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Την ευκαιρία γι’ αυτό το σημείωμα, μας την έδωσε

επιστολή του βουλευτή Επικρατείας Θεοδ. Ρουσό-

πουλου, την οποία δημοσιεύουμε σ’ άλλη στήλη, οι

κλυδωνισμοί της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και οι

παλινωδίες του Κώστα Καραμανλή.

Ο πανίσχυρος μέχρι πρότινος βου-

λευτής Επικρατείας και τ. Υπουργός

Θ. Ρουσόπουλος απέστειλε επιστο-

λή, όπως είναι γνωστό, στον Πρωθυ-

πουργό Κώστα Καραμανλή με την

οποία του γνωστοποιεί την απόφασή

του «να μη διεκδικήσει θέση στο ψη-
φοδέλτιο» του κόμματος στις επόμε-

νες εκλογές, όποτε αυτές κι αν γί-

νουν. Και τούτο γιατί δεν αντέχει τις

“συκοφαντικές” επιθέσεις όταν αυτές

προέρχονται – κυρίως – από “φίλους”. «Εισήλθα
στην πολιτική σκηνή […] αξιοπρεπής (και) αξιοπρε-
πής αποχωρώ», καταλήγει.

Η σχέση μας με τον Ρουσόπουλο δεν ήταν δ α και η

καλύτερες – ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της θητείας

του, κατά τα οποία η “ΕΒΔΟΜΗ” εδέχθη ανηλεή

διωγμό και ζημία.

Θα μπορούσαμε επομένως να επιχαίρουμε για την –

προσωρινή έστω – αποχώρησή του, τη στιγμή μάλι-

στα κατά την οποία η Ν.Δ. κάμπτεται κι είναι σχεδόν

βέβαιη η νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Δεν ανήκουμε όμως στην κατηγορία της μερίδας

εκείνης που ξυλεύεται “δρυός πεσούσης”.

Οι θέσεις μας για το Βατοπέδιο και για τ’ άλλα σκάν-

δαλα είναι επίσης γνωστές, από επανειλημμένη και

τεκμηριωμένη αρθρογραφία μας.

Το θέμα όμως δεν είναι, στη συγκεκριμένη περίπτω-

ση, τα σκάνδαλα, αλλά κατά πόσον δικαιούνται οι

“φίλοι” του Ρουσόπουλου, βουλευτές της Ν.Δ. -

σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα (Κ.Ο.) και ο

ίδιος ο Πρωθυπουργός, ν’ αναζητά «Ιφιγένειες», κα-

τά το χαρακτηρισμό του Πέτρου Δούκα – που και ο

ίδιος βρίσκεται στο στόχαστρο των ίδιων “φίλων”.

Δικαιούνται;
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/6 
Όλοι με τα ποδήλατα στις ακτές.

Για ελεύθερες και 

καθαρές παραλίες

“Έργο ξένων μυστικών

υπηρεσιών”

Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας Σελίδα 9

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
Η Κ.Ο. της Ν.Δ. να κατηγορεί και

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

να “καρατομεί”

Ιφιγένειες και Ντρέιφους

Πώς συνδέεται ένα ποίημα του διάσημου Γερμα-

νού ποιητή Φρειδ. Φον Σίλλερ κι ένα «τραγούδι»

top-ten (των …καλύτερων δέκα) των Σκοπίων;

Συνδέονται δια της αντιθέσεως!

Ύμνος – διθύραμβος για τους Έλληνες κορυφαί-

ους της Ευρωπαϊκής διανόησης, το πρώτο, ύβρις

και κόλαφος, το δεύτερο. 

Το top-ten «τραγουδάκι» των Σκοπίων παρουσιά-

στηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ALTER, στην εκ-

πομπή του Μ. Τριανταφυλλόπουλου, την περα-

σμένη Δευτέρα.

“Απολαύστε” το:

“Έλληνες Δολοφόνοι”
Έλληνες δολοφόνοι
αρκετά με τα ψέματά σας στον κόσμο.
Δεν σας πειριάζει το όνομα
αλλά σας πειράζει το Αιγαίο. 

Ο χρόνος έχει περάσει
η συμμαχία σας έχει καταρρεύσει
όλος ο κόσμος ξέρει τι κάνατε.
Έχετε αποσπάσει την αρχαία Μακεδονία.
Η συμφωνία του Βουκουρεστίου
θα ανοίξει σύντομα,
Το Μακεδονικό ζήτημα θα κλείσει.  Συνέχεια στη σελ. 3

Ένα ποίημα κι ένα “τραγούδι” 

Ύμνος και ύβρις των Ελλήνων 

Οι πρώτες φωτιές του Καλοκαιριού
χτύπησαν γνωστούς στόχους!

Οι πρώτες φωτιές του Καλοκαιριού
χτύπησαν γνωστούς στόχους!

Οι φωτιές μας «χτύπησαν» την πόρτα, όχι

απότομα όπως είπε ο Υφ. Εσωτερικών, αφού οι

θερμοκρασίες έχουν ανέβει πολύ υψηλά, οι

άνεμοι επίσης και οι επιτήδειοι βρίσκουν πεδίο

λαμπρό, γιατί η πολιτεία κοιμάται, “αφού έχου-
με βροχές!”.
Και ποιος θα πιστέψει ότι η φωτιά στον Υμητ-

τό δεν προήλθε από εμπρησμό, όταν καίγεται

το κομμάτι αυτό κάθε χρόνο, δύο και τρεις φο-

ρές. Ηρθε όμως και στο Κορωπί, και στον Μα-

ραθώνα και…
Σελίδα 10

διευθύνων σύμβουλος

στο Λιμένα Λαυρίου

Ο Πάρης ΕυαγγελίουΟ Πάρης Ευαγγελίου Ο Θ. Ρουσόπουλος 
απευθύνεται στους 

πολίτες της Αν. Αττικής
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Συνέχεια από τη σελ. 1

ΔΕΝ δικαιούνται.

Και δεν δικαιούνται γιατί η ευθύνη πλέον έχει περιέλθει

στον Πρωθυπουργό και την Κ.Ο. της Ν.Δ. που τους περιέ-

θαλψε, τους κάλυψε και απήλλαξε όλους τους κατά και-

ρούς εμπλεκόμενους στα διάφορα και ποικιλώνυμα σκάν-

δαλα. 

Είτε απορρίπτοντας τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών,

είτε γνωμοδοτώντας αρνητικά περί της τυχόν ευθύνης, εί-

τε με τον αιφνιδιαστικό τερματισμό της βουλευτικής πε-

ριόδου, από τον Πρωθυπουργό.

Εξιλαστήρια θύματα, αποδιοπομπαίοι τράγοι, «Ιφιγένειες»

και «Ντρέιφους»1 ακόμη, δεν χωρούν στη συλλογική ευ-

θύνη της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας.

Η κρίση ανήκει πλέον στο εκλογικό σώμα και τους οπα-

δούς της Ν.Δ., θέση που υιοθέτησε κι ο Υπουργός Εθνικής

Αμυνας Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Αυτοί θα κρίνουν πλέον – όπως το έκαναν ήδη στις ευρω-

εκλογές – τη δράση ή την απραξία της κυβέρνησης Καρα-

μανλή, αυτοί θ’ αξιολογήσουν και θα κατατάξουν αναλό-

γως τους υποψήφιους βουλευτές. 

Την δε κυβέρνηση για τα έργα της, την απραξία της, τα λά-

θη της και κατά πόσον «κατά νόμον» άρχει – κι όχι βέβαια

με την ερμηνεία που έδωσε ο Βουλγαράκης, αλλά σύμφω-

να με το Δίκαιο και το δημόσιο συμφέρον.

Πρέπει επιτέλους οι πολιτικοί να μάθουν τι σημαίνει πο-

λιτική ευθύνη – την οποία συχνά και με ευκολία επικα-

λούνται. 

Να γκρεμιστούν οι περιχαρακώσεις κι όποιος κάθεται σε

θώκους αξιωμάτων, ν’ αντιληφθεί πως κάθεται σε "ηλε-

κτρική καρέκλα”. Τα έργα του είναι εκείνα που ρυθμίζουν

την «τάση του ηλεκτρικού ρεύματος», ώστε η «καρέκλα»

να τους δίνει ή τη θαλπωρή και την ευφορία της δόξας, εί-

τε της «ηλεκτρικές εκκενώσεις» της κηλίδωσης και της τι-

μωρίας.

Αν δεν θέλουμε τις απρόσμενες εκρήξεις ας διδαχθούμε

από την ιστορία. Αλλως περιπίπτουμε στην ψυχοσύνθεση

του εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου που θρέφει

την ελπίδα ότι «αυτός θα τη γλιτώσει» αναλαμβάνοντας

και το ρίσκο.

  ______________

1. Αλφρεντ Ντρέιφους: Αξιωματικός του γαλλικού στρατού, θύμα σκευω-

ρίας, από “φίλους” και κεντρικό πρόσωπο της πολύκροτης υπόθεσης που

συγκλόνισε τη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα. Δικαιώθηκε στις αρχές του

20ου αιώνα, αφού έγινε η κύρια αιτία ανατροπής της κυβέρνησης και θεσμι-

κών αλλαγών του κράτους και της καθολικής εκκλησίας. 

Ηρωας του γνωστού έργου «Κατηγορώ» του Εμίλ Ζολά.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
Η Κ.Ο. της Ν.Δ. να κατηγορεί και Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ  να “καρατομεί”

Εκλεβε στη Βάρη

Συνελήφθη από Αστυνομικό Τμήμα Βάρης, αλλοδαπός

υπήκοος Γεωργίας για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακο-

λούθηση. Στην κατοχή του βρέθηκαν διάφορα κλοπιμαία,

που έπαιρνε από σπίτια που παραβίαζε στην περιοχή της

Βάρης.

…εγκυμονούσαν κοκαϊνη!

Συνελήφθησαν στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος κατά την

άφιξή τους δύο ύποπτοι αλλοδαποί (άνδρας-γυναίκα)

υπήκοοι Ρουμανίας, που είχαν αφιχθεί από Buenos Aires

μέσω Μαδρίτης.

Μετά από εξέταση διαπιστώθηκε ότι μέσα στο στομάχι

του ο μεν άνδρας έφερε 59 νάιλον συσκευασίες και η

γυναίκα 4 αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες που περι-

είχαν κοκαϊνη συνολικού βάρους 590 γραμμάρια.

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Στο πρόσωπό μου παίζονται παιχνίδια σε βάρος της Ν.Δ.
Επιστολή του Θόδωρου Ρουσόπουλου

Από τον βουλευτή Επικρατείας της Ν.Δ. Θ. Ρουσόπουλο λάβαμε επιστολή την οποία απευθύνει στους

πολίτες της περιφέρειας Αττικής και τη δημοσιεύουμε, όπως οφείλουμε, ασχολίαστη.

Στις εκλογές του 2007, όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός μού ζήτησε να μη βάλω μπροστά το προσωπικό μου πο-

λιτικό συμφέρον, αλλά το συμφέρον της παράταξής μας και να αναλάβω στη μέση της προεκλογικής περιόδου και

πάλι καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είχαμε από τη 

λαίλαπα των πυρκαγιών. Αποδέχθηκα την πρόταση αυτή προκρίνοντας όχι το 

προσωπικό συμφέρον, αλλά το συμφέρον της παράταξής μας. Είχα όμως δημοσίως 

δεσμευτεί ότι στο κοινοβούλιο θα λειτουργώ ως βουλευτής της περιφέρειας Αττικής.

Με επιστολή μου, πριν από λίγες ημέρες, γνωστοποίησα στον Πρωθυπουργό την 

απόφασή μου να μη διεκδικήσω θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματός μας στις επόμενες

εκλογές, όποτε αυτές κι αν γίνουν. Δεν δέχομαι - ακόμη κι αν αυτό είναι άδικο - 

να παίζονται στο πρόσωπό μου παιχνίδια εις βάρος της μεγάλης μας παράταξης. 

Θα τηρήσω όμως την υπόσχεσή μου, συνεχίζοντας να είμαι δίπλα σας, στην διεκδίκηση

λύσεων για τα προβλήματα της περιφέρειας Αττικής ως βουλευτής έως ότου 

ολοκληρωθεί η θητεία μου, αλλά και μετά από όποια θέση κι αν βρίσκομαι.

Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, που όχι μόνον όταν ήμουν υπουργός,

αλλά κυρίως όταν πια δεν ήμουν, βρεθήκατε κοντά μου. Με στηρίξατε ηθικά και 

πολιτικά. Δεν είμαι από εκείνους που εγκαταλείπουν τον πόλεμο, ούτε τους φοβίζουν

ανόητοι και μικρονοϊκοί επικριτές.

Είμαι βέβαιος ότι ακόμη κι αν χάθηκε η μάχη στο πεδίο του εύκολου εντυπωσιασμού, τον οποίον οι συκοφάντες

σε όλες τις εποχές υπηρετούν, η ηθική δικαίωση και νίκη θα έλθει. Η αλήθεια μπορεί προς στιγμήν να κλυδωνίζε-

ται, αλλά δεν καταρρέει.



ΕΒΔΟΜΗ  20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ει, Έλληνες δολοφόνοι,
πώς δεν ντρεπόσαστε ν’ αλλάξετε 
το όνομα Μακεδονία.
Πάντα ήταν και θα παραμείνει το όνομα Μακεδονία.

Η συμφωνία του Βουκουρεστίου θ’ ανοίξει σύντομα.
Το Μακεδονικό ζήτημα θα κλείσει.
Το Αιγαίο μας, αυτό της Μακεδονίας, πρέπει να το επι-
στρέψετε,

Θα καείτε από φλόγες, 
θα σας συγκλονίσουν οι Θεοί
Στα επόμενα 300 χρόνια, όλα τα νησιά σας θα καταποντι-
στούν. 

Δεν νιώθω λύπη που θα καείτε
κι ούτε θα λυπηθώ που να πνιγείτε
Αλλά θα λυπάμαι γιατί δεν θα περπατώ 
στο κέντρο της “Μακεδόνσκι Σολούν”
Κόκκινο κρασί δεν θα πιώ
ένα Μακεδονικό τραγούδι μας να σας τραγουδώ. 

Όπως βλέπετε το τραγούδι δεν είναι καθόλου αθώο. Εκ-

φράζει την πλειοψηφία των Σκοπίων που εκλέξανε και το

τραγούδι στα καλύτερα δέκα και την κυβέρνηση Γκρουέφ-

σκη ακριβώς για τις ακραίες και αλυτρωτικές της θέσεις

στο Σκοπιανό. 

Και ο μεν Τριανταφυλλόπουλος προσπαθώντας να κατευ-

νάσει τα πνεύματα – αφού πρώτα τα άναψε – το χαρακτή-

ρισε «γελοίο» και «γελοιότητες» αυτά που λέει, η προ-

τροπή του όμως – που συμμερίστηκαν κι άλλοι, όπως ο

Μαντούβαλος και η «οικολόγα» - ότι δηλαδή, «…ένας λα-

ός δημοκρατικός και ενημερωμένος, πρέπει να είναι ήρε-

μος, ψύχραιμος και να… γελάει» δεν μας βρίσκει καθόλου

σύμφωνους. 

Μας βρίσκει διαμετρικά αντίθετους. Για όσους γνωρίζουν

κάτι από κοινωνική ψυχολογία, διεθνή πολιτική πρακτική

και εγκληματολογία, αντιλαμβάνεται πως αυτά τα «αθώα»

τραγουδάκια επενεργούν στη διαμόρφωση του λαϊκού αι-

σθήματος και γνώμης. 

Ο μεγάλος εγκληματολόγος Γαρδίκας, το έλεγε ξεκάθαρα

και συγκεκριμένος στο οικείο κεφάλαιο του συγγράματός

του. Όταν ένας νέος τραγουδάει έναν εύθυμο σκοπό «πά-

με βόλτα με κλεμμένο αμάξι», εμπεδώνει, άθελά του, την

άποψη ότι δεν είναι δα κακό να κλέψεις ένα ξένο αμάξι για

να πας βόλτα το κορίτσι σου.

Όταν, τώρα ένα προπαγανδιστικό, γεμάτο μίσος, ψεύδη και

λαχταριστές αξιώσεις τραγούδι, περνάει τα μηνύματά του

στο συναίσθημα ενός λαού, παράλληλα με την πλύση εγκε-

φάλου στην οποία αυτός υποβάλλεται από την πολιτική και

πνευματική του ηγεσία, του εμπεδώνεται η πεποίθηση ότι

έχει δίκιο και για τα κλεμμένα «κεκτημένα» και για τα διεκδι-

κούμενα: Μια «Μακεδονία» των Σκοπίων μέχρι το Βόλο και το

αντίστοιχο Βόρειο Αιγαίο μαζί με τη Θάσο, που υπάρχουν και

τα πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου. 

Όταν αυτά, μάλιστα, ενισχύονται με την αναγνώριση από τις

ΗΠΑ του «συνταγματικού τους ονόματος» και την «πολιτι-

σμένη» χαλαρότητα και ενδοτικότητα της πλειοψηφίας της

σύγχρονης πολιτικής μας ηγεσίας και μεγάλου μέρους του

ελληνικού λαού που έχει κουραστεί και βομβαρδίζεται συνε-

χώς με ευδαιμονιστικές επιδιώξεις, με αξιακές κατακρημνί-

σεις, με αφελληνιστική και ανθελληνική ακόμη παιδεία, με

ανασφάλειες, με «εκσυγχρονισμούς» και με όλα τα μέσα

εξασθένησης, του «Ανοσοποιητικού» του συστήματος και

εθίζεται στη διαφθορά, τότε ΔΕΝ πρέπει καθόλου να «γελά-

με», αλλά να σοβαρευτούμε, να σκεφθούμε και να ενεργή-

σουμε αποφασιστικά, σθεναρά, συλλογικά και μεθοδικά. 

Το τραγουδάκι των Σκοπίων που συνοδεύεται από αντί-

στοιχο video clip, να βάλει σε σκέψεις τον Ομπάμα που

πρέπει να συγκρίνει τις θέσεις της σημερινής αμερικανι-

κής κυβέρνησης, που κληρονόμησε από τον Μπους, μ’

εκείνες της διακυβέρνησης Ρούσβελτ2.

Και για να γίνει αυτό πρέπει να του το θέσει επιτακτικά η

ελληνική Κυβέρνηση. 

Να βάλει ακόμα σε σοβαρότατες σκέψεις τα κόμματα και ιδι-

αίτερα τη Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, και τον ΣΥΡΙΖΑ κι όλους

εκείνους που υποστηρίζουν τη διπλή ονομασία. Μπορούν

αλήθεια να μου δώσουν ένα παράδειγμα «κοινά αποδεκτής

διπλής ονομασίας», των Σκοπίων; Τα διάφορα «σχέδια» τα

είδαμε και ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. 

Ρεαλιστική πολιτική δεν είναι η ενδοτική πολιτική. 

Μήτε η αναβλητική και οι βυζαντινολογίες. Το βιώσαμε τα

τελευταία 35 χρόνια με την Κύπρο, τα διάφορα Ελληνο –

Τουρκικά και το Σκοπιανό. Είναι πλήρως εφαρμογή της Αγ-

γλοσαξωνικής τακτικής που διατυπώνεται ανενδοίαστα

και απερίφραστα από τον Ρόμπερ Κούπερ – Γενικό Δ/ντη

του Συμβουλίου της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτι-

κής3 και εφαρμόζεται από Αμερικανούς, Εγγλέζους,

Τούρκους κλπ.: «Όταν δεν μπορείς (ή δεν θέλεις) να επι-

λύσεις ένα πρόβλημα, δημιούργησε κι άλλα».

Τέλος, για ν’ ανακουφιστούμε λίγο και να πάρουμε «τ’

απάνω μας», ας δούμε και την Ευρώπη της διανόησης και

πως αυτή αναγνωρίζει τι έδωσαν (και τι δίνουν) και ποιοί

είναι οι Έλληνες.

(Δεν εννοώ βεβαίως του Έλληνες της αρπαχτής, της διαφθο-

ράς και της διαπλοκής. Δεν εννοώ ασφαλώς, τα λαμόγια της

Siemens, του Βατοπεδίου, του χρηματιστηρίου, των δομημέ-

νων ομολόγων, των άγονων γραμμών, των χρηματιζόμενων

ιατρών, εφοριακών, πολεοδόμων, πολιτικών, δημοσιογράφων

και πολλών άλλων ων ουκ έστιν αριθμός).

Απολαύστε  ένα εκτενές απόσπασμα από το ποίημα του

Σίλλερ. Θ’ αναλάβετε δυνάμεις και θα αισιοδοξήσετε.

Υπάρχει και σήμερα ακόμη αυτή η Ελλάδα.  Σε επιστήμο-

νες και υγιείς επιχειρηματίες που διαπρέπουν στο εξωτε-

ρικό κι εδώ, σε ανθρώπους της διανόησης και της Τέχνης,

σε απλούς πολίτες που σκέπτονται κι αντιστέκονται.

Καταραμένε μπροστάρη Έλληνα
Του Friedrich von Schiller

«Καταραμένε Έλληνα,
όπου και να γυρίσω τη σκέψη μου,
όπου και να στρέψω την ψυχή μου
Μπροστά μου θα σε βρίσκω…
Τέχνη λαχταρώ, ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική, 
εσύ μπροστά μου. 
Μπροστάρης και αξεπέραστος.
Επιστήμη ζητώ, Μαθηματικά,
Φιλοσοφία, Ιατρική, 
εσύ μπροστάρης και αξεπέραστος.
Αθλητισμό γυρεύω,
το γιατρικό του κορμιού μου,
εσύ μπροστάρης και αξεπέραστος. 
Καταραμένε Έλληνα, 
καταραμένη γνώση, γιατί να σε αγγίξω; 

     ––––––––––––––
1. Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (ορθότερα). Εσήμανε το τέλος

του Β’ Βαλκανικού πολέμου και υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας - Ρου-

μανίας - Σερβίας και του Μαυροβουνίου απ’ τη μια και της ηττη-

μένης Βουλγαρίας απ’ την άλλη (10.8.1913) σύμφωνα με την

οποία - σε συνάρτηση και με άλλες συνθήκες - καθορίστηκαν τα

σύνορα της περιοχής όπως είναι σήμερα, πλην των Σκοπίων που

ήταν επαρχία της Σερβίας. 

2. Ed. R. Stetinius Υπουργός Εξωτερικών, εγκυκλ. 868014/26-12-1944.

3. “Η διάσπαση των Εθνών”. Έκδοση “Κέδρος” 2005, σελ. 202 κ.ε.

“Διεύρυνση του πλαισίου”, όπου μεταξύ άλλων, υπενθυμίζει ότι “η

επιμονή παραμένει μια από τις μεγάλες διπλωματικές αρετές”. 

Κώστας Βενετσάνος

Ένα ποίημα (του Σίλλερ)

Κι ένα «τραγούδι» - ύβρις και απειλή των Σκοπιανών 

Το ποίημα του Σιλλερ, για τους Έλληνες προβάλλεται σε

επετειακό τεύχος που κυκλοφόρησε η Ελληνική Κοινότη-

τα των Βρυξελλών. Το τεύχος προλογίζεται με επιγραμ-

ματικό λόγο από τον επίτιμο

πλέον Δήμαρχο Αλίμου Παύλο

Τζιβανίδη.

Το επετειακό τεύχος, περιέχει

ποιήματα του ιδίου που εισαγω-

γικά λέει:

“Ω, τι όμορφο είναι να αισθάνεσαι

ποιητής ότι είσαι κι ας μην είσαι!

Σε κανέναν δεν είπα, ποιητής 

είτε άγιος, ότι είμαι.

Άνθρωπος θέλω να παραμείνω

αν είμαι!”

Παύλος Τζιβανίδης

Εκ Βελεστίνου ορμώμενος 

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εξαιρετική εκδήλωση για τη Μάχη της Κρήτης,

πραγματοποίησε η Ενωση Κρητών Βούλας - Βά-

ρης - Βουλιαγμένης, την οποία θα παρουσιάσουμε

στο επόμενο φύλλο.

Η “Μακεδονία” όπως την ονειρεύονται

Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης με τη σημαία τους.
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ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο διοργα-

νώνει την περιοδική έκθεση με τίτλο:  «Άνθρω-

ποι και εικόνες: Κειμήλια προσφύγων». 

Η έκθεση εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 29/6/09 και

ώρα 20:00 και θα διαρκέσει έως τις 30/8/09. 

Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, εκατοντά-

δες κιβώτια με κειμήλια από ναούς των κοινο-

τήτων της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς

Ασίας συγκεντρώνονται για φύλαξη στο Βυζα-

ντινό Μουσείο. Πολλά από αυτά επιστρέφονται

στους πρόσφυγες, ενώ εκείνα που παραμένουν

συγκροτούν τη Συλλογή Κειμηλίων Προσφύ-

γων.

Διακόσια και πλέον αντικείμενα (εικόνες, άμ-

φια, σκεύη, χειρόγραφα, έντυπα κ.ά.), που προ-

έρχονται στην πλειονότητά τους από την Καπ-

παδοκία, την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο θα

εκτεθούν μαζί ακόμη με ιερά κειμήλια από το

Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Μικρασιατικού

Ελληνισμού-Φιλιώ Χαϊδεμένου, τους Ιερούς

Ναούς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και σωματεία

προσφύγων, καθώς και ιδιωτικά ενθυμήματα και

εικόνες από οικογενειακά εικονοστάσια που πα-

ραχωρήθηκαν στο Βυζαντινό Μουσείο από τους

απογόνους των Μικρασιατών προσφύγων. 

