-

βουν στο Δ.Σ.

Η Τζέλα Φικούρα μιλώντας ως επικε-

φαλής των κατοίκων τόνισε ότι οι δη-

μότες ζητούν ενημέρωση. Γιατί το θέ-

μα Καμπά είναι ένα τεράστιο ζήτημα

και επιβάλλεται να γίνουν λαϊκές συ-

νελεύσεις, να ενημερωθεί ο κόσμος,

να πει την άποψή του πριν το Δ.Σ. πά-

ρει αποφάσεις. Αυτό ζητήσαμε και την

προηγούμενη φορά, αυτό ζητάμε και

τώρα. Σε περίπτωση που δεν ακουστεί

το αίτημά μας η συνεδρίαση του Δ.Σ.

θα ματαιωθεί.

Θέλουμε δέσμευση από το Δ.Σ., ότι

δεν θα ξαναέρθει το θέμα για συζήτη-

ση αν δεν προηγηθούν γενικές συνε-

λεύσεις και ενημέρωση.

Ο επικεφαλής συνδυασμού της μειο-

ψηφίας Τάσος Μπουντουβάς μιλώντας

διαδικαστικά, (ο οποίος σημειωτέον

βρισκόταν έξω ανάμεσα στον κόσμο,

αφού η είσοδος του Δημαρχείου ήταν

αποκλεισμένη)  κατέθεσε ότι επειδή

εκρεμμεί η απόφαση του Ρυθμιστικού

Σχεδίου Αττικής και θα συζητηθεί από

τη Νομαρχία, και ταυτόχρονα είναι ένα

ζήτημα που αφορά πάρα πολύ κόσμο

και επειδή και το  Καμπά είναι ένα ζή-

τημα που αφορά πάρα πολύ κόσμο,

πρότεινε να αναβληθεί το θέμα Καμπά

και να επανασυζητηθεί αφού τηρηθεί η

διαδικασία ενημέρωσης.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς, τό-

νισε ότι είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ

σοβαρό για την πόλη. Ότι η  συγκεκρι-

μένη πρόταση για το Ρυθμιστικό Σχέ-

διο Αθήνας έχει κατατεθεί από τις

18/5/2007 με την μορφή του κατεπεί-

γοντος, εδώ και δύο χρόνια.

Αν δεν υπήρχε η παρέμβαση του Δη-

μοτικού μας Συμβουλίου θα είχε λη-

φθεί απόφαση.  Τόσο το Ρ.Σ.Α. όσο και

το σχέδιο Νόμου για τα Επιχειρηματι-

κά Πάρκα είναι δυσμενέστατα για την

πόλη. Αν καθένας θέλει να διαβάσει

και να μελετήσει δεν έχουμε καμία

αντίρρηση.

Παρεμβάσεις ανεβάζουν την ένταση

και σταματάει ο Δήμαρχος. 

«Εχετε φτάσει σε αδιέξοδα την πόλη.
Νεκροταφεία τη γεμίσατε. Και πάτε να
την κάνετε απέραντο νεκροταφείο»,
φωνάζει κάτοικος.

Η νομαρχιακή σύμβουλος Ιωάννα

Στεργίου, εξήγησε ότι η Νομαρχία δεν

πήρε απόφαση να απορρίψει ή να

εγκρίνει το ΡΣΑ. Αποφάσισε να γίνουν

συνελεύσεις ανά περιοχές για να ενη-

μερωθούν οι κάτοικοι και το Σεπτέμ-

βριο θα αποφασίσει.

Μην πάτε πιο γρήγορα και πάρετε μία
απόφαση για το Καμπά, που θα δε-
σμεύσει όλη την περιοχή και τις χρή-
σεις της περιοχής.
Η δραστηριότητα αυτή στο κτήμα Κα-
μπά, δεν αφορά μόνο την Παλλήνη. Θα
επηρεάσει όλα τα Μεσόγεια και όλη
την Ανατ. Αττική.

Ο Δημοσθ. Μπαρούτας, επίσης νομαρ-

χιακός σύμβουλος, έκρινε ότι δεν έχει

ενημερωθεί ο πολίτης και είναι ανα-

γκαίο να γίνει. Και προέτρεψε να μην

αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Γιώργος Σμέρος ζήτησε να τοποθε-

τηθεί, αλλά οι διαμαρτυρίες των κατοί-

κων δεν του το επέτρεπαν. Ο Γ. Σμέ-

ρος είναι από τους συμβούλους που

βρισκόταν μέσα στο Δημαρχείο πολύ

νωρίτερα από τη συνεδρίαση.

Κάτοικος: Το πρόγραμμα συνεργασίας
στις προηγούμενες δημοτικές εκλο-
γές, έγραφε όχι στο εμπορικό Κέντρο
στου Καμπά, τόνισε απευθυνόμενη

στον Γ. Σμέρο.

Εκπρόσωπος της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ζήτησε να σεβαστούν τα εκλεγμένα

όργανα, και δήλωσε ότι η απόφασή

τους είναι να μη δεχθούν τα έργα στου

Καμπά.

Μιλώντας ο πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής

τόνισε ότι δεν έχουν ενημερωθεί για

το θέμα παρ’ ότι τους αφορά άμεσα.

Ενημέρωση ζητούν οι κάτοικοι 
Δεν άκουσε τη φωνή των δημοτών η Δημοτική Αρχή την προηγούμενη εβδο-

μάδα και επανέλαβε τη συνεδρίαση με το ίδιο ακριβώς θέμα.

Άλλη μια συνεδρίαση που δεν έγινε στην Παλλήνη, εξαιτίας της επένδυσης

που προσπαθεί να περάσει η Reds στο Κτήμα Καμπά.

Όπως είχαμε γράψει και στο προηγούμενο φύλλο μας, την περασμένη Τετάρ-

τη δεν συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, που είχε ως θέμα συζή-

τησης την πρόταση της Reds. Οι κάτοικοι απέκλεισαν την είσοδο του Δημαρ-

χείου και δεν επέτρεψαν στους συμβούλους να εισέλθουν. Ετσι η μειοψηφία

έμεινε απέξω, ενώ η πλειοψηφία πέρασε από την «κερκόπορτα» και είχε απαρ-

τία το Δ.Σ. αν ήθελε ο Δήμαρχος να προχωρήσει. Παρ’ όλα αυτά και τον τιμά,

δεν προχώρησε.
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Και τους αφορά γιατί γίνεται δίπλα

από δύο σχολεία (το 2ο Γυμνάσιο και 2ο

Λύκειο είναι κολλητά). 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου της Κά-

ντζας σημείωσε ότι δεν το «πιάσανε»

το θέμα καθόλου, παρά τις επισημάν-

σεις τους. 

«Μία λαϊκή συνέλευση δεν κάνατε
πουθενά. Θέλετε ντε και καλά να πε-

ράσετε το έργο. Σας ψηφίσαμε, αλλά
με ποια προϋπόθεση; Να εξυπηρετείτε
τα συμφέροντα τα δικά μας.  Εγώ πε-
ρίμενα από τους συμβούλους της Κά-
ντζας να έρθουν να μιλήσουμε. Κανείς
δεν ήρθε».

Σε κανένα από τα προεκλογικά προ-

γράμματα των παρατάξεων, δεν γρά-

φατε τίποτα για το κτήμα Καμπά. Αρα

κάνετε κάτι για το οποίο δεν σας ψη-

φίσαμε ποτέ.

Εχετε εκλεγεί με δημοκρατικές διαδι-

κασίες. Σεβόμαστε τη δημοκρατική

διαδικασία γι’ αυτό ζητάμε να έρθετε

να μας ενημερώσετε. Και να πάρει

απόφαση η τοπική κοινωνία.

Ποια είναι η πρεμούρα σας, χωρίς να

έχει αποφασίσει η Νομαρχία να θέλετε

να το ψηφίσετε. Τι κρύβεται από πίσω; 

Η ποιότητα ζωής των κατοίκων δεν

μπαίνει σε αντιστάθμισμα του τι μας

δίνουν.

Κάτοικος:

Πριν από κάμποσους μήνες είχατε συ-
ζητήσει για το εμπορικό κέντρο Καμπά
και πήρατε μία απόφαση να περιμένε-
τε το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Τι άλλα-
ξε; Γιατί βιαζόμαστε να πάρουμε μία
απόφαση.
Να επικαιροποιηθεί η προηγούμενη
απόφαση του Δ.Σ. τόνισε κάτοικος.

Η Ενωση Γονέων & Κηδεμόνων του

Δήμου Παλλήνης μετά από συζήτηση

στο Διοικητικό της Συμβούλιο πήρε αρ-

νητική απόφαση για το Καμπά.

Πώς προστατεύονται τα παιδιά μας μέ-

σα από την πρόταση της Reds;

Ο Παν. Πολίτης (πρώην δημοτικός

σύμβουλος) και γραμματέας της Τ.Ε.

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Παλλήνης  τόνισε ότι οι μει-

οψηφίες μπαίνουν μπροστά, απαντώ-

ντας σε αιτίαση ότι είναι λίγοι οι κάτοι-

κοι, λέγοντας χαρακτηριστικά: «και για
την αποχέτευση να μιλούσαμε διακό-
σια άτομα θα είμαστε».
Εδωσε τη στήριξή του στους δύο επι-

κεφαλής των παρατάξεων της μειοψη-

φίας και στις θέσεις που πήραν.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψη-

φίας Θ. Γκοτσόπουλος μίλησε για δύ-

σκολη ημέρα και δύσκολες αποφάσεις.

Υιοθέτησε την πρόταση που έκανε ο

Αν. Μπουντουβάς, και υπενθύμισε την

πρότασή του το 2007, που μιλούσε για

ενημέρωση, για συγκεντρώσεις, για

επισκέψεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ, πράγματα

που δεν έγιναν και γι’ αυτό έφτασαν

στη σημερινή κατάσταση.

Ο Δήμαρχος επανερχόμενος εξήγησε

ότι δεν υπάρχει καμία εισήγηση ούτε

από το προεδρείο ούτε από την Επι-

τροπή για το θέμα. 

Διακόπηκε για άλλη μια φορά και

απευθυνόμενος προς την Τζ. Φικούρα

μίλησε με αιχμές κατά του προσώπου

της. 

Η Τζ. Φικούρα ζήτησε εξηγήσεις και

φτάνοντας μπροστά στο προεδρείο

πέταξε ένα ποτήρι νερό προς τον Δή-

μαρχο. (απρεπής ενέργεια που καυτη-

ριάστηκε από όλους). Ηταν και η αιτία

να διακοπεί το συμβούλιο.

Σ..Σ. Πρέπει να διαθέτει κανείς γερά

νεύρα και μεγάλο στομάχι σε τέτοιες

ώρες. Δεν πρέπει να λειτουργεί με το

θυμικό.

Αργότερα, στο γραφείο του Δημάρ-

χου, ζήτησε δημόσια συγνώμη από το

Δήμαρχο για το ατυχές περιστατικό.

Δεν αρκεί η πρόθεση

Σε συζήτηση που είχαμε αργότερα με

το  Δήμαρχο, προσπάθησε να εξηγήσει

ότι δεν υπήρχε πουθενά εισήγηση για

το θέμα και επομένως δεν μπορούσαν

να γνωρίζουν οι κάτοικοι τι απόφαση

θα έπαιρναν.

Εχω έρθει μέσα με όλα τα ΦΕΚ, με
όλους τους νόμους για να κάτσω να
ενημερώσω τον κόσμο.
Δύο χρόνια ενημερώνω. 
Μέσα σ’ αυτές τις διαδικασίες εμείς
μπήκαμε στην μέση. Θα μπορούσαμε
να κάτσουμε στην άκρη και να σφυρί-
ζουμε αδιάφορα. 
Δεν είμαστε υποχρεωμένοι από το Νό-
μο να μπαίνουμε σ’ αυτή τη διαδικασία
σήμερα. Ούτε ήμασταν υποχρεωμένοι
πριν δύο χρόνια όταν το συζητήσαμε
στο Δ.Σ. Γιατί ο νόμος δεν μας το επι-
βάλει.
Δεν μπορούμε όμως να αποφασίζουν
για την πόλη μας και εμείς να σφυρί-
ζουμε αδιάφορα. Γι’ αυτό μπήκαμε.

Και για να λέμε τα πράγματα με το
όνομά τους, τη ζώνη προστασίας το-
πίου, που υπήρχε από το 1993 από το
Στέφανο Μάνο, την άλλαξε η Τζ. Φι-
κούρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Να πάτε στα πρακτικά του Δ.Σ. Και θέ-

λετε να ακούσετε τι έβαλε; Χώροι συ-
νάθροισης κοινού, εκθεσιακοί χώροι
και καταστήματα, χώροι εστίασης και
αναψυχής, τουριστικά καταλύματα μέ-
χρι 40 κλινών! Και ψηφίστηκε δύο ημέ-
ρες πριν τις εκλογές το 2004.
Ο Νόμος για τις ΠΟΑΔΠ 2742/1999 εί-

ναι ο νόμος που τον έχει υπογράψει

Λαλιώτης, Παπαντωνίου, Παπανδρέ-

ου, Βενιζέλος, Ανωμερίτης, Σουμά-

κης, Παπαζώη, Γιαννόπουλος. Τον

ίδιο νόμο έχουμε σήμερα.

Ολες οι παρατάξεις 

ήταν ενημερωμένες

Παρ’ όλα αυτά, εγώ έκανα διαπαρατα-
ξιακή, χωρίς την αρχή της πλειοψη-
φίας. Ημουν εγώ, ο Δημ. Μουτζούρης,
ο Γιάννης Σαμέλης και ο αρχιτέκτων
Μ. Πρωτογιάννης και ο Θ. Γκοτσόπου-
λος, ο Γ. Σμέρος, ο Αν. Μπουντουβάς
και η Μ. Λεβαντή. Συζητάγαμε με τους
εκπροσώπους της εταιρίας και διεκδι-
κούσαμε. Συναντιόμαστε στον Οργανι-
σμό της Αθήνας.

Σε ερώτημα της εφημερίδας μας: Τότε
τί θα συζητούσατε αφού όλοι γνώρι-
ζαν τις προτάσεις και ήταν ενημερω-
μένοι, ο δήμαρχος μας απάντησε ότι

θα έπαιρναν με ψηφοφορία, μία από-

φαση, χωρίς να σημαίνει ότι θα ήταν

υπέρ του Καμπά.

Ανοιχτή ενημέρωση των

κατοίκων

Καταλήγουμε λοιπόν ότι είναι ανάγκη

να γίνει μία ανοιχτή δημόσια συνε-

δρίαση με μοναδικό θέμα την ενημέ-

ρωση των κατοίκων για τις προτάσεις

στο Κτήμα Καμπά.

Και πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει

προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμαρ-

χος, ο οποίος έχει δείξει ότι διαθέτει

οξυδέρκεια και δημοκρατική συνείδη-

ση και έχει μάθει να αφουγκράζεται.

Τα χειρότερα έρχονται 

Ερχονται δύο νέα σχέδια νόμου πολύ

χειρότερα. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο και

τα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Επιχειρηματικά πάρκα με συντελεστή

δόμησης 1.6 και 1.4.

Με γήπεδα 1000 τ.μ. για υψηλή όχλη-

ση και 500 τ.μ. για μέτρια όχληση.

500τ.μ. με συντελεστή δόμησης 1.6

σημαίνει ότι χτίζονται 800 τ.μ.

Περισσότερα στη σελίδα 15

για τα σχέδια στο Καμπά
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Σαν όνειρο μου φαίνεται / αυτή η εποχή. / Τα χρόνια  τα
παιδιάστικα / και οι τόσες αναμνήσεις/  

(ο Καραγκιόζης: Σουγιούλ. Σακελλάριος)

Τελικά πέρασα και από αυτό. Στα παιδικά μου χρόνια, στη γει-

τονιά είχαμε οργανώσει παραστάσεις καραγκιόζη και μάλιστα

με εισιτήριο. Η παράσταση είχε και το όνομα της οι· «φίλοι των

Σκιών». Οι φίλοι οργανωτές ήσαν, εγώ και ο Αγγελάκης, συχω-

ρεμένος χρόνια τώρα και τρίτος, ο μικρός  ο Δημητράκης, που

επεδείκνυε οσάκις του δινόταν η ευκαιρία, με μια παιδιάστικη

υπερηφάνεια, το  πόδι του, με τα δυό κολλημένα δάκτυλα -

“συνδακτυλία” όπως λέγεται επιστημονικά. Όλοι πρωταγωνι-

στές της αλάνας της γειτονιάς, άλλοτε κλωτσολογούσαμε το

αυτοσχέδιο  πάνινο τόπι και άλλοτε καβαλικεύοντας ξυλο-

φτιαγμένα από εμάς πατίνια με ρουλεμάν, κυλούσαμε με θόρυ-

βο στην κατηφόρα. Το σούρουπο, μαζευόμαστε στην αυλή μου. 

Ένα σεντόνι στερεωμένο στους δύο απέναντι τοίχους και  με

δυο τούβλα αντίβαρο για το τέντωμα στο κάτω μέρος. Και πίσω,

τα χεράκια μας - σφιχτά να διαφεντεύουν τις ξύλινες λαβές με

τους χειροποίητους μεντεσέδες, - κρατούσαν και στριφογύρι-

ζαν τις φιγούρες, κολλημένες στο φωτισμένο πανί. Την ίδια

στιγμή, ο παιδικός θεατρικός λόγος, έβγαινε αλλοιωμένος,

ανάλογα με το υποδυόμενο πρόσωπο. Εγώ σαν πιο μεγάλος, εί-

χα την πρωτοκαθεδρία και έκανα τη φωνή του Καραγκιόζη. Μα-

ζί και τα τσαλίμια στις κινήσεις και τα σκαμπανεβάσματα στη

φωνή και τις πονηρές σε υπονοούμενα βρωμοκουβέντες, όπως

«γιατί Κολλητήρι ο ουρανός είναι αρσενικού γένους και η γή

θηλυκού» και άλλα παρόμοια χαζά που προκαλούσαν το αυ-

θόρμητο γέλιο και χειροκρότημα. 

Όλα τα είχα αντιγράψει, από τη μαθητεία μου στο πασαλιμα-

νιώτικο θεατράκι του Χαρίδημου, όπου κατέθετα το μικρό μου

χαρτζηλίκι και όπου κάθε βράδυ, μαζευόταν όλο το άνθος, ή

μάλλον ο ανθός της πειραικής νεολαίας.

