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Θετικά τα μηνύματα

Παρακολουθώντας από κοντά την αποκατάσταση του κόλ-

που της Λουμπάρδας, πολύ καιρό, ακούμε θετικά μηνύματα.

Πέρα από κάποιες μικρές γκρίνιες, για απόλυτα ελεύθερη

παραλία χωρίς κατάστημα και καντίνα, ο περισσότερος κό-

σμος είδε να αλλάζει η περιοχή, να νοικοκυρεύεται, να κα-

θαρίζει.

Και έχει σημασία αυτό· όταν ο ίδιος ο κάτοικος της Αγίας

Μαρίνας είναι ικανοποιημένος, αυτό μετράει.

Φύγανε οι τσιγγάνοι που φτιάχνανε οικισμό κάθε Καλοκαί-

ρι, φύγανε τα σκουπίδια, άλλαξε όψη.

Στις κραυγές “γιατί να το πάρει επιχειρηματίας; Δεν μπο-

ρούσε ο Δήμος να το φτιάξει και να δουλέψει;· θα απαντή-

σουμε, ευθαρσώς ναι.

Θα μπορούσε να το πάρει ο Δήμος και να δημιουργήσει μία

Δημοτική Επιχείρηση ανθούσα, η οποία θα προσέφερε κοι-

νωνικό έργο.

Θα μπορούσε, αν δεν βρισκόταν ο Δήμος σε ομηρία, από κα-

κή νομική συμβουλή ή διαχείριση με τον ενοικιαστή. 

Οταν λοιπόν δεν μπορείς - με αποφάσεις δικαστηρίων - να

αγγίξεις ένα κομμάτι γης δικό σου, τι κάνεις; Προσπαθείς

να βρεις την καλύτερη δυνατή λύση.

Εκείνο που πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί που ανησυχούν,

είναι να το παρακολουθούν, με πραγματικό ενδιαφέρον,

ώστε οι παροχές να είναι προς ωφέλεια του Δημότη και

του Δήμου.

Αννα Μπουζιάνη

“Τα ΜΑΤ δεν είναι
για τα σκουπίδια”

Λεωνίδας Κουρής
Νομάρχης Αν. Αττικής

Ο Δήμος Κρωπίας μιλάει       

για τη Λουμπάρδα Σελ. 3, 11

Καθολική καταδίκη για τα

επεισόδια στο Γραμματικό

Κι όμως υπάρχουν λύσεις Σελ.1 4, 15

Η νησίδα του ΤΡΑΜ στη Βούλα

Σελ. 13

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
για το ΚΤΗΜΑ ΚΑΜΠΑ

Σελίδα 24

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

Σελ.  6, 7, 2, 3

Μία από τις λίγες ελεύθερες παραλίες της Αττικής,  στην Παλαιά Φώκαια. Μια παραλία με τα φυσικά της στοιχεία και τον άνθρωπο
να δένουν αρμονικά. Τέτοιες παραλίες αρχίζουν να σπανίζουν πλέον, με την υπερεκμετάλλευση που γίνεται.

Δικαιώθηκε η Παλαιά Φώκαια 
Ο Περιφερειάρχης ακύρωσε την απόφαση του Δήμου Αναβύσσου

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες δεν είναι νησίδες στον

ωκεανό. Είναι όμοροι Δήμοι με κοινά προβλήματα,

διαμπερείς οδούς και σύνορα.

Δεν μπορεί να αποφασίζει ένας Δήμος ερήμην των

όμορων για τέτοια ζητήματα.                     Σελ. 17

Καθαρές οι θάλασσες
της Ανατολικής Αττικής

Η Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας σε συνεργασία

με πιστοποιημένο εργαστήριο πραγματοποίησε πολ-

λαπλούς ελέγχους το μήνα Ιούνιο, στις θάλασσες

της Ανατ. Αττικής, τις οποίες βρήκε καθαρές.