Τα εκθέματα, μαζί με έγγραφα, φωτογραφίες

αρχείου, προφορικές μαρτυρίες των προσφύ-

γων και των ανθρώπων του μουσείου συνθέ-

τουν το  διαδραστικό περιβάλλον της έκθεσης. 

Η έκθεση «Άνθρωποι και εικόνες: Κειμήλια προ-

σφύγων» ανιχνεύει τους δεσμούς ανάμεσα στα

μουσειακά εκθέματα και τους ανθρώπους. Προ-

βάλλει σημαντικούς σταθμούς από το ταξίδι

των ανθρώπων και των κειμηλίων από τις χώρες

προέλευσής τους στις χώρες της νέας εγκατά-

στασής τους, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέ-

χρι σήμερα. Ανεξάρτητα από τη σημερινή τους

χρήση —εκθέματα σε κρατικά μουσεία, σε να-

ούς ή σε ιδιωτικούς χώρους― λειτουργούν ως

σύμβολα μνήμης και ταυτότητας. 
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνη-

τικού έργου ICON NETWORK (2007-2009), που συγ-

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2007-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

«Άνθρωποι και εικόνες: Κειμήλια προσφύγων»

Bιβλίο Πιστοποιητικών Ταυτότητας, Σωματείο η Νέα Σινασός. 

«Χορών Σκιρτήματα» στα Καλύβια

Το Τμήμα Ελληνικών Χορών του Πνευματικού Κέντρου

Δήμου Καλυβίων παρουσιάζει την ετήσια παράστασή του

με τίτλο «Χορών Σκιρτήματα» από την ελληνική δημοτική

παράδοση, που σηματοδοτεί τη λήξη των δραστηριοτήτων

του για τη φετινή περίοδο, την Κυριακή 21 Ιουνίου στις

9μ.μ. στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου. 

Στην εκδήλωση που συμπίπτει με τα 15 χρόνια λειτουρ-

γίας του Τμήματος (1994 – 2009), συμμετέχουν οι χορευ-

τικές ομάδες του τμήματος – παιδικές και ενηλίκων- κα-

θώς και η ομάδα κρουστών υπό τη δ/νση της Κατερίνας

Μητροπούλου (ΝΕΛΕ) και η ομάδα παραδοσιακού τρα-

γουδιού υπό τη δ/νση του Κώστα Σιδερή (ΝΕΛΕ).

Στην παράσταση θα παρουσιαστούν χοροί και τραγούδια

από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως: τη Χίο, τη Μι-

κρά Ασία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη, την Κύθνο,

την Ικαρία, τη Λευκάδα και την Αττική με τη συμμετοχή

εννιαμελούς παραδοσιακής ορχήστρας. 

Την επιμέλεια της παράστασης και τη διδασκαλία των χορών

έχει ο Γιάννης Κοντογιάννης. 

7o MΕΣΟΓΕΙΤΙΚΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΧΟΡΩΔΙΩΝ
ΚΑΠΗ στο Κορωπί

Την Κυριακή 21 Ιουνίου

πραγματοποιείται το 7ο

Φεστιβάλ  Χορωδιών

Κ.Α.Π.Η Μεσογείων  στο

θέατρο της Πλ. Δεξαμενής

στο Κορωπί στις 7 μ.μ.. Το

1ο Μεσογείτικο Φεστιβάλ

Χορωδιών Κ.Α.Π.Η., ξεκίνη-

σε με πρωτοβουλία της χο-

ρωδίας του Κ.Α.Π.Η. Μαρ-

κοπούλου, τον Οκτώβριο

του 2003 προς τιμήν της

Παγκόσμιας Ημέρας της

Τρίτης Ηλικίας. 

«Σκιών Καμώματα...
ο Καραγκιόζης Προφήτης!» του ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΠΑΘΑΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009, ώρα 9μ.μ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΜΑΚΡΗ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Θεάτρου Τέχνη» με πρόεδρο, επί σειρά

ετών, τον μεγάλο μας λαϊκό καλλιτέχνη Ευγένιο Σπαθάρη, στα πλαίσια των συ-

νεχών προσπαθειών της για την διατήρηση και ευρύτερη διάδοση του λαϊκού

και παραδοσιακού μας θεάτρου, έχει την χαρά να παρουσιάζει για την καλο-

καιρινή περίοδο, την θεατρική παράσταση “Σκιών Καμώματα” την Κυριακή 28/6.

Όπως κάθε χρόνο Ο Ναυτικός Ομιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης, οργανώνει τον  καλο-

καιρινό του χορό, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή στις

εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

Πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, με ορχήστρα του Γιώργου Μαυρίδη, τραγούδι από τον

Αλέξανδρο Χατζή. Κρασί, φαγητό και φεγγαράδα. 

Πληροφορίες τηλέφωνο: 210-9671142, 6944-259782

Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Locksmith

ΔΕΥΤ. 22/06 ΜΑΝΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΥ  σε

τραγούδια του Κώστα Χατζή και όχι

μονό .....

ΣΑΒΒΑΤΟ  27/06/09  

TAΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ με

τους ΑΣΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  

Μ.ΣΚΑΡΗ τραγούδι, Π. ΛΕΓΑΚΗΣ  

πιάνο, Α. ΣΙΓΑΛΑΣ μπουζούκι, 

Ν. ΡΟΓΚΑΚOΣ  κιθάρα, τραγούδι. 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 

210 8958866    m.gyras@otenet.gr

www.artgallerycafe.gr

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο του εορ-

τασμού της παγκόσμιας ημέρας μουσικής, διοργανώνει

συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά, την Κυριακή 21 Ιουνί-

ου και ώρα 21:00, στις εγκαταστάσεις του στον Λαιμό της

Βουλιαγμένης.
Τα εισιτήρια θα διατίθενται στα γραφεία του Ναυτικού Ομίλου

Βουλιαγμένης, στα Βιβλιοπωλεία ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ, μέσω

Internet στο www.ticketquest.gr, στα καταστήματα ACS,

Herakleidon (Ηρακλειδών 16, Θησείο).

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Τύπου Ναυτικού Ομί-

λου Βουλιαγμένης, τηλ. 210 8962416 & nov@nov.gr

21 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής!

Συναυλία στο Ν.Ο.Β. 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Η μία και μοναδική συναυλία του Άλε Μέλερ και του συ-

γκροτήματος που θα γίνει στην Ελλάδα, θα πραγματοποι-

ηθεί στον περίβολο της Παναγιάς Γκαρικά στην Κερατέα

στις 26η Ιουνίου ώρα 21.00.  Είναι μια προσφορά του Δή-

μου Κερατέας με ελεύθερη είσοδο και γίνεται με την υπο-

στήριξη του Swedish Arts Council (=Σουηδικό Συμβούλιο

Τεχνών) 

Για την καλή εξυπηρέτηση του κοινού ο Δήμος Κερατέας

θα προσφέρει την μεταφορά με λεωφορείο προς τον συ-

ναυλιακό χώρο από το μεγάλο parking που βρίσκεται  κο-

ντά στην Β Είσοδο Κερατέας.

Θα υπάρχει για την περίσταση σήμανση στην Λ. Σουνίου

και ειδικά στην διασταύρωση προς την  Κακή Θάλασσα –

Δασκαλιό για όσους πάνε με ιδιωτικό μέσον. 

Άρχισε να γιορτάζεται  το 1982 στο Παρίσι με πρωτοβουλία του υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λανγκ. Το 1985 έγινε θεσμός

και εξαπλώθηκε έξω από τα σύνορα της Γαλλίας. Η Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985 (με πρωτοβου-

λία της Μελίνας Μερκούρη) ήταν η πρώτη χώρα που πραγματοποιήθηκε η Γιορτή της Μουσικής.

Μέσα σε λίγα χρόνια, η Ημέρα της Μουσικής έγινε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτιστικό γεγονός που διεξάγεται στις 21

Ιουνίου σε περισσότερες από 22 χώρες.

Ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικοί παίζουν αφιλοκερδώς  σε πλατείες, δρόμους, σταθμούς, πάρκα.

Είναι ευκαιρία για πολιτιστικές ανταλλαγές και συνεργασίες ανάμεσα σε καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες μια και

η μουσική είναι η παγκόσμια γλώσσα.

Βάσω Κιούση Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΓΚΑΡΙΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

Μεγάλη επιτυχία είχε το πάρτι που διοργάνωσε το Φε-

στιβάλ  Αθηνών λίγες μέρες πριν την έναρξη του φετι-

νού προγράμματος.

Το στέκι είναι πια γνωστό. Ο εξαιρετικός θεατρικός χώ-

ρος της Πειραιώς μας φιλοξενεί πάντοτε με ζεστασιά και

σωστή προετοιμασία. Ο πρόεδρος  του Φεστιβάλ κ.Λού-

κος ήταν παρών στην υποδοχή των καλεσμένων δημο-

σιογράφων, ηθοποιών, χορογράφων…ξεχωριστή ήταν η

εμφάνιση της ηθοποιού Ειρήνης Παπά.

Οι παραστάσεις όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος είναι εκλε-

κτές. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλες είναι sold out.

Για αυτό το  Σάββατο σας προτείνουμε τους «Συνήθεις

Μάρτυρες» αν και η θεματολογία του καλλιτεχνικού αυ-

τού στοχασμού περιλαμβάνει επώδυνο υλικό, όπως συ-

νεντεύξεις με μέλη από οργανώσεις θυμάτων βασανι-

στηρίων, μαρτυρίες για διάφορες φρικαλεότητες και άλ-

λα αντίστοιχα θέματα. Ο δημιουργός τους, Ρασίντ Ου-

ραμντάν, καθορίζει τη δραματουργία του μέσα από την

χορογραφία και  το βίντεο.

«Τίποτα πιο συναρπαστικό από τη δημιουργία», αφού κα-

ταργεί εκ των πραγμάτων τα σύνορα. Μια χορευτική

εγκατάσταση με υλικό «ανασκαφής».

Εκθεση Εικαστικών Εργων 
της Λίας Πανουργιά 

Το Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Μαρκοπούλου

εγκαινίασε την έκθεση

της Λίας Πανουργιά,

(18/6) με Ζωγραφική -

Μέταλλο - Κόσμημα,

στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου, η οποία θα

διαρκέσει μέχρι τις 25

Ιουνίου. Ωρες λειτουρ-

γίας 6 9 μ.μ.

Στη Βούλα

“Πιθανά & Απίθανα”
7 μονόπρακτα από την Πνευματική Εστία

Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8.30 στην αίθουσα Ιωνία, θα

παρουσιάσει το θεατρικό Εργαστήρι της Πνευματικής

Εστίας 7 μονόπρακτα με τίτλο: “Πιθανά & απίθανα” 

“Ορνιθες” του Αριστοφάνη
Το 2ο Γυμνάσιο Βούλας θα παρουσιάσει τις “Ορνιθες” του

Αριστοφάνη, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο

Θέατρο Βέμπο στην παραλία της Βούλας.

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

με Σαββόπουλο 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, η Νο-

μαρχία  και η Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών διοργανώ-

νουν συναυλία-αφιέρωμα με τον τραγουδοποιό Διο-

νύση Σαββόπουλο την Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα

21:00 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αχαρνών «Μίκης

Θεοδωράκης» (λόφος Προφήτη Ηλία).

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
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H Βουλιαγμένη συνεδρίασε την περα-

σμένη Τετάρτη, ενώ την προηγούμενη

εβδομάδα που είχε συγκαλέσει Δ.Σ.

δεν κατάφερε να σχηματίσει απαρτία.

Ο Παν. Κουλουβάρης, προ ημερησίας,

κατέθεσε επιστολή, στην οποία δηλώ-

νει ότι εφεξής θα λειτουργεί ως ανε-

ξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και

όχι κάτω από την παράταξη της πλειο-

ψηφίας του Γρ. Κασιδόκωστα.

Οι λόγοι είναι η διαμάχη που διεμείφθη

στην προηγούμενη συνεδρίαση του

Δ.Σ. και όπως σημειώνει στην δήλωσή

του ο Παν. Κουλουβάρης, εθίγη η αξιο-

πρέπειά του.

Παράνομη η μίσθωση στο Λασήθι

Κατά τον Γεωργουλόπουλο 

και Καμπάνη

Επικαλούνται σχετική απόφαση

Αρείου Πάγου

Προσφυγή στην Περιφέρεια έκαναν οι

δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας Δ.

Γεωργουλόπουλος και Γ. Καμπάνης, κα-

τά της απόφασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, που πήρε απόφαση παράτασης

κατά 5 χρόνια της εκμίσθωσης στο κατά-

στημα «Λασήθι» στο Καβούρι. Το κατά-

στημα βρίσκεται σε κοινόχρηστο.

Η Περιφέρεια επικαλούμενη άρθρα και

διατάξεις και τη γνωμοδότηση του Νο-

μικού Συμβουλίου του Κράτους απε-

φάνθη ότι: «η επίκληση της ιδιότητας
του επικεφαλής της δημοτικής παρά-
ταξης ή εκείνης του δημοτικού συμ-
βούλου δεν καθιδρύει, αυτοτελώς, έν-
νομο συμφέρον προς άσκηση των ειδι-
κών διοικητικών προσφυγών, που προ-
βλέπονται από τις διατάξεις του άρ-
θρων 150 και 151 του Κώδικα περί Δή-
μων και Κοινοτήτων», καταλήγει ότι οι

προσφεύγοντες δεν προκύπτει από το

περιεχόμενο της προσφυγής των ότι

έχουν κατά τα ανωτέρω έννομο συμ-

φέρον για την άσκησή της και απορρί-

πτει την προσφυγή τους.

Ετσι οι δύο σύμβουλοι με έγγραφο

που κατέθεσαν στο Δήμο ζητούν από

το Δημοτικό Συμβούλιο να άρει την

απόφαση που είχε πάρει για την παρά-

ταση μίσθωσης του καταστήματος

«Λασήθι» με τους κανόνες της εμπορι-

κής μίσθωσης, ενώ βρίσκεται σε κοινό-

χρηστο χώρο.

Την αίτηση υπογράφουν ο Δ. Γεωρ-

γουλόπουλος και ο Γ. Καμπάνης και

επικαλούνται σχετική απόφαση του

Αρείου Πάγου  (υπ.αρ.306/2008

450532 ) η οποία επισημαίνει ότι «οι-

κοδομήματα τα οποία ευρίσκονται

εντός κοινοχρήστων χώρων εξαιρού-

νται της προστασίας του Π.Δ. 34/95

όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίη-

ση με τον Ν.2741/99 αρ.7 παρ. 1& 2».

Συνεπώς, γράφουν οι αιτούντες «πι-
στεύουμε, η ως άνω απόφαση του
Δημ. Συμβουλίου εκδόθηκε (θέλουμε
να πιστεύουμε εκ πλάνης και όχι εκ
δόλου) κατά παράβαση νόμου και πρέ-
πει, νομίζουμε, να ανακληθεί-ακυρωθεί
με νεότερη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Για τους λόγους αυτούς και με τη ρητή
επιφύλαξη παντός νομίμους δικαιώμα-
τός μας:
Ζητούμε να προβείτε στην άμεση ανάκλη-

ση της υπ. Αρ. 87/2009 αποφάσεως, ως

παρά το νόμο εκδοθείσης και να κινήσετε

άμεσα τις νόμιμες διαδικασίες για την

προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου

και την δια πλειοδοτικού διαγωνισμού νέα

εκμίσθωση του αναψυκτηρίου».

Βέβαια δεν διανοήθησαν ο Δήμαρχος

και ο Πρόεδρος (δεν συζητάμε για

τους συμβούλους), να συζητήσουν κά-

τι τέτοιο και δικαιολογούνται εν μέρει. 

Εδώ ολόκληρος Περιφερειάρχης δεν

έλαβε υπ’ όψιν του την απόφαση του

Αρείου Πάγου, θα την λάβει το Δημο-

τικό Συμβούλιο!

Αν όμως προσφύγουν δικαστικά, όπως

τουλάχιστον είπαν οι δύο σύμβουλοι,

και κερδίσουν την υπόθεση μπορείτε

να φανταστείτε τι θα υποστούν οι σύμ-

βουλοι που ψήφισαν υπέρ της παράτα-

σης της μίσθωσης;

Ας ρωτήσουν σε άλλους Δήμους, αν

και έχουν και στον δικό τους παρόμοια

εμπειρία.

Επειδή όμως το θέμα είναι ιδιαιτέρως σο-

βαρό, όσον αφορά το σκεπτικό της Περι-

φέρειας, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό.

Και βέβαια την ημέρα που συνεδρία-

σαν και αποφάσισαν την παράταση

δεν υπήρχε πρακτικογράφος και κρα-

τούσε πρακτικά η γραμματέας του

Συμβουλίου(!)

Ο Γ. Καμπάνης το επεσήμανε αυτό, ότι

δεν υπήρχε πρακτικογράφος και όταν

πήγε στην γραμματέα και ζήτησε τα

πρακτικά – όπως είπε - δεν υπήρχε τί-

ποτα. Δεν είχε γραφτεί τίποτα από αυ-

τά που είπα.

Δήλωσε ότι επιμένει στην προσφυγή

του γιατί «όταν κάνεις κάτι ενάντια

στο νόμο είσαι παράνομος. Αγνοια νό-

μου δεν επιτρέπεται. Δεν είναι προσω-
πικό  θέμα, αλλά θέμα τάξεως και συ-
νειδήσεως και συμμόρφωσης προς τις
υποχρεώσεις μας απέναντι στο Δήμο.
Και πάνω από όλα βάζω το Νόμο.
Στη συνεδρίαση δεν υπήρχε γνωμά-

τευση νομικού συμβούλου.

Περίμενα να ακούσω ξεκάθαρα εκείνη

την ημέρα αν είναι εμπορική σύμβαση

ή μη εμπορική. Ηρθε ένας δικηγόρος

από την ΚΕΔΚΕ και μας είπε ότι είναι

εμπορική. Ερχεται στη συνέχεια η κ.

Κακογιαννάκου και μας είπε ότι είναι

εμπορική. Και παρασύρεται ο κόσμος

ότι είναι εμπορική και ψηφίζει.

Θυμάμαι όμως ότι ο κ. Δήμαρχος ζήτη-

σε να υπογράψει όμως ο Μαράκης στη

σύμβαση επάνω ότι δεν είναι επαγγελ-

ματική σύμβαση, αλλά απερρίφθη από

τους άλλους και δεν έγινε αποδεκτό.

Και κατέληξε: «Δεν θα σταματήσουμε
στη διαβεβαίωσή σας ότι είναι όλα νό-
μιμα. Απόφαση Αρείου Πάγου θα την
αγνοήσουμε;».

...Μαχαιρώματα

Ο Ντίνος Καραγεώργος, προσπάθησε

να εξηγηθεί γιατί δεν υπέγραψε τη δή-

λωση της παράταξής του, διατεινόμε-

νος ότι θα ψηφίζει ότι θέλει. 

Κατηγόρησε δε τους συμβούλους της

παράταξής του ότι του έδωσαν τελευ-

ταία στιγμή ένα χαρτί που του ζητού-

σαν να το υπογράψει.

Σ.Σ.: Να γιατί κερδίζει πάντα ο Κασιδό-
κωστας τόσες και τόσες τετραετίες.
Δεν έχει αντιπολίτευση!

Όχι στα πυροτεχνήματα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε

την απαγόρευση ρίψης πυροτεχνημά-

των για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύ-

γουστο και Σεπτέμβριο.

Τη θεωρούμε πάρα πολύ σωστή από-

φαση και την επικροτούμε, γιατί καθη-

μερινά βομβαρδιζόμαστε από τα μπαμ

– μπουμ μέσα στη νύχτα για να μην πω για

τη ρύπανση που προκαλούν στην ατμό-

σφαιρα τα διάφορα βεγγαλικά και την

ανυσηχητική πιθανότητα να καταλήξει κά-

ποιο από αυτά σε τίποτε ξερόχαρτα.

Παράταση για ξαπλώστρες

και ομπρέλες στο Καβούρι

Η Κοινοπραξία Δ. Μουστάκα που έχει

μισθώσει τις καντίνες του Καβουρίου

Ανεξάρτητος πλέον
ο σύμβουλος της πλειοψηφίας  

Παναγιώτης Κουλουβάρης

Παράνομη η παράταση 

μίσθωσης στο “Λασήθι”
λένε Γεωργουλόπουλος & Καμπάνης
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Από τα τέλη Μαϊου ορίσθηκε Διευθύνων Σύμβουλος του

Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, ο Αντινομάρχης και Πολιτι-

κός Μηχανικός κος Πάρης Ευαγγελίου.

Πρόκειται για μια επιλογή, που έγινε μετά από την ανοικτή

διαδικασία προκύρηξης της θέσης και συνεντεύξεων. Η κα-

λή γνώση των αναγκών της περιοχής, η επαγγελματική

του εμπειρία σε συνδυασμό με την επιστημονική του κα-

τάρτιση αποτέλεσαν τα κύρια σημεία για αυτή την επιτυ-

χία.

Σε δήλωσή του μετά την ανάλειψη των καθηκόντων του ο

νέος Διευθύνων Σύμβουλος

κος Ευαγγελίου είπε: 

«είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτή η επιλογή. Το λιμάνι του
Λαυρίου χρειάζεται άμεση οργάνωση και προγραμματισμό
ώστε να ανταποκριθεί και να αναδειχθεί ως πόλος έλξης
της Ελληνικής ακτοπλοιας. Σήμερα που ο Πειραιάς αλλά-
ζει, το Λιμάνι του Λαυρίου πρέπει να αναδειχθεί ακόμη πε-
ρισσότερο αποκομίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη 
για την περιοχή και τους κατοίκους της.

Η βελτίωση των παροχών τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και
στα σκάφη αναψυχής, το περιβάλλον και η ασφάλεια του
λιμένα, η ανάπτυξη του κλάδου της κρουαζιέρας καθώς
και η ανάπτυξη εμπορικών και παράλληλων τουριστικών
δραστηριοτήτων είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους
πρέπει να οργανώσουμε το Λιμάνι του Λαυρίου. 

Η άφιξη του προαστιακού σιδηροδρόμου στο λιμάνι μας,
στο προσεχές μέλλον είναι λογικό ότι μας κατατασει πο-
λύ ψηλα στην συνείδηση του καταναλώτη- ταξιδιώτη-του-
ρίστα.

Η περιοχή του Λαυρίου και της γενικότερης Λαυρεωτικής
εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά και μπορεί να πρωτο-
στατήσει στα ναυτιλιακά και τουριστικά δρώμενα της Με-
γαλούπολης.

Το Λαύριο είναι στο κέντρο των εξελίξεων και είναι στο
χέρι μας να εκμεταλλευτούμε με το καλύτερο δυνατό τρό-
πο – για σήμερα και αύριο- τις ευκαιρίες που μας δίνονται.
Ολη αυτή η  ανάπτυξη που οραματιζόμαστε μαζί με το
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαιου και Νησιωτικής
Πολιτικής  και ειδικότερα με την Γεν. Γραμματεια Λιμένων
και Λιμενικής Πολιτικής είναι οι βασικοί μου άμεσοι στόχοι

που θα φέρουν έσοδα αλλά και νέες θέσεις εργασίας στην
περιοχή.

Ξέρουμε- μπορούμε και θα το κάνουμε για το μέλλον όλης
της Ανατολικής Αττικής.»

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Πάρης Ευαγγελίου,  ασχολείται με μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή

έργων Πολιτικού Μηχανικού, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, καθώς και με

σύνταξη μελετών 

πυροπροστασίας, διάθεσης υγρών αποβλήτων και περιβαλλοντικών επι-

πτώσεων.

Από τον Ιανουάριο του 2009 είναι Αντινομάρχης Ανατολικής Αττικής για

θέματα παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού, ομογενών, νεολαίας, εθελο-

ντικών οργανώσεωνκαι τουριστικής προβολής, εκλεγμένος με τον συν-

δυασμό Αττική Πολιτεία του Λεωνίδα Κουρή. 

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μέλος του συλ-

λόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.

Διετέλεσε σύμβουλος Διοίκησης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για θέματα χωροθε-

τήσεων νέων βιομηχανικών περιοχών, και εξέλιξης έργων υποδομής

υφισταμένων ΒΙ.ΠΕ.

Είναι Μέλος της 3ης Νομαρχιακής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδι-

οίκησης Ανατολικής Αττικής, αρμόδιας για τις Δ/νσεις Χωροταξίας, Πο-

λεοδομίας και Περιβάλλοντος, καθώς και μέλος Δ.Σ. της εταιρείας ΑΤ-

ΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ με βασικό μέτοχο την  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Ανατολικής Αττικής. 

Υπήρξε για αρκετά χρόνια μέλος της επιτροπής σχεδίου του Δήμου

Μαρκοπούλου,του Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Ράφτη, καθώς επίσης και

της επιτροπής Σταδίων και Άθλησης στον Δήμο Μαρκοπούλου.