Όλα τα αναγκαία λειτουργικά θεατρικά εξαρτήματα,  ήσαν

φτιαγμένα από τα παιδικά χέρια και σχεδιασμένα από ένα άδο-

λο μυαλό. Σήμερα και εκ των υστέρων, φαντάζουν να είναι άξια

νοσταλγικής ανάμνησης και θαυμασμού. 

Κατ΄ αρχήν μαζεύαμε “κούτες” από γάλα. Το χάρτινο υλικό

τους ήταν σκληρό και προσφερόταν για την επεξεργασία. Κα-

λύτερο βέβαια ήταν, το κόντρα πλακέ με την τέχνη της ξυλο-

γλυπτικής. Αλλά αυτό ήταν δαπανηρό. Διαλύαμε λοιπόν τις

κούτες και τις απλώναμε στην αυλή. Άρχιζε τότε η καλλιτεχνία.

Ζωγραφίζαμε τις φιγούρες, οριοθετούσαμε κορμούς σωμάτων,

χέρια, πόδια και παράγκες. Δίναμε στις μορφές το περίγραμμα

τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, σαν την καμπούρα

στον Καραγκιόζη, την μύτη στον Μορφονιό, τον αρθρωτό λαιμό

στον Χαχαμίκο ή Εβραίο και το μακρύ χέρι σε Καραγκιόζη και

Σταύρακα. 

Για τους άλλους τους λοιπούς, το

πράγμα κυλούσε πιο εύκολα, για-

τί το σώμα κουνιόνταν σε δυο

τμήματα.Τα πόδια ολονών αιωρούνταν

και ήταν η δεξιοτεχνία του Καραγκιο-

ζοπαίχτη, να τα κάνει να διπλώνονται

ή να βροντοκοπούν απειλητικά, σαν

του Βεληγκέκα ή του Μπαρμπαγιώρ-

γο. Αυτό όμως δεν προϋπόθεται καμιά

κατασκευαστική ιδιαιτερότητα, αλλά την

ικανότητα του χειριστή. 

Τώρα, ερχόταν η ώρα της θυριδωτής

απεικόνισης. 

Τότε, δηλαδή τα χρόνια εκείνα, η σκιά

ήταν σκιά και δεν ήταν χρώμα. Αυτά ήρ-

θαν αργότερα με τον πολιτισμό και την

κατανάλωση, που στην πραγματικότητα

οδήγησαν στην αλλοίωση του

ονείρου. Γιατί το θέατρο σκιών,

είναι το όνειρο, είναι η νοσταλ-

γία, είναι η αδέσμευτη παιδική φαντασίωση που απλώνεται σε

ένα άλλο κόσμο που δεν έχει όρια, στον κόσμο που δεν έχει τις

αλυσίδες του χρόνου. 

Το φώς λοιπόν, δίνει στη φιγούρα το γενικό περίγραμμα. Δεν

δίνει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Γι΄ αυτό απαραίτητο

ήταν να τρυπηθούν τα μάτια, για να αφήσουν σαν πραγματικές

κόρες, το λιγοστό αλλά αρκετό φώς να τα διαπεράσει και να

εγγίσει τις παιδικές - και όχι μόνο - ψυχές και η φουστανέλα να

χαραχθεί στις πτυχές της, για να φανεί η ομορφιά της και ούτω

καθεξής. 

Έτσι λοιπόν, ερχόταν η σειρά της κατασκευής του “κοπιδιού’’,

του ειδικού εργαλείου που θα έκοβε το χαρτόνι. Ένα «μακρύ

καρφί» και το «Τράμ» της γραμμής, που περνώντας απρόσεκτα

πατούσε, την επιμελώς τοποθετημένη  άκρη του καρφιού και

την συνέθλιβε επάνω στην ατσάλινη ράγα στο πέρασμα του,

ήταν ο εξοπλισμός μας.  Αυτή τη στιγμή, οι ιαχές θριάμβου και

ικανοποίησης της “συμμορίας”, έκαναν τους περαστικούς να

ξαφνιάζονται. 

Το καυτό από τη σύνθλιψη καρφί, οδηγείτο στο αδηφάγο  πή-

γαινέλα τρίψιμο της λίμας κι έδινε την κοφτερή του όψη.

Με αυτό το αυτοσχέδιο εργαλείο, κόβονταν στο χαρτόνι οι τρύ-

πες και οι αυλακωτές θυρίδες, που ζωντάνευαν στο πανί, τη

φουντωτή φουστανέλα του Μπαρμπαγιώργου. 

Το σούρουπο ερχόταν η αποθέωση. Η πιτσιρικαρία της γειτο-

νιάς, μαζευόνταν στη αυλή και θρονιαζόταν με ανυπομονησία

στα σκαμνάκια που ήταν βαλμένα στη σειρά. Στην είσοδο κό-

βονταν τα εισιτήρια, γραμμένα στην “Έρρικα”, μια πανάρχαιη

γραφομηχανή, που διασώζεται ακόμα και που έχει ταξινομημέ-

νο ανάποδα, το αλφάβητο.

Εισιτήρια κόβονταν. Αλλά κανείς δεν πλήρωνε. Η ηδονή του ει-

σιτηρίου στην επιχείρηση πάντως υπήρχε. Ευτυχώς που στο τέ-

λος, ερχόταν και ο κυρ Μίμης, ξύπνιος καλοκάγαθος Κορίνθιος,

φίλος και αντάμα δεύτερος πατέρας της οικογένειας - αφού με

τη γυναίκα του την Ακριβή είχαν βαφτίσει την αδελφούλα μου

τη Μαρία - και απαιτούσε να δεί την παράσταση απο την αρχή

της, πίνοντας και το κρασάκι του. 

Εμείς τρίβαμε από χαρά τα χέρια μας, γιατί βλέπαμε το γερό

χαρτζηλίκι που θα ερχότανε. Και βάζαμε τα δυνατά μας. Τώρα

δουλεύαμε για την χορηγία. Προηγουμένως είχαμε δουλέψει

για την δόξα και την καταξίωση.      

Για μένα ο Καραγκιόζης έγραψε και μια άλλη σελίδα στη ζωή

μου. Με βοήθησε να προχωρήσω, από το συλλάβισμα της ανά-

γνωσης, στη φυσιολογική ροή του λόγου. Ο Αριστοφανικός πα-

ρονομαστής των κειμένων, με το χαμηλής ποιότητας λεξιλόγιο,

ασφαλώς αποτέλεσε πόλο έλξης για ένα συνεχιζόμενο διάβα-

σμα.  

Καμιά φορά, σκέφτομαι αναπολώντας νοσταλγικά, μέσα σε ποι-

ούς συμβιβασμούς μεγάλωνε αυτή η νεολαία. 

Όντως βιώναμε μια λαική ταπεινή ζωή, με απλές χαρές, περιορι-

σμένα απλησίαστα ιδανικά και μικρό οικογενειακό μεροκάματο,

που σκεπαζόταν όμως από μια ακαταλαβίστικη υπερηφάνεια. 

Ακαταλαβίστικη βέβαια για εμάς, για εμάς τους ανθρώπους

τους σημερινούς, τους ανθρώπους της κατανάλωσης, τους αν-

θρώπους του τίποτα.   

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Θέατρο 

«Οι  φίλοι των Σκιών» 

Με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και τη

χορηγία του Δήμου Παιανίας φιλοξενείται και

πάλι εφέτος στην Παιανία το 2ο Παγκόσμιο Συ-

νέδριο «Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός» το

οποίο ξεκινάει το πρόγραμμά του στο Ευρωπαϊ-

κό Κέντρο Τέχνης την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις

8,30 το βράδυ, με εορταστική εσπερίδα υποδο-

χής των συνέδρων, επίσκεψη στην έκθεση βυ-

ζαντινομουσικών εκδόσεων και ιστορικών ενθυ-

μημάτων «Ασμάτων Ωδές και Μαρτυρίες» και

εκδήλωση αναγόρευσης του διαπρεπή πρωτο-

ψάλτη και δάσκαλου Μανώλη Χατζημάρκου σε

επίτιμο πρόεδρο του Συνεδρίου, που αυτή τη

φορά είναι αφιερωμένο στα 80χρόνια μνήμης

του πεζογράφου μας, Αλέξανδρου Μωραϊτίδη.

Το Συνέδριο διοργανώνουν απο κοινού το Αμε-

ρικανικό Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικής και

Υμνολογίας (ASBMH) υπό την εποπτεία του

Πανεπιστημίου Pittsburgh και το Ευρωπαϊκό

Κέντρο Τέχνης (EUARCE).  Στην εφετινή σύνο-

δο θα συμμετάσχουν 35 σύνεδροι από Η.Π.Α.,

Ρωσία, Γαλλία, Σερβία, Τουρκία και Ελλάδα και

θα ακουσθούν επιλεγμένα κομμάτια από 10

ομογενειακές χορωδίες .Οι επιστημονικές ερ-

γασίες του Συνεδρίου θα καλύψουν ένα τριήμε-

ρο στην αίθουσα «Φίλιππος Νάκας» της Παια-

νίας και θα πλαισιωθούν από δυό συναυλίες βυ-

ζαντινής και ενόργανης δημοτικής μουσικής.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης. Συντονιστικός
οργανισμός του Συνεδρίου.

«Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός»

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ

Η γιορτή του Αγιο-Νικόλα στην Κάντζα

Τον Αγιο Νικόλαο της Κάντζας τίμησε και φέτος η Παλλήνη με εκδηλώσεις στον προαύ-

λιο χώρο μετά την ανακομιδή των ιερών λειψάνων.

Το Πνευματικό και Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου  με τον  Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλ-

λογο του οικισμού Αγίου Νικολάου τήρησαν το έθιμο, που έχει χρόνια τώρα καθιερωθεί.

Τα τμήματα των παραδοσιακών χορών του ΠΠΚΔΠ έδωσαν ξεχωριστή νότα με την άψο-

γη εμφάνισή τους κάτω από την καθοδήγηση της δασκάλας κας Έρης Κονδάρα. Τα παι-

διά καταχειροκροτήθηκαν από όλους τους παρισταμένους. Χαιρετισμό απηύθυνε η πρό-

εδρος του Πνευματικού Κέντρου Κ. Γκόνου-Πετράκη και ο πρόεδρος του συλλόγου του

Αγίου Νικολάου κ. Καραμπέτσας. 

Ο δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς τίμησε την εκδήλωση και ευχαρίστησε θερμά όλους τους

συντελεστές της για την επιτυχία της.
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Πόσα κερδίζουν ο πρόεδρος και 

ο πρωθυπουργός της Ρωσίας; 

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ και ο πρω-

θυπουργός Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς και μέλη των οικο-

γενειών τους υπέβαλαν στα φορολογικά όργανα δηλώ-

σεις των εισοδημάτων τους για το 2008. 

Το Δεκέμβριο 2008 ο πρόεδρος της Ρωσίας υπέγραψε νό-

μο που υποχρεώνει τον πρωθυπουργό, τους αναπληρωτές

πρωθυπουργούς και τους ομοσπονδιακούς υπουργούς να

υποβάλουν στα φορολογικά όργανα δηλώσεις όχι μόνο

των δικών τους εισοδημάτων αλλά και των εισοδημάτων

των μελών της οικογενείας τους: συζύγων και ανήλικων

παιδιών.

Blogs

Πάντως, εαν αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε να είμαστε,

εγώ προτιμώ να πάω για μπάνιο το τριήμερο!». ellietz 

«Η Ευρώπη είναι εκκωφαντικά απούσα. Το πιθανότερο είναι

πως θα είναι απόντες από τις κάλπες πάρα πολλοί ευρω-

παίοι. Όσοi πάμε γνωρίζουμε ότι η ψήφος έχει νόημα μόνο

για την εσωτερική πολιτική σκηνή. Δεν είναι αρκετό». 

Από «καλύβα»

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, πέθανε τον

Ιούνιο του 1996 και η περήφανη εξωτερική πο-

λιτική του. Λίγους μήνες πριν, ο διάδοχός του

στην κυβέρνηση της χώρας και στην αρχηγία

του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Κώστας Σημίτης, συνυπέγραφε

με τον τότε πρόεδρο των Η.Π.Α. Μπιλ Κλίντον

στο οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου το περί-

φημο “non paper”, το μνημόνιο δηλαδή της

άτυπης συμφωνίας μεταξύ αμερικανικής και

ελληνικής κυβέρνησης, για την από μέρους

μας εκ βάθρων αναθεώρηση της εξωτερικής

μας πολιτικής σε ότι αφορούσε τις σχέσεις

μας με την Τουρκία-και όχι μόνο. 

Παρών στην υπογραφή της συμφωνίας ήταν ο

Γιώργος Παπανδρέου, για τον οποίο το κείμε-

νο ανέφερε ότι οριζόταν από τα δύο μέρη ως

εγγυητής κοινής αποδοχής για την υλοποίηση

των συμφωνηθέντων! Αντίγραφο αυτής της

«μουλωχτής» συμφωνίας είχε περιέλθει στα

χέρια του Ανδρέα Παπανδρέου και το πλήρες

κείμενό της είχε τότε δημοσιευθεί στο παλιό,

καλό «Ποντίκι» - το σημερινό είναι ένα καλο-

θρεμμένο και ακίνδυνο χάμστερ σαλονιού. 

Χρόνια μετά τον θάνατο του ιδρυτή του

ΠΑ.ΣΟ.Κ., στη διάρκεια της δεύτερης τετραε-

τίας Σημίτη, επινοήθηκε ο γνωστός εκβιασμός

μέσω Σ.Δ.Ο.Ε. για το, κατά Ευάγγελο Γιαννό-

πουλο, «κωλόσπιτο», ώστε να αναγκαστεί η

Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου να παραδώσει

στον ικέτη-διαμεσολαβητή Αντώνη Λιβάνη, το

εις χείρας της επίσημο αντίγραφο του κατά τα

άλλα ανεπίσημου, πλην ισχύοντος, αμερικα-

νο-ελληνικού κωλο-paper. Κι όταν το βρωμό-

χαρτο άλλαξε χέρια, τα τζίνια του Σ.Δ.Ο.Ε ξα-

ναμπήκαν στο μαγικό λυχνάρι του πρωθυ-

πουργικού γραφείου, ξεχνώντας δια παντός

τις φοβερές και τρομερές καταγγελίες περί

«πόθεν έσχες» και ξεπλύματος «βρώμικου

χρήματος».

Στην ατέλειωτη-κατά πως φαίνεται-αλυσσίδα

δουλείας, των επικίνδυνων, ταπεινωτικών,

ατελέσφορων και ανανταπόδοτων υποχωρή-

σεών μας έναντι των τουρκικών ορέξεων, ήρ-

θε πρόσφατα να προστεθεί ένας ακόμα κρίκος

με την μορφή του Τούρκου διοικητή στο να-

τοϊκό στρατηγείο της Λάρισας. Επιβεβαιώνο-

ντας έτσι ότι το παλιόχαρτο διατηρεί την ακα-

τάλυτη ισχύ της συμφωνίας μεταξύ Φάουστ

και Μεμφιστοφελή.

Το πανάρχαιο πρόβλημα των όπου γης εθελό-

δουλων υποτακτικών του όποιου δυνάστη,

έγκειται στην εκτέλεση του πρώτου θελήμα-

τος του αφέντη. Ο πρώτος χαλκάς στεριώνει

την εξάρτηση και την υποταγή. 

Όσοι χαλκάδες και να περαστούν μετά, δέ-

νουν πάνω στον πρώτο. Άμα δεχθείς να σου

περάσουν το πρώτο βραχιόλι, πάει, τέλειω-

σες, σ’ έχουν για πάντα στο χέρι. Θα κάνεις

αδιαμαρτύρητα ότι κι αν σου ζητήσουν. Αλ-

λιώς, θα βγάλουν στη φόρα εκείνο το πρώτο

χατήρι που τους έκανες και θα σε τελειώσουν,

θα σε ρεζιλέψουν έτσι, που να μη θέλει να σε

ξέρει, όχι μόνο ο ψηφοφόρος, αλλ’ ούτε η μά-

να σου. Βέβαια, υπάρχουν και οι «ιδεολόγοι»

Εφιάλτες. Στην Αμερική φερ’ ειπείν ζουν κά-

μποσα εκατομμύρια Ελληνοαμερικανοί αμερι-

κανικής υπηκοότητας, που έχουν την Ελλάδα

εικόνισμα στην ψυχή τους, ενώ στην Ελλάδα

ζουν κάμποσες χιλιάδες Αμερικανοέλληνες,

επισήμως ελληνικής υπηκοότητας, που βγά-

ζουν σπυράκια στο άκουσμα οτιδήποτε ελλη-

νικού. Η παρουσία των δεύτερων στον ελλαδι-

κό πολιτικό κόσμο είναι καταδικαστικά πολυ-

πληθής, τα τελευταία 20 χρόνια.

Κι έτσι μετά το ανεπίσημο non paper της ντρο-

πής, περάσαμε στην άκρως επίσημη εθνική τα-

πείνωση των Ιμίων, και στις «γκρίζες ζώνες»,

στην συμφωνία της Μαδρίτης με την οποία

αναγνωρίσαμε κυριαρχικά δικαιώματα της

Τουρκίας στο Αιγαίο, στην κατάπτυστη παρά-

δοση Οτσαλάν στους Τούρκους, στο ρεζιλίκι

με τους ρωσικούς πυραύλους S300, όπου φτά-

σαμε στο σημείο να εκβιάζουμε μαζί με τους

Αμερικανούς την Κύπρο για να μην τους εγκα-

ταστήσει στο έδαφός της, στους θεσμοθετη-

μένους με ελληνικό νόμο και με την υπογραφή

του Γιώργου Παπανδρέου, Τούρκους επιθεω-

ρητές στα σχολικά μας βιβλία Ιστορίας (Φ.Ε.Κ.

142, 27 Ιουνίου 2001, νόμος 2929, άρθρο 1,

παρ. ι), στην, με τυφλή επιμονή βοοειδούς,

στήριξή μας στην αμερικανόπνευστη «ευρω-

παϊκή προοπτική της Τουρκίας», στην ολόθερ-

μη υποστήριξη του πρασινο-μπλέ μπλοκ εξου-

σίας στο σχέδιο Ανάν και στην αποδοχή του

αμερικανο-νατοϊκού σχεδίου για μοίρασμα

του στρατιωτικού ελέγχου στο Αιγαίο μεταξύ

Ελλάδος και Τουρκίας. Αρχικά επί υπουργών

Εθνικής Άμυνας των κυβερνήσεων Σημίτη,

Άκη Τσοχατζόπουλου και Γιάννου Παπαντωνί-

ου και τώρα επί των νεο-δημοκρατών συνεχι-

στών της οσφυοκαμπτικής εξωτερικής πολιτι-

κής του νεο-ΠΑ.ΣΟ.Κ., που ετοιμάζονται να

υποδεχθούν μετά βαϊων και κλάδων στο στρα-

τηγείο της Λάρισας, Τούρκο στρατιωτικό διοι-

κητή των ελληνικών, πλην νατοϊκών ενόπλων

δυνάμεων.