Οπως επισημαίνει πραγματοποιήθηκαν 112 δειγματο-

ληψίες στις ακτές της Ανατολικής Αττικής και σ’ όλα

τα αποτελέσματα των αναλύσεων βρέθηκε ότι η ποιό-

τητα των νερών κολύμβησης όλων των ακτών αντα-

ποκρίνεται πλήρως στα όρια που θέτει η Κοινή Υπουρ-

γική Απόφαση 46399/1352/86. Συνεπώς τα νερά όλων

των ακτών της Αν. Αττικής, κρίνονται κατάλληλα και

ασφαλή για κολύμβηση.                            Σελίδα 10
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“Έντμοντ Μπερκ”
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Λήθη; Όχι, ευχαριστώ Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Παραλιακή Λεωφόρος Βούλας Σελ. 13

Πράσινη Επιχειρηματικότητα 

Δ. Λεμονάκης Σελ. 18

Για τις αγορές σας, στις εκπτώσεις

Σελ. 22

Μουσικο - χορευτικό 3ήμερο στο

Μαρκόπουλο Σελ. 12

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Υπεγράφη από τον Νομάρχη  η

σύμβαση με τη σύμπραξη των

μελετητικών γραφείων: «ΝΙΚΟ-

ΔΩΡΑ ΚΟΤΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΡ-

ΝΙΩΤΗΣ-ΠΑΥΛΑΤΟΣ», ανάδο-

χους μετά από διαγωνισμό,

της μελέτης «Γεωτεχνικές με-

λέτες διευθέτησης του ρέμα-

τος Κόρμπι από Λ. Βάρης-Κο-

ρωπίου μέχρι την εκβολή του»,

συνολικού προϋπολογισμού

120.606,64 €. 

Η μελέτη έχει ενταχθεί, στα

πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, στο Ευρω-

παϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με χρημα-

τοδότηση 80% και εθνικούς

πόρους 20%.

Με τη μελέτη αυτή προβλέπε-

ται να εκπονηθούν όλες οι

απαραίτητες γεωτεχνικές

ερευνητικές εργασίες για την

οριστική διευθέτηση του ρέμα-

τος Κόρμπι, από το ύψος της

Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι την

εκβολή του στην θάλασσα σε

συνολικό μήκος 3 χιλιομέτρων.

Η μελέτη προβλέπεται να ολο-

κληρωθεί σε 3 μήνες.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΗΛΩΣΗ
Στέλιος Παπαευγενίου του Βασιλείου

Σωκράτους 2  Βούλα

Δηλώνω υπεύθυνα τα  κάτωθι:

1) Ουδέποτε σκέφθηκα να πουλήσω το ακίνητό μου επί της

οδού Σωκράτους 2 και Πλ. Μπακογιάννη  που βρίσκεται η

ταβέρνα «Στροφυλιά» σε νόμιμα καταστήματα από το 1961

(μισό αιώνα).

2) Ουδέποτε ήλθα σε συμφωνία πώλησης με την ΑΒ Βασι-

λόπουλος και ΔΕΝ γνωρίζω κανένα άτομο από αυτήν, ούτε

κατά την όψη.

3) ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ επίσης, ούτε κατά την όψη τον ιδιοκτήτη

του παρακείμενου, προς εμέ οικόπεδο (πλ. Μπακογιάννη –

Προμηθέως – Επτανήσου). Ισως ΕΔΩ είναι το ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Δεν ξέρω ποια συμφέροντα κατασκεύασαν την ΨΕΥΔΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ με τον ΑΒ Βασιλόπουλο και ξεσήκωσαν θόρυβο

μέσα από την εφημερίδα «Βήμα του Σαρωνικού» με απειλές

προς την ακεραιότητά μου, την οικογένειά μου και την πε-

ριουσία μου.

Βλέπε: «Δράση δυναμικά» λέξη «χάρος» στην εφημερίδα

αυτή.

Επίσης αξιοπερίεργο είναι, πως κατά το κλείσιμο του Δημο-

τικού Συμβουλίου, λόγω διακοπών 15/7/09 χωρίς να υπάρ-

χει λόγος, ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟ Δημοτικό

Συμβούλιο ΕΚΤΑΚΤΩΣ με μοναδικό θέμα της συγκεκριμέ-

νης εφημερίδας για να AΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΥ. Να μη γίνει ΑΒ Βασιλόπουλος (πιθανόν

το διπλανό οικόπεδο).

Αμφιβάλω αν σε μια θεομηνία, καταστροφή (όπως η πρό-

σφατη πυρκαγιά) συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο και βρει

λύση στο παραμικρό πρόβλημα.