Είναι Γενικός Γραμματέας  του Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ( Βόλεϊ Γυναικών

Α1 Εθνική Κατηγορία) Υπεύθυνος των ευρωπαϊκών αθλητικών διοργα-

νώσεων της ομάδας Βόλλευ και υπήρξε μέλος της οργανωτικής επι-

τροπής του FINAL 8 Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλεϊ Γυναικών.

Ο ΠΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος στον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου

και τον υπαίθριο παραλιακό χώρο για

ξαπλώστρες και ομπρέλες ζήτησε από

το Δ.Σ. παράταση της σύμβασης για

τις ομπρελοξαπλώστρες επειδή τα δύο

πρώτα χρόνια της σύμβασης δεν μπό-

ρεσε να τις τοποθετήσει, επειδή είχε

προσφύγει ο Σύλλογος Περιβάλλο-

ντος Βουλιαγμένης και είχαν προβλή-

ματα, όπως είπε ο εξουσιοδοτημένος

εκπρόσωπός τους στο Δ.Σ.

Ο Δήμαρχος, ενημέρωσε το σώμα λέ-

γοντας: «έχω την εντύπωση ότι δεν
μπορούμε να δώσουμε παράταση, για-
τί είναι χώρος αιγιαλού και πρέπει να
γίνει δημοπρασία.
Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν χωρά-
ει παράταση». 

Μίλησε και ο εκπρόσωπος της εταιρίας

τονίζοντας ότι έχουν θιγεί, γιατί επί

δύο χρόνια δεν εισέπρατταν, και ότι ο

Δήμος έχει κυριαρχικά δικαιώματα

στην παραλία(!) και μπορεί να δώσει

παράταση. 

Ο Δήμαρχος επανήλθε λέγοντας ότι
«εγώ σέβομαι την απόφαση του Δ.Σ.
Αν το ψηφίσουν…».
Και το ψήφισαν! Και παραξενεύτηκα

με την ευκολία που το ψήφισαν οι σύμ-

βουλοι, όταν μάλιστα λίγα λεπτά πριν

είχαν ακούσει για απόφαση του Αρεί-

ου Πάγου που μιλάει για μισθώσεις σε

κοινόχρηστους χώρους!

Βέβαια οι ψήφοι ήρθαν 5 ναι και 5 όχι.

Την πλειοψηφία υπέρ της παράτασης

έδωσε η διπλή ψήφος του Προέδρου!!

Επομένως φέρει και το βάρος της ευ-

θύνης.

Κάτι ανάλογα αφορούσε και το θέμα

του Ντιβάνι για την παραλία του Αγίου

Νικολάου, αλλά δεν πήραν απόφαση,

θα επανέλθουν.

Προχωρεί στην υλοποίηση

η πρόταση πυρασφάλειας

Κουλουβάρη

Πλήρη χρηματοδότηση εξασφάλισε η

πρόταση πυροπροστασίας του Παν.

Κουλουβάρη, από το Ιδρυμα Νιάρχου,

όπως κατετέθη στο Δημοτικό Συμβού-

λιο. Ετσι άναψε το πράσινο φως για

την υλοποίησή της. Είχαμε γράψει και

παρουσιάσει την πρόταση του Παν.

Κουλουβάρη για την πρόληψη και την

πυρασφάλεια.

Η Δωρεά είναι 50.000 ευρώ, εκ των

οποίων τα μισά διαθέτει ο πρόεδρος

του Ιδρύματος και κάτοικος Βουλιαγ-

μένης Ανδρέας Δρακόπουλος.

Αντίθετα συναντάει δυσκολίες η πρό-

ταση του Δημάρχου για Πυρασφάλεια

στο Καβούρι, στα 15 περίπου κεφάλαια

της οικονομίας της Ελλάδας, όπως χα-

ρακτηριστικά είπε ο Δήμαρχος.

Παρ’ όλα αυτά τα «κεφάλαια» έστει-

λαν τους «υπασπιστές» τους στη συ-

νάντηση που είχε καλέσει ο Δήμαρχος

για το θέμα.

Το κονδύλι είναι πάρα πολύ μεγάλο, το

κομμάτι που θέλουν να περιφρουρή-

σουν ανήκει ολόκληρο σε 12 περίπου

ονόματα, γνωστά στον επιχειρηματικό

κόσμο.

Ο Παν. Σκουζής ζήτησε να γίνει η με-

λέτη για ολόκληρη τη Βουλιαγμένη και

όχι επιλεκτικά για το Καβούρι.

Ο Παν. Κουλουβάρης επέμεινε να έρ-

θει η μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο

να γνωρίσουν οι σύμβουλοι τι προτεί-

νεται να γίνει εκεί.

Πρότασή μας είναι να αναλάβουν – με

υποχρέωσή τους – να περιφρουρή-

σουν το πράσινο του Καβουρίου, αφού

το απολαμβάνουν με μπάρες και μπρά-

βους στους δρόμους μάλιστα.

Εδώ βλέπουμε ιδιώτες, πολύ κατώτε-

ρης οικονομικής δυνατότηας, μέσα σε

δασικές περιοχές να έχουν εγκατα-

στήσει αξιοθαύμαστα συστήματα πυ-

ρασφάλειας. Τα «κεφάλαια» δεν μπο-

ρούν!

Εν τω μεταξύ ένας – ένας εκ των συμ-

βούλων αποχωρούσαν. Εφτασαν να

μείνουν πέντε και ο Παν. Σκουζής, δή-

λωσε ότι δεν συμμετέχει σε μια συνε-

δρίαση με 5 συμβούλους.

Αίτημα για τοποθετήση κολωνακίων σε

πεζοδρόμιο ζητούσε δημότης. Ο εκ-

πρόσωπος της Πολεοδομίας Τσαϊλάς,

εξήγησε ότι ο Κώδικας δεν επιτρέπει

εμπόδια στα πεζοδρόμια, αλλά η από-

φαση δική σας.

Ετσι οι 5 αποφάσισαν να τοποθετη-

θούν κολωνάκια στο πεζοδρόμιο! Αλ-

λωστε όπως είπε ο πρόεδρος Δ. Κο-

ντονής «έχει γεμίσει η Βουλιαγμένη
απ’ αυτά».

Τα θέματα ψηφίζονταν ομόφωνα από

τους πέντε, αλλά κατά πλειοψηφία επί

των δέκα που ήταν αρχικώς κατά τον

πρόεδρο.
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«Προφήτης όχι μόνον του μέλλοντος. Αλλά εκήρυττε και παρελυληθό-

τα πράγματα, όντα άγνωστα, (περί των γεγονότων μεν, αδήλων δε)».

Αριστοτέλης  

Ο Επιμενίδης ήταν αρχαίος ποιητής,  φιλόσοφος. Ήταν ο  “Ελλη-

νας προφήτης”. Ο “θείος άνδρας”, λέει ο  Πλάτωνας, ο “επιτηδει-

ότατος θείος”, αναφέρει ο Κικέρων. Και ήταν από την Κρήτη. Κα-

τά τους ιστορικούς Διογένη, Λαέρτιο και Βαλέριο Μάξιμο, γεν-

νήθηκε στην Κνωσό. Κατά τον Στράβωνα, στην Φαιστό. Κατά άλ-

λους στην Γόρτυνα. Το όνομα του είναι  δεμένο με θρύλο, που

θεριεύει μέσα από την παράδοση. 

Ξεπερνώ το γενεαλογικό  δένδρο και προχωρώ στο βίο του.  Στο

τέλος φτάνω στο θάνατο του, που λέγεται ότι επήλθε στα 299

χρόνια της ζωής του. 

Ο πατέρας του ήταν βοσκός. Μια μέρα χάθηκε ένα πρόβατο, και

έστειλε το γυιό του Επιμενίδη να το αναζητήσει. Ο μικρός περι-

πλανήθηκε ψάχνοντας. Κουρασμένος, μπήκε σε μια σπηλιά να

ξαποστάσει. Και εκεί αποκοιμήθηκε, για 57 χρόνια! Όταν ξύπνη-

σε, νόμισε ότι δεν είχε κοιμηθεί καθόλου, γι΄αυτό και παραξε-

νεύτηκε όταν  βρέθηκε σε ένα άγνωστο για αυτόν, κόσμο. Το χω-

ράφι του πατέρα του, το καλλιεργούσαν άλλοι και στο πατρικό

σπίτι, ο αδελφός του γέρος πια, δεν τον αναγνώρισε. Ο Πλού-

ταρχος λέει ότι και ο ίδιος ο Επιμενίδης είχε γεράσει, αλλά οι

ιστορικοί, Λατίνος Πλίνιος ο Δεύτερος (61-114 μ.Χ.) και Διογέ-

νης Λαέρτιος ο εκ Κιλικίας (3ος μ.Χ αιώνας), μας αναφέρουν πως

είχε γεράσει τόσες μέρες, όσα χρόνια είχε περάσει κοιμισμένος.

Μερικοί μάλιστα, λένε πως δεν είχε κοιμηθεί καθόλου,  αλλά αυ-

τό ήταν ένα εφεύρημα εντυπωσιασμού. Στην πραγματικότητα,

λένε, πως ο σοφός γύριζε σε ξένες χώρες, μαζεύοντας γνώσεις

και εμπειρία ζωής. 

Παραμένει για πολύ στην έρημο, μελετά τα άστρα και προβαίνει

στα δικά του συμπεράσματα. Εντρυφεί και στη χρήση των βοτά-

νων. Πάνοπλος πνευματικά, μετά γυρίζει πίσω στο κόσμο. Ανα-

φέρεται ότι συνεργάζεται και με τον Σόλωνα για τη νομοθεσία

του. Φημολογείται, ότι εκτός από τις ιδιαίτερες μαντικές και προ-

φητικές ικανότητες, έχει καταφέρει να αποχωρίζει την  ψυχή του

από  το σώμα του και να την επαναφέρει  κατά το δοκούν.  Ο κό-

σμος εντυπωσιάζεται. “Θεόπομπος” και “θεόσταλτος” προσφω-

νείται. 

Στους Αθηναίους τώρα, έχει πέσει η  θεϊκή τιμωρία, με την μορ-

φή επιδημίας: της πανώλους. Οι Αθηναίοι  προσέβαλαν την θεά

Αθηνά και με τον λοιμό πληρώνουν την ύβρη για το Κυλώνειο

άγος*. Καλούν τον Επιμενίδη από την Κρήτη, για εξαγνισμό. 

Ο Επιμενίδης είναι ο μονα-

δικός.  Δεν ήταν η πρώτη

φορά που ερχόταν στην

Αθήνα. Ο Πλάτων αναφέ-

ρει ότι είχε ξαναέρθει στην

Αθήνα δέκα χρόνια, προ

της εκστρατείας των Περ-

σών. Δηλαδή τον καιρό

που οι Πέρσες πολεμού-

σαν ακόμη με τους Λυ-

δούς. Όταν αργότερα, οι

Αθηναίοι έβλεπαν έντρο-

μοι τον Περσικό στόλο να

εγκαταλείπει τις Ασιατικές

ακτές και να κατεβαίνει

απειλητικά, ο Επιμενίδης

ερωτηθείς τους καθησύχασε. Και δικαιώθηκε.  Ο Μαρδόνιος στην

πρώτη απόπειρα έχασε το στόλο του περιπλέοντας τη Χαλκιδική

και αργότερα στον Μαραθώνα και Σαλαμίνα οι Πέρσες έχασαν

στρατό και στόλο.  

Όταν λοιπόν έπεσε η πανώλη στην Αθήνα,  ζητήθηκε πάλι η βοή-

θειά του. Ειδικό πλοίο των Αθηνών με συνοδό τον Νικία τον γυιό

του Νικηράτου, εστάλη στην Κρήτη να τον φέρει. Με την ευκαι-

ρία αυτή στο πλοίο επιβιβάστηκε και η αθλητική ομάδα για την

Ολυμπιάδα.

Μόλις έφτασε στην Αθήνα μελέτησε την κατάσταση και άρχισε

τον εξιλασμό. Πήρε πρόβατα άσπρα και μαύρα και τα αμόλησε

στον Άρειο Πάγο να βοσκήσουν. Κάποια πρόβατα πέθαιναν και

έπεφταν κάτω. Εκεί στην ίδια θέση που πέφτανε, ο Επιμενίδης τα

έκαιγε λέγοντας πως κάνει θυσία εξαγνισμού στους Θεούς. Στην

πραγματικότητα με μια ιδιαίτερη διορατικότητα καταλάβαινε ότι

εκεί που έπεφτε το άρρωστο ζώο,  φώλευε  εστία μόλυνσης. Με

τη φωτιά κατέστρεφε την αιτία του κακού και η Αθήνα σώθηκε.

Μεγάλες τιμές του έγιναν τότε. 

Στην Αθήνα σε μεγαλοπρεπή τελετή τον γέμισαν με πλούσια δώρα.

Αρνήθηκε τα πάντα. Ζήτησε μόνο ένα κλαδί ιερής ελιάς από την

Ακρόπολη αλλά και μια σύναψη ειρήνης με την Μινωική Κνωσό. 

Στον όρμο της Μουνυχίας στον Πειραιά (Καστέλα) προφήτευσε

ότι το λιμάνι αυτό θα παίξει κακό ρόλο στο μέλλον.  Πραγματικά,

αργότερα εκεί, πολύ αργότερα ο Αντίπατρος, εγκατέστησε την

Μακεδονική φρουρά που έβαλε χαλινάρι ελευθερίας στην πόλη. 

Μια προφητεία του όμως, απέβη μοιραία γι’ αυτόν. Προφήτευσε

την ήττα των Λακεδαιμονίων από τους Αρκάδες. Η προφητεία

επαληθεύτηκε αλλά οι Λακεδαιμόνιοι τον σκότωσαν για την κα-

κή γι’ αυτούς προφητεία. Οι Αργείοι πήραν το σώμα του και το

θάψανε στον τόπο τους. Ο Παυσανίας γράφει, πως στο Άργος

μπροστά στο ναό της πολεμικής Αθηνάς της Σάλπιγγος υπάρχει

ο τάφος του Επιμενίδη. Στον χρόνο όταν τον ξέθαψαν βρήκαν το

δέρμα  ανέπαφο και  διάστικτο από γράμματα.  Από τότε και η ρή-

ση «Επιμενίδιον δέρμα» δηλωτικό για ό,τι αντέχει στη φθορά

του χρόνου.  Τον Επιμενίδη οι Κρήτες τον ονόμαζαν τιμητικά

“Κουρήτα”**. Ο Πλούταρχος, αναφέρει ότι πολλοί όταν παρέλει-

παν το όνομα του Περίανδρου από τους επτά σοφούς της Ελλά-

δας, στη θέση του συναριθμούσαν το όνομα του Επιμενίδη. Μέ-

νω εκστατικός και άφωνος με τα πνεύματα που έζησαν σ’ αυτόν

τον τόπο και προσπαθώ με τις όποιες δυνάμεις μου να ζω τη σκέ-

ψη τους.

κορναράκης γιάννης του μάνθου 

*Κύλων: Αριστοκράτης  Αθηναίος (7ος -6ος  αιών π.Χ.) θέλησε να κατα-

λύσει το πολίτευμα.  Οι οπαδοί του διωκόμενοι κατέφυγαν στο ιερό της

Αθηνάς ικέτες, Εκεί , παραβιάζοντας τον ιερό χώρο, οι δημοκρατικοί τους

σκότωσαν, ασεβούντες στη θεά ( Κυλώνειο άγος ).  

**Κουρήτες: Φύλακες –προστάτες του βρέφους Δία στην ίδη.

–––––––––––––

   Βοηθήματα.

1) Μ. Βερνάρδου Κρητός “Ιστορία της Κρήτης” εκδ. Ράλλη 1846.                         

2) Θ. Δετοράκη “Ιστορία της Κρήτης”, 1990

3) Παυσανίου “Ελλάδος Περιήγήσις” (Κορινθιακά Λακωνικά) Εκδοτική

Αθηνών   

Επιμενίδης, ο προφήτης

σοφός από την Κρήτη

Χθες το μεσημέρι (13 Ιουνίου) είδα

ένα ποδηλάτη ν’ ανηφορίζει προς την

κατοικία μου στην παραλία Δωρίδος.

Με χαρά αναγνώρισα τον φίλο μου

Δρ. Helmuth Kratzert, αναισθησιολό-

γο, νεαρό έξι συμπληρωμένων δεκα-

ετιών. Μένει στη Γερμανία, Fleming

Str. 14, 22299 Αμβούργο. Έχει οργώ-

σει κι άλλες φορές την Ελλάδα ορι-

ζοντίως και καθέτως και με την ελλη-

νική τα πάει δυο χαρές! Εκείνο, πά-

ντως, που κατεδαφίζει κάθε εμπόδιο,

είναι η άψογη συμπεριφορά του και,

ιδιαιτέρως, το αφοπλιστικό του χαμό-

γελο!

Όποια διάρκεια κι αν έχει η παραμονή

του στην Ελλάδα, δεν ρυπαίνει με κα-

νένα τρόπο, αφού το ποδήλατό του

καίει άυλη αμόλυβδη, ο ίδιος δεν κα-

πνίζει, από το στόμα του βγαίνουν

μόνο δοξολογίες και τα’ αμέτρητα

σκουπίδια στην Ελλάδα δεν τα

εμπλουτίζει ούτε με ένα εισιτήριο!

«Ας προσέξουν τα ΜΜΕ, και κυρίως ο

Ε.Ο.Τ., μια από τις εμπειρίες του:

«Ήρθα στην Αθήνα με αεροπλάνο. Με

το ποδήλατό μου έκανα ανεπανάλη-

πτες ορεινές διαδρομές, αλλά κατη-

φορίζοντας προς τη Λεβαδειά έσπα-

σε μια ακτίνα κι είχα άμεση ανάγκη

από ποδηλατά. Η καλή μου μοίρα με

οδήγησε στον κ. Δημήτρη Ανέστη,

Αθηνών 7. Είχε πολλούς πελάτες, αλ-

λά έδωσε προτεραιότητα σε ‘μένα,

κάτι που, δικαιώς δεν άρεσε στους

άλλους που προηγούνταν!

Περιμένετε, τους είπε αυστηρά. Ο κύ-

ριος προηγείται γιατί είναι ξένος και

ξένος θα πει φιλοξενούμενος». 

Όταν επιχείρησα να τον πληρώσω,

μου είπε: «Δεν κάνει τίποτα. Από τα

χρόνια του Δία, αυτή είναι η χώρα της

φιλοξενίας».

Δράκουλες του Χρηματιστηρίου, αρ-

πακτικά του Βατοπεδίου, ερπετά της

Ζήμενς, ταξιτζήδες που χρεώνετε

τους τουρίστες με 55,00€ αντί για

5,00€ και άλλοι ων ουκ έστιν αριθ-

μός, ο Δημήτρης Ανέστης, ο ποδηλα-

τάς της Λεβαδειάς, σας έδωσε ένα

μάθημα… Γυρίστε του και τ’ άλλο μά-

γουλο! Δεν περιμένω – αν και θα

ήταν πολύ χρήσιμο – να γίνετε ποδη-

λάτες, αλλά, προς θεού, μην παραμέ-

νετε ξενηλάτες!

Υστερόγραφο: Ξένος δεν θα πει «αλ-

λοδαπός» αλλά φίλος από ξένη χώρα

ή τόπο, «ξενηλάτης» είναι όποιος

διώχνει τους ξένους, «ξενοδόχος»

όποιος περιοιείται ξένους. Τέλος, επι-

τρέψτε μου να σας θυμίσω ότι «ξε-

νία» σημαίνει φιλοξενία κι ότι ο θεός

των θεών στην αρχαιοτάτη Ελλάδα

είχε το προσώνυμο ξένιος. Αυτές τις

βαθιές ρίζες σέβεται ο Ανέστης!

Κύριε Γ.Γ. του Ε.Ο.Τ., τι έπαινο σφέ-

φτεστε να απονείμετε στον φίλο της

ποδηλασίας και εχθρό της ξενηλα-

σίας; Στον Δρ. Kratzert;

Θωμάς Θεολόγης

Ιστοριοδύφης/ Συγγραφέας

Ο ποδηλατάς, ο ποδηλάτης κι ο ξενηλάτης

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δομών και των Αυτόνομων

Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων  Ανατολικής Αττι-

κής οργανώνει εκδήλωση για τη Δια Βίου Εκπαίδευση,

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα

19.00  στο ΚΕΕ Ανατολικής Αττικής (Ι. Μεταξά 1-Παιανία).

Κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δράσεις των Δο-

μών και των Αυτόνομων Προγραμμάτων και θα απονεμη-

θούν τα Πιστοποιητικά σε πολίτες της Ανατολικής Αττικής

που αποφοίτησαν από τα εκπαιδευτικά – επιμορφωτικά

προγράμματα.

Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊ-

κό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει χαιρετισμούς

εκπροσώπων, Ομιλία, παρουσίαση δράσεων, Απονομή Πι-

στοποιητικών και κλείνει  με δεξίωση.

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκδήλωση - απονομές

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Το Σ.Δ.Ε. Παλλήνης θα πραγματοποιήσει  τελετή λήξης

των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2008-2009 την Τρίτη

23 Ιουνίου  στις 7.30 μ.μ.  στο χώρο του  Σ.Δ.Ε. Παλλήνης

(Έντισον 3-5, Παλλήνη)

Κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστούν:

• εργασίες των εκπαιδευομένων από τους γραμματισμούς

και τα project  • δράσεις του Σ.Δ.Ε. Παλλήνης
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“Εργο ξένων υπηρεσιών”. Έτσι έγραψε άγνω-

στος-που ν’ αγιάσει το χέρι του-σ’ ένα μεγά-

λο χαρτί και το κόλλησε σ’ έναν κάδο ανακύ-

κλωσης, κοντά στο σημείο όπου δολοφονή-

θηκε από υποτιθέμενους επαναστάτες ένας

ακόμα Έλληνας αστυνομικός, την Τετάρτη,

17 Ιουνίου.

Ο άψογος «επαγγελματισμός» της ενέργει-

ας, από τρεις δράστες που «γάζωσαν»

αστραπιαία τον αστυνομικό μέσα στο αυτοκί-

νητό του κι εξαφανίστηκαν, σ’ ένα ιδιαίτερα

πολυσύχναστο σημείο της Αθήνας, η καλή

πληροφόρηση-από που άραγε;-ότι το θύμα

φρουρούσε μάρτυρα που θα κατέθετε κατά

μελών του Ε.Λ.Α.-επικοινωνιακή επιλογή

αστυνομικού στόχου που προστάτευε έναν

«καταδότη των συναγωνιστών»- και η χρονι-

κή συγκυρία του χτυπήματος με την Ελλάδα

κυβερνώμενη από μιά εντελώς αδύναμη κυ-

βέρνηση εν μέσω κυκεώνα προβλημάτων και

προδιαγραφόμενων δυσμενών εξελίξεων, κυ-

ρίως στα εθνικά μας θέματα, δύσκολα παρα-

πέμπουν σε αυτοσχεδιάζοντες «επαναστατη-

μένους» νεαρούς του λεγόμενου «αντιεξου-

σιαστικού» χώρου.

Αυτό που κατά κόρον έχει ειπωθεί από ελλη-

νικά και ξένα Μ.Μ.Ε. για τις ελληνικές υπη-

ρεσίες ασφαλείας, ότι δηλαδή έχουν διαβρω-

θεί και αλωθεί σε ανησυχητικό βαθμό τα τε-

λευταία 20 χρόνια από ξένες μυστικές υπη-

ρεσίες-και ιδιαίτερα από τις αμερικανικές-

προβάλλει εφιαλτικό στην επικαιρότητα για

άλλη μιά φορά. Η Ελλάδα έχει καταστεί στην

κυριολεξία «ξέφραγο αμπέλι», ώστε να απο-

δεικνύεται εξαιρετικά δυσχερές για την

όποια ελληνική κυβέρνηση να ελέγξει και να

χειριστεί τα του οίκου μας. Και βέβαια η άλω-

ση των υπηρεσιών ασφαλείας μας παραπέ-

μπει ευθέως στην παροιμία ότι «το ψάρι βρω-

μάει απ’ το κεφάλι».

Οι Αμερικανοί

μας θεωρούν «αμερικανάκια»

Το διαβόητο CNN δεν έχασε την ευκαιρία κι

«έπαιζε» τη δολοφονία του αστυνομικού,

δεύτερο θέμα σε όλα τα δελτία του, παρου-

σιάζοντας για μία ακόμα φορά την Ελλάδα

ως παράδεισο της τρομοκρατίας, στην έναρ-

ξη μιάς ήδη μίζερης τουριστικής περιόδου.

Ίσως κάποιο νέο, πανάκριβο «πακέτο» ασφα-

λείας, που φυσικά θα περιλαμβάνει και μιά,

ακόμα στενότερη, συνεργασία των μυστικών

μας υπηρεσιών με τις αντίστοιχες αμερικανι-

κές, να βρίσκεται προ των πυλών. 