Το θέμα είναι τεράστιο και τερατώδες από κά-

θε άποψη και δεν είναι δυνατό να εξαντληθεί

σε ένα άρθρο. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω ότι

βάσει των αμερικανικο-νατοϊκών σχεδιασμών,

το Αιγαίο χωρίζεται στα δύο με μιά νοητή

γραμμή και τα μισά νησιά μας περιέρχονται

στον έλεγχο της τουρκικής πολεμικής αερο-

πορίας, υπό νατοϊκό μανδύα, βεβαίως-βεβαί-

ως. Το ανατολικό Αιγαίο παραδίδεται στην

ευθύνη του νατοϊκού στρατηγείου της Σμύρ-

νης. Εάν, μετά την έναρξη ισχύος αυτής της

ρύθμισης, ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη πε-

τάξουν πάνω από τα ελληνικά νησιά των Δω-

δεκανήσων, αλλά και την Λέσβο, τη Λήμνο, τη

Χίο κ.λ.π., τα τουρκικά αεροσκάφη θα έχουν

κάθε δικαίωμα να τα αναχαιτίζουν και ίσως να

μην αρκεστούν μόνο σ’ αυτό.

Με δεδομένη λοιπόν την μακρά σειρά αναντα-

πόδοτων εθνικών υποχωρήσεων των κυβερνή-

σεων Σημίτη έναντι της Τουρκίας, με υπουργό

Εξωτερικών τον Γιώργο Παπανδρέου, προκα-

λεί τουλάχιστον θυμηδία η προ εβδομάδος

στην Πάτρα, αναφορά του σε «υπερήφανη

εξωτερική πολιτική», κατηγορώντας στην ου-

σία την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

επειδή εφαρμόζει την δική του εξωτερική πο-

λιτική. Την πολιτική του «σφάξε με αγά μου ν’

αγιάσω». 

Ακόμα και να ήθελε κάποιος υπερβολικά κα-

λοπροαίρετος κριτής να ερμηνεύσει τους τε-

μενάδες του Γιώργου Παπανδρέου προς την

Τουρκία, ως απόρροια απειρίας ή άλλης επι-

βλαβούς καταστάσεως, υπάρχει εκείνη η ανα-

τριχιαστική δημόσια δήλωσή του κατά τη διάρ-

κεια επίσημης επίσκεψής του στον Καναδά το

1999 ως υπουργού Εξωτερικών:

«Καλύτερα μερικά στρέμματα γης λιγότερα,

παρά να έχουμε επικίνδυνα προβλήματα με

τους δύστροπους γείτονές μας».

Τα σχόλια και τα συμπεράσματα δικά σας.

Πανηγυρικοί πρωτοσέλιδοι τίτλοι 

τουρκικών εφημερίδων και ιστοσελίδων

για τον νέο εθνικό μας εξευτελισμό

– «ΝΑΤΟϊκή ρύθμιση στις αερομαχίες»

– «Τούρκος στρατηγός στην Ελλάδα»

– «Τουρκικός στρατός στην Ελλάδα»

– «Πραγματοποιείται ένα πρώτο βήμα μετά 

από 190 χρόνια»

– «Τούρκος στρατηγός θα διοικεί στα ελληνι-

κά εδάφη μετά από 190 χρόνια

(Με τις υγείες μας, καλές ευρωεκλογές και

καλά κρασιά).

Τούρκος πασάς

στο νατοϊκό στρατηγείο της Λάρισας
«Πάλι με χρόνια με καιρούς / πάλι ...δικά τους θα ‘ναι» 

Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Λέμε στην Ελλάδα, τη χώρα όπου γεν-

νήθηκε η Δημοκρατία, πως οποιαδήποτε

πράξη αποτελεί Πολιτική Πράξη. Θα

πρέπει όμως να διευκρινίσουμε, ότι ιδι-

αίτερα για τη δική μας γενιά, των δεκα-

οχτάρηδων και εικοσάρηδων, στη συ-

ντριπτική πλειοψηφία, η Πολιτική δεν εί-

ναι στην πρώτη προτεραιότητα των εν-

διαφερόντων μας. Μολονότι παρατη-

ρούμε πως στις κινητοποιήσεις που

έχουν πολιτικό χαρακτήρα πρωτοστα-

τούν οι νέοι, ωστόσο αυτοί είναι ένα μι-

κρό ποσοστό, σε σχέση με το σύνολο. 

Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι μέσα στα

Πανεπιστήμια της Ελλάδος φοιτούν πε-

ρίπου 600.000 νέοι και νέες, στην πιο

σπουδαία πολιτική συγκέντρωση δεν

συναθροίζονται ούτε 10-15 χιλιάδες

φοιτητές και φοιτήτριες, από όλα τα

κόμματα. Στην πραγματικότητα δεν

αποτελούν καμμιά διαφορά από το σύ-

νολο το λαού μας, όπου από τα 11 εκα-

τομμύρια Ελλήνων περίπου  το ένα εκα-

τομμύριο πολίτες θα πάνε σε μια μεγά-

λη συνήθη πολιτική και μάλιστα προε-

κλογική συγκέντρωση. Όμως η έντονη

προβολή των γεγονότων από τα ΜΜΕ

μιας μειοψηφίας που συγκεντρώνεται

και διαδηλώνει με  φανατισμό για οποι-

αδήποτε πολιτική πράξη ή ιδέα, δημι-

ουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι

στην Ελλάδα η  Νεολαία ολόκληρη

ασχολείται με την Πολιτική. Και βγαίνει

στους δρόμους. Και όταν λέμε Πολιτική,

όλοι εννοούμε τα Κόμματα. Τα αναφέ-

ρω αυτά, διότι με την αναγγελία πλέον

από όλα τα κόμματα των υποψηφίων

τους βουλευτών, για τις Ευρω-Εκλογές,

που θα γίνουν στις 7 Ιουνίου και στην

Ελλάδα, μπαίνουμε σε μια περίοδο

έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των

κομμάτων, αρχηγών και υποψηφίων. Όχι

όμως και των ψηφοφόρων, όπως γινό-

ταν παλιότερα. 

Τώρα, όπως διαβάζουμε στις στατιστι-

κές, περίπου το 70% των Ελλήνων δεν

ασχολείται ούτε καν να μάθει  ποια ση-

μασία έχει για τη χώρα μας η εκλογή

του άλφα ή του βήτα υποψηφίου ως εκ-

προσώπου μας στο Ευρωκοινοβούλιο.

Και ότι μόλις το 48% δηλώνει ότι θα πά-

ει να ψηφίσει. Δεν ξέρω εάν αυτό  απο-

δεικνύει ότι έχει απαξιωθεί η Πολιτική ή

έχουν απογοητεύσει οι πολιτικοί στην

χώρα μας, όπως διατυμπανίζεται από τα

ΜΜΕ, τους πολίτες, από άλλους παρά-

γοντες αλλά και από τους πολιτικούς

ακόμη, ή εάν αυτό αποτελεί κόπωση του

ελληνικού λαού. Κάτι που είναι ίσως

ακόμη χειρότερο. 

Η άποψή μας αυτή δεν είναι πολιτικό

σχόλιο. Είναι κοινωνική παρατήρηση επί

της πολιτικής ζωής των νέων μας κυ-

ρίως σήμερα. Σήμερα, σε προεκλογική

περίοδο και πολιτικής έντασης είναι

άκρως επίκαιρο να προσέχουμε προς τα

πού κοιτάζει η Νεολαία μας. Και σίγου-

ρα δεν κοιτάζει στο να ενταχθεί σε ένα

κόμμα, για να βοηθήσει το μέλλον της

Ελλάδος μας. Αλλά κοιτάζει μέσα από

την διεκδίκηση γνώσης ακαδημαϊκής

και επαγγελματικής να εξασφαλίσει ένα

καλύτερο μέλλον. Αυτό που χρειάζεται

η ΕΛΛΑΔΑ μας.

(*) Ομογενειακό Πρακτορείο Ειδήσεων Ελλάδος

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΚΙΑ, ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ, ΓΕΙΑ ΣΑΣ
Της Αλεξάνδρας Ηλιοπούλου(*)

alexandra_iliop@hotmail.com
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FORCE SECURITY

Φύλαξη - Συνοδεία

Συναγερμοί - Κλειστά Κυκλώματα

Πατρόλ όλο το 24ωρο

Υπεύθ. Επικοινων.: κ. Πάρις Τηλ.: 6941669930

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Αγ. Τριάδος 8, Παιανία Τηλ.: 2130328106 - 6979724934

Οι Ρόταρυ Ραφήνας, σε μια

από τις καθιερωμένες συ-

ναντήσεις τους έκαναν την

έκπληξη, τη Δευτέρα 18

Μαϊου στο ξενοδοχείο Αύ-

ρα στη Ραφήνα φυσικά.

Καλεσμένος ομιλητής τους

ο επί σειρά ετών πρωτα-

θλητής στη σκυτάλη Δημή-

τρης Μακρής, ο οποίος την

αγάπη του για τη σκυταλο-

δρομία την μετέφερε στη

σκυτάλη της πεζοπορίας

στη Ραφήνα, αναζητώντας

την ιστορία της.

Γεννημένος στη διασταύ-

ρωση της Ραφήνας, στα Λι-

γνιτορυχεία, από μικρός

έζησε παλιές ιστορίες και

μύθους, που στην πορεία

της ζωής του τους αναζή-

τησε και εν πολλοίς τους

βρήκε. 

Το Κιούπι (κύμη = κούμη =

κύμα), το Βαλανάρη (βαλέ-

νω = λούζομαι) τοποθεσίες

που η ονομασία τους σημα-

τοδοτεί τη χρήση γης και

τη γεωλογική τους προέ-

λευση.

Ανέδειξε τα πλουσιότατα

αρχαιολογικά ευρήματα

της Ραφήνας. Αρχαιολογι-

κά σημεία που τα έχει ανα-

καλύψει, στις πολύωρες

αναζητήσεις του. Ενας θη-

σαυρός γνώσης για την Ρα-

φήνα, που έζησε πριν από

χιλιάδες χρόνια, για έναν

πολιτισμό που έζησε σε άλ-

λες εποχές και που περιμέ-

νει τη σκαπάνη του αρχαιο-

λόγου να το αναδείξει.

Η Ραφήνα μπορεί να απο-

κτήσει μουσείο και να ανα-

δείξει σημεία της πόλης τέ-

τοια, που θα φέρουν τουρι-

σμό από όλα τα πλάτη του

πλανήτη για να τα θαυμά-

σουν.

Εκείνο που μένει είναι να

βρεθούν οι εμπνευσμένοι

εκείνοι άνθρωποι και αντί-

στοιχοι φορείς, που θα

προχωρήσουν στην αποκά-

λυψη, ανάδειξη και προ-

στασία της παλιάς εκείνης

εποχής.

Οι Ρόταρυ Ραφήνας έκα-

ναν μία αρχή...

Είναι η 4η χρονιά που τα Οινοποιεία

της Αττικής ανοίγουν τις πόρτες τους

στο κοινό, σε ένα “πανηγύρι” κρασιού

και γεύσεων (16 – 17 Μαΐου. Ο κόσμος

ανταποκρίθηκε στις “ανοιχτές πόρτες”

και γέμισαν τα Οινοποιεία. Αλλοι για

να δουν από κοντά το μηχανισμό της

παραγωγής του κρασιού κι άλλοι να

γευθούν ποιότητες και να τις αποκτή-

σουν κιόλας. 

16 Οινοποιεία – Μέλη της Ενωσης Οι-

νοποιών συμμετειχαν στο διήμερο και

μάλιστα με πολλές και διαφορετικές

εκδηλώσεις το καθένα.

Την καθιερωμένη πλέον γιορτή στηρί-

ζει η Νομαρχία και έτυχε της υποστή-

ριξης του τοπικού τύπου και του ραδιο-

φωνικού σταθμού Kosmos 93.6 FM.

Οι «Ανοιχτές Πόρτες» αποτελούν μια

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύου

Πόλεων του Κρασιού και έχουν ως

σκοπό η κάθε πόλη που συμμετέχει

στο δίκτυο να δημιουργήσει ένα γεγο-

νός γύρω από το κρασί προκειμένου

να φέρει τον καταναλωτή κοντά στο

χώρο παραγωγής του. Ετσι λοιπόν για

δύο ημέρες σε όλη την Ευρώπη και σε

όλα τα οινοποιεία ο θεός Διόνυσος εί-

χε την τιμητική του! 

Από τις πωλήσεις των κρασιών κατά τη

διάρκεια του διημέρου συγκεντρώθηκε

ένα ποσό το οποίο θα διατεθεί για

τους σκοπούς της Εταιρείας Προστα-

σίας Σπαστικών. 

«Ανοιχτές Πόρτες Οινοποιείων Αττικής»

Ενα διήμερο οινοποσίας και γευσιγνωσίας στα Μεσόγεια

Οι Ρόταρυ Ραφήνας αναδεικνύουν 

αρχαιολογικά ευρήματα της πόλης

Αριστερά ο Δημήτρης Μακρής, δίπλα η πρόεδρος Σοφία Ξυπο-
λίτου, ο Γ. Μαύρος και ο Γραμματέας του Ομίλου.

Ο πρ. βοηθ. Διοικητή Γιώργος Μαύρος φοράει στο νέο μέλος
Χαρά Ιωαννίδου το σήμα των Ρόταρυ.

Έκθεση Γελοιογραφίας

με θέμα «Περιβάλλον

SOS» συνδιοργάνωσαν

ο Πολιτιστικός Οργανι-

σμός Δήμου Σπάτων και

η Λέσχη Ελλήνων Γελοι-

ογράφων. 

Η έκθεση φιλοξενήθηκε

στο Μουσείο Οίνου για

δέκα ημέρες, με την ευγε-

νική παραχώρηση του χώ-

ρου  των αδερφών Σπύ-

ρου & Κώστα Μάρκου.

Τα εγκαίνια της έκθεσης

έγιναν από τον Δήμαρχο

Σπάτων Αθανάσιο Τούντα.

Ο πρόεδρος του Πολιτι-

στικού Οργανισμού Δή-

μου Σπάτων  & Δημοτι-

κός Σύμβουλος Χρήστος

Γεωργακόπουλος καλω-

σόρισε τους παρευρι-

σκομένους, επεσήμανε

γιατί ο Π.Ο, ευαισθητο-

ποιημένος σε θέματα πε-

ριβάλλοντος, επέλεξε

για πρώτη φορά τον

πρωτότυπο αυτό τρόπο

μέσω της γελοιογραφίας

για ν’ αγγίξει και να θέ-

σει σε συνεχή εγρήγορ-

ση την οικολογική συνεί-

δηση όλων.  Άλλωστε

…«Μια εικόνα χίλιες λέ-

ξεις…μια γελοιογραφία

χίλιες σκέψεις».

Οι επισκέπτες είχαν την

ευκαιρία να θαυμάσουν

σκίτσα καταξιωμένων

Ελλήνων γελοιογράφων.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

“Ο ΧΡΗΣΤΟΣ”

Σοβαντίσματα - Bαψίματα, Μερεμέτια

εργασία ποιότητας - Φιλικές τιμές

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972408481 

«Περιβάλλον SOS» 
με γελοιογραφίες
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

Μπιζανίου 3 Πανόραμα Βούλας, τηλ. 210 9659526 και 9659469
Ανοιχτά Τρίτη - Παρασκευή τα βράδια, Σάββατο Μεσημέρια & Βράδια *Κυριακές και αργίες μεσημέρια. Μόνο με ραντεβού: Μαρία Ρεκλείτη 6944.288720 - Μάρθα Τσιάνη 6947.800190 

Unforgettable
Ελάτε να 

συνδυάσουμε το

γεγονός και τη 

προσωπικότητα σας 

με το μεράκι και 

τις πρωτότυπες ιδέες μας 

και το αποτέλεσμα θα είναι

απλά... UnforgettableUnforgettable (αξέχαστο)!!!

ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΣΤΟ 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού στο

Πανόραμα Βούλας, είχε άλλη μια επιτυχημένη εκδήλωση,

με τη λήξη του σχολικού έτους. Βιολογικά φαγητά και πο-

τά στο προαύλιο του σχολείου με το εθιμοτυπικό πλέον

μπουγέλωμα.

26 σούβλες στήθηκαν για να ψηθούν 120 κιλά κρέατος σε

όλες τις μορφές. Από προβατίνα μέχρι λουκάνικα και ένα

εξαιρετικό κρασί και το παραδοσιακό ρακί.

Τα παιδιά ξεφάντωσαν για ώρες και στο τέλος βεβαίως

μπουγελώθηκαν.

Πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι βρέθηκαν κοντά τους και μοι-

ράστηκαν το τσιμπούσι και τη χαρά των παιδιών, αλλά και

το μπουγέλωμα. Ετσι έφυγαν ενθουσιασμένοι και ανάλα-

φροι. Γιατί η χαρά των παιδιών, σε χαλαρώνει, σε κάνει πιο

άνθρωπο.

Οι εκδηλώσεις του 3ου Δημοτικού όμως δεν σταματούν εδώ.

Μετά την τεράστια επιτυχία της περυσινής ψυχαγωγικής εκ-

δρομής στο «ΡΑΝΤΣΟ», οι γονείς και οι μαθητές του σχολεί-

ου θα βρεθούν, αυτό το Σαββατοκύριακο, στο «NEGRO-

PONTE ERETRIA RESORT», όπου αναμένεται να ξεσηκώ-

σουν το ξενοδοχείο με το κέφι και τη ζωντάνια τους.

Να συγχαρούμε τους συντελεστές και να ευχηθούμε πά-

ντα τέτοια να ‘χετε· και καλό Καλοκαίρι.

Έβαλε τις προτάσεις στο τραπέζι ο συνδυασμός ΔΑ-

ΔΑ με ΟΡΑΜΑ όσον αφορά την ελεγχόμενη στάθ-

μευση, σε μια ανοικτή συζήτηση με τους επαγγελ-

ματίες της Βούλας. 