Απέναντι στο βαρύ πυροβολικό της αμερικα-

νικής δυσφημιστικής προπαγάνδας, η ελληνι-

κή κυβέρνηση αντιπαρέθεσε τον συμπαθή

διασκεδαστή Αντώναρο, ο οποίος δήλωσε ότι

η Ελλάδα είναι πλήρως ασφαλής χώρα, τόσο

για τους ξένους τουρίστες, όσο και για τους

ξένους υψηλούς προσκεκλημμένους που θα

την επισκεφτούν επ’ ευκαιρία των εγκαινίων

του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Παρέλει-

ψε να αναφέρει εάν η Ελλάδα είναι ασφαλής

χώρα και για τους Έλληνες.

Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι

Αναμενόμενη ήταν και η επίθεση του

ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά της κυβέρνησης, με την πε-

ποίθηση ότι οι Έλληνες διαθέτουν κοντή μνή-

μη. Διότι η επί ημερών τηε δεύτερης τετραε-

τίας Σημίτη, εξάρθρωση ενός από τους εκτε-

λεστικούς βραχίονες της «17 Νοέμβρη», επε-

τεύχθη, αφού πρώτα οι εγκέφαλοι της ελλα-

δικής τρομοκρατίας διέπραξαν το σφάλμα να

προκαλέσουν την ανάμειξη των μεθοδικών

και πεισμόνων βρετανικών υπηρεσιών ασφα-

λείας, ύστερα από τη δολοφονία του Βρετα-

νού στρατιωτικού ακολούθου Στίβεν Σόντερς

και αφού έσκασε η βόμβα στα χέρια του Σάβ-

βα Ξηρού. 

Οι Βρετανοί πράκτορες είχαν τότε ξεχωρίσει

και εκπαιδεύσει μιά αξιόμαχη ομάδα στελε-

χών της δικής μας Αντιτρομοκρατικής, η

οποία διαλύθηκε μετά τους Ολυμπιακούς

Αγώνες, από τη κυβέρνηση της Νέας Δημο-

κρατίας, στα πλαίσια της «επανίδρυσης του

κράτους», με αποστρατείες και μεταθέσεις.

Εξ’ άλλου, ο επί επιτυχιών της Αντιτρομο-

κρατικής μας, υπουργός Δημόσιας Τάξης, Μι-

χάλης Χρυσοχοϊδης, ασχέτως των όποιων

φιλοαμερικανικών και «εκσυγχρονιστικών»

αγκυλώσεών του, επέδειξε μιά πανθομολο-

γούμενη εργατικότητα, μεθοδικότητα και

αποφασιστικότητα στην άσκηση των καθηκό-

ντων του, ευρισκόμενος στον αντίποδα του

«όσα πάνε κι όσα έρθουν» σημερινού υπουρ-

γού Δημόσιας Αταξίας και Ελεύθερης Λαθρο-

μετανάστευσης, Προκόπη Παυλόπουλου και

του επικοινωνιακά τσαμπουκαλευόμενου

υφυπουργού του, «αγροτοφάγου» Χρήστου

Μαρκογιαννάκη.

Το διδακτικό προηγούμενο 

των «Ερυθρών Ταξιαρχιών» 

και η ώρα ευθύνης 

της πολιτικής ηγεσίας μας 

Με δεδομένο το ιστορικό προηγούμενο της

εξάρθρωσης των κατά πολύ ισχυρότερων

των δικών μας ποικιλώνυμων «σεχτών», ιτα-

λικών «Ερυθρών Ταξιαρχιών», κατόπιν πλή-

ρους αναδιοργάνωσης των ιταλικών διωκτι-

κών Αρχών και υπερκομματικής συνεννόησης

και πανστρατιάς του ιταλικού πολιτικού κό-

σμου, οι δικοί μας πολιτικοί ταγοί πρέπει να

αρθούν όλοι στο ύψος των ευθυνών τους.

Πρέπει-εν ολίγοις- να συναποφασίσουν αν

θα παραδώσουν εντελώς «το μαγαζί» στις

ορέξεις των διαφόρων «φίλων και συμμά-

χων», ή αν θα συμφωνήσουν σε ένα διακομ-

ματικά ελεγχόμενο σύστημα υπηρεσιών

ασφαλείας, υπό την αιγίδα του Προέδρου της

Δημοκρατίας και με την υπερκομματική επι-

λογή των αρίστων Ελλήνων αξιωματικών,

των απεχόντων από προσοδοφόρες κολλε-

γιές με ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Η εξάρθρωση των «Ερυθρών Ταξιαρχιών»,

που ο κορυφαίος γελοιογράφος μας ΚΥΡ,

την επομένη της δολοφονίας του ενοχλητι-

κού για τις Η.Π.Α., Ιταλού πρωθυπουργού Άλ-

ντο Μόρο, είχε αποκαλέσει σε προφητικό

σκίτσο του στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυ-

πία», ...«Ερυθρές Δεξιαρχίες», διδάσκει και

για έναν επιπλέον λόγο: Όταν ύστερα από

επίπονες και συστηματικές προσπάθειες μιάς

μικρής και ευέλικτης ομάδας υπό την απο-

κλειστική επιλογή και ανεξάρτητη καθοδήγη-

ση κορυφαίου Ιταλού εισαγγελέα-που «δεν

μάσαγε» με τίποτε-τα ηγετικά στελέχη των

«Ερυθρών Ταξιαρχιών» συνελήφθησαν και

παρεπέμφθησαν στη Δικαιοσύνη, η ιταλική

και διεθνής κοινωνία έμεινε εμβρόντητη από

τις αποκαλυφθείσες διασυνδέσεις των δήθεν

«αριστερών ένοπλων επαναστατών».

Οι καθοδηγητές των «Ερυθρών Ταξιαρχιών»

είχαν πολύ στενή συνεργασία με την μασονι-

κή στοά  P2 του αρχιμασόνου και αρχιφασί-

στα Πιέτρο Τζέλι, που ευθυνόταν για συμμε-

τοχή σε δύο απόπειρες πραξικοπημάτων Ιτα-

λών ακροδεξιών κατά της Ιταλικής Δημοκρα-

τίας. Ανακρινόμενος από τις ιταλικές αρχές,

ο Τζέλι ομολόγησε την συνεργασία του, τό-

σο με την ηγεσία των «Ερυθρών Ταξιαρχιών»

και την Μαφία, όσο και με το κλιμάκιο της

C.I.A. στην Ιταλία!!!

«Επαναστατικές Σέχτες» και λοιποί παίχτες

στο ξέφραγο αμπέλι «Η Ωραία Ελλάς».

Κι ένας ακόμα Έλληνας αστυνομικός, θύμα

των δυνάμεων κατοχής της υπόδουλης χώ-

ρας μας. Από εμάς τους υπόλοιπους, τους

τάχα ζωντανούς, καλό σου ταξίδι αδερφέ. Σε

κλαίμε, αλλά είμαστε όλοι για κλάματα.

“Έργο ξένων μυστικών υπηρεσιών”

Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Αγωνιστών Κύπρου ‘74
Αρ. Πρωτ.: 142/19-6-2009

Αξιότιμε Κύριε Ρώντα,

Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην

πρωτοβουλία σας να αναδείξετε προβλήματα υγείας

συμπολεμιστών μας. 

Άμεσοι αποδέκτες είναι Έλληνες στρατιώτες που το

1974 έδειξαν την υψηλή τους εθνική ταυτότητα ενα-

ντίον του Ασιατικού επεκτατισμού που επί αιώνες τα-

λαιπωρεί την πατρίδα μας. 

Πολλοί έμειναν αιώνιοι φρουροί της Κύπρου, άλλοι

οδηγήθηκαν σε κολαστήρια της ανατολής και όσοι

επέζησαν προσβλήθηκαν με την πάροδο των ετών από

ανίατες ασθένειες, κλονισμό νεύρων και νεφρικές λι-

θιάσεις.

Θερμά συγχαρητήρια για την κοινωνική σας ευαισθησία.

Είμαστε δίπλα σας και αρωγοί στην προσπάθειά σας. 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Σταφυλάς Γεώργιος Αθανασόπουλος Αλέξης

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Γραφείο Δημάρχου

Κύριε Διευθυντά,

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την άξια πρωτοβουλία σας να διοργανώσετε επιστημο-

νική ημερίδα στο Ασκληπιείο Βούλας, στην οποία θα παρουσιαστούν οι βλάβες που

προκάλεσε η έκθεση σε επικίνδυνες τοξικές ουσίες και χημικά, στους συμπολίτες μας

που πήραν μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, κατά τις περιόδους

1964-1974.

Ο Δήμος Αχαρνών και εγώ προσωπικά χαιρετίζουμε την αξιέπαινη προσπάθειά σας

και στεκόμαστε αρωγοί στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει, δηλ., να ανα-

δείξετε πτυχές της ζωής των αγωνιστών που τίμησαν την πατρίδα και το

έθνος. Πτυχές που δεν έχουν να κάνουν με τη νίκη ή την ήττα, αλλά με τη

ζωή. 

Τις συνέπειες στην υγεία και την ψυχολογία των ανθρώπων που βρέθηκαν

στις μάχες και τα χαρακώματα. Επ’ ευκαιρία της ημερίδας που διοργανώνετε, ελπίζουμε, να λεχθούν αλή-

θειες για τη χρήση των τοξικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν στα όπλα της εποχής και τις μετέπειτα συ-

νέπειές τους στην υγεία των στρατιωτών.

Γι’ άλλη μια φορά συγχαρητήρια για τις δράσεις σας που δίνουν νόημα και ουσία στη λέξη άνθρωπος.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Παναγιώτης Φωτιάδης
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Οι πρώτες φωτιές του Καλοκαιριού

Χτύπησαν γνωστούς στόχους
Η πρώτη φωτιά για την Αττική

ήρθε για άλλη μια φορά από

το ίδιο γνωστό μέρος. Αιξονή

Γλυφάδας!

Δεν υπάρχει περίπτωση, τα

τελευταία τρία χρόνια τουλά-

χιστον που το παρακολουθώ

να μην «αρπάξει» δύο ή τρεις

φορές το χρόνο φωτιά στο συ-

γκεκριμένο κομμάτι της Αιξο-

νής.

Ετσι ακόμη και να θέλαμε να

αποδιώξουμε τη σκέψη του

εμπρησμού δεν μας το επιτρέ-

πουν τα γεγονότα.

Δευτέρα μεσημέρι και ο Υμητ-

τός καίγεται. Η φωτιά έχει ξε-

κινήσει ψηλά στην Κ. Αθανά-

του αλλά όχι μόνο εκεί. Κάτοι-

κοι της περιοχής βεβαιώνουν

– χωρίς ίχνος αμφισβήτησης –

ότι είδαν δύο σημεία φωτιάς

από την έναρξή της.

Ετσι πολύ γρήγορα εξαπλώ-

θηκε, βοήθησαν και οι άνεμοι,

και έφτασε στη Βούλα. Στη

Βούλα που η πολιτική της ηγε-

σία (Δήμαρχος και Αντιδήμαρ-

χος) καθησύχαζαν ότι δεν συ-

ντρέχει λόγος ανησυχίας για

εμάς!

Κι ενώ βλέπαμε τη φωτιά να

αρχίζει να γλείφει τη Βούλα,

οι επίγειες δυνάμεις δεν ήταν

στα καίρια σημεία.

Η αγωνιώδης κλήση του εθε-

λοντή και προέδρου του Συλ-

λόγου Εργαζομένων της Βού-

λας Γιάννη Παναγόπουλου,

έδειξε να γνωρίζει καλά τον

τόπο και το χώρο.

Ζήτησε μέσω του Σκάι να ανέ-

βουν επίγειες δυνάμεις πάνω

από το νεκροταφείο γιατί η

φωτιά θα ανέβει εκεί και θα

κατέβει προς το Κορωπί, όπως

και έγινε.

Ηρθε στιγμή, που κινδύνευσε

όλο το Πανόραμα, τα σπίτια

πνίγηκαν σε έναν παχύ καπνό

που έκοβε την ανάσα.

Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η

Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι

εθελοντές του ΣΠΑΥ έδωσαν

τον καλύτερο εαυτό τους.

Όπως και τα πυροσβεστικά

αεοροπλάνα που πέταξαν

εξαιρετικά χαμηλά προκειμέ-

νου να σώσουν τα σπίτια.

Η Νομαρχία ανέβαλε το Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο την ημέ-

ρα αυτή για να συμβάλλει στο

συντονισμό της κατάσβεσης.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιάν-

νης Θεοδωρόπουλος, που

βρέθηκε μέσα στο μέτωπο της

φωτιάς από την πρώτη στιγμή·

άφησε αιχμές για εμπρηστική

ενέργεια, επικαλούμενος μαρ-

τυρίες πολιτών που άκουσαν

συνεχόμενες εκρήξεις, με την

έναρξη της πυρκαγιάς σε δύο

διαφορετικά σημεία. 

Ο δήμαρχος Γλυφάδας, όταν

ανέλαβε τη διοίκηση του Δή-

μου, εντοπισε και αποξήλωσε

παράνομες περιφράξεις σε

δύο  διαδοχικές φάσεις. 

Μετα την πυρκαγιά δήλωσε δε

ότι: Η Δημοτική Αρχή είναι
αποφασισμένη να μην επιτρέ-
ψει σε κανένα  να καταπατή-
σει έστω και ένα μέτρο  από
τον  Υμηττό. 

Πάει για άλλη μια φορά το δά-

σος, ό,τι έχει απομείνει. Πάνε

και τα νιοφυτεμένα πευκάκια,

που σύσσωμος ο κόσμος της

περιοχής ανέβηκε μια Κυριακή

και φύτεψε κατά χιλιάδες.

Και για άλλη μια φορά οι υπεύ-

θυνοι θα μείνουν ατιμώρητοι.

Και ίσως αν μείνουμε, εμείς οι

κάτοικοι, χαλαροί, να δούμε

αύριο και πολυκατοικίες στο

κομμάτι αυτό. Αλλά δεν πρέ-

πει να το επιτρέψουμε να γί-

νει, εμείς οι κάτοικοι. Να γί-

νουμε άγρυπνο μάτι και αυτί,

εθελοντές της ημέρας και της

νύχτας. Να πεισμώσουμε.

Η πολιτεία κοιμάται…

Ο αρμόδιος αναπληρωτής

Υπουργός Εσωτερικών βγήκε

και δήλωσε ότι η Πυροσβεστι-

κή έχει στη διάθεσή της δύο

ελικόπτερα για την κατάσβεση

γιατί μέχρι χθες έβρεχε!!

Κι ας κηρύσσεται κάθε χρόνο

επίσημα, από την επίσημη κυ-

βέρνηση, η αντιπυρική περίο-

δος από την 1η Μαϊου.

Και στο Μαραθώνα

Την ίδια ημέρα και ενώ δινόταν

μάχη με τη φωτιά στη Γλυφάδα

– Βούλα, νέο μέτωπο εκδηλώ-

θηκε στο Βρανά Μαραθώνα,

κοντά στο Μουσείο. Ευτυχώς ο

Δήμαρχος Σπ. Ζάγαρης είχε

προλάβει να αποψιλώσει τα ξε-

ρά χόρτα γύρω από Μουσείο

και η φωτιά σβήστηκε γρήγορα.

Και στο Κορωπί

Κι αφού γλύτωσε το Κορωπί

από τη φωτιά που ξεκίνησε από

τη Γλυφάδα (είδατε πόσο μι-

κρός είναι ο χώρος μας) την

επομένη ημέρα Τρίτη, προκλή-

θηκε πυρκαγιά στη Λ. Κορωπί-

ου-Μαρκοπούλου στο εκκλη-

σάκι του Αγ. Γεωργίου, αλλά

ευτυχώς αντιμετωπίστηκε επι-

τυχώς από την Πυροσβεστική

Υπηρεσία Κορωπίου με επικε-

φαλής τον Διοικητή της, Αντι-

πύραρχο Βασίλη Ζήση.  

Και μόλις πήραν μια ανάσα από

εκεί, άρχισαν να τρέχουν στον

“Παράδεισο” Κορωπίου κοντά

στην 7η στάση ΟΑΣΑ στο ύψος

της οδού Πράρι στη Λ. Αγίας

Μαρίνας σε νέα φωτιά. 

Ο προοδευτικός σύλλογος της

Αγίας Μαρίνας και κάτοικοι της

περιοχής έδωσαν άμεσα σήμα

στο 199 και στο Δήμο Κρωπίας

για το περιστατικό.

Μεγάλη δύναμη πυροσβεστι-

κών και εδώ με συμπαράσταση

από τους όμορους Δήμους και

τη Νομαρχία, περιόρισαν τις

απώλειες και διέσωσαν κατοι-

κίες. H φωτιά τέθηκε υπό έλεγ-

χο και ολοκληρώθηκε η κατά-

σβεση αργά το απόγευμα.

Ισχυρή δύναμη της τροχαίας

απέκλεισε την Λ. Αγίας Μαρί-

νας και συνέδραμε  στην ασφα-

λή ανάπτυξη των δυνάμεων πυ-

ρόσβεσης. Επίσης υπήρχε και

όχημα της ΔΕΗ που επέβλεπε

την επιχείρηση.  

Σύσσωμη η Δημοτική Αρχή πα-

ρούσα από την πρώτη στιγμή

συνέδραμε με κάθε τρόπο.

Επικεφαλής  της επιχείρησης

κατάσβεσης σ’ αυτή τη φωτιά

ήταν ο Υπαρχηγός του Πυρο-

σβεστικού Σώματος Αντιστρά-

τηγος Στυλιανός Στεφανίδης. 

Αννα ΜπουζιάνηΟι κάτοικοι προσπαθούν με δικές τους δυνάμεις να προστατέψουν τα σπίτια τους.

Από τη φωτιά στο Κορωπί.
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Σου μένουν μια βδομάδα και 2 μέρες.

Μη πάει ο νού σου στο κακό· μια βδο-

μάδα και 2 μέρες για να πάρεις από-

φαση να κόψεις το τσιγάρο εννοώ. 

1η Ιουλίου· πολλοί από εμάς περιμέ-

νουμε πώς και πώς αυτή τη μέρα, ενώ

οι υπόλοιποι μας κοιτάνε με μισό μάτι.

Δεν θα το αναλύσω το θέμα αυτό πριν

την εφαρμογή του γιατί θέλω να δω

πώς θα εξελιχθεί, πώς θα ανταποκρι-

θούν οι Έλληνες και αν πράγματι θα

σεβαστούν τα πνευμόνια του διπλα-

νού τους που τόσα χρόνια “μαυρί-

ζουν”. 

Απ’ τη χιουμοριστική του πλευρά όμως

το θέμα έχει ενδιαφέρον, καθώς ο

Σκαι, έχει ξεκινήσει μια καμπάνια για

τον “όρκο του καπνιστή”. 

Διαβάστε τον, για να μη σας πω ότι εί-

ναι καλύτερο να τον αποστηθίσετε. 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι κομ-

μάτι από την καμπάνια.

“Ήρθε η ώρα να δεσμευτείς: στον κα-

λό ή στην καλή σου, στο/ην σύζυγο, τα

παιδιά, στα εγγόνια, στον κουμπάρο,

στην κουμπάρα, στα γατιά, στα σκυ-

λιά, στους κολλητούς σου, στους

εχθρούς σου.... και γιατί όχι, στο αφε-

ντικό σου... στην πεθερά σου για να

σκάσει από το κακό της, στη συμπεθέ-

ρα... για να σκάσει από τη ζήλια της.

Ήρθε η στιγμή να δώσεις το λόγο σου.

Όχι άλλες ψεύτικες υποσχέσεις, όχι

άλλα τσιγάρα... στα κρυφά, όχι άλλα

λόγια του αέρα...”

Στα νερά της Ελλάδας έχει εμφανιστεί από το 2007 ένα επικίνδυνο μικρό τοξι-

κό ψάρι, που μοιάζει με τη μαρίδα.  

Ήρθε από την Ερυθρά Θάλασσα και έχει φθάσει στα Δωδεκάνησα και όχι μόνο.

Τώρα που θα αρχίσουμε τις εξορμήσεις στα νησιά και θα ψάχνουμε για φρέσκα

ψαράκια στις ταβέρνες καλό είναι να ξαναθυμηθούμε ή να μάθουμε πώς είναι

για να ξέρουμε να προστατευόμαστε. 

Λαγοκέφαλος το όνομά του, 

θανατηφόρα τα συστατικά του

Λέγεται ότι ο λαγοκέφαλος εμπεριέχει την ουσία τετραδοτοξίνη.

Νευροτοξίνη 1250 φορές πιο ισχυρή από το κυάνιο. Αντίδοτο δεν υπάρχει, η

όποια θεραπεία (εάν προλάβεις) είναι μόνο συμπτωματική. Τα πρώτα συμπτώ-

ματα εμφανίζονται 30 λεπτά μετα την κατάποση του ψαριού και αναλόγως της

ποσότητας, μπορεί να καθυστερήσουν έως και 4 ώρες. 

Η σειρά των συμπτώματων

έχει ως εξής:

Πρώτα μουδιάζουν τα χείλη

και η γλώσσα. Το επόμενο

σύμπτωμα είναι παραισθη-

σία και μία αίσθηση ελα-

φρότητας σαν να αιωρείσαι

η σαν να επιπλέεις. Μετα

ξεκινάει πονοκέφαλος,

έντονος πόνος στο στομά-

χι/κοιλιά που συνεχίζει σε

σταδιακή παραλυσία και κα-

θολική ακινησία. Παράλληλα υπάρχει αυξανόμενη αναπνευστική ανεπάρκεια και

καρδιακή αρρυθμία. Μετά, δεν υπάρχει μετά...

Οι ψαράδες και οι καταναλωτές, μετά τη διαπίστωση ότι οι τράτες μαζί με τις

μαρίδες, τις γόπες και την αθερίνα ψαρεύουν και μικρούς λαγοκέφαλους, τα ξε-

διαλέγουν ένα ένα. 

Τοξικό ψάρι στα ελληνικά νερά

“Διάβασε φωναχτά τον παρακάτω όρκο. Πέταξε και το τελευταίο πακέτο στα

σκουπίδια. Πάρε βαθιά ανάσα. Χμμμ, οξυγόνο!

* Ορκίζομαι να μην ξανακαπνίσω

* Να μην κάνω άλλο ένα «μισό τσιγάρο»

* Να μην κάνω «μια τελευταία τζούρα»

* Να μην λεω πως το έκοψα και να κάνω τράκες

* Να μην ζητάω να φυσάνε τον καπνό στη μούρη μου 

επειδή μου ‘χει λείψει

* Να μη δακρύζω από νοσταλγία όταν βλέπω καπνιστές

* Να μην αντικαταστήσω το τσιγάρο με τα νύχια μου

* Να μην τρελάνω τους γύρω μου από τα νεύρα μου

* Να μην ξαναλαχανιάσω ανεβαίνοντας τα 4 σκαλάκια της εισόδου μου

* Να μην ξαναμπερδέψω το στόμα μου με τασάκι

* Να μην ξαναπάθω πνευμονία επειδή χρειάζεται να βγω στο μπαλκόνι για

να καπνίσω 

* Να μην ξανακάνω κήρυγμα στα παιδιά μου για τα κακά του καπνίσματος

με ένα τσιγάρο στο χέρι

* Να μην ξαναπερπατήσω 2 χιλιόμετρα για να βρω ανοιχτό περίπτερο μες τη νύχτα

* Να μην ξαναπώ «πρώτη φορά μου συμβαίνει» για να δικαιολογήσω τις

θλιβερές σεξουαλικές επιδόσεις μου

* Και τέλος ορκίζομαι να μην ξαναβάλω φωτιά στο στρώμα μου

Και, τώρα... ούτε τζούρα!..”

ο όρκος του καπνιστή

Όσοι θέλετε να δηλώσετε και εγγράφως την άποψή σας επί του θέματος, μπο-

ρείτε να μπείτε στο site του ΣΚΑΙ και να υπογράψετε βάζοντας το προσωπικό

σας σχόλιο στο ψήφισμα που κάνουνε. 

Εδώ να επισημάνω ότι έχουνε γράψει και πολλοί πρώην καπνιστές σχόλια θετι-

κά προς την εφαρμογή του νόμου καθώς αυτοί που κάποτε κάπνιζαν και τώρα

πλέον το έχουν κόψει, είναι συνήθως οι πιο φανατικοί αντικαπνιστές. Γιατί άρα-

γε; Μάλλον νιώσανε τη διαφορά. 

Ειδήσσεειιςς για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Όχι άλλο τσιγάρο...

Η Ε.Ε. εξέδωσε ένα ψήφισμα για όλες

τις μεσογειακές χώρες που επλήγη-

σαν από φωτιές, να δεσμευτούν ότι τα

δάση που κάηκαν θα ξαναγίνουν δά-

ση, διότι αυτό αφορά ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕ-

ΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. Το ψήφισμα υπεγράφη

από τις αντιπροσωπείες όλων των

Μεσογειακών χωρών ( Ιταλία, Ισπανία,

Γαλλία,Πορτογαλία) και όλων των πα-

ρατάξεων... εκτός μίας.

Μαντέψτε...! Η κυβέρνησή μας δικαιο-

λογήθηκε λέγοντας ότι αυτό είναι πα-

ρέμβαση στο Σύνταγμα της Χώρας

βλέπε Άρθρο 24, περί δασικών εκτά-

σεων και δασών!!...

Η διάψευση δεν άργησε να έρθει,

αφού, τις προάλλες στις ειδήσεις ακό-

μα και των κρατικών καναλιών ανέφε-

ραν ότι 2.000 και πλέον στρέμματα

στη Ζαχάρω παραχωρήθηκαν για ήπια

τουριστική ανάπτυξη σε μεγάλα ξενο-

δοχειακά συγκροτήματα.

Στο internet υπάρχει μια αίτηση δήλω-

σης της αντίθεσής μας στην απαράδε-

κτη αυτή απόφαση της Ελληνικής Κυ-

βέρνησης. Υπογράφοντάς την υπο-

στηρίζεται το petition για την προστα-

σία των δασών.

Οι τωρινές 202.700 υπογραφές είναι

πάρα πολύ λίγες. Η αίτηση αυτή απ’

ότι αναγράφεται στο site, θα σταλεί

στη Βουλή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο, αλλά και στον ΟΗΕ.

www.petitiononline.com/forestgr/

Ντρέπομαι να εκπροσωπούμαι απ’ τους 

πολιτικούς μας με τέτοιες αποφάσεις
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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

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

“Ο ΧΡΗΣΤΟΣ”

Σοβαντίσματα - Bαψίματα, Μερεμέτια

εργασία ποιότητας - Φιλικές τιμές

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972408481 

Παρουσία πολλών επισήμων, πλήθους κόσμου,

αλλά και τις χαρούμενες φωνές των νηπίων,

εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 10-06  ο 2ος Δημο-

τικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Παιανίας. Τους

καλεσμένους, μικρούς και μεγάλους, υποδέχο-

νταν ζογκλέρ και ξυλοπόδαροι. 

Το γεγονός χαιρέτισαν πολλοί επίσημοι που

ήταν παρόντες, ενώ ο Δήμαρχος Δημήτρης Γ.

Δάβαρης αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του

Σταθμού και ευχαρίστησε όσους συνέβαλλαν

στην ολοκλήρωσή του. 

Στη συνέχεια οι λιλιπούτειοι μαθητές χωρισμέ-

νοι σε ομάδες και καθοδηγούμενοι από τις ακα-

ταπόνητες δασκάλες τους,  παρουσίασαν 7 δια-

φορετικά ολιγόλεπτα θεατρικά δρώμενα με

μουσική, πλαισιωμένα από αυτοσχέδια σκηνικά

που απεικόνιζαν γνωστούς πίνακες διασήμων

Ελλήνων ζωγράφων επενδυμένα με μουσικά

κομμάτια Ελλήνων και ξένων συνθετών.

Ο νέος βρεφονηπιακός Σταθμός θεμελιώθηκε

τον Ιούλιο του 2006 και  κατασκευάστηκε με τις

πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Είναι άρτια εξο-

πλισμένος και στελεχώνεται από έμπειρο και

εκπαιδευμένο προσωπικό. Έχει τη δυνατότητα

να υποδεχθεί 90 βρέφη και νήπια. 

Το προσωπικό του αποτελείται από 16 άτομα, 5

βρεφονηπιοκόμους Τ.Ε., 5 βοηθούς βρεφονη-

πιοκόμων Δ.Ε. και 5 άτομα βοηθητικού προσω-

πικού. Διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό

Συμβούλιο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: ο Υφυπουργός

Οικονομικών Αθανάσιος Μπούρας, ο Υφυπουρ-

γός Ανάπτυξης Γέωργιος Βλάχος, ο Νομάρχης

Λεωνίδας Κουρής, ο Βουλευτές  Απόστολος

Σταύρου,  Νικόλαος Καντερές,  Εύη Χριστοφι-

λοπούλου,  Βασίλης Οικονόμου, η Πρόεδρος

του Ν.Σ. Μαρία Κατσιμίχα, οι Αντινομάρχες  Γέ-

ωργιος Ξηντάρας, Πάρης Ευαγγελίου, πολλοί

νομαρχιακοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι ΟΤΑ.

Ο Δήμαρχος  Δημήτρης Γ. Δάβαρης είπε μετα-

ξύ άλλων ότι: «Σήμερα αισθάνομαι μεγάλη χα-

ρά γιατί κάνουμε πράξη μια υποχρέωση του Δή-

μου και της κοινωνίας γενικότερα, προς τη νεα-

ρή εργαζόμενη Μητέρα, εγκαινιάζοντας τον 2ο

Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό. Με την ευκαι-

ρία θέλω να επισημάνω ότι εντός του 2009 θα

λειτουργήσει και ο τρίτος Δημοτικός Βρεφονη-

πιακός Σταθμός στην οδό Κύπρου».

Εγκαίνια του 2ου Βρεφονηπιακού

Σταθμού Παιανίας
Ολοκληρώθηκαν  οι εργασίες

της πρώτης ενημερωτικής

διημερίδας για το νέο Ρυθμι-

στικό Σχέδιο Αττικής (ΡΣΑ)

που διοργανώθηκε στο πολι-

τιστικό κέντρο του Δήμου Γέ-

ρακα (16 κ 17 Ιουνίου) με

πρωτοβουλία της Νομαρχίας.

Στην έναρξη της ημερίδας

απεύθυναν χαιρετισμούς ο

Δήμαρχος Γέρακα Ν. Ζού-

τσος, ο Νομάρχης Λ. Κου-

ρής, ο Γενικός Γραμματέας

ΠΕΧΩΔΕ  Ε. Μπαλτάς, οι εκ-

πρόσωποι του ΠΑΣΟΚ βου-

λευτές Ντ. Βρεττός και Β.

Οικονόμου, του ΚΚΕ Ν. Στε-

φανίδης  και του ΣΥΡΙΖΑ Ε.

Αποστόλου. Στη συνέχεια

και μετά τις ομιλίες του προ-

έδρου της ΤΕΔΚΝΑ Δ. Καλο-

γερόπουλου, της εκπροσώ-

που του ΤΕΕ Ρ. Κλουτσινιώ-

τη, του Προέδρου του ΓΕΩ-

ΤΕΕ Θ. Μαρκόπουλου και

του προέδρου του ΣΑΔΑΣ Ε.

Λυρούδια ακολούθησε η ει-

σήγηση της προέδρου του

ΟΡΣΑ Αικ. Συκιανάκη η

οποία αναφέρθηκε στους βα-

σικούς άξονες που περιλαμ-

βάνει το νέο Ρυθμιστικό Σχέ-

διο Αττικής (ΡΣΑ). 

Η διημερίδα συνεχίστηκε με

τις εισηγήσεις στις 2 θεματι-

κές ενότητες «ΡΣΑ-Χωροτα-

ξικός & Πολεοδομικός Σχε-

διασμός» και «ΡΣΑ-Υποδο-

μές, Οδικά Έργα, Περιβάλ-

λον» στις οποίες έγιναν ει-

σηγήσεις, πέραν των υπευ-

θύνων του ΟΡΣΑ Αγγ. Πάλλα

και Μ. Παπανικολάου, από

τον Αντιπρύτανη του ΕΜΠ Ι.

Πολύζο, τον λέκτορα ΕΜΠ Ι.

Σαγιά τον πρόεδρο του ΣΑ-

ΔΑΣ Ε. Λυρούδια, την Αρχι-

τέκτονα–Πολεοδόμο Μ. Νι-

κολακοπούλου, τον Διευθυ-

ντή του Ινστιτούτου Περιβάλ-

λοντος του Αστεροσκοπείου

Αθηνών Μ. Πετράκη και τον

δασολόγο Ν. Χλύκα, ενώ

ακολούθησε συζήτηση μετα-

ξύ των συμμετεχόντων.
Στην διημερίδα έλαβαν μέρος οι

περισσότεροι Δήμαρχοι και Κοι-

νοτάρχες της Νοτιοδυτικής Αττι-

κής.

Στο κλείσιμο των εργασιών

της διημερίδας ο Νομάρχης,

αφού συνόψισε τα προβλή-

ματα στα οποία έγιναν ανα-

φορές τόσο στις εισηγήσεις

όσο και στην συζήτηση που

ακολούθησε σε κάθε θεματι-

κή ενότητα, τόνισε ότι: «προ-

ϋπόθεση για την επιτυχία του

όποιου μακροπρόθεσμου

σχεδιασμού για την Αττική

είναι η διασφάλιση της ισότι-

μης συμμετοχής της αυτοδι-

οίκησης, τοπικής και νομαρ-

χιακής, σε όλες τις φάσεις

διαμόρφωσης του νέου ΡΣΑ,

γιατί μόνο έτσι μπορούν να

δημιουργηθούν πλαίσια ρεα-

λιστικά, ώστε να αντιμετωπι-

στούν με ουσιαστικό τρόπο

οι προκλήσεις των καιρών.»

Την ώρα που γράφουμε αυ-

τές τις γραμμές έχει ξεκινή-

σει η ενημέρωση στην Κερα-

τέα. Και συνεχίζονται οι ενη-

μερωτικές ημερίδες  σύμφω-

να με τις χωρικές ενότητες

που προβλέπει το νέο ΡΣΑ: 

• 22 Ιουνίου (ώρα 10:00) στο

Πνευματικό Κέντρο «Χρ.

Μπέκας» του Δήμου Σπάτων

για την ενότητα Μεσογείων

• 24 Ιουνίου (ώρα 18:30) στην

αίθουσα εκδηλώσεων του

Δήμου Αχαρνών για την ενό-

τητα Αχαρνές –Βόρεια Αττι-

κή. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

ΦΩΤΙΟΣ Ε. ΤΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ, AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY

τ. ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ

TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΩΙΝΑ:  

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.30 - 12.30

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ:

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ 17.30 - 20.00

Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ 108 β’, ΚΕΡΑΤΕΑ

ΤΗΛ. 22990 67762, 6944 671643

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΤΑΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ

(TILT - TABLE TEST)

Γ. ΠΙΝΗ 42 (1ος όροφος) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ: 22990 24678 κινητό: 693

6636865

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΣΤΟΜΟΥ 7-7)

ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 - ΤΗΛ.: 210 6198115

ΟΙΚΙΑ: 22990 23586

Η Ισότιμη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης
θα διασφαλίσει την επιτυχία 

του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας

Στο πάνελ ο Νομάρχης, ο δήμαρχος Γέρακα και η πρόεδρος του Ν.Σ.
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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)!!!

Η Νομαρχία επιβεβαιώνει το δημοσίευμά μας  

«Εικόνες ντροπής στην παραλία Αναβύσσου»
Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση

Σχετικά με το δημοσίευμά σας με τίτλο

«Εικόνες ντροπής στην παραλία Ανα-

βύσσου» του Σαββάτου 13 Ιουνίου

(αρ.φ.587) σας πληροφορούμε τα ακό-

λουθα!

Στην 13η συνεδρίαση του Νομαρχια-

κού Συμβουλίου που πραγματοποιήθη-

κε τη Δευτέρα 11 Μαϊου 2009, ο κ. Γά-

κης έθεσε το θέμα μπαζώματος του

ρέματος που διέρχεται δίπλα από το

ξενοδοχείο Plaza Resort προς τη

πλευρά της παραλίας έναντι του Α.Τ.

Αναβύσσου, καθώς και της εν γένει κα-

τάστασης στην περιοχή.

Την επόμενη ημέρα, στις 12 Μαϊου,

διενεργήθηκε αυτοψία στην περιοχή

από εκπροσώπους των Υπηρεσιών της

Νομαρχίας (Δ/νση τεχνικών Υπηρε-

σιών, Δ/σνη Περιβάλλοντος, Πολεοδο-

μικό Γραφείο Μαρκοπούλου) κατά την

οποία παρευρισκόταν και εκπρόσωπος

του Δήμου Αναβύσσου ο οποίος δήλω-

σε ότι ο Δήμος Αναβύσσου θα προβεί

άμεσα στην απομάκρυνση των φερτών

υλικών που εμποδίζουν τη φυσική ροή

των ομβρίων.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε νέα

αυτοψία των εκπροσώπων της Νομαρ-

χίας, όπου διαπιστώθηκε ότι, πράγματι

ο Δήμος Αναβύσσου είχε απομακρύνει

τις παράνομες επιχωματώσεις του ρέ-

ματος.

Οσον αφορά τα στάσιμα νερά στην

εκβολή του ρέματος προς τη θάλασσα,

που αποτελούν εστία μολύνσεως για

την περιοχή, η Νομαρχία έχει προ

ετών γνωστοποιήσει το πρόβλημα στο

Δήμο Αναβύσσου. Επίσης, έχει επιση-

μάνει ότι θα πρέπει με μέριμνά του να

καθαρίζεται το κανάλι και να αντλού-

νται τα στάσιμα νερά, εφόσον δεν έχει

ακόμη ολοκληρωθεί η κατασκευή των

έργων που προβλέπει η μελέτη αντι-

πλημμυρικής προστασίας της ευρύτε-

ρης περιοχής (Σαρωνίδας – Αναβύσ-

σου – Π. Φώκαιας), που συντάχθηκε

και εγκρίθηκε από αρμόδιους φορείς

του Υπουργείου Εσωτερικών με μέρι-

μνα της τότε Κοινότητας Αναβύσσου.

Ηδη στην προαναφερόμενη συνεδρία-

ση του Νομαρχιακού Συμβουλίου πα-

ρευρισκόταν και ο κ. Δήμαρχος, ο

οποίος δήλωσε ότι εντός των ημερών

γίνεται μία ολοκληρωμένη μελέτη για

το ρέμα αυτό, από το Δήμο σε συνερ-

γασία με την ΤΥΔΚ, η οποία ως γνω-

στόν είναι Υπηρεσία που υπάγεται

στην Περιφέρεια Αττικής.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι η Δνση

Υγείας της Νομαρχίας έχει επανειλημ-

μένα προβεί σε ελέγχους των στάσι-

μων νερών στο κανάλι με παράλλη-

λους ψεκασμούς κατά τη θερινή περίο-

δο και καταλήγουν και αυτοί στο συ-

μπέρασμα ότι η μοναδική λύση εξάλει-

ψης του προβλήματος είναι η ολοκλή-

ρωση των έργων της αντιπλημμυρικής

προστασίας.

Από τη Νομαρχία και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, λάβα-
με απάντηση στο ρεπορτάζ που είχαμε παρουσιάσει για το ρέμα της Αναβύσ-
σου στο προηγούμενο φύλλο.

Να θυμίσουμε ότι αναφερόμαστε στο ρέμα που τα στάσιμα νερά του έχουν δη-
μιουργήσει μία τεράστια εστία μόλυνσης, αφού επιπλέουν εκατομμύρια σκου-
ληκοειδή. 

Βεβαίως είναι ευχάριστο ότι η Νομαρχία, ευαισθητοποιήθηκε και απάντησε
άμεσα, όμως το πρόβλημα παραμένει άλυτο, αφού οδηγείται σε μια πολυδιά-
σπαση ρόλων και αρμοδιοτήτων.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Επιστολή Διαμαρτυρία Κατοίκων της παραλίας Αναβύσσου λάβαμε επίσης  που την
υπογράφουν πάνω από κάτοικοι, οι οποίοι επιβεβαιώνουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο
το πρόβλημα που βιώνουν καθημερινά από τα μολυσμένα νερά.

“Οι κάτοικοι και οιι επισκέπτες της παραλίας Αναβύσσου καθημερινά έχουν μια ερώτη-

ση και ζητούν απάντηση από τους αρμόδιους φορείς: Νομαρχία, Δημαρχεία, Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Υγειονομική Υπηρεσία, Ποιος; Σχετικά με την “Εικόνα της ντροπής”,

που παρουσιάζει το ρέμα δίπλα στο ξενοδοχείο “Plaza” της παραλίας Αναβύσσου. Καθ’

όλη τη διάρκεια του έτους υπάρχουν βρώμικα λιμνάζοντα νερά που καταλήγουν μάλι-

στα στη θάλασσα.

Ιδιαίτερα τώρα το Καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες το έλος που έχει δημιουργη-

θεί με χιλιάδες κουνούπια, σκουληκοειδή που κονούνται στα βρώμικα νερά είναι ιδιαί-

τερα επικίνδυνα για την υγεία των κατοίκων και των χιλιάδων λουομένων που έρχονται

να δροσιστούν στις πανέμορφες παραλίες της Αναβύσσου.

Τα τσιμπήματα που δέχονται από τα σμήνη κουνουπιών και εντόμων οι λουόμενοι, κά-

νουν το θαλάσσιο μπάνιο εφιαλτικόκαι φεύγουν αγανακτισμένοι για την αδιαφορία των

αρμοδίων. Ερωτούν, δεν υπάρχει κανένας αρμόδιος να ενδιαφερθεί για το ρέμα. Ντρο-

πή για τον πολιτισμό μας. Στο ξενοδοχείο μένουν δεκάδες ξένοι τουρίστες. Βλέπουν

την απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζει το ρέμα. Φεύγουν για την πατρίδα τους με τις

χειρότερες εντυπώσεις από τη βρωμιά, τη δυσοσμία, δίπλα στην πανέμορφη παραλία

που έκαναν τα μπάνια τους. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους αρ-

μόδιους να παροτρύνει τους κατοίκους της παραλίας να συμμετάσχουν με καθημερινές

πράξεις ευθύνης στην προσπάθεια για καθαρές παραλίες, για προστασία του περιβάλο-

ντος. Για να γίνει πραγματικότητα η προστασία  του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η

ενεργή συμμετοχή κάθε υπεύθυνου πολίτη.
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Θεωρώ χρέος μου να υπεραμυνθώ των συ-

μπολιτών μας εκείνων, που έκριναν σκόπι-

μο στις Ευρωεκλογές να εκφράσουν τη

διαμαρτυρία τους απέχοντας από την ψη-

φοφορία.

Ξεκαθαρίζω εξ αρχής ότι δεν ανήκω σε αυ-

τούς και ότι άσκησα κανονικά το εκλογικό

μου “δικαίωμα“. 

Όμως, έχω οργιστεί με τα “παπαγαλάκια”

της τηλεόρασης, πολιτικούς και αναλυτές,

που με περισσή ευκολία και εν συγχορδία

κατέκριναν περιφρονητικά αυτούς που

επέλεξαν την αποχή σε ένδειξη διαμαρτυ-

ρίας. Συγκρατώ επιλεκτικά την τοποθέτηση

του βουλευτή Α.  Γεωργιάδη, ο οποίος, επι-

καλούμενος αρχαία ρήση, τους αποκάλεσε

“αχρείους“!

Κατ΄ αρχήν, αναγνωρίζω ότι οι αρχαίοι μας

πρόγονοι άφησαν σπουδαίες παρακαταθή-

κες σοφίας, αλλά δεν έπεται πως όσα εί-

παν είναι θέσφατα. Αυτοί μας είπαν ότι “η

Γη είναι επίπεδη”. Και ας μην ξεχνάμε τις

σοφιστείες τους, το βερμπαλισμό τους, τα

ήξεις-αφήξεις και τόσες άλλες παλινωδίες

η αμφισημίες (όπως π.χ. το “Σπεύδε βραδέ-
ως” και το “Χρόνου φείδου”). Η προγονο-

λατρεία δεν είναι ο ασφαλέστερος οδη-

γός.

Εν πάση περιπτώσει, είναι τουλάχιστον

αντιφατικό και οξύμωρο να υπεραμύνεσαι

της δημοκρατίας και αυτό να το κάνεις με

ολοκληρωτική επιχειρηματολογία, υβρίζο-

ντας την αντίθετη άποψη. Διότι η δημοκρα-

τία χαρακτηρίζεται για την ανοχή της στη

διαφορετικότητα, για το σεβασμό της άλ-

λης άποψης, για την ιερότητα της ατομικής

ελευθερίας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Και είναι ατομική ελευθερία και ανθρώπινο

δικαίωμα το να μην κάνεις χρήση ενός δι-

καιώματός σου, αν το κρίνεις σκόπιμο και

συμφέρον. Ότι γίνεται  υποχρεωτικό, έστω

και με νόμο, παύει αυτομάτως να είναι δι-

καίωμα, γίνεται καταναγκασμός.

Ο κ. Γεωργιάδης και οι λοιποί χορωδοί κα-

μώθηκαν πως δεν αντιλήφθηκαν το μήνυμα

αυτών που απείχαν. Ισχυρίστηκαν ευλογο-

φανώς πως δεν είναι δυνατό, μέσα σε 30

κόμματα που συμμετείχαν στην εκλογική

διαδικασία, να μην υπήρχε ένα που να είναι

κοντύτερα στις απόψεις τους.

Μα οι άνθρωποι αυτοί που διαμαρτυρήθη-

καν απέχοντας (κυρίως νέοι), δεν μπήκαν

καν στη διαδικασία επιδοκιμασίας ή αποδο-

κιμασίας ενός κόμματος ή μιας ιδεολογίας.

Αποδοκίμασαν ξεκάθαρα στο σύνολό του

το εγχώριο πολιτικό σύστημα, όπως έχει

καταντήσει και απαξιωθεί, και την αναπο-

τελεσματική Ευρώπη των 25, όπως εκφυ-

λίστηκε με την ανώριμη εισδοχή τόσου έρ-

ματος, δηλ. τόσων  ετερόκλητων λαών άλ-

λης νοοτροπίας. Έστρεψαν με νόημα την

πλάτη στους πολιτικούς μας, που αντί να

δίνουν λύσεις έχουν αναγάγει σε αυτο-

σκοπό το θώκο και το να διαπρέπουν στην

πασαρέλα της τηλεόρασης για να επιβιώ-

νουν προσωπικά.

Εξάλλου, μια που επικαλούμαστε τη δημο-

κρατία, το γεγονός ότι η Αποχή πλειοψή-

φισε και βγήκε “πρώτο κόμμα“ σ΄ αυτές τις

εκλογές, καθιστά έκθετους ως δημοκράτες

αυτούς που, αντί να σεβαστούν την πλειο-

ψηφία, διατείνονται ότι 4 εκατομμύρια πο-

λίτες έκαναν λάθος και τους αποκαλούν

αχρείους!

Κι έπειτα, μήπως αυτή η ίδια η δημοκρατία

δεν παραδέχεται ως νόμιμη πράξη την

αποχή από την εκλογή; Δεν θεωρεί ως θε-

μιτό το λευκό; Ποια η διαφορά; Απλά κά-

ποτε η λευκή ψήφος με αποχή σήμαινε

στιγματισμό και διώξεις του ψηφοφόρου

και γι΄ αυτό εφευρέθηκε το λευκό ψηφο-

δέλτιο, ώστε η αποχή να μην είναι φανερή.

Σήμερα, ευτυχώς τουλάχιστον, ο λόγος

αυτός έχει εκλείψει. Καμία άλλη διαφορά

δεν υπάρχει. 

Ο Γάλλος φιλόσοφος και νομπελίστας Ζαν-

Πολ Σαρτρ έχει πει ότι “Ο αρνούμενος την

πολιτική κάνει πολιτική πράξη“. Και πράγ-

ματι, οι πολιτικοποιημένοι ψηφοφόροι που

απείχαν αυτή τη φορά (πλέον του συνή-
θους αριθμού των αμελών “ιδιωτών”) έκα-

ναν ίσως πιο βαρυσήμαντη πολιτική πα-

ρέμβαση από εμάς τους “εχέφρονες” και

“συνεπείς”, που δήθεν υπηρετήσαμε τη δή-

θεν πρόοδο του πολιτικού συστήματος. Και

το μήνυμά τους (προς κάθε ενδιαφερόμε-
νο) οφείλουμε να το σεβασθούμε και να το

αξιολογήσουμε δεόντως, όχι να τους λοι-

δορούμε αντιδημοκρατικά.

Ήταν σήμα οργής και καμπανάκι κινδύνου

προς τους πολιτικούς μας συλλήβδην, οι

οποίοι (για να θυμηθώ κι εγώ τους αρχαί-
ους) έχουν διαστρέψει την ιερή  παραίνεση

“Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί Πά-

τρης“ σε “Εις οιωνός άριστος, αγωνίζεσθαι

περί πάρτης“!

Το μήνυμα της αποχής ήταν: “Ως εδώ και

μη παρέκει. Ή μαζεύεστε και σοβαρεύεστε

ή σας στέλνουμε στη Σπιναλόγκα“. Και αν,

αντί για 50%, η αποχή ήταν 90 %, σήμερα

κανείς δεν θα τολμούσε να επαίρεται για

το πώς διανεμήθηκε το 10 %! Θα έτρεμε

όλων η καρέκλα.

Συμπέρασμα: Το “αχρείοι“ του κ. Α. Γεωρ-

γιάδη είχε λάθος παραλήπτες! Και μάλλον

οι πολιτικοί μας πάλι δεν θα καταλάβουν το

μήνυμα (Ο …λαός είναι λάθος)! Δυστυχώς

γι΄ αυτούς (αλλά και για τη Χώρα), δεν εί-

ναι μόνο ότι βουλιάζουν, αλλά τους έχει

κυριεύσει και η “μέθη των δυτών“! 

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ

Ο αρνούμενος την πολιτική
κάνει πολιτική πράξη!

(Ζαν-Πολ Σαρτρ)

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΠΤΗ

Φιλοξενούμε στο παρόν φύλλο μας, μια άλλη άποψη για
την αποχή στις ευρωεκλογές, που έχει πολλά θετικά στοι-
χεία κατά την άποψή μας, παρατηρούμενα από μια διαφο-
ρετική οπτική γωνία.