Ο Αγγ. Αποστολάτος υποδέχτηκε στα

γραφεία του συνδυασμού αρκετούς

δυσαρεστημένους επαγγελματίες

οι οποίοι αγανακτισμένοι διαπιστώ-

νουν τη μείωση της

κίνησης στην

αγορά

από την

ημέρα εφαρ-

μογής της ελεγχόμε-

νης στάθμευσης στην κεντρι-

κή πλατεία της Βούλας. 

ΝΑΙ στην ελεγ-

χόμενη στάθμευση

ΑΛΛΑ με προϋποθέσεις

Γεγονός είναι ότι η πλατεία χρειαζόταν μια ρύθμιση

σχετικά με το parking αφού όλες οι θέσεις πιάνο-

νταν από Βουλιώτες ή μη, που άφηναν τ’ αμάξια

εκεί και πήγαιναν στον Πειραιά ή την Αθήνα και από

τους καταστηματάρχες και τους υπαλλήλους των

τραπεζών. 

Γι’ αυτό και ο συνδυασμός ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ θεωρεί

απαραίτητη την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευ-

σης σεβόμενοι όμως τον Βουλιώτη που θέλει να

εξυπηρετηθεί από ένα μαγαζί, μια τράπεζα ή το για-

τρό του.

Έτσι, οι θέσεις που προτείνουν βάσει μελετών, εν

ολίγης επικεντρώνονται στα εξής:

1. Διάνοιξη της οδού Βασ. Παύλου από Διγενή έως

Αυλώνος, με την αυτόματη δημιουργία νέων θέσεων.

2. Ελεγχόμενη στάθμευση στους δρόμους γύρω

από την πλατεία και όχι από την παραλία μέχρι την

Λ. Βουλιαγμένης.

3. Διάρκεια γύρω στα 75 λεπτά δωρεάν στάθμευ-

σης.

Ενώ έδωσε υπόσχεση ότι μέχρι τις 30/12/2011 εάν

ο λαός της Βούλας τον εκλέξει Δήμαρχο, οι πολίτες

θα δουν την κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ, χω-

ρητικότητας 300 θέσεων, το οποίο θα λύσει και το

πρόβλημα. 

Σκοπός της ρύθμισης αυτής, είναι οι Βουλιώτες να

μπορούν να εξυπηρετούνται για τις καθημερινές

τους ανάγκες από τις επιχειρήσεις της Βούλας δω-

ρεάν, και όχι να αδειάσει η πλατεία. 

Ακόμα σημειώθηκε ότι το πρόβλημα του πάρκινγκ

δεν λύθηκε αλλά μεταφέρθηκε στην περιοχή του

Νοσοκομείου αφενός, και στους μικρούς δρόμους

αφετέρου δημιουργώντας προβλήματα για τους κα-

τοίκους. 

Οι επαγγελματίες που βρέθηκαν στην συζήτηση εί-

χαν πολύ καλή ανταπόκριση και επέμειναν πολύ

στη διάρκεια της δωρεάν στάθμευσης αφού κι εκεί-

νοι καταλαβαίνουν ότι προτεραιότητα έχει ο πελά-

της.

Ηλέκτρα Βενετσάνου 

Ο Αποστολάτος προτείνει για

την ελεγχόμενη στάθμευση
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Ένα χρόνο δημιουργικής λειτουρ-

γίας έκλεισε το ΤΟΣΥΝ Γέρακα,

ένα από τα πιο δραστήρια ομολο-

γουμένως συμβούλια νέων.  Οι

νέοι του Γέρακα απέδειξαν με την

συμμετοχή τους – είχαν το μεγα-

λύτερο αριθμό ψηφισάντων σε

όλη την Ανατολική Αττική -  ότι

δεν είναι η γενιά του φραπέ και

του facebook, όπως χαρακτηριστι-

κά λέει ο πρόεδρός του Τ.Ο.ΣΥ.Ν.

Νεκτάριος Καλαντζής, Κοινωνιο-

λόγος, ΜΒΑ, αλλά οι πολίτες που

καλούνται να αγωνισθούν για την

κοινωνία. 

«Η πρώτη επίσημη παρουσία του

ΤΟ.ΣΥ.Ν Γέρακα ήταν η συμμετο-

χή του στο Ανοιχτό Διήμερο της

Γενικής Γραμματείας Νέας Γε-

νιάς, με θέμα την ενδυνάμωση

των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

της Περιφέρειας Αττικής 7&8/6.

Προηγουμένως είχαν κάνει αι-

σθητή την παρουσία στο  ΔΣ.,

όπου ενημέρωσαν για τους στό-

χους του πρώτου Συμβουλίου Νέ-

ων της πόλης, που είναι τα 3Π.

Παιδεία, Πολιτισμός και Περιβάλ-

λον, πάνω στα οποία κινούνται

μέχρι σήμερα.

– Δημιουργία της πρώτης διαδι-

κτυακής ιστοσελίδας (site) για

ΤΟ.ΣΥ.Ν. σε πανελλαδικό επίπε-

δο έγινε στο Γέρακα με την οικο-

νομική υποστήριξη δημότη.  Το

www.gerakas.org, αποτελεί πηγή

γνώσης και ενημέρωσης για τη

νεολαία και στοχεύει στη διαδρα-

στική επικοινωνία των νέων του

Γέρακα με το Συμβούλιο, αφού

υπάρχει blog και e mail για επικοι-

νωνία με τα άλλα ΤΟ.ΣΥ.Ν. των

γύρω περιοχών. 

– Καλοκαιρινό party τον Ιούλιο

στο Ζούμπερι της Νέας Μάκρης,

μαζί με τα ΤΟ.ΣΥ.Ν Αρτέμιδας,

του Μαραθώνα, Νέας Μάκρης και

Ραφήνας. 

– Δυναμική παρουσία στο Δημοτι-

κό Συμβούλιο για τα προβλήματα

της πόλης, (διεκδίκηση λόφου

της Κεραίας στο Σταυρό), πρότα-

ση ελεύθερου internet (wireless)

για να μπορούν οι νέοι να αξιο-

ποιήσουν τη δυνατότητα του wi-fi,

ελεύθερα και δωρεάν σε κεντρικά

σημεία της πόλης. 

– Βραβεύσεις αποφοίτων Λυκεί-

ου, Επαγγελματικός Προσανατο-

λισμός, Περιβάλλον είναι λίγες

από τις εκδηλώσεις που οργάνω-

σαν με συμμετοχή και επιτυχία. 

Το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Γέρακα, ως επίσημος

θεσμικός φορέας εκπροσώπησης

των νέων του Δήμου απευθύνεται

δια του προέδρου Νεκτάριου Κα-

λαντζή, στους 3.000 και πλέον

νέους της περιοχής ζητώντας

τους να δραστηριοποιηθούν και

να συμμετέχουν στα κοινά, αφού

μόνο έτσι μπορούν να αλλάξουν

ή να ανατρέψουν τα πράγματα.

Βασική στρατηγική του είναι η

γνωριμία και η συνεργασία με άλ-

λα ΤΟ.ΣΥ.Ν. τόσο από την Ανατο-

λική Αττική, όσο και από τη Βό-

ρεια, αλλά και με γειτονικές πε-

ριοχές, προκειμένου να υπάρξει

μια ενιαία δράση γύρω από θέμα-

τα που αφορούν τις νέες και τους

νέους, όπως είναι το Περιβάλλον,

ο Αθλητισμός, η Παιδεία και ο Πο-

λιτισμός.

Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων με το Γραφείο

Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

που διαθέτει και την καθοδήγηση της Συμβούλου Σταδιο-

δρομίας Καίτης Ζηνέλη ανέπτυξαν στον ελεύθερο χρόνο

τους, καινοτόμο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Ανα-
ζήτηση   Επαγγελματικής Εμπειρίας  ή / και   απασχόλησης
σε Εθνικούς, Διεθνείς, Οργανισμούς  και  Ιδρύματα της Ευ-
ρωπαϊκής  Ένωσης».  
Επιχείρησαν να  ανιχνεύσουν πώς θα φτάσουν στην από-

κτηση του πρώτου εγγράφου  εργασιακής εμπειρίας, της

πολυπόθητης  βεβαίωσης προϋπηρεσίας και της αξιολόγη-

σης που θεωρούνται σημαντικότατα έγγραφα για τον ατο-

μικό τους φάκελο,  όταν θα αναζητήσουν  για πρώτη φορά

εργασία ή  όταν επιχειρήσουν κάτι σημαντικό στις σπου-

δές τους. 

Πραγματοποίησαν έρευνα σε ΜΚΟ, Εθνικούς, Διεθνείς,

Οργανισμούς & Ιδρύματα στην Ελλάδα,  την Ευρωπαϊκή

Ένωση, την Ευρώπη και κατέληξαν στην οργάνωση - πα-

ραγωγή ενός “προϊόντος”  που θα αποτελέσει οδηγό για

όσους επιδιώκουν  την απόκτηση προσόντων για τη δυνα-

μική  ένταξή τους  στην αγορά εργασίας. 

Για τις ανάγκες της έρευνας απευθύνθηκαν και στο Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ανταποκρίθηκε στέλνοντάς

τους επίσημη πρόσκληση επίσκεψης.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε (22/4) με την ανάπτυξη εκ-

παιδευτικού  προγράμματος  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Την αποστολή υποδέχτηκε ανώτερος διοικητικός υπάλλη-

λος και ο Ευρωβουλευτής   Μαργαρίτης Σχοινάς, οι οποίοι

συνεχάρησαν τους μαθητές για τις γνώσεις και το επίπε-

δό τους, ενώ παράλληλα τους έκαναν μια πλατιά ενημέ-

ρωση για το θεσμό λειτουργίας και πολλά άλλα.

Τους δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν και συ-

νεδρίαση της ολομέλειας των 785 Ευρωβουλευτών σχετι-

κά με τη μετακίνηση πολιτών και αγαθών στα όρια της ΕΕ. 

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που για την αποστολή είχε

ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας  και εκπρόσωπος της Ελλάδας

σε επίπεδο περιφερειακής & τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι

ο  Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, αναπτύχθηκε

ενημέρωση  και ευαισθητοποίηση για τα Ανθρώπινα Δικαι-

ώματα.  

Επισκέφθηκαν το Ενοποιημένο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

του Στρασβούργου,  ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια

στον κόσμο όπου έγινε  ενημέρωση για το εκπαιδευτικό

σύστημα Δευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

της Γαλλίας. 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ταξίδι αξιολογήθηκε σε κά-

θε του δράση από τα μέλη της αποστολής, τα οποία έκρι-

ναν ότι ανταποκρίθηκε και ξεπέρασε κατά πολύ τις προσ-

δοκίες τους. 

Καλύβια, 2ο Γυμνάσιο: «Αναζήτηση   Επαγγελματικής Εμπειρίας»

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια παλινδρομεί συστη-

ματικά γύρω από το θολό τοπίο, που η ίδια έχει δημιουργήσει.

Αρνείται να δεχτεί το ρόλο που θα έπρεπε να διαμορφώνει σε

παγκόσμιο επίπεδο και τις ικανότητες δράσεις για να κατα-

στεί η Ευρώπη και τα κράτη μέλη της Ένωσης ηγέτιδα πολιτι-

κή δύναμη στροφής προς μία κοινωνία ανθρωποκεντρική και

έναν κόσμο δικαιότερο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η δεξιά συντηρητική της ηγεσία απο-

φάσισε να μεταστραφεί από τους στόχους της για πολιτική εμ-

βάθυνση και της Ευρώπης των λαών και έγινε η προμετωπίδα

μίας Ευρώπης γραφειοκρατικής και αδρανούς, η οποία δίνει

ψήφο στην ασυδοσία της αγοράς και της επικράτησης των

αδιέξοδων νεοφιλελεύθερων δογμάτων.

Η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε την κυβέρνηση λίγο μετά από την

Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια

αυτής της προεδρίας, της προεδρίας της κυβέρνησης του ΠΑ-

ΣΟΚ, η Ελλάδα απέκτησε ρόλο και λόγο, θέση και άποψη για

την Ευρώπη και τον κόσμο. Η δεξιά διακυβέρνηση αντί να καρ-

πωθεί υπέρ της χώρας και του Έλληνα πολίτη τα κεκτημένα,

έγινε δεκανίκι και αφανής υπηρέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

που λειτουργεί υπέρ των ολίγων την πορεία της και εν τέλει

παραμένει άπρακτη και αμέτοχη στις προκλήσεις.

Η Νέα Δημοκρατία τα πέντε αυτά χρόνια αφού μετέτρεψε την

χώρα σε ουραγό της Ευρώπης και βασίλειο της διαφθοράς και

του πολιτικού καταντήματος ζητά με θράσος από το λαό να

επιβραβεύσει την πολιτική της, δηλαδή το σκάνδαλο, τη λα-

σπολογία, τη συγκάλυψη και την απραξία.

Είναι πλέον ανάγκη να ψηφίσουμε για μία Ευρώπη προοδευτι-

κή, υπέρ του πολίτη. Για μία Ευρώπη που θα έχει στο επίκεντρο

της τον άνθρωπο, μέσα από το κοινωνικό κράτος. 

Είναι πλέον ανάγκη να ενισχυθεί η σοσιαλιστική και δημοκρα-

τική φωνή της Ευρώπης. Το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια απέ-

δειξε ότι μπορεί να προσφέρει αυτή τη φωνή. Το όραμα και του

ΠΑΣΟΚ και του προέδρου μας Γιώργου Α. Παπανδρέου είναι

μία κοινωνία ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη. Το όραμα είναι μία

Ελλάδα δυνατή σε μία ισχυρή Ευρώπη.

ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΡΗΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Τα μέλη της Σ.Ε. ΠΑΣΟΚ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Γραμματέας Παναγιώτης Πολίτης  

Πλούσιος απολογισμός του ΤΟ.ΣΥ.Ν. Γέρακα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και η ομά-

δα εθελοντών δασοπροστασίας

συναντήθηκαν σε εκδήλωση με

μεζέδες, μουσική και έδωσαν ένα

μεγάλο παρών, “ετοιμοπόλεμοι”

για το Καλοκαίρι που έρχεται και

θα είναι πολύ θερμό.

Πενήντα εθελοντές πλαισιωμένοι

με το Δήμαρχο Δημ. Λουκά, το Δι-

οικητή Π.Υ. Λαυρίου Μιχ. Μαθιου-

δάκη, το Διοικητή του Α.Τ. Λαυρί-

ου Χρήστου Τσιγαρίδα και το Διοι-

κητή Ασφαλείας Γ. Μαλλιωτάκη

αντάλλαξαν ευχές για ένα καλο-

καίρι χωρίς φωτιές. 

Την περασμένη Κυριακή έγινε εκ-

παίδευση από αξιωματικούς της

Π.Υ. και στις 30 Μαϊου ξεκινούν

τις βάρδιες φύλαξης του εθνικού

Δρυμού, με ειδικά οχήματα και

ασύρματους του Δήμου.
Ο εθελοντισμός είναι φιλοσοφία
ζωής και αγάπης στο περιβάλλον.
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Πραγματοποιήθηκε στο Μάτι,  ειδική εκδή-

λωση με πρωτοβουλία του Υφυπουργού

Ανάπτυξης και Βουλευτή Περιφέρειας Ατ-

τικής Γιώργου Βλάχου και συμμετοχή

όλων των ΟΤΑ της Περιφέρειας  με αφορ-

μή την δημοσιοποίηση της πρότασης Σχε-

δίου Νόμου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Κατά την άποψη του Υφυπουργού Γ. Βλά-

χου,  το Νομοσχέδιο αντιμετωπίζει αποτε-
λεσματικά τόσο τα κενά που έχουν ανακύ-
ψει από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του υφι-
στάμενου νομικού πλαισίου όσο και τις αυ-

ξημένες απαιτήσεις προστασίας του περι-
βάλλοντος και βελτίωσης του επενδυτικού
κλίματος. Θέτει δε, σε νέα βάση την ανά-
πτυξη και λειτουργία κατάλληλων υποδο-
μών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής
δράσης.
Οι αλλαγές που φέρνει το Σχέδιο Νόμου

είναι:

• Απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης

Επιχειρηματικών Πάρκων

• Διευρύνονται οι τύποι των Επιχειρηματι-

κών Πάρκων με τα Πάρκα Ειδικού Τύπου

όπου εγκαθίστανται επιχειρήσεις του

τριτογενούς τομέα στην περίπτωση των

οποίων παρατηρούνται προβλήματα έλ-

λειψης κατάλληλων χώρων εγκατάστα-

σης και όπου υπάρχουν σημαντικές ανα-

πτυξιακές δυνατότητες που μπορούν να

αξιοποιηθούν

• Απλοποιούνται δραστικά οι διαδικασίες

αδειοδότησης των επιχειρήσεων που

εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα

• Ενθαρρύνεται με κατάλληλα κίνητρα η

εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση επιχει-

ρήσεων στα Επιχειρηματικά Πάρκα 

Οι ΟΤΑ δεν συμμερίζονται

την άποψη

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Θ. Αθανασόπουλος

παρευρέθη με την ιδιότητα του Αντιπροέ-

δρου μιας Κίνησης Συνεργασίας  19 Δή-

μων και Κοινοτήτων της Ανατ. Αττικής και

παρουσίασε τις βασικές θέσεις της Κίνη-

σης για το σχέδιο Νόμου του ΥΠΑΝ «Ανά-

πτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων». Οι θέ-

σεις των 19 ΟΤΑ περιελάμβαναν παρατη-

ρήσεις τόσο για τις Πολεοδομικές ρυθμί-

σεις όσο και για τα Ανταποδοτικά τέλη.

Από το Κορωπί συμμετείχαν ακόμη ο Αντι-

δήμαρχος Σεραφείμ Κόλλιας και ο πρόε-

δρος του Δ.Σ. Αντώνης Ντούνης.

Καταστρατηγείται ο

ανταποδοτικός χαρακτήρας

των τελών!

Στην εισήγησή του ο  Θ. Αθανασόπουλος

εκπροσωπώντας τους 19 ΟΤΑ τόνισε ότι το

Νέο  Νέο σχέδιο Νόμου «Ανάπτυξη Επιχει-

ρηματικών Πάρκων» δεν αντιμετωπίζονται

τα προβλήματα των Βιομηχανικών ζωνών

των περιοχών μας διότι οι ζώνες αυτές:
Ευρίσκονται μέσα σε οδικά δίκτυα των Δήμων
της Νομαρχίας και του Υπουργείου
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Εχουν δομηθεί σε πολύ μεγάλα
ποσοστά οι ιδιοκτησίες που υπάρχουν σ’ αυτά.
Τα έργα υποδομής εν μέρει έχουν κατασκευα-
σθεί από τους Ο.Τ.Α.,
Τα έργα υποδομής που απομένουν να γίνουν εί-
ναι: Α) Η διάνοιξη ολίγων νέων οδών,
Β) Η διαπλάτυνση και μικροβελτιώσεις της χά-
ραξης των υπαρχόντων  οδών.
Γ)  Η κατασκευή του δικτύου ομβρίων και ακα-
θάρτων 
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού,

το νοικοκύρεμα και την εξυγίανση των Βιομη-

χανικών περιοχών των Δήμων  μας προτείνου-

με:

Να συμπληρωθεί το άρθρο 2 του νομοσχεδίου

με ένα νέο τύπο Επιχειρηματικού Πάρκου το

οποίο θα ονομάσει:

Επιχειρηματικό Πάρκο ενδιάμεσου βαθμού ορ-

γάνωσηςκαι είναι σύμφωνα με το ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

άρθρου 6 παρ. α υποδοχέας με ενδιάμεσο βαθ-

μό οργάνωσης όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί

και θα μπορούν να εγκαθίστανται μονάδες μέ-

σης και χαμηλής όχλησης.  Φορέας ίδρυσης του

Επιχειρηματικού Πάρκου είναι ο Δήμος ή Ο.Τ.Α.

σε σύμπραξη με ιδιώτες, ιδιοκτήτες επιχειρήσε-

ων εγκατεστημένων στην προς εξυγίανση πε-

ριοχή. Φορέας διαχείρισης και συντήρησης των

έργων υποδομής θα είναι ο φορέας υλοποίησης

των έργων.

Όσον αφορά την εξυγίανση και πολεοδόμηση

των Επιχειρηματικών Πάρκων ενδιαμέσου βαθ-

μού οργάνωσης να συμπληρωθεί η κατηγορία

αυτή στο άρθρο 12 ως εξής: 

Παρ. 11 Η μελέτη πολεοδόμησης και εφαρμογής

των   Επιχειρηματικών Πάρκων της παρ. 1ε του άρ-

θρου 2 (ενδιάμεσης οργάνωσης) συντάσσεται από

το φορέα  ίδρυσης και διαχείρισης με ευθύνη και

δαπάνες του και  εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμ-

ματέα της Περιφέρειας.  Περιλαμβάνει τη δημιουρ-

γία ενός βασικού οδικού   δικτύου και περιμετρική

Ζώνη Πρασίνου πλάτους 7μ. η  οποία μπορεί να

προκύπτει από εξαγορά γης ή από εξαγορά χρή-

σης δουλείας. Όσον αφορά την απαιτούμενη γη

για τη διάνοιξη των νέων δρόμων και την κάλυψη

των απαιτούμενων δαπανών για τα Εργα Υποδο-

μής αυτά θα προκύψουν από την Οριστική Μελέτη

του Επιχειρηματικού Πάρκου και τις χρηματοδοτή-

σεις από διάφορα Προγράμματα και θα καλυφθούν

από τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Επιχειρηματικού

Πάρκου.

Παρ.12 Οι όροι δόμησης ορίζονται ως εξής:

α)  Αρτιότητα     2.000 τ.μ.

β)  Κάλυψη            60%

γ)  Σ.Δ.                   1

δ)  Πλάγιες αποστάσεις και ελάχιστον 5 μ.

ε)  Υποχώρηση από Οικοδομική Γραμμή κατ’ ελά-

χιστον 10 μ.

Παρέκκλιση ως προς τους όρους δόμησης είναι

δυνατή με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες

του άρθρου 22 του παρόντος νόμου. Για τα ανω-

τέρω Επιχειρηματικά Πάρκα δεν ισχύουν οι δια-

τάξεις του άρθρου 7 του ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩ-

ΡΟΤΑΞΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

Πέραν τούτου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου

21 πλην του ποσοστού κάλυψης (για το οποίο

προτείνουμε ποσοστό 60%).

Παρ. 13 Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπα-

γωγή του Επιχειρηματικού Πάρκου στην κατη-

γορία ενδιάμεσου βαθμού οργάνωσης είναι:  

α) Να είναι περιοχή ΕΜ (μέσης-χαμηλής όχλη-

σης) ή ΕΟ (όλων των κατηγοριών –υψηλής

όχλησης).

β) Το ποσοστό κάλυψης των κτισμάτων των εγκατα-

στάσεων να υπερβαίνει το 15% της περιοχής.

Β. Για τα Ανταποδοτικά τέλη
Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο προτείνεται

(άρθρο 16 παρ. 4) όλως απαραδέκτως μια

εντελώς προκλητική διάταξη ήτοι, το 70%

των Δημοτικών ανταποδοτικών τελών καθα-

ριότητας και φωτισμού, να αποδοθεί στους

φορείς διαχείρισης της ΒΙΟΠΑ- ΒΕ.ΠΕ. κ.λ.π.

κάτι που δεν ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το

άρθρο 15 του ισχύοντος, για τα Βιομηχανικά

Επιχειρησιακά Πάρκα, Νόμου 2445/1997 ΦΕΚ

254 Α. Η συγκεκριμένη διάταξη καταστρατη-

γεί τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των τελών,

δημιουργεί κράτος εν κράτει εντός των

Ο.Τ.Α. τους νέους φορείς διαχείρισης είναι

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ και μας βρί-

σκει πλήρως αντίθετους.

Για τους Ο.Τ.Α. μας είναι όρος ΑΔΙΑ-

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ η απόσυρσή του.

Στη περίπτωση που δεν εισακουστού-

με θα προχωρήσουμε στο κλείσιμο

των Δήμων μας.

Διαβούλευση για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Επί το χείρον για το περιβάλλον, η Ανάπτυξή τους

ανεξέλεγκτα από τους ΟΤΑ

Κοινή διαπίστωση είναι ότι “έρχονται χειρότερα” στην Ανατ. Αττι-

κή, αφού το Σχέδιο για τα επιχειρηματικά πάρκα, αυξάνει τους συ-

ντελεστές δόμησης, μειώνει τα αναγκαία γι’ αυτά τετραγωνικά

μέτρα, μειώνει την υποχρεωτική πρασιά και δημιουργεί ένα γκέτο

μέσα στην πόλη, αφού στερεί ακόμη και τα δημοτικά τέλη που ει-

σπράττουν οι Δήμοι από αυτά.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΩΠΙΑΣ

Επισήμανση
Ο Διοικητής της Πυρυσβεστικής Υπη-

ρεσίας Κορωπίου Αντιπύραρχος Βασί-

λειος Ζήσης, με επιστολή του απευθύ-

νεται προς τους κατοίκους επισημαίνο-

ντας ότι οι παρατεταμένες βροχοπτώ-

σεις της φετινής χρονιάς βοήθησαν να

αναπτυχθεί πολύ η χαμηλή βλάστηση.

Με δεδομένο ότι η αντιπυρική περίο-

δος προβλέπεται να είναι δύσκολη, πα-

ρακαλούνται οι συμπολίτες μας 

α) να πειθαρχήσουν στις απαγορεύσεις

που ισχύον για το άναμμα φωτιάς στην

ύπαιθρο 

β) να αποφεύγουν την εκτέλεση θερ-

μών εργασιών (κοπή-συγκόλληση με-

τάλλων) και χρήση οποιουδήποτε εξο-

πλισμού που μπορεί να προκαλέσει

θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα και γ) να

προβούν άμεσα στον καθαρισμό τα

βλάστησης περιμετρικά των κατοικιών

τους και άλλων εγκαταστάσεων.

Ευελπιστούμε στη συνεργασία και ευ-

αισθητοποίηση όλων.

“Aρχισαν τα

όργανα” στη

Λουμπάρδα;

Καταγγελίες κατοίκων, αλλά και της

μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβου-

λίου Κρωπίας, μιλάνε για πολεοδομι-

κές παραβάσεις στις κατασκευές του

αναψυκτηρίου στη Λουμπάρδα, που

πρόσφατα μίσθωσε ο Δήμος σε ιδιώ-

τη.

O συνδυασμός με επικεφαλής τον

Δημ. Κιούση μιλάει για “ανοχή της

Δημοτικής Αρχής και συγκάληψη” 

Από την άλλη έχουν γίνει αυτοψίες

από την Πολεοδομία Μαρκοπούλου,

έχουν επιβληθεί κυρώσεις και έχουν

οδηγηθεί στο αυτόφορο εργαζόμε-

νοι.

Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον ο επι-

χειρηματίας “συνεμορφώθη προς τας

υποδείξεις”. 

Περιμένουμε επίσημα την άποψη της

Δημοτικής Πλειοψηφίας. 
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ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Μαρτυρία στρατιώτη της ΕΛ.ΔΥ.Κ.

«Βράδυ, παραμονή της εισβολής, ο διοικητής μας λοχαγός Σωτήρης Σταυριανάκος, μας συγκέ-
ντρωσε όλους στην πλευρά του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ που έβλεπε προς το χωριό Γερόλακκος.
Με μία ολιγόλεπτη, αλλά ουσιαστική ενημέρωση, μας μίλησε για όσα έπρεπε να γνωρίζουμε. Μας
έδειξε το Κιόνελι, τον Πενταδάκτυλο, το στρατόπεδο της ΤΟΥΡΔΥΚ. Έπειτα απομακρύνθηκε ψελλί-
ζοντας: «Ελπίζω να μην γίνει τίποτε απόψε, είναι η κρισιμότερη νύχτα».
Το ξημέρωμα ξεκίνησε η εισβολή. Τα τουρκικά αεροπλάνα, κατά τετράδες προσέβαλλαν το στρατό-
πεδό μας και σφυροκοπούσαν ότι ήθελαν. Από κάποια στιγμή και μετά έριχναν και βόμβες ναπάλμ,
απαγορευμένες για χρήση, από την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ. Ένα πολυβόλο 50άρι που εί-
χαμε, έριχνε ανά επτά βλήματα και ένα τροχιοδεικτικό. Σκέφτηκα και μετέφερα από επτά σε τέσ-
σερα την τροχιοδεικτική σφαίρα. Έτσι μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι καταρρίψαμε δύο αεροσκάφη.
Το βράδυ της 20ης προς 21η Ιουλίου, έγινε η μεγαλύτερη και πλέον οργανωμένη επίθεσή μας προς
το Κιόνελι. Πολεμήσαμε όλη τη νύχτα με αυταπάρνηση. Ο Πενταδάκτυλος ήταν ένα φωτοστέφανο
που καιγόταν όλη τη νύχτα, νόμιζες πως κάποιο ηφαίστειο άνοιξε και η λάβα του πλημμύρισε την
γύρω περιοχή. Τα τμήματα της Εθνικής φρουράς και εμείς της ΕΛΔΥΚ, ριχθήκαμε στη μάχη με πεί-
σμα. Πολλοί έπεσαν τιμώντας τις αξίες και τα πιστεύω τους, χωρίς να υπολογίσουν την ζωή τους.

Τα καταφέραμε, προωθηθήκαμε ως τα πολυβολεία των Τούρκων στο Κιόνελι. Τότε όμως, αντί ανα-
σύνταξης των δυνάμεών μας με σκοπό να τα καταλάβουμε, μας δόθηκε εντολή για οπισθοχώρηση
και επιστροφή στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ.(!!!)
Ένας από αυτούς που δεν αντιμετωπίστηκαν όπως πραγματικά τους άξιζε, είναι ο κυβερνήτης του
«Λέσβος» Ελευθέριος Χανδρινός. Κυνηγήθηκε, η δράση του αποκρύφθηκε. Εγώ το μόνο που έχω
να πω, είναι πως υπήρξε ένας ήρωας, μόνο ηρωϊκές πράξεις προσέφερε στην πατρίδα ο πλωτάρχης
Χανδρινός. Μόνο που η πατρίδα μας δεν διοικείται από πατριώτες. Τα αδέρφια μας της Κύπρου μας
είχαν ανάγκη. Ένοιωθα πως θα ήταν τιμή μου να πέσω εκεί, για την πατρίδα μου. Έτσι πίστεψα τό-
τε...Τώρα ξέρω πως θα έδινα τη ζωή μου για το χατήρι κάποιων, που το μόνο που δεν τίμησαν, ήταν
η πατρίδα τους...».

Αντώνης Δούλας, Γραμματέας συλλόγου «Βετεράνων Κύπρου 1974», μαρτυρία από το βιβλίο του

ιστορικού Σταύρου Καρκαλέτση «Η ΜΑΧΗ Της ΚΥΠΡΟΥ» – Οι προδομένοι ήρωες αντιμετωπίζουν

τον «Αττίλα». Εκδόσεις «Περισκόπιο».

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονί-

τσης ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΩΣ

Προς κάθε αρμόδιο

Μιά είδηση που είχε κυκλοφορήσει προ και-

ρού, μου είχε φανεί απίστευτη. Η είδηση έλε-

γε, ότι υπάρχει σχέδιο μεταφοράς των Συνο-

ριακών Φυλάκων Δελβινακίου, Κονίτσης, Κε-

φαλοβρύσου, Καστανής και Πυρσόγιαννης,

στα Ιωάννινα.

Ήδη, όμως, τα πράγματα δείχνουν ότι η είδη-

ση αυτή επιβεβαιώνεται. Γιατί, σταδιακά, η δύ-

ναμη των Συνοριακών Φρουρών έχει εμφανώς

μειωθεί. Ελάχιστοι έχουν μείνει στους ανωτέ-

ρω Σταθμούς, μέχρις ότου φύγουν και αυτοί.

Αλλά αν σκεφθεί κανείς ότι και η στρατιωτική

δύναμη στην περιοχή μας έχει δραματικά συρ-

ρικνωθεί, τότε η ακριτική μας Επαρχία παρα-

μένει ουσιαστικά αθωράκιστη. Γιατί, όταν άρ-

χισαν να κλείνουν τα στρατιωτικά φυλάκια

(μόλις τελευταία έκλεισε και το Φυλάκιο Κα-

στανής), σε σχετικές διαμαρτυρίες μου, είχε

δοθεί η διαβεβαίωση ότι την φύλαξη των συ-

νόρων την αναλαμβάνουν εφεξής οι Συνορια-

κοί Φύλακες. Και είναι γεγονός, ότι για κάποιο

διάστημα, πράγματι, οι Συνοριακοί περιήρχο-

ντο την Επαρχία μας. Η παρουσία τους ήταν

εμφανής. Εδώ και καιρό, όμως, δεν φαίνονται

ούτε «για δείγμα», με αποτέλεσμα να προκα-

λείται ένα αίσθημα έντονης ανασφάλειας

στον ακριτικό πληθυσμό. Γι’ αυτό:

Η ακριτική μας Επαρχία εκπέμπει

S.O.S.
Γιατί, αν μέχρι τώρα, παρουσιάζονταν αλλε-

πάλληλα κρούσματα «εισαγωγής» από την

Αλβανία τόννων ναρκωτικών, συμμοριών ποι-

κίλων κακοποιών, εμπόρων λευκής σαρκός,

αλλά και διακινήσεως κλεμμένων αυτοκινή-

των κ.λ.π., μπορεί κανείς να φαντασθεί με βε-

βαιότητα τι πρόκειται εφεξής να επακολουθή-

σει...

Εξ ονόματος, λοιπόν, αυτού του χιλιοπροδο-

μένου λαού μας διαμαρτύρομαι εντόνως. Αν

οι ποικιλώνυμοι «αρμόδιοι» έχουν αποφασίσει

το τέλος της ακριτικής μας Επαρχίας, τους

λέω καθαρά και ξάστερα, ότι είναι «μακριά νυ-

χτωμένοι». Η Επαρχία μας δεν πρόκειται να

δεχθεί «να την αυτοκτονήσουν». Στην αναι-

σθησία και στα ασύστολα ψεύδη των «αρμο-

δίων» απαντά απερίφραστα ΟΧΙ. Τα ανόσια

και αυτόχρημα εγκληματικά αυτά σχέδια δεν

θα περάσουν. Σε αυτό το σημείο, μάλιστα, αξί-

ζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν Συνοριακοί Φύ-

λακες από την Επαρχία μας, που ήδη έχουν

φτιάξει οικογένειες και διαμένουν εδώ, και

που δεν θέλουν με κανένα τρόπο να μετακι-

νηθούν στα Ιωάννινα ή, πιθανώς, και σε άλλες

περιοχές.

Ζητούμε, λοιπόν, από την Πολιτεία να μας πει

υπεύθυνα και τίμια τι σκέπτεται και τι σχε-

διάζει για την Επαρχία μας. Ελπίζουμε να το

πράξει. Εάν, όμως, κωφεύσει, τότε ο λαός μας

με επί κεφαλής τον Επίσκοπό του, θα αγωνι-

σθεί νόμιμα μεν, αλλά θαρραλέα και αποφασι-

στικά, για να κρατηθεί ο τόπος αυτός, που εί-

ναι ποτισμένος με πλήθος αίμα Ελληνικό. Το

χρωστάμε κυρίως στις γενιές που έρχονται.

Γι’ αυτό δεν μπορούμε και δεν πρέπει να

αδρανήσουμε.

Με την βοήθεια του Θεού και κάτω από την

σκέπη και την προστασία της Παναγίας μας, ο

κατά πάντα δίκαιος αγώνας μας θα έχει θετι-

κό αποτέλεσμα. Να το δώσει ο Θεός!

Περιμένοντας την όποια απάντηση, διατελώ

άγρυπνος επί των επάλξεων του Χρέους.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και 

Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Αφύλακτα τα ελληνο-αλβανικά σύνορα

στο νομό Ιωαννίνων

Περάστε κόσμε...

Θύματα των 
τουρκικών βομβών 

ναπάλμ στη 
μαρτυρική Κύπρο 

το 1974.
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Καθιερώθηκε πλέον από το Δήμαρχο

Μαρκοπούλου Φώτη Μαγουλά, μια φορά

το χρόνο να καλεί σε συνέντευξη τύπου

τα τοπικά μέσα επικοινωνίας, όπου μετα-

ξύ τυριού και …οίνου, σε μια  ευχάριστη

ατμόσφαιρα ανταλλάγησαν απόψεις, κα-

τέθεσε τα προβλήματα αλλά και τα επι-

τεύγματα της Δημοτικής Αρχής και βρέ-

θηκε έτοιμος και ενημερωμένος να απα-

ντήσει και στα δύσκολα.