Θα μας επιρέψει μόνο ο αγαπητός Δημήτρης Ράπτης, να επισημάνουμε, χάριν του δι-
καίου, ότι ο βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. Α. Γεωργιάδης δεν χρησιμοποίησε την αρχαιοελλη-
νική έκφραση “αχρείους”, για να χαρακτηρίσει τους απέχοντες, με την υβριστική έννοια,
που έχει σήμερα, αλλά με την ερμηνευτική του “άχρηστοι”. Κατά τον Θουκυδίδη (Επιτά-
φιος Περικλέους)! “αυτούς που δεν συμμετέχουν στα κοινά, δεν τους θεωρούμε φιλήσυ-
χους, αλλά άχρηστους...”.

Ευρωεκλογές στην Κερατέα

Οι ευρωεκλογές στην Κερατέα είχαν μια ιδιαιτερότητα σε

σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και τούτο γιατί η Συντο-

νιστική Επιτροπή Αγώνα κατά της  Χωματερής στην πόλη,

αποφάσισε και πρότεινε αποχή από την κάλπη σε ένδειξη

διαμαρτυρίας.

Βέβαια πολλοί ήταν εκείνοι που δεν ενημερώθηκαν, και

προσήλθαν στις κάλπες, άλλως το μεγάλο ποσοστό απο-

χής που έφερε – έτσι και αλλιώς – σίγουρα θα ήταν μεγα-

λύτερο.

Σε 9.000 περίπου ψηφοφόρους που έχει η Κερατέα η απο-

χή ήταν γύρω στο 65%, πολύ μεγαλύτερη από την υπό-

λοιπη Ελλάδα.

Ελαβαν τα κόμματα:

ΠΑΣΟΚ 1186 1681 (το 2004)

Ν.Δ. 1135 2887 (το 2004)

ΛΑΟΣ 337

ΚΚΕ 284

ΣΥΡΙΖΑ 118

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 98

Πεισματικά, όπως δείχνουν τα πράγματα, παραμένουν

στην δημιουργία της χωματερής.

Το καλύτερο θέρετρο των Αθηνών με τις πολλές και πε-

ντακάθαρες παραλίες και τα βουνά με τα πεύκα κινδυνεύ-

ει. Γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια είχαμε πάρα πολλές πυρ-

καγιές. 

Και να σκεφθεί κανείς ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα

έχουμε κοντά στο Λιμάνι του Λαυρίου και στο Αεροδρόμιο

Ελ. Βενιζέλος ένα απέραντο αίσχος. Σκουπίδια, Βιολογι-

κός Λαυρίου, Χημικό έργοστάσιο ΔΕΗ, που όταν φυσάει ο

αέρας, η μπόχα πνίγει το Λαύριο και πολλούς οικισμούς

της Κερατέας.

Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Καραμανλής είχε πει στους κα-

τοίκους της Κερατέας, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ότι

είναι άδικο να πάνε τα σκουπίδια στην Κερατέα και όταν

γίνει κυβέρνηση το θέμα θα το ξαναδεί και θα το συζητή-

σει μαζί τους. Μόλις όμως πήρε την κουτάλα (κυβέρνηση)

όλα τα ξέχασε. Αλλά θα μου πείτε και ποιοι πολιτικοί κά-

νουν αυτά που λένε. Το είπε και ο Θ. Πάγκαλος ότι «τα

δύο μεγάλα κόμματα δεν λένε ποτέ την αλήθεια».

Κώστας Χρηστίδης

35ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ- ΟΔΗΓΗΤΗ

ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΝΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ   

Στο δρόμο για το 35ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγη-

τή με σύνθημα «ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ- Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑ-

ΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ», η ΚΝΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

διοργανώνει προφεστιβαλική εκδήλωση στις 4 Ιουλίου

και ώρα 8: 30 μμ στην κεντρική  πλατεία της Παλλήνης

(πλατεία Ελευθερίας)  με κεντρικό θέμα την παιδεία.

Τα δύο προηγούμενα χρόνια η νεολαία της περιοχής

αγκάλιασε τα μαθητικά φεστιβάλ που διοργάνωσε η

ΚΝΕ. Αποτέλεσαν το αγωνιστικό τους διάλειμμα από το

καθημερινό στίβο των εξετάσεων και της παραπαιδείας.  

Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή νεανικών ερασιτεχνικών

μουσικών σχημάτων και δραστηριοτήτων.  Η ΚΝΕ καλεί

και φέτος τη νεολαία να παρευρεθεί αλλά και να συμμε-

τέχει δραστήρια στο Φεστιβάλ. Να διασκεδάσουν, να παί-

ξουν, να δημιουργήσουν, να χορέψουν αλλά  για να συ-

ζητήσουν όλοι μαζί για την παιδεία των λαϊκών αναγκών

με ανθρώπους από όλη την διάσταση της εκπαίδευσης.  

ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ

ΠΡΩΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Τηλ επικοινωνίας για συμμετοχές   6997222415                

Προχωρούν οι εντάξεις στο

σχέδιο πόλης

Η Κερατέα συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη, με αναβο-

λή, από τη Δευτέρα.

Στα θέματα που συζήτησε ήταν η ανάρτηση  Β1 Σταδίου

της Πολεοδομικής Μελέτης Ένταξης Περιοχής Αγίας

Μαρίνας - Τουρκολίμανο – Πανόραμα- σε Σχέδιο Πόλης.

Η  ανάρτηση Β1 Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης των

περιοχών Ελιές - Βένιο – Βίτσι (Α΄- Β΄- Γ΄ Λιμανάκι) ευ-

ρύτερης περιοχής Δασκαλειού Δ. Κερατέας.

Απόφασισε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού εννέα

(9) ατόμων  για την κάλυψη  κενών οργανικών θέσεων

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ

Με μόλις ένα χρόνο ζωής, τα Παιδικά Εργαστήρια Τέχνης και Δημιουργικής Απα-

σχόλησης του Δήμου Γέρακα παρουσίασαν στις 15 Ιουνίου ένα πρώτο δείγμα

της δουλειάς τους. Σχέδια, ζωγραφιές, κατασκευές και θεατρικό δρώμενο από

το τμήμα των νηπίων, που ενθουσίασαν όσους παρευρίσκονταν στο χώρο του

Πολιτιστικού Κέντρου. 

Μετά από τα Εγκαίνια της Έκθεσης ακολούθησε η παρουσίαση-συναυλία των

πρωτοετών αποφοίτων της Μουσικής Σχολής - Φιλαρμονικής  Δήμου Γέρακα, με

εξαιρετικές εκτελέσεις από τους μαθητές. 

Όσοι συμμετείχαν και στα Εικαστικά και στη Μουσική σχολή εξέφρασαν τη θέ-

ληση τους να συνεχίσουν την πολιτιστική παιδεία μέσα από τα Εργαστήρια του

Δήμου.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ στο ΓΕΡΑΚΑ

Τα μικρά ταλέντα δίνουν μια παράσταση, που θα ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες ηθοποιοί.

Τα μικρά ταλέντα δίνουν μια παράσταση, που θα ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες ηθοποιοί.

Με μεγάλο 
ενδιαφέρον τα παιδιά 
σχεδιάζουν, 
κόβουν και 
κατασκευάζουν 
από διάφορα 
ανακυκλωμένα 
υλικά, 
δημιουργώντας 
έργα τέχνης!

Και ο πολιτισμός συνεχίζεται στο Γέρακα:

15 ΕΩΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

21, Κυριακή ώρα 20.00 – ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 25/6

21.30 – ΡΕΣΙΤΑΛ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ  ΤΑ-

ΛΑΝΤΟΥΧΟΥΣ  ΣΟΛΙΣΤΕΣ. 

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ- ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ)
27, Σάββατο ώρα 21.00 – “ΜΟΥΣΩΝ ΘΕΡΙΣΜΑΤΑ” - ΧΟΡΟΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟ-

ΓΟΣ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

Σε πανηγυρική ατμόσφαι-

ρα κύλησε η εσπερίδα

υποδοχής των επιστημό-

νων του 2ου Παγκόσμιου

Συνεδρίου «Βυζαντινός

Μουσικός Πολιτισμός»,

μεσα στο κατάμεστο από

κόσμο Ευρωπαϊκό Κέντρο

Τέχνης, που ξεκίνησε τις

εργασίες του υπό την αι-

γίδα του Υπ. Παιδείας, την

επιστημονική διεύθυνση

του Αμερικανικού Ιδρύμα-

τος Βυζαντινής Μουσικής

και Υμνολογίας και τη

διοργανωτική υποστήριξη

του Δήμου Παιανίας.

Την ομιλία της επίσημης

υποδοχής εκφώνησε ο

διαπρεπής ομογενής Κα-

θηγητής της Ιατρικής του

Πανεπιστημίου Pittsburgh

και Πρωτοψάλτης της Εκ-

κλησίας της Αμερικής, Νί-

κος Γιαννουκάκης παρου-

σία του εκπροσώπου του

Αρχιεπισκόπου Αθηνών

Ιερωνύμου, του Δημάρ-

χου Παιανίας Δημήτρη

Δάβαρη, του επίτιμου

Προξένου της Τσεχίας

Ανδρέα Λιόνη καθώς και

εκπρόσωποι φορέων και

οργανισμών.

Στο επίκεντρο της εσπερί-

δας επιδόθηκε το Αρι-

στείο του Συνεδρίου στον

Πρωτοψάλτη, Μελουργό,

Χοράρχη, Μουσικοπαιδα-

γωγό και Αντιπρόεδρο

του Ευρωπαϊκού Κέντρου

Τέχνης Μανώλη Χατζη-

μάρκο, για τη μεγάλη και

μακρά προσφορά του

στην πατρώα μουσική τέ-

χνη και το πρόγραμμα

έκλεισε με επίσκεψη στην

έκθεση επιλεγμένων βυ-

ζαντινομουσικών εκδόσε-

ων και ιστορικών ενθυμη-

μάτων «Ασμάτων Ωδές
και Μαρτυρίες», που

εγκαινίασε ο εκπρόσωπος

του Οικουμενικού Πα-

τριάρχη Βαρθολομαίου,

Μητροπολίτης Προικοννή-

σου Ιωσήφ. 

2ο Παγκόσμιο  Συνέδριο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΟΥΣΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Δήμαρχος Παιανίας Δημήτρης Δάβαρης (δεξιά)  με το Μανώ-
λη και την Ιωάννα Χατζημάρκου

Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για τον ΣΠΑΥ

Το βραβείο «Οικόπολις Εκστρατείας περιβαλλοντικής ευ-

αισθητοποίησης» του τομέα Βραβεία Κρατικών Οργανι-

σμών και Φορέων του Δημοσίου απέσπασε ο ΣΠΑΥ για την

ειδική έκδοση του παραμυθιού «Ο Άη-Βασίλης φέτος είναι
πράσινος», (εκδόσεις Άγκυρα), που μοιράστηκε σε 25.000

μαθητές των 15 δήμων-μελών του Συνδέσμου), αλλά και

για την εθελοντική αναδάσωση που πραγματοποίησε στις

30 Νοεμβρίου 2008 στον Υμηττό σε συνεργασία με το

ΣΚΑΪ (φυτεύτηκαν 15.000 και  δέντρα στο τμήμα που είχε

καεί το καλοκαίρι του 2007, στο Δήμο Βύρωνα).  

Το Βραβείο απένειμε στον Πρόεδρο του ΣΠΑΥ και Δήμαρχο Βύρωνα Νίκο
Χαρδαλιά, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ECOCITY Κώ-
στας Φυτιάνος.
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Απάντηση  μου,  στο ρεπορτάζ της εφημερίδας σας, σχετικά με

τις κινητοποιήσεις πολιτών, στις 27-5-2009 για το κτήμα Καμπά.  

Κυρία  Βενετσάνου,

Διαβάζω πάντα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έγκριτη εφημερί-

δας Σας, την οποία θεωρώ αντικειμενική και επίκαιρη.

Ιδιαίτερα για το μεγάλο θέμα του κτήματος Καμπά, που είναι

σήμερα σε πλήρη εξέλιξη για την πόλη μας, η εφημερίδας Σας,

παρακολουθεί υπεύθυνα, ουσιαστικά και αντικειμενικά το όλο

θέμα και συνεχώς,  με εκτεταμένα ρεπορτάζ, σχόλια και από-

ψεις, συμβάλλει στην άμεση ενημέρωση των αναγνωστών-κα-

τοίκων.

Στο φύλλο της εφημερίδας σας, Νο 585  της 30ης Μαΐου  2009,

στις σελίδες 8 και 9 και με τίτλο

«Ενημέρωση ζητούν οι κάτοικοι

για τα σχέδια στο Καμπά», που κά-

νετε πλήρες ρεπορτάζ από την κι-

νητοποίηση πολιτών στην συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-

ου, μεταξύ άλλων, σε τρία σημεία,

γίνεται αναφορά και σχολιασμός

στο όνομα μου, που τουλάχιστον

δεν ανταποκρίνονται στην αλή-

θεια και όχι βέβαια με ευθύνη της

δημοσιογράφου της εφημερίδας

Σας, αλλά επειδή «κάποιοι» ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΝΑ ΜΙΛΗ-

ΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ!!!

Παράλληλα, επειδή το συγκεκριμένο ρεπορτάζ της εφημερίδας

Σας, φορέας της πόλης μας,  το έχει αναρτήσει στην ιστοσελί-

δα του, χωρίς να αποτυπώνεται και η άποψη μου, αλλά κυρίως

χωρίς απάντηση μου, στην παρέμβαση της κα Φαρμάκη (κάτοι-

κος…), που ψεύδεται ασυστόλως,  όταν φωνάζοντας είπε : «

στο πρόγραμμα συνεργασίας μας στις προηγούμενες δημοτι-

κές εκλογές (σημείωση, ήταν και υποψήφια με την παράταξη

μας), έγραφε όχι στο εμπορικό κέντρο στου Καμπά», Σας πα-

ρακαλώ, για αποκατάσταση της αλήθειας να δημοσιεύσετε την

παρακάτω δήλωση μου.

1) Στις δημοτικές εκλογές του 2006, ως πρώην Δήμαρχος,  συ-

νεργάσθηκα με την Δημοτική Παράταξη του κου Γκοτσόπου-

λου, που ήταν υποψήφια και η κα Φαρμάκη και γνώριζε πάρα

πολύ καλά και τις θέσεις της παράταξης, αλλά και τις απόψεις

τις δικές μου. Ας ανατρέξει λοιπόν στα προγράμματα της πα-

ράταξης, αλλά και στην διακήρυξη μου και να «φρεσκάρει»

στην μνήμη της τι ακριβώς δεσμευόμαστε τότε στους συμπολί-

τες μας,  πριν εκτεθεί η ίδια με αυτά που δηλώνει εντελώς αυ-

θαίρετα.  

2) Εδώ και 19 χρόνια, είτε ως Δήμαρχος είτε ως αντιπολίτευση,

έχω και για το θέμα αυτό, σταθερή θέση. Και ο χρόνος με έχει

δικαιώσει. Επί Δημαρχίας μου,  με ισχυρά νομοθετικά, χωροτα-

ξικά, κοινωνικά και οικονομικά επιχειρήματα, είχαμε καταφέρει

όχι μόνο να μην αλλάξει η χρήση γης του κτήματος Καμπά ως

αγροτική γη, αλλά και να χαρακτηριστεί το 1993 ως «ζώνη προ-

στασίας τοπίου».

Η χρήση γης άλλαξε την διετία 1998-2000 από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ουσιαστικά όμως, η μεγάλη ανατροπή έγινε το 2003 με τις ΖΟΕ

και τις χρήσεις που έδινε το Διάταγμα για το κτήμα Καμπά.

Τι έκαναν τότε οι Διοικούντες τον Δήμο ;;;

Τι έκανε η ίδια;;;

Η θέση μου και τότε και τώρα είναι ξεκάθαρη με τα νέα δεδο-

μένα που προέκυψαν.

Θυμίζω λοιπόν στην συμπολίτισσα μου τι είπα,  στις 12-10-2006

στην κεντρική μου ομιλία για το κτήμα Καμπά (σελίδες 14 και 15

της ομιλίας μου): 

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,
Η Παλλήνη μας βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια κρίσιμη
περίοδο.
Σε μια τετραετία καθοριστική
Καθοριστική, γιατί ήδη μπορούμε να ξεκινήσουμε την διαδι-
κασία τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της
πόλης μας. Διαδικασία που εκ του Νόμου γίνεται κάθε 5

χρόνια.
Το μεγάλο ζητούμενο είναι, εάν πρέπει να το «ανοίξουμε»,
όταν έχουμε σε εκκρεμότητα την υλοποίηση και εφαρμογή
του Γ.Π.Σ. από το 1989.
Όμως το 2007, είναι η χρονιά που πρέπει να ξεκινήσουμε
και να απαντήσουμε σ  ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυ-
ξης της πόλης μας. 

Ότι δεν έγινε το 1999 που έγινε η τελευταία τροποποίηση
του Γ.Π.Σ. πρέπει να γίνει τώρα, σε σχέση με τα μεγάλα έρ-
γα που σηματοδότησαν το παρόν και το μέλλον της πόλης
μας. 
Πριν δέκα χρόνια, δεν βλέπαμε στην περιοχή μας ούτε αε-
ροπλάνα, ούτε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, ούτε διόδια,
ούτε τρένα.
Θα πρέπει την επόμενη χρονιά να λάβουμε υπ  όψιν μας,
αυτά τα νέα δεδομένα για την πόλης μας, 
την πορεία εξέλιξης των περιοχών στο σχέδιο πόλης, 
τις ανισότητες που προέκυψαν, 
τις νέες εντάξεις που επιβάλλεται να γίνουν όπως στην Ευ-
αγγελίστρια, στη Βίγλα, στο Λουτρό και σε άλλες περιοχές.
Θα πρέπει να απαντήσουμε με ευθύνη και αναλαμβάνοντας
το όποιο πολιτικό κόστος, για τα μεγάλα θέματα του Καμπά,
του Λόφου Λεβίδη  για το στρατόπεδο της Κάντζας, τα δα-
σικά, τα ρέματα, τους πυλώνες της ΔΕΗ στην Κάτω Μπαλά-
να.
Η μεγάλη ευκαιρία για το Κτήμα Καμπά «χάθηκε» το 2001,
με το Γ.Π.Σ. και την προσφυγή της Νομαρχίας στο ΣτΕ. Από
το 2003 υπάρχουν οι χρήσεις των ΖΟΕ. Ό,τι χειρότερο για

την πόλη μας. Ο Δήμος προσέφυγε αμέσως στο ΣτΕ, αλλά
όλοι γνωρίζουμε ότι ως Διάταγμα, ουσιαστικά είναι μια χα-
μένη υπόθεση για την πόλη μας. Λάθος της Δημοτικής Αρ-
χής βέβαια, ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν κίνησε παράλληλες
διαδικασίες, για την αναχαίτιση της συγκεκριμένης εξέλιξης
των ΖΟΕ.

Λύσεις υπάρχουν  αρκεί να πιστέψουμε σύσσωμη η Δημο-
τική Αρχή, αλλά και οι συμπολίτες μας, ότι όταν δεν μπο-
ρείς να κατακτήσεις το ιδανικό, παλεύεις για το εφικτό.

3) Τέλος, επειδή με σκοπιμότητα αναφέρουν «κάποιοι» τον

χρόνο άφιξης μας στο Δημαρχείο, στην συγκεκριμένη συνε-

δρίαση, τους κάνω γνωστό ότι τα μέλη της παράταξης μας που

θα ήταν παρόντα στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, όπως κάνου-

με πάντα πριν από κάθε συνεδρίαση,  βρισκόμαστε νωρίτερα και

ανάλογα με την σοβαρότητα των θεμάτων και συζητάμε αυτά.

Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση βρεθήκαμε μισή ώρα νωρίτερα.

Προς τι λοιπόν όλες αυτές οι παραφιλολογίες που ακούσθηκαν

την ημέρα αυτή;;; 

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Με εκτίμηση            

Γιώργος  Σμέρος     

Σ.Σ. Καλά όλα όσα γράφει ο φίλος Γ. Σμέρος, αλλά το τελευ-

ταίο που σημειώνει για την παρουσία του στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο επειδή κατέφθασε  νωρίτερα, δεν έμοιασε έτσι, αφού

κάθισε στα έδρανα και συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δ.Σ.!        

Ο Γιώργος Σμέρος εξηγείται για το Κτήμα Καμπά
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Ετσι γεννιέται το ερώτημα, αν η Αμερικανική

παγκόσμια τάξη πνέει τα λοίσθια τί είναι αυτό

που θα την αντικαταστήσει;

Εδώ λοιπόν έγκειται το δίλημμα το οποίον

απειλεί  κάθε επικείμενη επίλυση της κρίσης

και θα μπορούσε να πει κάνεις ότι σηματοδοτεί

τη διαφορά με την ύφεση του 1930.

Η προφανής διαδοχή  έχει το όνομα Κίνα, αλ-

λά το κράτος αυτό δεν είναι προς το παρόν σε

κατάσταση  να αναλάβει πλήρως έναν τέτοιο

ρόλο.

Έχει ακόμη τα τεράστια προβλήματα μιας ανα-

πτυσσόμενης χώρας  και την εσωστρέφεια που

αυτά προκαλούν.

Παραμένει  αντιφατικά μια αναπτυγμένη και

μια αναπτυσσομένη χώρα ταυτόχρονα, με με-

γαλύτερη έμφαση στην δεύτερη κατάσταση.

Ούτε έχει την οικονομική δυνατότητα η τις κοι-

νωνικές συνιστώσες και δομές να αναλάβει

ακόμη έναν παγκόσμιο ηγετικό  ρόλο.

Το ότι λοιπόν οι ΗΠΑ δεν μπορούν να παίζουν

τον ρόλο που έπαιζαν, και η Κίνα είναι ακόμη

ανέτοιμη για την διαδοχή, προκαλεί  την πα-

γκόσμια αστάθεια  και ασφυξία.

Οι πολλοί παίχτες της συνδιάσκεψης G-20  και

οι διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας η Γαλ-

λίας  χαρακτήρισαν τη συνδιάσκεψη ,αλλά η

συμπόρευση παρά τις διαφορές μεταξύ Ουάσι-

γκτον και Πεκίνου ήταν αυτό που οδήγησε

στην επιτυχία της.

Στην πραγματικότητα ζούμε ξανά σε έναν δι-

πολικό και όχι πολυπολικό κόσμο αλλά με δια-

φορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά από τον κό-

σμο του Ψυχρού πολέμου.

Οι παραλληλισμοί μεταξύ της τωρινής κρίσης

και αυτής του 1930 είναι αβάσιμοι.

Μετά τον Α΄’ παγκόσμιο πόλεμο η Μ.Βρετανία

παρέμεινε ο κύριος μοχλός της διεθνούς οικο-

νομικής ισορροπίας με βάση τον χρυσό αλλά

σταδιακά έγινε ορατό ότι δεν ήταν πλέον οικο-

νομικά ισχυρή να παραμείνει για πολύ ακόμη.

Αν και αγωνίστηκε όλη αυτήν την περίοδο για

να διατηρηθεί ηγέτιδα οικονομική δύναμη, η

κρίση του 1931 τελικά οδήγησε την Αγγλία να

εγκαταλείψει τις νόρμες με βάση το χρυσό και

σηματοδότησε το τέλος της παγκόσμιας οικο-

νομικής κυριαρχίας της.

Ο φυσιολογικός διάδοχος, οι ΗΠΑ, δεν ήταν

ακόμη σε θέση να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο

ούτε είχαν τότε και τη επιθυμία.

Σαν αποτέλεσμα ήλθε η διάσπαση των κρατών

σε διάφορες νομισματικές και εμπορικές ομάδες 

Στην πραγματικότητα μετά το τέλος του Β΄

ΠΠ. ήταν που η Αμερική ανέλαβε τον ρόλο της

παγκόσμιας οικονομικής δύναμης.

Το δίλημμα λοιπόν της σταδιακής υποβάθμισης

του αρχιτέκτονα και κύρια ωφελημένου του

παρόντος συστήματος και η ανάδυση ενός νέ-

ου ηγεμόνα καθρεφτίστηκε  στις ανακοινώσεις

της συνδιάσκεψης.

Οι ΗΠΑ πρότειναν τριπλασιασμό των πηγών

για το διεθνές νομισματικό ταμείο. Αυτό πρέ-

πει να λάβει επιπλέον 500 δις δολάρια για να

μπορεί να ενισχύσει  χώρες με επείγοντα οικο-

νομικά προβλήματα.

Τα χρήματα μπορούν να  προσφερθούν από πιο

πλούσιες χώρες και  για την επιβεβαίωση η

Αμερική προσέφερε 100δις και η Ιαπωνία κάτι

αντίστοιχο.

Αλλά για να βρεθεί αυτό το μέγεθος  σημαίνει

ότι η Κίνα πρέπει να βάλει βαθειά το χέρι στην

τσέπη.

Εν τούτοις ο κινέζος πρωθυπουργός  Wen

Jiabao  έκανε πεντακάθαρο ότι το Πεκίνο δεν

θα δανείσει στο διεθνές νομισματικό ταμείο

εκτός και αν το ινστιτούτο έχει διάθεση για βα-

θιές μεταβολές της δομής του.