Για τις ελλείψεις στα σχολεία, για τα

προβλήματα της αποχέτευσης, τα

σκουπίδια, τη συγκοινωνία,  τα νταμά-

ρια, τις γραφειοκρατικές κωλυσιεργίες

που τους πάνε πίσω, την βάσιμη ελπί-

δα του για καλύτερο βιολογικό σταθ-

μό, τις επιτυχίες του γραφείου ευρέ-

σεως εργασίας  και άλλα πολλά που

θα παρουσιάσουμε εκτενώς  σε επόμε-

νη εκδοσή μας.

Δημιουργική 

Απασχόληση Παιδιών

από το ΚΔΑΠ Βούλας

Η δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης

Βούλας καλεί τις ενδιαφερόμενες μη-

τέρες παιδιών έως 12 ετών, που ενδια-

φέρονται για το πρόγρμμα του ΚΔΑΠ

Βούλας, για την νέα περίοδο έως

31.8.2010 να υποβάλουν τις αιτήσεις

τους και τα σχετικά πιστοποιητικά τους

από 26 Μαϊου έως  23 Ιουνίου, δεδο-

μένου ότι για κάποιες κατηγορίες, το

πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Για λεπτομερείς πληροφορίες καλέστε

στο τηλέφωνο: 210 9689.680 (ΚΔΑΠ

Βούλας), από 11 το πρωί έως 8 το βράδυ.

Ο δαίμων κάνει πολλά. Είχαμε δημοσιεύσει
το κείμενο στο προηγούμενο φύλλο, με
...τρελές παραλείψεις γραμμάτων και λα-
θών. Ζητάμε συγνώμη από τους αναγνώ-
στες μας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Νομαρχία Ανα-

τολικής Αττικής για τη προστασία των καταναλωτών, αποφα-

σίστηκε η επιβολή κυρώσεων στις παρακάτω επιχειρήσεις:

DIA HELLAS A.E. (Σούπερ μάρκετ), Πλατεία Λαυρίου, Λαύριο

Αττικής. Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης των προδιαγρα-

φών εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών.

DIA HELLAS A.E. (Σούπερ μάρκετ), Βασ. Γεωργίου 29, Παια-

νία Αττικής. Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης των προδια-

γραφών εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών.

DIA HELLAS A.E. (Σούπερ μάρκετ), Σαλαμίνος 48 & Λάζαρη,

Αχαρναί Αττικής. Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης των

προδιαγραφών εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών, καθώς

επίσης και των όρων και προϋποθέσεων συντήρησης υπερκα-

τεψηγμένων φυτικών προϊόντων.

CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Σούπερ μάρκετ), Λ. Φλέμιν-

γκ 89, Ραφήνα Αττικής. Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης

των όρων και προϋποθέσεων συντήρησης υπερκατεψηγμέ-

νων φυτικών προϊόντων.

CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Σούπερ μάρκετ), Ρ. Φεραίου

& Θεμιστοκλέους, Καλύβια Αττικής. Για παραβάσεις σε θέμα-

τα τήρησης των όρων και προϋποθέσεων συντήρησης υπερ-

κατεψηγμένων φυτικών προϊόντων.

ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. (Σούπερ μάρκετ), Βασ. Κων/νου 291, Κορωπί

Αττικής. Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης των όρων και

προϋποθέσεων συντήρησης υπερκατεψηγμένων φυτικών

προϊόντων.

ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. (Σούπερ μάρκετ), Λ. Καλυβίων - Αναβύσσου,

Καλύβια Αττικής. Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης των

όρων και προϋποθέσεων συντήρησης υπερκατεψηγμένων

φυτικών προϊόντων.

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. (Σούπερ μάρκετ), Λ. Καραμανλή, Ανάβυσσος Ατ-

τικής. Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης των όρων και προ-

ϋποθέσεων συντήρησης υπερκατεψηγμένων φυτικών προϊό-

ντων.

GREEN GARDEN, Γρηγορίου Ε’, Παλλήνη Αττικής. Για παρα-

βάσεις σε θέματα τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας νω-

πών οπωροκηπευτικών.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΙΟΚΗΠΟΣ ΕΠΕ, Λ. Μαραθώνος 44, Άνοιξη Αττι-

κής. Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης των προδιαγραφών

εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών.

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΥΣΕΙΣ, Εθν. Αντιστάσεως 13 & Φειδιππίδου, Παλ-

λήνη Αττικής. Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης των όρων

και προϋποθέσεων συντήρησης υπερκατεψηγμένων φυτικών

προϊόντων.

ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΣΑΒ. ΠΑΣΑΛΙΔΟΥ, Λ. Καραμανλή, Ανάβυσσος Ατ-

τικής. Για παραβάσεις σε θέματα τήρησης των προδιαγραφών

εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών.

ΔΑΜΕ ΕΠΕ, Θέση Βιγλίζα-Βενίζα, Κερατέα Αττικής. Για πα-

ραβάσεις σε θέματα τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας

νωπών οπωροκηπευτικών.

Επίσης, μετά από ελέγχους της Διεύθυνσης Γεωργίας της

Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, διαβιβάστηκαν τα σχετικά

στοιχεία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

για την επιβολή κυρώσεων στις παρακάτω επιχειρήσεις:

ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ: Για μη εγκεκριμένη συσκευασία φυ-

τοπροστατευτικού προϊόντος.

SYNGENTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ: Για μη εγκεκριμένη συσκευασία

φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ (Γραμματικό): Για υπολείμματα φυ-

τοπροστατευτικών ουσιών σε γεωργικά προϊόντα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΛΙΔΑΣ (Βοιωτία): Για υπολείμματα φυτοπρο-

στατευτικών ουσιών σε γεωργικά προϊόντα.

ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΣΕΒΑ (Ραφήνα): Για παράνομη εμπορία γεωργι-

κών φαρμάκων.

BILLY’S AE INTERNATIONAL TRADE: Για εισαγωγή και διά-

θεση στην αγορά μη εγκεκριμένου βιοκτόνου. Ο έλεγχος έγι-

νε από τη Δνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Αθηνών και η κα-

τάσχεση & καταστροφή  από τη Δνση Γεωργίας 

Κυρώσεις σε επιχειρήσεις από τη Νομαρχία

Συνάντηση με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

είχε ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς
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Εκδόθηκε η προδημοσίευση της Προκήρυξης του

υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προ-

γράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται

σε 1 δισ. 50 εκατ. ευρώ (1,050 δισ.). Ειδικότερα,

από 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάθε μια από

τις ενότητες της Μεταποίησης, του Τουρισμού,

του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και 50 εκατ. ευ-

ρώ θα διατεθούν για τις εταιρείες franchise. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονο-

μίας και Οικονομικών, η ημερομηνία ανάρτησης

της προδημοσίευσης στην ιστοσελίδα

www.espa.gr (25/05/2009) είναι ημερομηνία έναρ-

ξης επιλεξιμότητας δαπανών και όχι η ημερομηνία

έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτά-

σεων στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Δια-

χείρισης (ΕΦΔ) από τους υποψήφιους επενδυτές.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα ενισχύει ήδη υπάρχουσες επιχειρή-

σεις που δραστηροποιούνται στους τομείς της Με-

ταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των

Υπηρεσιών. Οι εν γένει επιλέξιμες προς ένταξη

ενέργειες είναι οι εξής: 

1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός

χώρων α) παραγωγής, β) αποθήκευσης, γ) διάθεσης,

δ) λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης, 

2. Διαφοροποίηση – εκσυγχρονισμός διαδικασιών

παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουρ-

γίας και διοίκησης της επιχείρησης, 

3. Εξορθολογισμός – εκσυγχρονισμός υπηρεσιών,

λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της

επιχείρησης, 

4. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

των προϊόντων, 

5. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής πι-

στοποίησης και εξοικονόμηση ενέργειας, 6.

Ανάπτυξη καινοτομιών, 

7. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 

Οι ενέργειες, αυτές, διαφοροποιούνται ελαφρώς ανάλο-

γα με τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσονται.

Γεωγραφική Περιοχή

Η προκήρυξη αφορά όλη την ελληνική επικράτεια,

η οποία υποδιαιρείται σε δυο γεωγραφικές ζώνες.

Συγκεκριμένα:

Ζώνη Α: Περιφέρεια Αττικής (εκτός των νησιών)

και Νομός Θεσσαλονίκης

•  Ποσοστό ενίσχυσης 55%

•  Ελάχιστο ποσοστό ίδιας συμμετοχής: 20%

•  Μέγιστο ποσοστό τραπεζικού δανεισμού: 25%

Ζώνη Β: Υπόλοιπη Ελλάδα

•  Ποσοστό ενίσχυσης 65% 

•  Ελάχιστο ποσοστό ίδιας συμμετοχής: 20%

•  Μέγιστο ποσοστό τραπεζικού δανεισμού: 15%

Όρια Προϋπολογισμού

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότα-

σης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

•  Από 50.000 – 300.000 € για τη θεματική ενότη-

τα Μεταποίησης

•  Από 30.000 – 250.000 € για τη θεματική ενότη-

τα Τουρισμού 

•  Από 20.000 – 200.000 € για τη θεματική ενότη-

τα Εμπορίου

•  Από 20.000 – 200.000 € για τη θεματική ενότη-

τα Υπηρεσιών 

Όροι Συμμετοχής

Προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαι-

ούχων των ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:

•  Να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικρά-

τεια

•  Να έχουν συμπληρώσει 2 τουλάχιστον πλήρεις δω-

δεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

•  Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επι-

χείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

•  Ο μέσος κύκλος εργασιών τους τριετίας να κυ-

μαίνεται: 

1. από 30.000 € - 10.000.000 € για τις θεματικές

ενότητες Τουρισμός, Υπηρεσίες, Εμπόριο. 

2. από 50.000 € - 10.000.000 € για τη θεματική

ενότητα Μεταποίηση

•  Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις

•  Να απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα κατά το

2008

•  Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του ΚΒΣ.

Κατ΄ εξαίρεση στη θεματική ενότητα Τουρισμός εί-

ναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν

βιβλία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Να μην εκκρεμεί εις βάρους τους διαδικασία

ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης

Δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιού-

νται σε μια μόνο θεματική ενότητα πρέπει να δια-

θέτουν επιλέξιμη επιχειρηματική δραστηριότητα

πριν από 01/01/2009 και να πραγματοποιήσουν

επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα στην ίδια

θεματική ενότητα, στην οποία δραστηριοποιού-

νταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επεν-

δυτικής πρότασης.

Οι επιχειρήσεις με μεικτή δραστηριότητα μπορεί

να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την

προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτική πρόταση

στη θεματική ενότητα που αντιστοιχεί στη δραστη-

ριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα όπως αυτό προ-

κύπτει από το μέσο όρο του κύκλου εργασιών τριε-

τίας τους και η επιχειρηματική δραστηριότητα της

επιχείρησης που αντιστοιχεί στην εν λόγω θεματι-

κή ενότητα είναι επιλέξιμη. 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Η προκήρυξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-

παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των

επενδυτικών προτάσεων θα καθοριστεί με Κοινή

Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μετα-

γενέστερο χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

απευθύνονται στα τηλέφωνα:  210 99 44 909, 210

99 44 804, 210 99 44 993, 210 99 58 776

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις βασίζονται

στην Προδημοσίευση Προκήρυξης για την «Ενί-

σχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο

πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ», Υπουργείο Οικονο-

μίας & Οικονομικών (25 Μαΐου 2009)

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων

που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ»
της Ιωάννα Γάλλου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, 
Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
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Με επιστολή-άρθρο που κοινοποιεί στον

Πρόεδρο του Οργανισμού Σχεδίου Αθή-

νας, και Δήμους και Κοινότητες ο βουλευ-

τής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βασίλης Οικονόμου, κα-

ταθέτεις τις προτάσεις του, τις οποίες και

παραθέτουμε:

Με αφορμή την κατάθεση προς δημόσια δια-

βούλευση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθή-

νας-Αττικής από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σου-

φλιά και της ψήφισής του μέχρι τον Οκτώβριο

του 2009, επιτρέψτε μου να σας καταθέσω ορι-

σμένες συγκεκριμένες προτάσεις μου για τον

σχεδιασμό της Αττικής που επίκειται και αφο-

ρούν τις πόλεις στις οποίες ηγείσθε.

Είναι γεγονός ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο θα κα-

θορίσει την φυσιογνωμία της Αττικής για τα

επόμενα 20 χρόνια. Γι’ αυτό το λόγο θα θελα

να κάνω τέσσερις βασικές προτάσεις για την

ευρύτερη περιοχή της Ν. Μάκρης – Μαραθώ-

να:

Πρώτον, ο κορμός και η βάση των μεταφορών

και της συγκοινωνίας  στην Αττική για τα επό-

μενα χρόνια, πρέπει να στηρίζεται  στα μέσα

σταθερής τροχιάς. Γνωρίζετε την πεποίθησή

μου μέσα και από τις δημόσιες παρεμβάσεις

μου για την αξία του τρένου( προαστιακού, με-

τρό, ηλεκτρικού, τραμ)  καθώς είναι το φιλικό-

τερο μέσο προς το περιβάλλον  και φυσικά το

ασφαλέστερο και το αποτελεσματικότερο

στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Το Ρυθμιστικό

που κατατέθηκε αναγνωρίζει εν πολλοίς αυτήν

την σημασία του τρένου, χωρίς όμως να δια-

μορφώνει τους όρους για την ανάδειξή του και

ως κυρίαρχο – αν όχι αποκλειστικό μέσο δημό-

σιας μετακίνησης, στην Αττική του 2030. Με

έκπληξη διάβασα ότι τα όρια του Προαστιακού

Σιδηροδρόμου φτάνουν μέχρι τη Ραφήνα απο-

κλείοντας έτσι την Ν. Μάκρη και τον Μαραθώ-

να. Η σκοπιμότητα και η αξία της σύνδεσης της

Ν. Μάκρης (η οποία ορθώς αναγνωρίζεται ως

«Πόλη Κέντρο Χωρικής Ενότητας»,  Άρθρο11,

Παρ. 3γ. και “ Πόλος Ενδοπεριφερειακής Εμ-

βέλειας με εξειδίκευση στις μεταφορές, τον

τουρισμό και την αναψυχή” Άρθρο 12 Παρ.3γ)

και του Μαραθώνα ( της σημαντικότερης ιστο-

ρικής πόλης της Ελλάδος – προσωπικά πι-

στεύω και της Ευρώπης- η οποία σαφέστατα

υποβαθμίζεται στον συγκεκριμένο νόμο) με

τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο είναι προφανής.

Γι αυτό το λόγο θεωρώ λογικό να τεθεί το αί-

τημα της επέκτασης της σιδηροδρομικής σύν-

δεσης με τις δύο σημαντικές και ραγδαία ανα-

πτυσσόμενες πόλεις της Ανατολικής Αττικής.

Εξάλλου η ανάγκη σύνδεσης  του προβλεπό-

μενου Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ανατολικής

Αττικής στο Νταού Ραφήνας με τα μέσα στα-

θερής τροχιάς, η μικρή σχετικά απόσταση και η

μορφολογία του εδάφους, συνηγορούν στην

αποδοχή της συγκεκριμένης επέκτασης του

Προαστιακού, η οποία και θα συμβάλλει στην

περαιτέρω ανάπτυξη των δύο πόλεων.

Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω εί-

ναι η αναβάθμιση του Μαραθώνα ως Πολιτι-

στικό Αρχαιολογικό Ιστορικό Αθλητικό Κέντρο

της Αττικής και η ανάδειξή του ως Πόλη – Σύμ-

βολο της χώρας. Στο κατατιθέμενο Ρυθμιστικό

Σχέδιο ακροθιγώς τίθεται η σημασία της πόλης

και η βαρύτητά της μέσα στον επόμενο 20ετή

σχεδιασμό της Αττικής (μικρή η σημασία των

ειδικότερων μέτρων που προβλέπονται για την

ανάπτυξη των πολιτιστικών διαδρομών που

συνδέουν τους αρχαιολογικούς χώρους και τα

μνημεία της Αττικής, Άρθρο 22, παρ.8-παράρ-

τημα 3 και στο ίδιο Άρθρο, παρ.2α – ανάδειξη

και προστασία παραδοσιακών οικισμών).Κατά

την γνώμη μου ο Μαραθώνας θα πρέπει να εί-

ναι το κέντρο μιας Πολιτιστικής – Ιστορικής-

Αρχαιολογικής –Αθλητικής και Πράσινης ενό-

τητας – οντότητας που θα ξεκινάει από το Αμ-

φιάρειο (Κάλαμος-Ωρωπός) θα διαπερνά τις

Αφίδνες, την Λίμνη Μαραθώνα, τον Ραμούντα,

τον Μαραθώνα και θα καταλήγει στην Μπρέξι-

ζα. Όλη αυτή η ενότητα θα είναι το κέντρο της

τουριστικής –  οικονομικής ανάπτυξης της Βό-

ρειας Αττικής μέσα από ήπιες τουριστικές δρα-

στηριότητες, συνδεδεμένες με – αθλητικές –

νεολαιίστικες εκδηλώσεις που θα αξιοποιούν

και θα αναδεικνύουν συγχρόνως την μοναδικό-

τητα του φυσικού περιβάλλοντος της Βόρειας

Αττικής.

Η τρίτη πρόταση που καταθέτω είναι η δημι-

ουργία του Βόρειου Παραλιακού  Οδικού Άξο-

να που θα ενώνει τον Ωρωπό, τους Αγίους

Αποστόλους (Κάλαμο),τον Βαρνάβα, το Γραμ-

ματικό με τον Μαραθώνα και την Ν. Μάκρη. Εί-

ναι μια παλαιά μου πρόταση (1996),την οποία

και επαναφέρω με αφορμή πλέον το Ρυθμιστι-

κό Σχέδιο της Αττικής καθώς η ανάδειξη της

Βόρειας Αττικής χωρίς τα απαραίτητα και ανα-

γκαία εργαλεία για την ανάπτυξή της, δεν θα

μπορέσει να γίνει δυνατή. Η παραλιακή σύνδε-

ση και ένωση της Βόρειας Αττικής με την Ν.

Μάκρη και την Ραφήνα είναι ένα τεράστιο ζή-

τημα για την αυτοδύναμη ανάπτυξη της ευρύ-

τερης περιοχής χωρίς εξαρτήσεις πλέον από

την κοστοβόρα πρωτεύουσα.

Το τέταρτο και τελευταίο ζήτημα που σας θέ-

τω είναι η περιφρούρηση και η ανάδειξη του

αγροτικού-γεωργικού τμήματος  του Μαραθώ-

να  και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας

Αττικής. Σε μια έντονα αστικοποιημένη και

αναλόγως πιεζόμενη Αττική θα πρέπει να δια-

τηρηθούν οι θύλακες αγροτικής γης, οι οποίοι

θα είναι η ουσιαστική περιφρούρηση και προ-

στασία του φυσικού περιβάλλοντος, πέρα των

ακαδημαϊκών και θεωρητικών προσεγγίσεων

που σημειώνονται από τους επαΐοντες της οι-

κολογίας .

Αυτό συνεπάγεται όμως και ειδικές προβλέ-

ψεις στήριξης και ανάδειξης των προϊόντων

της Αττικής Γης(επιδοτήσεις προϊόντων, στήρι-

ξη Νέων Αγροτών της Αττικής, υποστήριξη της

ετικέτας του ποιοτικού και ξεχωριστού προϊό-

ντος της Αττικής Γης π.χ οίνος, ελαιόλαδο, κη-

πευτικά κλπ) που θα πρέπει να προβλέπονται

σαφέστατα μέσα στο Ρυθμιστικό Σχέδιο(ανε-

παρκείς αναφορές στο Άρθρο 29, “Αγροτικός

Χώρος”). Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα

είναι ένα στοίχημα για την ίδια την ποιότητα

της ζωής μας και ιδιαίτερα για το μέλλον των

παιδιών μας.

Πιστεύω ότι με τις συγκεκριμένες προτάσεις

που σας θέτω υπ’ όψιν, μπορούμε να διαμορ-

φώσουμε ένα πλαίσιο για την χάραξη μιας πο-

λιτικής Νομού, δημιουργώντας το ξεχωριστό

και αυτόνομο προφίλ της Ανατολικής Αττικής,

καταθέτοντας συγχρόνως την δική μας πρότα-

ση στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθη-

νών. Αυτές οι προτάσεις μου όπως και άλλες

σκέψεις που έχω καταθέσει δημοσίως, στη

Βουλή, στον Τύπο και στα δημόσια φόρουμ,

μπορούν να αποτελέσουν ένα πλαίσιο για την

Αναπτυξιακή Χάρτα της Ανατολικής Αττικής. Η

Χάρτα αυτή θα μπορούσε να επικυρωθεί μέσα

από ένα Θεσμικό Αναπτυξιακό Συνέδριο της

Ανατολικής Αττικής, υπό την ευθύνη της Νο-

μαρχίας και με την συμμετοχή των Βουλευτών,

των Δήμων και των  κοινωνικών φορέων του

νομού, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχί-

σω να βρίσκομαι κοντά σας όπως προσπαθώ

να πράττω μέχρι σήμερα , για τα θέματα που

αφορούν τον δήμο σας και την ευρύτερη πε-

ριοχή.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και την

συνεργασία μας.

Ρυθμιστικό Σχέδιο

Αθήνας
του Βασίλη Οικονόμου

Βουλευτή Αττική

Πρόγραμμα δάκου ελιάς

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Ν. Σ., η εφαρ-

μογή προγράμματος καταπολέμησης του

δάκου της ελιάς για το 2009.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρ-

μογή του προγράμματος είναι οι εξής:

• Ο μέσος όρος καρποδέτησης των ελαιο-

δένδρων της αγροτικής περιοχής σε επί-

πεδο Δήμου ή Κοινότητας να είναι μεγα-

λύτερος του 25% μιας πλήρους εσοδείας.

• Οι Δήμοι και οι Κοινότητες να απαντή-

σουν θετικά στο έγγραφο της υπηρεσίας

Γεωργίας της Νομαρχίας με το οποίο ζη-

τείται να γνωστοποιήσουν αν δέχονται ή

όχι την εφαρμογή του εν λόγω προγράμ-

ματος στην περιοχή τους.

• Η εύρεση του απαραίτητου προσωπικού.

Ως μέθοδος καταπολέμησης θα εφαρμο-

στεί ο δολωματικός ψεκασμός από εδά-

φους με γεωργικά φάρμακα που θα ορι-

στούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης & Τροφίμων.

ΓΕΡΑΚΑΣ
Λαϊκή Αγορά

Με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού

Συμβουλίου  αποφασίστηκε ο καθορισμός

της Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου στον

Δήμο Γέρακα ως εξής:

• Το Α’ εξάμηνο κάθε έτους θα λειτουργεί

επί της οδού Ησιόδου είτε στο τμήμα της

από την οδό Αγ. Νεκταρίου έως την οδό

Λεωνίδα, είτε στο τμήμα της από την οδό

Λεωνίδα έως την οδό Αριστοτέλους.

• Το Β’ εξάμηνο κάθε έτους θα λειτουργεί

στο τμήμα της από την οδό Ησιόδου έως

την οδό Αχιλλέως.
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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, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

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

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 1/6 7.00μ.μ.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ  2/6  8.00μ.μ.

ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc
l Ανάλυση σύστασης σώματος

l Εφαρμοσμένα προγράμματα διατροφής για: 

Παχυσαρκία, Αθλητική διατροφή, Παθολογικές καταστάσεις

διαταραχές λήψης τροφής, εγκυμοσύνη, θηλασμός.

Διγενή 19, Βούλα Τ.Κ. 166 73
Τηλ./Φαξ: 210-8995614, Κινητό: 6992519192 e-mail: kkdiet@otenet.gr

Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ το γένος ΚΟΥΝΟΥΚΛΑ, που γεννήθηκε

στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ και  κατοικεί στα ΑΘΗΝΑ και η ΒΑΪΑ

ΚΕΦΑΛΑ του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΛΙΚΗΣ, το γένος

ΣΤΑΘΗ, που γεννήθηκε στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ και κατοικεί

στη ΛΑΡΙΣΑ, θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει  στο

στη Ζάκυνθο.

ΓΑΜΟΙ
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Αυξητικές τάσεις στη διασπορά των «ξεχασμένων» Σεξουα-

λικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (πρώιμη σύφιλη, γονόρ-

ροια  κ,λ,π) και της HIV λοίμωξης διαπιστώθηκε  κατά την τε-

λευταία δεκαετία, τόσο στις ανεπτυγμένες χώρες, όσο και

στην Ελλάδα.

Αυτό προκύπτει από έρευνα που διενήργησε η Ιατρική Εται-

ρεία Αθηνών με αφορμή το 35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,

ο Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος αναπληρωτής διευθυντής

στο Νοσοκομείο «Α.Συγγρός» Βασ. Παπαρίζος.

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), όπως τόνισε

ο Β. Παπαρίζος αποτελούν μείζον πρόβλημα της Δημόσιας

Υγείας και κατέχουν υψηλή θέση στους δείκτες νοσηρότητας

του πληθυσμού. Σε παγκόσμια κλίμακα υπερέχουν οι λοιμώ-

ξεις από HPV, απλό έρπητα, χλαμύδια και τριχομονάδες.

Κατά την τελευταία δεκαετία, σε διεθνές επίπεδο, διαπιστώ-

νονται αυξητικές τάσεις στη διασπορά των ΣΜΝ και της HIV

λοίμωξης. Στις ανεπτυγμένες χώρες οι τάσεις αυτές εντοπί-

ζονται κατά κύριο λόγο σε πληθυσμιακές ομάδες με σεξουα-

λική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου και υποδηλώνουν ανα-

ζωπύρωση της συμπεριφοράς αυτής.

Στη χώρα μας την πρώτη θέση στη λίστα των σεξουαλικώς

μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) στον γενικό πληθυσμό  κα-

τέχουν τα ιογενή, όπως τα οξυτενή κονδυλώματα και ο έρ-

πητας των γεννητικών οργάνων. Τα νοσήματα αυτά προ-

σβάλλουν όλες τις κατηγορίες  του πληθυσμού, άνδρες και

γυναίκες. Περισσότερο φαίνεται ότι πλήττουν τις νεώτερες

ηλικίες, ενώ η επίπτωση είναι υψηλότερη στα μεγάλα αστικά

κέντρα.

Τα βακτηριακά και κυρίως τα ΣΜΝ που αποτελούν επιδημιο-

λογικούς δείκτες, όπως η γονόρροια και η πρώιμη σύφιλη, εμ-

φανίζουν αυξημένη κατανομή στις ομάδες επικίνδυνης συ-

μπεριφοράς και ταχείας διασποράς (ομοφυλόφιλοι άνδρες,

οικονομικοί μετανάστες, παράνομα εκδιδόμενα άτομα, χρή-

στες ενδοφλεβίων ναρκωτικών) και σε πληθυσμούς που έρ-

χονται σε συνάφεια με αυτές.

Βασικά αίτια της αυξημένης διασποράς

Πολλά είναι τα αίτια της επιστροφής των «ξεχασμένων» σε-

ξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων. Τα βασικά είναι:

➢ Το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των ομάδων δια-

σποράς.

➢ H συχνή εναλλαγή ερωτικών συντρόφων χωρίς μέτρα προ-

φύλαξης.

➢ Η έλλειψη ενημέρωσης.

➢ Ο εφησυχασμός και ο εθισμός στο φόβο του AIDS.

➢ Η μεγάλη και χωρίς κανένα έλεγχο μετανάστευση από τις

φτωχές στις ανεπτυγμένες χώρες.

➢ Η ανεπάρκεια Αγωγής Υγείας και η έλλειψη μέτρων πρό-

ληψης.

«Η ανεπάρκεια της Αγωγής Υγείας στη χώρα μας και η έλλει-

ψη συστηματικών παρεμβάσεων πρόληψης στις ειδικές πλη-

θυσμιακές ομάδες αποτελούν υπόστρωμα ευχερούς διάδο-

σης και επικράτησης αντιλήψεων και συμπεριφορών υψηλού

κινδύνου, που βοηθούν στη διασπορά των «ξεχασμένων» “Σε-

ξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων” τόνισε από την

πλευρά του ο πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας  Αθηνών Χρή-

στος Ιατρού. 

Όπως τονίστηκε στη Συνέντευξη Τύπου πολλοί από τους

ασθενείς στους οποίους διαγιγνώσκεται πρώιμη σύφιλη, είναι

επιπλέον και HIV-θετικοί. Μεταξύ των ατόμων που είναι θετι-

κοί στο AIDS παρατηρείται σαφής αύξηση τόσο της σύφιλης

και της γονόρροιας, όσο και των άλλων ΣΜΝ. Η υποτροπή της

επικίνδυνης συμπεριφοράς στον πληθυσμό αυτό, προδιαγρά-

φει επακόλουθη αύξηση και της HIV λοίμωξης.

Στην Ελλάδα η ετήσια επίπτωση του AIDS παραμένει περίπου

50 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Συνολικά, μέχρι τις

31/10/2008 είχαν δηλωθεί στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόλη-

ψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) 9.229 άτομα. 

Ο κύριος όγκος των ασθενών ήταν μεταξύ 25-44 χρόνων. Η

μεγάλη πλειοψηφία (80.3%) από αυτά ήταν άνδρες. 

Επιπλέον το 46,1% του συνόλου μολύνθηκε μέσω ομοφυλο-

φιλικής επαφής και το 22,9% με ετεροφυλική επαφή. Εν τού-

τοις, υψηλή αναλογία (23,3%) δηλώνονται ως «ακαθόριστης

πηγής μόλυνσης». Η συχνότητα των θανάτων από AIDS και

στη χώρα μας έχει σημαντικά μειωθεί μετά το 1997 και πα-

ραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ως αποτέλεσμα των σύγχρονων

αντιρετροϊκών θεραπειών.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Δυστυχώς, όπως τονίστηκε από τους επιστήμονες στη Συνέ-

ντευξη Τύπου τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης είναι σχε-

δόν ανύπαρκτα στη χώρα μας. Στην πράξη, η έννοια της πρό-

ληψης για τα ΣΜΝ στην Ελλάδα υποκαθίσταται από αραιές,

ευκαιριακές υπενθυμίσεις της χρήσης προφυλακτικού. Άμε-

σα ανέφεραν οι γιατροί, πριν η διασπορά πάρει ανεξέλεγκτες

διαστάσεις θα πρέπει:

➢ Η Αγωγή Υγείας για τα ΣΜΝ  να αποτελέσει συστατικό  της

Εκπαίδευσης.

➢ Να δημιουργηθούν προγράμματα προληπτικών παρεμβά-

σεων ενημέρωσης, για να αλλάξει η επικίνδυνη σεξουαλι-

κή συμπεριφορά στις ευπαθείς ομάδες, αλλά και στον γε-

νικό πληθυσμό. 

➢ Να στελεχωθεί επαρκώς η πρωτοβάθμια περίθαλψη, ιδιαί-

τερα στα αστικά κέντρα, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση,

την αποτελεσματική θεραπεία, τη δευτερογενή πρόληψη

αλλά και τη βελτίωση της επιδημιολογικής επιτήρησης.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

«Η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών με την αύξηση της

θερμοκρασίας του πλανήτη, είναι ένας καινούργιος παράγοντας

που μπορεί να οδηγήσει στη μεταφορά και στη συνέχεια στην

εξάπλωση νοσημάτων σε χώρες που δεν προϋπήρχαν ή όπου εί-

χαν εξαλειφθεί» τόνισε η Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος στο

Γ.Ν.Α.Γ.Γεννηματας Μυρτώ Αστρίτη.

Στη διεθνή βιβλιογραφία τα νοσήματα που αναφέρονται ως έχο-

ντα κίνδυνο εξάπλωσης ανήκουν σε τρείς κατηγορίες: νοσήματα

που μεταδίδονται μέσω αρθρόποδων (κουνούπια, σκνίπες, τσι-

μπούρια), οι ζωονόσοι, και νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του

νερού ή των σαλιγκαριών (όπως η χολέρα και η σχιστοσωμίαση).

Αυτά τα νοσήματα έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: είναι

«τοπικά»: εμφανίζονται στο περιβάλλον που μπορεί να ζήσει το

υπόδοχό τους (έντομο, σαλιγκάρι…) και χρησιμοποιούν 2-3 ξενι-

στές για να πολλαπλασιαστούν και να αναπτυχθούν: εκτός από

τον άνθρωπο ένα έντομο και συνήθως ένα άγριο ζώο. Έτσι ο τό-

πος που μπορούν να ζουν και να αναπτύσσονται εξαρτάται από

τον τόπο που μπορούν να ζήσουν οι ξενιστές τους, που με τη σει-

ρά του εξαρτάται από τη θερμοκρασία και το νερό.

Η αύξηση της θερμοκρασίας θα οδηγήσει σε μετακίνησή των ξε-

νιστών και των υποδόχων σε βορειότερα μέρη με ευνοϊκότερο

κλίμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά και του νοσή-

ματος είναι το βακτήριο που προκαλεί το νόσημα να καταφέρει

και αυτό να μετακινηθεί και οι ξενιστές και τα υπόδοχα να κατα-

φέρουν να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον.

Τα νοσήματα με τις ισχυρότερες ενδείξεις μεταφοράς είναι τα

εξής:

• Ελονοσία • δάγγειος πυρετός

• κίτρινος πυρετός • πυρετός του ποταμού Ross

• πυρετός της κοιλάδας Murray • Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος

• Χολέρα • Λεϊσμανίαση

• Πυρετός του Δυτικού Νείλου

• Ιαπωνική εγκεφαλίτις, και • Εγκεφαλίτις του St Louis

Για παράδειγμα η Ελονοσία: η νόσος έχει ήδη αρχίσει να εμφα-

νίζεται σε ψηλότερο υψόμετρο στην Αφρική. Τα εισαγόμενα

κρούσματα δεν είναι σπάνια στην Ευρώπη, ενώ πρόσφατα ανα-

φέρθηκαν και αυτόχθονα κρούσματα στη γειτονική μας Ιταλία

όπου η νόσος είχε εξαλειφθεί πριν από 40 χρόνια. 

Υποθετικά μοντέλα μιλούν για αύξηση του πληθυσμού που βρί-

σκεται σε κίνδυνο παγκοσμίως κατά 10%, ενώ άλλες μελέτες

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι απίθανο να ξανα-

δούμε στην Ευρώπη μικροεπιδημίες από Plasmodium vivax. 

Κάποια από τα νοσήματα αυτά έως σήμερα δεν είναι  επαρκώς

μελετημένα, για άλλα δεν υπάρχει θεραπεία ή πρόληψη, για κά-

ποια ενώ υπάρχει θεραπεία οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν

σταματήσει την μαζική παραγωγή τους και για όλα δεν έχουμε

κατορθώσει να πάρουμε επαρκή μέτρα για να τα περιορίσουμε.

Στόχος είναι η καλύτερη μελέτη τους, η ενημέρωση των για-

τρών για νοσήματα με τα οποία δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωποι,

η λήψη απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό ή έλεγχο ξενι-

στών και υποδόχων και τέλος η έρευνα για την καλύτερη αντι-

μετώπιση των νοσημάτων αυτών.

Επιστρέφουν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΝΩ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ενοικιάζεται κατοικία 1ου ορόφου, 85 τ.μ.+ αποθή-

κη, ήσυχο, θέα, χωρίς κοινόχρηστα, 2Υ/Δ, Α/C, Δορυφρική

ΤV, Εντοιχισμένες Συσκευές BOSCH, Ελεύθερο από Ιού-

λιο 2009, Τιμή 600 ευρώ, ΤΗΛ: 697-4020778

Πωλείται: Drumset Enforcer με Hardware και

πιατίνια Ziljian ride 20’’ planet 2, paiste pst - 3 high -

hat 14’’, paiste pst - 3 crash 14. Σε πολύ καλή κατά-

σταση. Τιμή: 350€, τηλ. 6993958589

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
n n n

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Περικλέους 11, Σπάτα 190 04 - Τηλ. 210 6633658, 6973248621
E-mail: siderim1@otenet.gr

ΕΧΤΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ 500 - 2.500 € μηνιαίως

Πληροφορίες 6947 772597

ΧΑΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Πτυχιούχος Οπτικός Οπτομέτρης

Εφαρμοστής Φακών Επαφής

Βασ. Γεωργίου 12-14 19009 Ραφήνα

τηλ./fax: 22940 25611
e-mail: haraioannidou@25611
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Πρωταθλήτριες Ελλάδας οι παγκορασίδες του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
Ημέρες θριάμβου για τον σύλλογο

Αυτά που έγιναν στο Στάδιο Ειρήνης και

Φιλίας την Παρασκευή 22.5, το Σάββατο

23.5 και την Κυριακή 24.5, θα τα θυμού-

νται για πολλά χρόνια όσοι ασχολούνται

με το εξαιρετικά δύσκολο και θεαματικό

άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης

(πινγκ - πονγκ). 