Η θέση της Κίνας είναι απολύτως κατανοητή.

Στη σημερινή μορφή η Κίνα αντιπροσωπεύει

μόλις το 4% των ψήφων  στο συλλογικό όργα-

νο του ΔΝΤ. μόλις λίγο παραπάνω από ότι η

Ελβετία και λιγότερο από ότι οι Κάτω Χώρες

μαζί(Βέλγιο Ολλανδία Λουξεμβούργο).

Γιατί να ενισχύσει  λοιπόν ένα ινστιτούτο που

δεν μπορεί να ασκήσει ουσιαστικά καμιά επιρ-

ροή.

Η μοναδική πιθανότητα να το κάνει είναι μόνον

όταν την αποκτήσει.

Σαν γενικό συμπέρασμα και γενικεύοντας την

διαπίστωση της αύξησης της οικονομικής επιρ-

ροής στο ΔΝΤ  όχι μόνον της  Κίνας αλλά και

της Ινδίας και Βραζιλίας, αυτό συνεπάγεται

αντίστοιχα  μείωση της επιρροής της Ιταλίας

Μ.Βρετανίας Γαλλίας Καναδά, και Ολλανδίας.

Τα έθνη αυτά βέβαια θα κάνουν ότι είναι δυνα-

τόν να μην συμβεί αυτό όπως έκαναν ξεκάθα-

ρο όταν αντισταθήκαν στην επέκταση του θε-

σμού G-8 σε κάτι πιο χειροπιαστό.

Στην εποχή που ζούμε θα βιώσουμε μια έντονη

και χαρακτηριστική απομείωση της οικ.δύνα-

μης και του παγκοσμίου status πολλών δυτικών

χώρων αλλά θα βιώσουμε και την αντίστοιχη

αντίδραση τους να συμβεί αυτό.

Το σίγουρο είναι ότι αν το ΔΝΤ δεν μεταβάλλει

δομή και σύσταση κινδυνεύει  να μείνει από

πόρους.

Εδώ είναι σημαντικό να αποσαφηνίσουμε το

ρόλο του ΔΝΤ.

Μαζί με την παγκόσμια Τράπεζα αποτελεί έναν

από τους δυο Πυλώνες της Αμερικανικής Πα-

γκόσμιας Οικονομικής Τάξης με  την εξουσιο-

δότηση και δυνατότητα  να δανείζει χώρες με

οικονομικές δυσκολίες και με αυτό τον τρόπο

να μετατρέπεται σε εργαλείο της πολιτικής

των ΗΠΑ.

Στην πραγματικότητα όμως τα τελευταία χρό-

νια τόσο  οι πηγές χρηματοδότησης όσο και τα

διαθέσιμα ποσά μειώνονται με συνέπεια πλέον

να αποτελούν συγκριτικά το 14% των συναλ-

λαγματικών αποθεμάτων της Λαϊκής Δημοκρα-

τίας της Κίνας. 

Ή για να το θέσουμε αλλιώς, τα εργαλεία της

διεθνούς οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ βρί-

σκονται σε  γρήγορη υποχώρηση  και είναι δύ-

σκολο να ανασυσταθούν χωρίς μια επαναστα-

τική αλλαγή στη σύνθεση και τους στόχους.

Αλλά αυτή είναι μόνο η μια όψη της προβλη-

ματικής παγκόσμιας οικονομικής ηγεμονίας

των ΗΠΑ.

Περίπου το περασμένο έτος η αξία του δολα-

ρίου ανέβηκε ξανά σημαντικά και παράδοξα

άρχισε να θεωρείται  πάλι σαν ένα ασφαλές λι-

μάνι στην ασταθή και αβέβαιη παγκόσμια οικο-

νομία.

Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι μια προσωρινή

κατάσταση.

Η εξασθένιση της αμερικανικής οικονομίας δεν

μπορεί παρά να είναι προπομπός της εξασθένι-

σης του δολαρίου σαν παγκόσμια αποθεματική

νομισματική μονάδα.

Εάν η κινεζική κυβέρνηση αρχίσει να επενδύει

τα τεράστια  συναλλαγματικά της αποθέματα

σε μια διαφορετική μορφή από την αγορά αμε-

ρικανικών κρατικών ομολόγων είναι σίγουρο

ότι η αξία του δολαρίου  θα καταρρεύσει.

Με άλλα λόγια η αξία του δολαρίου και μαζί με

αυτό η αξία του σαν μελλοντική αποθεματική

νομισματική μονάδα εξαρτάται κατά ένα μεγά-

λο βαθμό από την  Κίνα, η όποια αντιμετωπίζει

και η ιδία το δίλημμα.

Αν σταματήσει να αγοράζει κρατικά ομολόγα η

συνακόλουθη κατάρρευση της ισοτιμίας  του

δολαρίου θα μειώσει κατά πολύ την αξία των

ήδη αγορασμένων ομολόγων.

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι η τωρινή διαδι-

κασία αγοράς και τοποθέτησης από την μεριά

της Κίνας θα παραμείνει ίδια.

Η κινεζική κυβέρνηση ήδη ανήσυχη για τις τοπο-

θετήσεις της κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση

να προστατεύει την ισοτιμία του δολαρίου.

Στην πραγματικότητα όμως πέρα από προθέ-

σεις και με βάση την ισχύουσα κατάσταση εί-

ναι σχεδόν σίγουρη η υποτίμηση του δολαρίου

όχι σε ένα μακρινό μέλλον.

Στις 24 Μάρτιου ο διοικητής της κεντρικής τρά-

πεζας της ΛΔΚ  έκανε έκκληση για μια νέα πα-

γκόσμια νομισματική μονάδα η όποια θα κα-

τευθύνεται από το ΔΝΤ  και η οποία σταδιακά

θα υποκαταστήσει τον ρόλο του δολαρίου.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι σχεδόν σί-

γουρο ότι θα οδηγήσει στο τέλος του δολαρί-

ου σαν παγκόσμια αποθεματική νομισματική

μονάδα και στην αρχή του τέλους της πρωτο-

καθεδρίας της Νέας Υόρκης στο παγκόσμιο

χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η συνάντηση των  G-20 στο Λονδίνο έδειξε ότι

κυρία η σχέση μεταξύ του Ομπάμα και του Hu

Jintao καθόρισε την θεματολογία της και την

επιτυχή της κατάληξη.

Αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και

Κίνας είναι αυτές που κρατούν το κλειδί της

επόμενης δεκαετίας και τις τύχες του κόσμου.

ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΗΜΕΡΑ
γράφει ο Δρ.Μ.Καλαβρυτινός
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στη δημοσίευση του ισολογισμού

της εταιρίας “ARCHITECTURE

ARCHICON CONSTRUCTION A.E.”

εκ παραδρομής γράφτηκε Ο ΔΙΕΥ-

ΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝ ΝΙ-

ΚΟΛΑΟΣ Κ. ΧΩΛΛ με Α.Μ. ΟΕΕ

1807/ΑΔΑ 226097 ενώ το σωστό εί-

ναι ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΝΙΑΡΧΟΣ με

Α.Δ.Τ. Σ 088439.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜ, ΠΡΩΤ: 8290 /16-06-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

1.  Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-

λεση του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ-

ΤΩΝ” με  ανοικτή δημοπρασία και με βάση το τιμολόγιο της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α  είναι  200.000,00 €. 

2.  Ο  διαγωνισμός θα γίνει την 07η του μηνός Ιουλίου ημέρα Τρίτη και

με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. και σε περί-

πτωση αναβολής για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την 14η του μη-

νός Ιουλίου 2009 ημέρα Τρίτη.

3.  Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την

02/07/2009 ημέρα Πέμπτη.

4.  Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα Μ Ε Ε Π   Α2,

1η για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

5. Η Χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ για το έτος

2009 υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 100.000,00 €.

6.Εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους ποσο-

στά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο-

ποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερο-

μένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4β του

Ν.1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ.609/85), δεν προβλέπεται η υποβολή

εναλλακτικών προσφορών με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ. 609/85.

7. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος

των  120 ημερών.

8. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 3.075,33 €

(2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς  ΔΗ-

ΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστο-

λής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ  συνταγμένη σύμφωνα με

τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως

δε θα είναι λιγότερη των 7 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της.

Περισσότερες πληροφορίες,  θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του

Δήμου Παλλήνης Πλατεία Ελευθερίας 1 Τ.Κ: 153-51 Τηλ. 210.66.00.601

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Λιπαντικών Οχημάτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμου Βούλας 2009 - 2010

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ 

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                     

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΚ-89/Δημ

Δ/νση Περιβάλλοντος Α.Μ.:  31(Λ-22)09

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα

Πληρ. : Κούσιας Α. ΤΗΛ. : 213 2020000 - Fax : 213 2020049

E-mail : akousias@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 94/18-06-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 12202/18-06-09)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την Προμήθεια Λιπαντικών Οχημάτων του Δήμου

Βούλας 2009-2010.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 25 Ιουνίου του

2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθε-

σμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφρά-

γισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να

κατατεθούν στο  Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα

και έως της 14:00 μ.μ της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυν-

ση: Λεωφ. Κ.  Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν,

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξου-

σιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης

των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.300,00 €

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3)

μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213 20 20000 Υπεύθυνος  κ Α.

Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά

από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 16-6-2009

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 1η Ιουλίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. θα

διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος του Δή-

μου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.512,93 € με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί

του προϋπολογισμού, ήτοι 1.525,65€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-

ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερι-

νά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 210-6600711, αρμόδιος κ.

Κακουλάκη).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009

Α) Τα έσοδα σε:

1. Τακτικά: 280.500,00

2. Έκτακτα: 32.000,00

3. Έσοδα παρελθόντων οικονομικών 

ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2.000,00

4. Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 35.000,00

5. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 

και επιστροφές χρημάτων 62.000,00

6. Χρηματικό υπόλοιπο: 331.675.57
–––––––––––––

Σύνολο: 747.175,57

Β) Τα έξοδα σε:

1. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης 399.800,00

2. Επενδύσεις 245.000,00

3. Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 83.500,57

Γ) Το αποθεματικό σε: 18.875,00
–––––––––––––

Σύνολο 747.175,57

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – Ν.Ε.Λ.Ε.

Τηλ.: 210-6033160-61, Fax: 210-6031752

e-mail: nele-naaa@hotmail.com

«Ενημέρωση για την έκθεση της Ν.Ε.Λ.Ε. 

Ανατολικής Αττικής».

Το τμήμα της Ν.Ε.Λ.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατο-

λικής Αττικής διοργανώνει στις 26 & 27 Ιουνίου την μεγάλη έκ-

θεση – εκδήλωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, στις

εγκαταστάσεις της, Λεονταρίου Κάντζα Παλλήνης (έναντι ερ-

γοστασίου Καμπά).

Η εν λόγω έκθεση θα περιλαμβάνει έργα των συμμετεχόντων

σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά

το α’ εξάμηνο του 2009.

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τους επιμορφωτές και ιδιαι-

τέρως τους επιμορφωνόμενους για τη συμμετοχή και παρουσία

τους στην εκδήλωσή μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλε-

φωνικώς ή στη νέα μας ηλεκτρονική διεύθυνση.

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε

ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μηλαδέζας Βάρης, στις 24

Μαϊου.

Μετά την εισήγηση του απερχόμενου Δ. Σ.  και το γόνιμο

διάλογο που ακολούθησε, στη διάρκεια του οποίου αποτι-

μήθηκε το έργο του Συλλόγου, εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Δι-

οικητικός και Οικονομικός απολογισμός, εκλέχθηκε η

Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με το Καταστατικό και

ακολούθησε η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη

νέου Διοικητικού Συμβουλίου  και Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Η  συμμετοχή των κατοίκων - μελών ήταν ικανοποιητική,

στηρίζοντας έτσι τις προσπάθειες του Συλλόγου για δυ-

ναμικότερες  διεκδικήσεις και  επιβεβαιώνοντας  την εμπι-

στοσύνη  που  έχει  καλλιεργηθεί  με το Σύλλογο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  όπως συγκροτήθηκε σε σώμα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:        ΒΑΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ”     ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ   ΜΑΡΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ:     ΜΑΣΤΟΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλη: ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ  ΝΙ-

ΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη: ΔΟΓΙΒΑΝ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΠΙΤΣΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ    ΣΥΛΛΟΓΟΣ  “ΘΕΑ” ΒΟΥΛΑΣ
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε ο Εξωραϊστικός

Σύλλογος “Θέα” Βούλας με την παρακάτω σύνθεση.

Χρίστος Ιωάννου Πρόεδρος

Νικόλαος Βαλαβάνης, Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Μανέτας, |Γεν. Γραμματέας

Ασπασία Καββαδία, ταμίας

Σούλης Κωνσταντινίδης, κοσμήτορας

Βασίλης Καλούδης, Βασίλης Γιαννούλης μέλη και ανα-

πληρωματικά οι Χρήστος Χριστοδουλίδης και Σωτήρης

Κατσουράδης.

Το Νέο Δ.Σ. δήλωσε “παραμένουμε σταθεροί στην επι-

δίωξή μας για την καλή συνεργασία με τη Δημοτική Αρ-

χή και τους άλλους φορείς του Δήμου για την επίλυση

των προβλημάτων της περιοχής μας”.

ΝΕΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ  &  

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Παλλήνη, 16-6-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής προχειρού διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 1η Ιουλίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ. θα

διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή μέσων ατομικής προ-

στασίας εργαζομένων για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.800,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί

του προϋπολογισμού, ήτοι 1.840,0€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-

ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημμε-

ρινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη τηλ.

210 6600.711).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πλ. Ελευθερίας - 153 51 - Παλλήνη

Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Β.

Τηλ.: 210-6600716

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσίου τακτικού διαγωνισμού για τις ασφάλειες των μεταφορικών μέ-

σων (απορριμματοφόρων  αυτοκινήτων - μηχανημάτων - μοτοποδηλά-

των) του Δήμου Παλλήνης για ένα εξάμηνο και συγκεκριμένα από

21/07/2009 - 31/12/2009.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:

Για την ανωτέρω παροχή των ασφαλειών εκτίθεται σε δημόσιο τακτικό

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής δαπάνης σε Ευρώ

τριάντα επτά χιλιάδων εκατό (37.100,00€) (με ΦΠΑ 19%).

Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα (απορριμματοφόρα - αυ-

τοκίνητα - μηχανήματα - μοτοποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο κατακύ-

ρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:

α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακήρυξης.

β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί

της συνολικής δαπάνης.

γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακή-

ρυξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2009 και

ημέρα Δευτέρα.

Τεύχη θα δίνονται μέχρι και 02/07/2008.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δή-

μου τις εργάσιμες ημέρες από 08π.μ. έως 2μ.μ. και στο τηλέφωνο 210-

66.00.716.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:ΤΥ22/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 2009

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ: 37.770,00  € πλέον ΦΠΑ 19%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αριθμ. Πρωτ.: 10826/15-06-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειδοδοτικό επαναληπτικό

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου

και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό-

τερη τιμή για την ανάθεση της μίσθωσης:

“ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 2009”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.770,00 € πλέον

Φ.Π.Α.19% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80

και Ν. 3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 1η Ιουλίου

2009, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:30π.μ. και ώρα λήξης την

11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Εγγύηση συμμετοχής 1.888,50€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης

Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τηλ.: 210-6622379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας 16/6/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Προμ. 3285

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο κα-

τακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την “Προμήθεια υδρομέτρων

και εξαρτημάτων”, αρ. προμ. 21/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

133/2009 απόφαση της Δημ. Επιτρ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 94.600 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 10η Ιουλίου 2009, ημέρα Πα-

ρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης

την 10:30.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που

είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου

και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 4.730€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακατα-

θηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφο-

ρίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ: 210-6604647 (1ος όροφος), και ώρες 9:00 -

14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η Ζούτσος



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 22, ΠΕΜΠΤΗ 25 & /6 ΚΥΡΙΑΚΗ 28/6

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

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

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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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

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ  24/6  8μ.μ.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ  23/6  8μ.μ.

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

Το Δ.Σ. Βούλας συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8

μ.μ. με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

1. Ακύρωση της υπ. αρ. 46/09 απόφασης Δημοτικού Συμ-

βουλίου.

2. Διάθεση πίστωσης 80.000 € για επιχορήγηση αθλητι-

κών συλλόγων του Δήμου.

12. Διόρθωση απόφ. 71/08 που αφορά διακανονισμό δα-

πάνης αποχέτευσης του Μουσείο Μπενάκη.

19, 20, 21, 22. Εξέταση ένστασης χρέωσης πεζοδρομίων.

30. Εκθεση διαχειριστικού ελέγχου οικον. έτους 2009 της ΔΕΑΒ.

31. Εγκριση ισολογισμών ΔΕΑΒ, έκθεη διαχ. ελέγχου 2008.
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ΕΧΤΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ 500 - 2.500 € μηνιαίως

Πληροφορίες 6947 772597

Τι είναι η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ);

Είναι η βαθμιαία απώλεια του αρθρικού χόνδρου (εκφυλι-

στική νόσος). Πρόκειται για την πλέον συνήθη πάθηση των

αρθρώσεων. 

Σε ποιές ηλικίες εμφανίζεται;

Είναι περισσότερο συνήθη στη μεγάλη ηλικία και προκαλεί

σημαντικά προβλήματα αναπηρίας και πόνου στους ηλι-

κιωμένους.

Ποιές αρθρώσεις προσβάλλονται συχνότερα;

Το γόνατο είναι η συνηθέστερη μεγάλη άρθρωση που προ-

σβάλλεται από ΟΑ, ενώ το ισχίο ακολουθεί. Η ΟΑ αυτών

των δύο αρθρώσεων προσβάλει περίπου το 10-25% των

ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ποιές άλλες αρθρώσεις μπορεί να προσβάλλει η ΟΑ;

Οι αρθρώσεις της άκρας χειρός, της αυχενικής μοίρας της

σπονδυλικής στήλης, της οσφυοιεράς μοίρας της σπονδυ-

λικής στήλης και η πρώτη μεταταρσιοφαλλαγγική άρθρω-

ση του άκρου ποδός. Λιγότερο συχνά προσβάλλονται η

ποδοκνημική, ο καρπός, ο αγκώνας και ο ώμος. 

Σε μία άρθρωση με ΟΑ τι περιμένουμε να δούμε;

Υπάρχει μειωμένη κινητικότητα της άρθρωσης και οίδημα

(πρήξιμο) γύρω από αυτή. Μπορεί να εμφανισθεί και τριγμός

(ήχος αντιληπτός στην ψηλάφηση ενώ εκτελείται η κίνηση).

Ποιά είναι τα αίτια της ΟΑ;

Το υπερβάλλον βάρος, τραυματισμοί, αναπτυξιακές δυ-

σμορφίες, κληρονομικότητα. 

Ποιά επαγγέλματα μπορεί να συσχετίζονται με ΟΑ;

Είναι: του γεωργού (ΟΑ ισχίου), του χειριστή τρυπάνου-

κομπρεσέρ (αγκώνες), του μεταλλωρύχου (ΟΑ γονάτων

και ΣΣ) και του εργάτη κλωστηρίου (ΟΑ χειρών). 

Ποιοί εμφανίζουν συχνότερα ΟΑ, 

οι άνδρες ή οι γυναίκες:

Πριν από την ηλικία των 50 ετών οι άνδρες εμφανίζουν ΟΑ

συχνότερα από τις γυναίκες. Μετά την ηλικία των 50,

όμως, συχνότερα προσβάλλονται γυναίκες. 

Ποιά είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση;

Μη φαρμακευτική αγωγή και συστηματική φαρμακευτική αγωγή.-

Η φαρμακευτική αγωγή συνίσταται στην α)εκπαίδευση

των ασθενών, β)φυσιοθεραπεία, γ)Εργασιοθεραπεία και δ)

ελάττωση του σωματικού βάρους.- Ενώ η φαρμακευτική

αγωγή περιλαμβάνει: α) Αναλγητικά φάρμακα, β) αντι-

φλεγμονώδη, γ) ενδοαρθρική θεραπεία, δ) τοπική αγωγή. 

Σε τι διαφέρει η οστεοαρθρίτιδα από την

ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ);
Η ΟΑ είναι εκφυλιστική νόσος που προσβάλει τις αρθρώ-

σεις, ενώ η ΡΑ είναι φλεγμονώδης αρθροπάθεια που μπο-

ρεί να προσβάλλει, (αν δεν τεθεί θεραπεία εγκαίρως),

εκτός από τις αρθρώσεις των χεριών και των ποδιών, τους

οφθαλμούς, τους πνεύμονες, το δέρμα, τα νεύρα και άλλ

συστήματα. 

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΝΩ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

θήκη, ήσυχο, θέα, χωρίς κοινόχρηστα, 2Υ/Δ, Α/C, Δορυ-

φρική ΤV, Εντοιχισμένες Συσκευές BOSCH, Ελεύθερο

από Ιούλιο 2009, Τιμή 600 ευρώ, ΤΗΛ: 697-4020778

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Ερωταπαντήσεις που αφορούν την Οστεοαρθρίτιδα
γράφει ο Ηλίας Μπουρνάζος, Ειδικός Ρευματολόγος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕ-

ΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ, 79Μ2, ΣΕ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ, ΚΑ-

ΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ή ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6974 097290 

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ το γένος ΤΣΕΛΕΠΗ, που γεννήθηκε στο ΑΡ-

ΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και  κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Αττικής και η ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΣΤΑΪΛΙΔΗ του  ΙΓΝΑΤΙΟΥ και της

ΑΙΜΙΛΙΑΣ, το γένος ΒΟΧΩΡΗ, που γεννήθηκε στο ΧΟΛΑΡ-

ΓΟ και κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, θα έλθουν σε γάμο  που

θα  γίνει  στην Αλμυρη Κορινθίας, στον ιερό ναό Μεταστά-

σεως της Θεοτόκου.

ΓΑΜΟΙ

Λίστες με δεκάδες παχύσαρκους που περιμένουν  πάνω από ένα χρόνο

για να χειρουργηθούν στα δημόσια  νοσοκομεία της Ελλάδας, τη στιγμή

που οι επιστήμονες υπολογίζουν πως μέσα στα επόμενα 15 χρόνια το

50%  των κατοίκων στις αναπτυγμένες χώρες θα είναι παχύσαρκοι!!!

Αυτά ανέφερε κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, με αφορμή το 6ο

Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρ-

κίας ο πρόεδρος της   επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ohio

(Ohio State University) των Η.Π.Α,  και διευθυντής  χειρουργικής του Ια-

τρικού Κέντρου Αθηνών Κων/νος Κωνσταντινίδης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κ Κωνσταντινίδης η  νοσο-

γόνος παχυσαρκία είναι  πλέον η σύγχρονη μάστιγα στον ανεπτυγμένο

κόσμο και  σκοτώνει καθημερινά παγκόσμια αλλά και στη χώρα μας δε-

κάδες χιλιάδες άτομα. 

Συγκεκριμένα πάνω από ένα δις υπολογίζονται οι παχύσαρκοι παγκο-

σμίως, ενώ στην Ελλάδα  το 22,5% του πληθυσμού (18,2% των γυναικών

και 26% των ανδρών) είναι παχύσαρκοι.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης  οι επιστήμονες  επιστρατεύουν σε

όλο τον κόσμο τη Ρομποτική Χειρουργική προκειμένου να έχουν καλύ-

τερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Ήδη και στη χώρα μας  τον τελευταίο χρόνο η Ρομποτική Χειρουργική

χρησιμοποιείται στον διαρκή πόλεμο κατά της  μάστιγας που πλήττει

εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. 

Μάλιστα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 60 επιτυχείς χει-

ρουργικές επεμβάσεις με θαυμαστά αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του  6ου Πανελληνίου Συνε-

δρίου Χειρουργικής της Παχυσαρκίας Αναπληρωτής Καθηγητής Χει-

ρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεόδωρος Διαμαντής ανέφερε

πως  με την τεχνική αυτή ήδη έχουν τοποθετηθεί ρυθμιζόμενοι γαστρικοί

δακτύλιοι και έχουν εκτελεστεί επιμήκεις γαστρεκτομές αλλά και γα-

στρικές παρακάμψεις.

«Η χρήση του ρομπότ, τόνισε χαρακτηριστικά ο Θ Διαμαντής, στη βαρια-

τρική χειρουργική προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στους χειρουρ-

γούς. Συγκεκριμένα:

- Η εικόνα είναι εξαιρετικά καθαρή και τρισδιάστατη. Αυτό προσφέρει

στο χειρουργό βάθος πεδίου γεγονός που κάνει τις κινήσεις του χει-

ρουργού πολύ πιο ακριβείς.

- Επιπλέον ο χειρουργός χειρίζεται μόνος του την κάμερα που μεταδίδει

την εικόνα. Έτσι η εικόνα είναι πολύ σταθερή.

- Ο χειρουργός είναι καθιστός σε εργονομική θέση και οι κινήσεις του με-

ταδίδονται στα εργαλεία με μοναδική ακρίβεια ενώ υποπολλαπλασιάζε-

ται το μέγεθος της κίνησης.

- Το παχύ και βαρύ κοιλιακό τοίχωμα δεν φέρει καμία αντίσταση στη κί-

νηση των εργαλείων.