Η ομάδα Παγκορασίδων του ΑΡΗ κατέ-

κτησε  το πρωτάθλημα Ελλάδος τερματί-

ζοντας αήττητη στο πρωτάθλημα 2008-

2009. Στην προκριματική φάση κέρδισε με

3-0 τον Α.Ο.Σ. ΤΕΛΑΜΩΝ, τον ΓΑΣ ΕΛΕΥ-

ΣΙΝΑ το ΡΟΥΦ 80 και τον Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.

Στην τελική φάση κέρδισε πάλι τον ΑΟΣ

ΤΕΛΑΜΩΝ με 3-1 τον Α.Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑ με 3-

0, τον Α.Ο. ΘΕΡΜΑΙΟ με 3-1, την ΜΥΤΙ-

ΛΗΝΗ με 3-0, τον ΟΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ με 3-1

και στον τελικό τον ΑΣ ΠΕΡΑ 2005 με 3-1.

Ο θρίαμβος αυτός των μικρών αθλητριών

του ΑΡΗ έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί με την

ομάδα του Α.Σ. ΠΕΡΑ αγωνιζόταν και η

αθλήτρια του ΑΡΗ (έχει παραχωρηθεί για

ένα χρόνο) ΕΜΙΡΗ ΦΙΛΙΑ η οποία έκανε και

την μοναδική νίκη για τον Α.Σ. ΠΕΡΑ.

Πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα είχε πά-

ρει ο ΑΡΗΣ για πρώτη και μοναδική φορά

το 1986 στις νεάνιδες  με προπονητή τότε

τον ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΚΡΗ και παίκτριες τις

Ζερδίλα Διάνα, Πλακαντωνάκη Αγγελική,

Πουλάκη Μαρία και Ζερδίλα Όλγα-Κλειώ.

Έπρεπε να περάσουν 23 χρόνια για να ξα-

ναπάρει ο ΑΡΗΣ πανελλήνιο ομαδικό

πρωτάθλημα, στις παγκορασίδες αυτή τη

φορά, με προπονητή τον Γιάννη Δήμα και

αθλήτριες τις Στραϊτούρη Ελένη, Πατε-

ράκη Στέλλα και Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια.

Συγχαρητήρια στον προπονητή, στις

αθλήτριες αλλά και στους γονείς αυτών

των παιδιών που βρίσκονται πάντα κοντά

στις προσπάθειες του Συλλόγου, ο θρίαμ-

βος όμως είχε κι συνέχεια. 

Στο ατομικό πανελλήνιο πρωτάθλημα των

παγκορασίδων και πάλι οι αθλήτριες του

ΑΡΗ έδειξαν την κλάση τους αφού ο τελι-

κός αγώνας είχε αντιμέτωπος δύο αθλή-

τριες του ΑΡΗ. Πρωταθλήτρια Ελλάδας

ανεδείχθη η ΕΜΙΡΗ ΦΙΛΙΑ η οποία ήρθε

δεύτερη στο διπλό και επίσης πρωταθλή-

τρια στο μικτό. 

Δεύτερη με πάρα πολύ καλή εμφάνιση ήρ-

θε η Στραϊτούρη Ελένη η οποία κατέκτη-

σε και την  τρίτη θέση στο διπλό μαζί με

την Πατεράκη Στέλλα. 

Στα αγόρια, ο Νίκος Σκουτέρης, αν και

αγωνιζότανε για πρώτη φορά στους αγώ-

νες αυτούς κατάφερε να περάσει στους

32 πρώτους. 

Η πρωταθλήτρια Ελλάδος 2008 - 2009 ομάδα παγκορασίδων του ΑΡΗ 2006
Από αριστερά Λιλής Γιώργος (προπονητής), Πατεράκη Στέλλα, Στραϊτούρη Ελένη, Ισαμπάλογλου
Ιφιγένεια, Δήμας Γιάννης (Προπονητής)

Από τον Σταύρο Πλακαντωνάκη

Αθλητικής Άνοιξης 2009 – Βόλεϊ 

Τουρνουά  βόλεϊ στο Γέρακα

Με την συμμετοχή παιδιών από τα δημοτικά και γυμνάσια της πόλης, και σε  συνεργασία

με τον Όμιλο Φιλάθλων Γέρακα, διεξήχθη (17 Μαΐου) στο 1ο Αθλητικό Κέντρο το πρώτο

τουρνουά βόλεϊ της Αθλητικής Άνοιξης 2009. 

Πολλά από τα παιδιά που συμμετείχαν στο μίνι τουρνουά του αθλήματος  προέρχονται

από τις Ακαδημίες του Δήμου, σημείο που αναδεικνύει την κατευθυντήρια προσπάθεια

των προπονητών ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν και να ενταχθούν έμμεσα και άμεσα στο

αθλητικό πνεύμα. 

Στους αγώνες συμμετείχαν 23 ομάδες κοριτσιών και 11 ομάδες αγοριών στο σύνολό

τους 132 παιδιά. 

Στα κορίτσια νικήτριες αναδειχτήκαν οι «Τουλουμπίτσες», ενώ την δεύτερη και τρίτη θέ-

ση κατέκτησαν οι «Fairytales» και οι «Κεραυνοί» αντίστοιχα.

Στον τελικό των αγοριών και υστέρα από έναν συναρπαστικό αγώνα, οι «Σκορπιοί» επι-

κράτησαν της ομάδας «Παίδαροι» και την τρίτη θέση κατέλαβαν τα «Ζελεδάκια».

Κύπελα και μετάλλια στους νικητές απένειμαν ο Αντιπρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχεί-

ρησης του Δήμου Κώστας Μήλας και ο Τεχνικός Διευθυντής Νίκος Σπηλιωτόπουλος.

Η γιορτή των αθλητικών προγραμμάτων κλείνει  την Τέταρτη 10 Ιουνίου στις 7μ.μ. στο

1ο Αθλητικό Κέντρο με την Τελετή Λήξης,  όπου ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος θα

βραβεύσει όλους όσοι συμμετείχαν φέτος στις αθλητικές εκδηλώσεις. 

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου  Σπάτων

πραγματοποίησε το 5ο Διαδημοτικό Τουρνουά

ποδοσφαίρου 5Χ5 κατηγορίας  ΜΙΝΙ, το περασμέ-

νο Σαββατοκύριακο στα βοηθητικά γήπεδα  5Χ5

του Δημοτικού Σταδίου “Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”. 

Στο Τουρνουά συμμετείχαν 19 ομάδες από τους

Αθλητικούς  Οργανισμούς και Συλλόγους: Ακαδη-

μίες  ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΣΕΝΤΡΑ CLUB, (ΑΡ-

ΤΕΜΙΔΑΣ), ΣΑΝ ΣΙΡΟ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ), ΠΑΛΛΗΝΗΣ,

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ , ΓΕΡΑΚΑ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΜΑΡΚΟ,

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ,

FRIENDS CLUB (ΣΠΑΤΩΝ) και οι Ακαδημίες του

Αθλητικού Οργανισμού του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ.

Η Διοργάνωση απέσπασε τις καλύτερες εντυπώ-

σεις για τις Αθλητικές εγκαταστάσεις και για την

φιλοξενία του Αθλητικού Οργανισμού.

Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

1η  ΘΕΣΗ       ΣΕΝΤΡΑ CLUB ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

2η   ΘΕΣΗ      ΣΑΝ ΣΙΡΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

3η  ΘΕΣΗ       FRIENDS CLUB ΣΠΑΤΩΝ

Τέλος οι συμμετέχουσες ομάδες  πήραν αναμνη-

στικά διπλώματα, ενώ ο Πρόεδρος  του Αθλητι-

κού Οργανισμού Γ. Παπαχρήστου και ο Αντιπρόε-

δρός Α. Παυλίδης απένειμαν αντίστοιχα κύπελλα

και μετάλλια στις τρείς πρώτες Ομάδες.

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η καθηγήτρια

Φυσικής Αγωγής Κωσταντίνου Μαρία, ο τεχνικός

Δ/ντής των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Τσιγκούλης

Πέτρος και οι προπονητές Φαράκος Γ., Καραγιάν-

νης Πρ., Ρουσσουνέλης Δ., Τσίχλης Κων/νος.

Χορηγοί του Τουρνουά ήταν η Interamerican (Γρα-

φείο Αθηνών) για τα Κύπελλα και τα Μετάλλια και

ο Μακρής Αθανάσιος που προσέφερε νερά στις

ομάδες.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

5Χ5 ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ
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3ο τουρνουά 
μίνι Βόλεϋ 

στο Λαγονήσι
Την Κυριακή 24 Μαίου ο Α.Ο.Λαγονησίου διοργάνωσε το 3ο

Τουρνουά Μίνι Βόλεϋ, όπου έλαβαν μέρος αρκετές ομάδες

παγκορασίδων από την Αν.Αττική (Λαύριο, Βουλιαγμένη,

Βάρη,. Κορωπί, Παιανία, Λαγονήσι).

Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώθηκε η ανάπτυξη του γυναικείου

Βόλεϋ στην Αν.Αττική και σίγουρα στο μέλλον το φυτώριο

αυτό θα στελεχώσει με παίκτριες ομάδες μεγάλων Κατηγο-

ριών. Ειδικότερα γίνεται σημαντική δουλειά στον Α.Σ. Λαυρί-

ου από τον γυμναστή -εξειδικευμένο στο άθλημα - Κυριάκο

Ν. Σταυριανό.

Η ομάδα του Λαυρίου πέτυχε 14 νίκες και 9 ήττες. Αξιοση-

μείωτο είναι ότι η ομάδα που απαρτιζόταν από τις Εβελίνα

Σταυριανού, Τζένη Παπασταυροπούλου, Άννα-Σοφία Παρια-

νού κατέκτησαν την πρώτη θέση πετυχαίνοντας το απόλυτο,

δηλ. 4 νίκες. 

Το ίδιο είχαν καταφέρει και στο προηγούμενο Τουρνουά,

έχοντας επιπλέον στη σύνθεσή τους την Χριστίνα Καρα-

γιάννη. Όπως δήλωσε ο Κυρ. Σταυριανός "οι νεαρές αυτές

παίκτριες πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και από τώρα να

μπουν στο κλίμα των μεγάλων ομάδων. Το μέλλον τους ανή-

κει, το ίδιο ισχύει και για όλα τα κορίτσια του Συλλόγου".

Εκτός τελικού πλέι οφ

του πόλο έμεινε ο ΝΟΒ

που ηττήθηκε με 6-8 από

τον Πανιώνιο στον Λαιμό

και συμπλήρωσε 2 ήττες

στην ημιτελική σειρά.

Όσον αφορά στον αγω-

νιστικό τομέα, οι παίκτες

του Γιάννη Γιαννουρή

βρέθηκαν πίσω στο σκορ

με 2-4 στα μέσα της δεύ-

τερης περιόδου αλλά κα-

τάφεραν άμεσα να ισο-

φαρίσουν, πριν ο Θωμά-

κος κάνει το 4-5 του ημι-

χρόνου.

Στο τρίτο οκτάλεπτο ο

ΝΟΒ κόλλησε επιθετικά

και βρέθηκε να χάνει για

πρώτη φορά με διαφορά

τριών τερμάτων (4-7

σκορ με το οποίο μπήκαν

οι ομάδες στην τελευ-

ταία περίοδο).

Ο Αφρουδάκης, αρχη-

γός της ομάδας δήλωσε

μέσα σε άλλα: 

“Ένας από τους στόχους
μας -ο πιο δύσκολος-
δεν επετεύχθη. Σταθή-
καμε δεν θα έλεγα άτυ-

χοι, αλλά ανέτοιμοι στο
κρισιμότερο παιχνίδι με
αποτέλεσμα να αποκλει-
στούμε από το Final
Four.  Χωρίς να ψάχνου-
με για δικαιολογίες,
ήταν ατυχές το γεγονός
ότι παίξαμε τη ρεβάνς
εκτός έδρας παρά το γε-
γονός ότι είχαμε τερμα-
τίσει πρώτοι και αήττητοι
στον όμιλό μας. Δυστυ-
χώς στο πόλο ακόμα δεν
γίνονται τα ματς της
οκτάδας στις δύο νίκες.
Αδικήσαμε τους εαυτούς
μας, ειδικά βλέποντας
ότι η Πρίμορατς την
οποία είχαμε κερδίσει

δύο φορές κατά τη διάρ-
κεια της σεζόν, κατέκτη-
σε την Ευρωλίγκα.  Πα-
ρόλα αυτά νομίζω ότι ο
πρωταθλητισμός έχει τις
καλές και τις κακές στιγ-
μές του. Από σήμερα ξε-
κινάμε τη σειρά των τε-
λικών με τον Πανιώνιο.
Δεν χρειάζεται να πω ότι
στόχος μας είναι η κατά-
κτηση του Πρωταθλήμα-
τος. 
Ο κόσμος γνωρίζει ποια
είναι η ομάδα και οι
πραγματικές της δυνα-
τότητες και θέλει να τη
δει για ακόμα μία χρονιά
πρώτη”.

Διασυλλογικοί αγώνες 

θαλάσσιου Σκι 
Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, τιμώντας τη

μνήμη του παλαιού προέδρου του, και πρωτεργάτη

του Θαλασσίου Σκι στην Ελλάδα, Αθανασίου Δια-

κάκη διοργανώνει στις 31 Μαΐου διασυλλογικό

αγώνα Σκι με την επωνυμία "Διακάκεια 2009".

Ο αγώνας θα διεξαχθει στις εγκαταστάσεις του

ΝΟΒ, θα ξεκινήσει στις 8 π.μ. και οι αθλητές θα

αγωνιστούν σε 2 γύρους φιγούρες. 

Αποκλείστηκε 
από το Final Fourο ΝΟΒ

Ένα από τα μεγαλύτερα Grand Prix

Υπερπήδησης Εμποδίων διεξάγεται αυ-

τό το τριήμερο, 29, 30 και 31 Μαίου στον

Ιππικό Όμιλο Μεσογείων. Ο ΙΟΜ, που

ιδρύθηκε το 1992 και είναι από τους πα-

λαιότερους Ιππικούς Ομίλους της χώ-

ρας, θα διοργανώσει για πρώτη φορά

στην ιστορία του έναν αγώνα Grand Prix

εμποδίων για … όλα τα γούστα, με πολύ

ελκυστικά χρηματικά έπαθλα, που φτά-

νουν το ποσό των 37.000 ευρώ. Οι σύγ-

χρονες και ανακαινισμένες εγκαταστά-

σεις του βρίσκονται στη θέση Πάτημα

Καμιλάφη στο Κορωπί (πολύ κοντά στον

διεθνή αερολιμένα Αθηνών).  

Στο πρώτο Grand Prix του ΙΟΜ αναμένε-

ται να συμμετέχουν ιππείς και αμαζόνες

από τη Νότια και την Βόρεια Ελλάδα,

που θα ξεπεράσουν τους 300. Οι αγώνες

θα διεξαχθούν και βράδυ υπό το φως

των προβολέων του ομίλου. 

Το πρόγραμμα των αγώνων είναι πολύ

ενδιαφέρον, ενώ τα αγωνίσματα είναι

συνολικά 9 και τις τρεις ημέρες. Εκτός

από το αγώνισμα Grand Prix της Κυρια-

κής, που θα συγκεντρώσει πάνω του όλα

τα βλέμματα, πολύ εντυπωσιακό θα είναι

και το τελευταίο αγώνισμα του Σαββά-

του, το Derby ύψους 1.,25μ,. το οποίο θα

θυμίζει … cross country, καθώς η διαδρο-

μή του θα περιλαμβάνει και φυσικά εμπό-

δια, που θα έχουν στηθεί στο κυρίως ιπ-

ποδρόμιο. 

Το Σάββατο οι αγώνες θα αρχίσουν στις

10.30 με το πρώτο αγώνισμα ύψους

1.10μ., ενώ θα ακολουθήσουν άλλα δύο,

ύψους 1.30μ. με joker και το Derby

ύψους 1.25μ. Την Κυριακή, τελευταία

ημέρα των αγώνων, το πρόγραμμα θα

αρχίσει στις 11.30 και περιλαμβάνει τρία

αγωνίσματα ύψους 1.10μ, 1.20μ. και το

σημαντικότερο και υψηλότερο, Grand

Prix ύψους 1.35μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό,

ενώ πολλές εκπλήξεις περιμένουν τον

κόσμο που θα βρεθεί στον Ιππικό Όμιλο

Μεσογείων και τις τρεις ημέρες. 

Την Κυριακή το απόγευμα, πριν από το

μεγάλο αγώνισμα Grand Prix, θα γίνει

και επίδειξη αμαξοδήγησης. 

Τριήμερο ιππασίας στον

Ιππικό Όμιλο Μεσογείων

Επιτυχίες του Α.Σ. Σπάτων

Θέρσιππος ο Ερχιεύς

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε  ο Αθλητικός Σύλλογος Σπάτων Θέρσιππος ο Ερ-

χιεύς, στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου του ΣΕΓΑΣ  που διεξήχθη το

Σάββατο   23 Μαΐου στο Γήπεδο Φιλοθέης.  Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1η Μπασινά Φωτεινή (2η θέση στην σφαιροβολία)

2η   Δημητράς Ελευθέριος (1η θέση στο μήκος)

3η   Δογάνης Χαράλαμπος (1η θέση στο μήκος)

4η   Κοτρότσιος Μιχάλης (1η θέση στην σφαιροβολία)

Ετήσιος 

χορός του

Α.Σ.Π. 

ΚΤΗΣΙΦΩΝ

Ο Αθλητικός Σύλλογος

Παιανίας “Κτησιφών”

διοργανώνει τον ετή-

σιο χορό του την Παρα-

σκευή 12 Ιουνίου 2009

στην Κοσμική Ταβέρνα

“Η Φωλιά, Αφοί Κρό-

κου” (20ο χλμ. Λεωφ.

Λαυρίου – Παιανία).

Μουσικό πρόγραμμα από

τον ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΟΝΙΤΟ-

ΠΟΥΛΟ

Τηλέφωνο για κρατή-

σεις και πληροφορίες:

210 – 6641600, 693

6536499.

Την τελετή απονομής επά-

θλων του 15ου κυπέλλου

Άνοιξης θα πραγματοποιήσει

ο Ναυτικός Αθλητικός Όμι-

λος Βούλας, την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8 το βρά-

δυ στις εγκαταστάσεις του.

Απονομές βραβείων από τον ΝΑΟΒ