- Πολύ γρήγορα ο χειρουργός γίνεται αμφιδέξιος και μπορεί να εκτελέ-

σει και με τα δύο χέρια χειρισμούς τους οποίους ήταν αδύνατο να τους

εκτελέσει ανοικτά ή λαπαροσκοπικά.

- Με το σύστημα Da Vinci δίνει τη δυνατότητα στο χειρουργό να εκτελέ-

σει την επέμβαση καθιστός σε εργονομική θέση. 

ΟΦΕΛΗ  ΓΙΑ   ΤΟΥΣ   ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Η ρομποτική χειρουργική σε σχέση με την κλασσική αλλά και σε σχέση

με την λαπαροσκοπική, είναι αναίμακτη, δεν αφήνει ουλές και  προσφέ-

ρει μεγάλα  οφέλη  για τους ασθενείς, όπως :

•  Μικρότερη διάρκεια αναισθησίας.

•  Μεγάλη ελάττωση του μετεγχειρητικού πόνου.

•  Ταχύτερη ανάρρωση και έξοδο από το νοσοκομείο.

•  Μικρότερο κόστος νοσηλείας. 

•  Ταχεία επάνοδο στην εργασία.

•  Εξάλειψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών, που να έχουν σχέση με το

τραύμα (διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιο άλγος κλπ) και των μετεγχει-

ρητικών συμφύσεων και των συνεπειών τους.

•  Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές.  

Όπως αναφέρθηκε ως μειονεκτήματα της Ρομποτικής Χειρουργικής θε-

ωρούνται το κόστος απόκτησης του μηχανήματος και η ανάγκη νέας εκ-

παίδευσης της χειρουργικής ομάδας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται

για τις ρομποτικές επεμβάσεις είναι περιορισμένων χρήσεων (10) και κο-

στίζουν περισσότερο από τα λαπαροσκοπικά εργαλεία. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί μετάδοση ζωντα-

νών ρομποτικών βαριατρικών επεμβάσεων συγχρόνως από το Ιατρικό

Αθηνών και το «Λαϊκό» Νοσοκομείο.

Ένα επίσης από τα θέματα του συνεδρίου θα είναι και η πιστοποίηση των

Κέντρων Χειρουργικής Θεραπείας της Παχυσαρκίας.

Όπως τονίστηκε η διάδοση της χειρουργικής θεραπείας της παχυσαρ-

κίας σε ολόκληρο τον κόσμο έχει κάνει φανερά πολλά προβλήματα που

δεν ήταν εμφανή μέχρι σήμερα. Οι νοσογόνα παχύσαρκοι ασθενείς

έχουν πολλές ιδιαιτερότητες και πρέπει να απολαμβάνουν ειδικής φρο-

ντίδας. Είναι νέοι και ενώ από το περιβάλλον τους θεωρούνται «υγιείς»

στην πραγματικότητα είναι ασθενείς και μάλιστα υψηλού κινδύνου. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-MAIL: ngara@otenet.gr. FAX:  210 5058795.  www. cosmosep. gr

Σύγχρονη μάστιγα η  νοσογόνος παχυσαρκία
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Με μαζική συμμετοχή αθλητών, μαθητών και πολιτών διε-

ξήχθησαν οι Αθλητικές Εκδηλώσεις του Δήμου Γέρακα και

της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, την Τετάρτη 10

Ιουνίου  στις 19:00 στο  1ο Αθλητικό Κέντρο. 

Με αφορμή την λήξη των αθλητικών προγραμμάτων της

φετινής χρονιάς, και με την καθοδήγηση των Γυμναστών

τους, μικροί και μεγάλοι,  έδωσαν τον καλύτερό τους εαυ-

τό. Το πρόγραμμα περιελάμβανε: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟ-

ΡΟΥΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ και TAE

ΚWΟΝ DΟ.

«Η μεγαλύτερη περιουσία για ένα δήμο και η σημαντικό-

τερη υποδομή του, είναι οι ίδιοι οι πολίτες του.  Σ’ αυτούς
οφείλουμε να κάνουμε την μεγαλύτερη επένδυση, και ιδι-
αίτερα στους νέους», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθανάσιος

Ζούτσος.

Για πρώτη φορά φέτος, πέραν από τις βραβεύσεις των

συμμετεχόντων στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου και

στην Αθλητική Άνοιξη, απονεμήθηκαν έπαθλα και στις το-

πικές ομάδες που διακρίθηκαν, με ιδιαίτερα καλές αποδό-

σεις στην φετινή αθλητική χρονιά.

Στα πλαίσια της Αθλητικής Άνοιξης, στο 3ο Αθλητικό Κέντρο του

Δήμου (30 Μαΐου), διεξήχθη  το τουρνουά ποδοσφαίρου, με συμ-

μετέχοντες ομάδες παιδιών που φοιτούν στην Δ’, Ε’ και Στ’ Τάξη

Δημοτικού.

Στη πρώτη κατηγορία της Δ’ τάξης διακρίθηκαν οι ομάδες «Ανί-

κητοι» και «Άγριες Αρκούδες», ενώ νικήτρια αναδείχτηκε η ομά-

δα της «Μπαρτσελόνα». Στην δεύτερη κατηγορία της Ε’ Δημο-

τικού, νικητές αναδείχτηκαν οι «Αετοί», ενώ εντυπωσιακή εμφά-

νιση είχαν οι ομάδες «Chicken» και «Αστέρια».

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε ο τελικός της τρίτης κατη-

γορίας της Στ’ τάξης  Δημοτικού όπου οι «Κεραυνοί» ύστερα

από έναν συναρπαστικό αγώνα  νίκησαν την ομάδα «Ατρόμητοι»

με σκορ 5-3. Ο αγώνας «Ολυμπιακός» - «Girls» προκάλεσε ιδι-

αίτερη αίσθηση στους θεατές, όπου οι ερυθρόλευκοι νίκησαν με

το εντυπωσιακό αποτέλεσμα 13 – 2 την αντίπαλη ομάδα. Άλλες

ομάδες που ξεχώρισαν στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν ακόμα

οι: «Cosmos», «Α. Ο. Γ.», «Juvetsus», και «Ηλυσιακός».

Στις νικήτριες ομάδες απονεμήθηκαν ξεχωριστά κύπελλα, αλλά

τιμήθηκαν και στην τελετή λήξης των προγραμμάτων του Δήμου

και της Αθλητικής Άνοιξης 2009.

Και Ποδοσφαιρικά ταλέντα

Αθλητικές Εκδηλώσεις στο Γέρακα

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος ανάμεσα στους αθλητές.

Εκλεισε για φέτος και στο Κορωπί η αθλη-

τική χρονιά με την θεσμοθετημένη πλέον

εκδήλωση - Παπασιδέρεια 2009 - επίδειξης

του Αθλητικού Οργανισμού του  Δήμου

Κρωπίας στο Κλειστό Στάδιο Γ.Σ Παπασι-

δέρης.  

Συμμετείχαν το ΚΔΑΠ Κορωπίου, το ΚΑΠΗ,

ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Τμήματα

του Αθλητικού Οργανισμού & των προ-

γραμμάτων του όλων των ηλικιών (Δημοτι-

κό Γυμναστήριο Αγ. Μαρίνας,  Δημοτικό

Γυμναστήριο) η Σχολή Ποριώτου, το 3ο Λύ-

κειο, ο σύλλογος ΑΜΕΑ «Αγάπη & Ελπί-

δα».

Η εκδήλωση περιελάμβανε 23 προγράμμα-

τα! 

Το κλειστό στάδιο κατακλύστηκε από τον

κόσμο, που έδωσε δυναμική στους αθλη-

τές να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Την παρουσίαση και επιμέλεια της εκδήλω-

σης έκανε ο Κων/νος Πανταζής συνεργά-

της του Δήμου στον τομέα του αθλητισμού

συνεπικουρούμενος από το διοικητικό προ-

σωπικό. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ του Αθλητικού Οργα-

νισμού του Δήμου και δημοτική σύμβουλος

Μαρία Γκίκα χαιρέτισε την εκδήλωση τονί-

ζοντας την σημασία της διοργάνωσης για

την προβολή μιας άλλης στάσης ζωής και

συμπεριφοράς όλων των δημοτών,  που θα

προάγει την υγεία, την άθληση, την αγάπη

προς τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τον συ-

νάνθρωπο. Τέλος,  ευχαρίστησε το διοικη-

τικό προσωπικό, τους γυμναστές-στριες

του Αθλητικού Οργανισμού, τους εργαζό-

μενους στο Δήμο Κρωπίας,  και τους δημό-

τες για τη μεγάλη συμμετοχή τους στην

εκδήλωση και στα προγράμματα του Οργα-

νισμού. 

Μετά τη λήξη των αγώνων μοιράστηκαν

αναμνηστικά μπλουζάκια του Οργανισμού

με το λογότυπο «ζωή και άθληση» συμβο-

λίζοντας τη σημασία του μαζικού αθλητι-

σμού για μια καλύτερη υγεία, για έναν άλ-

λο τρόπο ζωής. 

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΕΙΑ 2009 στο ΚΟΡΩΠΙ

Το Εθνικό Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση
εκπροσώπησε ο Υφ. Ανάπτυξης και βου-
λευτής Περιφέρειας Αττικής   Γεώργιος
Βλάχος, όπου απηύθυνε θερμό χαιρετισμό
στο τέλος της εκδήλωσης. 

Η Πρόεδρος του Α.Ο.Δ. Κορωπίου Μαρία Γκίκα
σε φωτογραφικό στιγμιότυπο με ομάδα αθλου-
μένων.
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Με την συμμετοχή 700 και πλέον μαθητών των τριών Δη-

μοτικών Σχολείων των Σπάτων, πραγματοποιήθηκε και

φέτος στο Δ. Στάδιο “Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, (11 - 12/6), η γιορ-

τή αφιερωμένη στον Αθλητισμό και την νεολαία για 7η

συνεχή  χρονιά από τον Αθλητισμό Οργανισμό του Δήμου

Σπάτων. 

Φέτος έγιναν απογευματινές ώρες για να μπορούν να πα-

ρακολουθήσουν και οι γονείς, κάτι που πράγματι έφερε

πολύ κόσμο στο γήπεδο.

Την τελετή λήξης του 7ου Μαθητικού Διημέρου άνοιξε με

σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανι-

σμού Γεώργιος  Παπαχρήστου ο οποίος  σε γενικές

γραμμές ανέφερε ότι « …Στόχος του Αθλητικού Οργανι-
σμού είναι να παρέχει στην νεολαία της πόλης μας, την
δυνατότητα άθλησης και διασκέδασης έτσι ώστε τα παι-
διά μας να ξεφεύγουν από το άγχος και την πιεστική κα-
θημερινότητά τους». 
Ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων και των επάθλων,

στους αθλητές και τις αθλήτριες. Ειδικές τιμητικές πλα-

κέτες δόθηκαν:

– Στις καθηγήτριες φυσικής αγωγής των σχολείων Ματί-

να Μπούρα (1ο  Δημ.), Έφη Καλλινδέρη (2ο Δημ), και

Ειρήνη Νικολάΐδη (3ο Δημ).

– Στις εκπροσώπους των  Συλ. Γονέων και Κηδεμόνων

Χριστίνα Βρεττού (1ο Δημ), στην Αναστασία  Πουλάκη

(2ο Δημ) και Κατερίνα Γαλατιανού (3ο Δημ).

– Στους Μεγάλους Χορηγούς το Αττικό Ζωολογικό Πάρ-

κο, Ζαχαριάδη Γιώργο (ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ) και

Χρήστο Πέτρου (INTERAMERICAN γραφείο Αθηνών)

για την οικονομική συνδρομή στην διοργάνωση.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν και πολλοί βουλευτές

της περιοχής.

7ο Μαθητικό Αθλητικό Διήμερο στα Σπάτα ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΝΝΙΣ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ στα ΣΠΑΤΑ
Με το 5ο Διαδημοτικό Τουρνουά  Τέννις ενηλίκων έπεσε η

αυλαία των Εαρινών εκδηλώσεων του Α. Ο. του Δήμου

Σπάτων.

Με την συμμετοχή 107 ενηλίκων (55 Ανδρες, 47 Γυναίκες),

από τους Δήμους Σπάτων, Παλλήνης  Αρτέμιδος  Ν. Μάκρης,

Λαύριο, Ηλιούπολης και Ν. Ερυθραίας ολοκληρώθηκε το 5ο

Τουρνουά Τέννις  που έγινε (11 έως 14/6), στις εγκαταστά-

σεις του Αθλητικού Πάρκου Χριστούπολης στα ΣΠΑΤΑ.

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο προπονητής  Στ.

Μπέλλος και τα κύπελα απένειμε ο Πρόεδρος του Α.Ο.Δ.

Γ. Παπαχρήστου.

Τα αποτελέσματα των αγώνων διαμορφώθηκαν ως εξής:

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ:

1η Θέση: ΤΟΥΝΤΑΣ ΠΑΡΙΣ (Α.Ο.Δ.Σπάτων)

2η Θέση: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ( Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ).

3η Θέση: ΒΡΟΤΣΑΚΟΣ ( ΛΑΥΡΙΟ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

1η  Θέση: ΠΑΥΛΗ  ( ΑΡΤΕΜΙΔΑ)

2η Θέση: ΧΡΥΣΟΥ (ΑΡΤΕΜΙΔΑ)

3η Θέση: ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Ν. ΜΑΚΡΗ)

3η Θέση; ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Ο.Δ.Σπάτων)

Οι μίνι Παίδες του ΝΟΒ 

νικητές στους «Εαρινούς

αγώνες μίνι πόλο 2009»
Ολοκληρώθηκαν την Κυρια-

κή 24 Μαΐου οι Εαρινοί Αγώ-

νες ΜΙΝΙ πόλο 2009 (αγόρια

γεννηθέντα 1997) + που

διοργάνωσε ο ΝΟ Βουλιαγ-

μένης από 22 έως 24 Μαΐου.

Νικήτρια Ομάδα αναδείχθη-

κε η ομάδα του ΝΟΒ η οποία

κέρδισε στον μεγάλο τελικό

των αγώνων την ομάδα του

ΑΟ Παλαιού Φαλήρου με 10-

5. Στον μικρό τελικό της

διοργάνωσης ο Ολυμπιακός

επικράτησε του Νηρέα Γέρα-

κα με 9-6 καταλαμβάνοντας

την 3η θέση.

Τα αποτελέσματα των αγώ-

νων κατάταξης των Ομάδων

είχαν ως εξής:

- 1η και 2η θέση ΝΟ Βουλιαγ-

μένης – ΑΟΠ Φαλήρου 10-5

- 3η και 4η θέση Ολυμπιακός

– Νηρέας Γέρακα 9-6

- 5η και 6η θέση Παναθηναϊ-

κός – ΑΝΟ Γλυφάδας 10-8

- 7η και 8η θέση ΝΟΒουλιαγ-

μένης (99+) – Τρίτων Αμα-

ρουσίου 13-12

Προπονητής της νικήτριας

ομάδας του ΝΟΒ είναι ο

Αλέξης Σταϊκόπουλος και

Έφορος η Μαρία Τροβά. Η

ομάδα απαρτίζεται από τους

εξής αθλητές: Σπ. Αλεξαν-

δράκης, Σωτ. Αντωνιάδης,

Μιχ. Καλαφάτης, Γρηγ. Κα-

πετανάκης, Οδυς. Μασμανί-

δης, Άρης Μέλλος, Λευτ.

Χελισδάκης, Βας. Αιρατζής,

Νίκος Δελαγραμμάτικας, Νί-

κος Ζηκάκης, Φοίβος Καλ-

λής, Γιάννης Κολακούδας,

Βασ. Κολλίσης, Δημ. Κου-

ρούβανης, Παρασ. Μαυρω-

τάς, Ευθ. Μαούλης, Κων/νος

Μουρογιάννης, Παύλος Πα-

ρασκευαΐδης, Μάνος Πρω-

τόπαπας, Βασ. Σταθόπου-

λος, Νικ. Τζανέτος. 

Ο τελευταίος αγώνας

ντρεσάζ της περιόδου

Λίγο πριν από τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ιπ-

πικής Δεξιοτεχνίας, στα οποία η Ελλάδα θα δώσει

και πάλι το παρών, το Σαββατοκύριακο, 20 και 21

Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Με-

σογείων θα πραγματοποιηθεί ο τελευταίος, 6ος,

αγώνας Ιππικής Δεξιοτεχνίας της περιόδου Ιανουα-

ρίου – Ιουνίου 2009.   

Οι αγώνες της Ιππικής Δεξιοτεχνίας, που θα αρχί-

σουν και τις δύο ημέρες στις 9.00, περιλαμβάνουν

τις Κατηγορίες Αρχαρίων, Ελαφρά, Μεσαία και Ανω-

τέρα. Την πρώτη ημέρα θα διεξαχθούν τα αγωνίσμα-

τα CH preliminary Παίδων – Ενηλίκων, Grand Prix,

Team YR, Team Juniors, Medium, Prix St George και

Children Team Παίδων – Ενηλίκων. Τη δεύτερη ημέ-

ρα θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα αρχαρίων, Grand

Prix Special, Individual YR, Individual Juniors,

Advance, Inter I, και Individual Children Παίδων – Ενη-

λίκων. 

Ο επόμενος προγραμματισμένος επίσημος Εθνικός

αγώνας του αθλήματος της Ιππικής Δεξιοτεχνίας, ο

7ος της χρονιάς, είναι στις 5 & 6 Σεπτεμβρίου. 

Πινγκ-Πονγκ “Τερζάκεια” 2009
Η μικρή αθλήτρια του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ,

Έλλη Φίσερ (β’ τάξη δημοτικού), επι-

κράτησε άνετα σε όλες τις αντιπάλους

της και επάξια κατέκτησε το κύπελλο

στην κατηγορία των αθλητριών Α, Β &

Γ τάξεων Δημοτικών Σχολείων. 

Το ανοιχτό πρωτάθλημα για αθλητές

και αθλήτριες Δημοτικού Σχολείου διε-

ξήχθη για 13η συνεχή χρονιά στην

μνήμη του πρώτου εφόρου της επιτρα-

πέζιας Αντισφαίρισης του Δήμου Ταύ-

ρου Βασίλη Τερζάκη και έλαβαν συνο-

λικά μέρος 140 παιδιά από σωματεία

της Αττικής και της Περιφέρειας.

Στις τάξεις Δ, Ε & Στ, στα κορίτσια, περά-

σανε στην οκτάδα οι αθλήτριες του ΑΡΗ

Στραϊτούρη Ελένη και Ισαμπάλογλου Ιφι-

γένεια και στην δεκαεξάδα οι Γκοβάτσου

Δέσποινα και Μοράκη Βικτώρια.

Στα αγόρια των τάξεων Α, Β & Γ, πε-

ράσανε στους 32 οι Καρνέσης

Κων/νος και Λυκούδης Χρήστος και

στις τάξεις Δ, Ε & Στ πέρασε στους 16

ο Νίκος Σκουτέρης. 

Πολύ καλή εμφάνιση έκαναν και οι

υπόλοιποι αθλητές που είχαν αντιπά-

λους αρκετά ισχυρούς και έτσι δεν

μπόρεσαν να περάσουν στον πίνακα

των 32. 

Έλλη Φίσερ, πρωταθλήτρια, το περασμένο Σάβ-
βατο, για τις τάξεις Α, Β & Γ Δημοτικού στους
αγώνες που διοργάνωσε ο Δήμος Ταύρου στη
μνήμη του ΒΑΣΙΛΗ ΤΕΡΖΑΚΗ. 

Τελετή λήξης και βραβεύσεις 

ο “ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”

Ο Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” την Κυριακή 28/6

στις 20:30 διοργανώνει τελετή λήξης των τμημά-

των του (Μπάσκετ, Βόλλεϋ, Τένις, Στίβου) στο

Αθλητικό Κέντρο Βάρης (Κ. Μουτούση 1).

Θα ακολουθήσουν βραβεύσεις των αθλητών του

ομίλου. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α



24 ΣΕΛΙΔΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ  2009 ΕΒΔΟΜΗ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ

Στους βιβλιόφιλους θα διανεμηθεί το βιβλίο του βουλευτή με τίτλο: 

“Οικονομικές Θεωρίες, Αρχές διοίκησης 

και αρχαία ελληνική σκέψη”

Μια σειρά εκδηλώσεων έχουν

προγραμματίσει για τις 21 Ιου-

νίου δώδεκα Δήμοι και Κοινό-

τητες καθώς και δεκαοκτώ

σύλλογοι με σύνθημα «Απαι-

τούμε ελεύθερες και καθαρές

ακτές».

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν

Ποδηλατοδρομία,  και εκδηλώ-

σεις κατά Δήμους με κατάληξη

συναυλίες στη Βούλα, στη

Βάρκιζα και στην  Ανάβυσσο.

Η ποδηλατοδρομία θα ξεκινή-

σει από το Παλαιό Φάληρο και

θα κατευθυνθεί πάνω στην πα-

ραλιακή λεωφόρο Αθηνών-

Σουνίου. Σε όλο το μήκος της

διαδρομής θα υπάρχει συνο-

δεία τροχαίας και ασθενοφό-

ρου. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Διαδρομή από 

Π. Φαληρο - Βάρκιζα
09:00    Εναρξη από το Παλαιό

Φάληρο

09:15 – 09:30 Αλιμος

10.00 – 10:30 Ελληνικό

10.30 – 10.40 Αστέρια Γλυ-

φάδας

10.00  τέρμα Τραμ και  11.15

στη Β’ πλαζ στη Βούλα, όπου

θα γίνει επίσημη υποδοχή, σύ-

ντομη ομιλία και καθαρισμός

τη ακτής. Η επιστροφή όσων

ποδηλατών θελήσουν θα γίνει

με οχήματα του Δήμου. Συναυ-

λία στο θέατρο Βέμπο, 9μ.μ..,

με τους Already Human.
11.30 – 11.45 Βουλιαγμένη

12.15 – κατάληξη στην παρα-

λία της Βάρκιζας.

Διαδρομή από πλατεία Δήμα

(σύντομη στάση στη Λεωφ.

Καλύμνου) έως το γήπεδο δί-

πλα στην πλαζ (Yabanaki). Εκ-

δηλώσεις πολιτιστικού και άλ-

λα δρώμενα. Στις 8.30 μ.μ.

συναυλία του Νίκου Δημητρά-

του. 

Διαδρομή από Αγ. Μα-

ρίνα έως Παλ. Φώκαια
9.15 το πρωί  απέναντι από τη

διασταύρωση Λεωφ. Αγ. Μαρί-

νας και Λ. Αθηνών- Σουνίου

(φανάρια Αγίας Μαρίνας). 

Θα πραγματοποιηθεί καθαρι-

σμός της παραλίας Αγίας Μα-

ρίνας ενημέρωση των λουόμε-

νων για τη δράση. Μετάβαση

στην παραλία Λουμπάρδας,

καθαρισμός και ενημέρωση για

τη δράση. Διεξαγωγή Πανελ-

ληνίου Πρωτάθληματος Trial –

Μοτοαλπινιστές. 

10.00  Καλύβια-Λαγονήσι

Διαδρομή από φανάρια Απει-

ράνθου έως και παραλία Ευκά-

λυπτοι (41,5 χλμ. Λ. Αθηνών –

Σουνίου) - καθαρισμός ακτής –

ομιλίες - παιχνίδια.
10.30 – 10.45 Σαρωνίδα

Από τις 9.00 το πρωί γλυπτική

στην άμμο, ζωγραφική σε γυα-

λί – πέτρα – χαρτί.  Βράβευση

καλύτερων εμπνεύσεων.

11.30 – 11.45 Ανάβυσσος

Από Μαύρο Λιθάρι έως παρα-

λία Αλυκών. Από νωρίς το πρωί

θα πραγματοποιούνται εκδη-

λώσεις στην παραλία. Στις

9μ.μ. συναυλία με τους Ελένη

Δήμου, Κατερίνα Κούκα, Γερά-

σιμο Ανδρεάτο, Βασίλη Λέκκα

και Πασχάλη Τόνιο και άλλα.

12.00 κατάληξη στην παραλία

Παλ. Φώκαιας. Υποδοχή πο-

δηλάτων στο Θεατράκι στο Λι-

μάνι. Σύντομος χαιρετισμός

Προέδρου   Μ. Τσαλικίδη και

συνέχιση ποδηλατοδρομίας

μέχρι παραλία Θυμαριού – Κα-

θαρισμός ακτής.

Με τις εκδηλώσεις αυτές οι

Δήμοι και οι Φορείς της παρα-

λίας διατρανώνουν την αντίθε-

σή τους στην Ιδιωτικοποίηση

των Ακτών.

οργανώνει εκδήλωση - ομιλία με θέμα: 

“Η Διεθνής Οικονομική Κρίση 

και οι πολιτικές εξελίξεις” 

με ομιλητή τον Βουλευτή & τ. Υφυπουργό

Πέτρο Δούκα
τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα 7.30 μ.μ. 

στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από το Δημαρχείο Βούλας)

Απαιτούμε ελεύθερες παραλίες στο Σαρωνικό
Δώδεκα Δήμοι και φορείς στους δρόμους 