Οποιος έχει νοημοσύνη καταλαβαίνει τι συμβαίνει στο Δήμο.

Ενημερώνω όλους αυτούς που ενεπλάκησαν στην υπόθεση

ότι μόλις ΑΡΧΙΣΑΝ.

Ευχαριστώ                 για τη φιλοξενία

Ευγένιος Παπαευγενίου

Π
οιος είναι ο υποψή-

φιος Δήμαρχος της

Βάρης που φτιάχνει

σπίτια; 

Μας πήραν τηλέφωνο

και μας ρωτούσαν ανα-

γνώστες!

Αλλο ένα τραγικό ατύχημα...

Δεν πέρασαν λίγες ημέρες που ένας συνάνθρωπός

μας,  ο αντιδήμαρχος Βουλιαγμένης Παν. Καρυώτης,

βρήκε τραγικό θάνατο, όταν καταπλακώθηκε από βυ-

τιοφόρο υδροφόρο που έσκασε το λάστιχό του.

Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας, ανακοινώθηκε

ο τραγικός θάνατος εργαζόμενης στον Παιδικό Σταθμό

επί 20 χρόνια, μητέρας δύο παιδιών και χήρας από

πρόσφατο χαμό του συζύγου της. Κρατήθηκε στη μνή-

μη της ενός λεπτού σιγή.

Η Κατερίνα Παπαζή-Αβραμοπούλου, ταξίδευε με βρο-

χή, όταν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στους υα-

λοκαθαριστήρες της και κρατώντας την ομπρέλα βγή-

κε έξω να δει τι μπορεί να κάνει.

Η ομπρέλα λειτούργησε ως καλός αγωγός και τράβη-

ξε κεραυνό, με αποτέλεσμα, να χάσει τη ζωή της!

«Εκπαίδευση Μηχανικών

σε Τεχνολογίες Πληροφορικής

& Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας (Δ.Ε.Α.Β.) καλεί

τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς που είναι εγγεγραμμένοι

στο ΤΕΕ να εγγραφούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα για

την δράση «e-Μηχανικοί» του έργου «Εκπαίδευση Μηχανι-

κών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)».

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο κτί-

ριο της ΔΕΑΒ (Β. ΠΑΥΛΟΥ & ΖΕΦΥΡΟΥ 2, ΒΟΥΛΑ) τους μή-

νες Ιούλιο και Αύγουστο, είναι:

– Κατηγ.1:  Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες

υπηρεσίες εκπαίδευσης Π.Δ.Κ.Α. 40 ώρες. Θερμογρα-

φία και εφαρμογές της στην επιστήμη του μηχανικού 40.

– Κατηγ.2:  – Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες

υπηρεσίες εκπαίδευσης Π.Δ.Κ.Α. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Διεσπαρμένης Παραγωγής 40 ώρες

Η εγγραφές ξεκίνησαν την Παρασκευή 10/7/09. 

Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και άλλες πληροφορίες

καλέστε στο: 210-8995423, 

URL: http://e-engineersapp.tee.gr/Browse/Search.aspx

Ωράριο λειτ.: Δευτέρα – Πάρασκευή: 8:00π.μ. – 4:00μ.μ.

Υπεύθυνη: Κετσετζή Αντωνία

Σημείωση: Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 20% από εθνικούς πό-

ρους και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), μέσω

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Γεωτεχνικές μελέτες 

διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι

Μια επιτυχία 
του Αστυνομικού

Τμήματος 
Βουλιαγμένης

Συνελήφθησαν (9/7) από ει-

δική περιπολία του Αστυνο-

μικού Τμήματος Βουλιαγμέ-

νης αλλοδαποί που έκλε-

βαν σταθμευμένα οχήμα-

στα στο δεύτερο λιμανάκι

της Βουλιαγμένης. 

Οι Αστυνομικοί είχαν ενη-

μερωθεί ότι συμβαίνει αυτό,

και σε ειδική περιπολία βρή-

καν τους κλέφτες σε δρά-

ση. Αυτοί τους αντελήφθη-

σαν και με ΙΧ αυτοκίνητο

προσπάθησαν να διαφύ-

γουν αναπτύσσοντας ταχύ-

τητα προς Βούλα.

Οι αστυνομικοί τους κυνή-

γησαν με το περιπολικό και

μετά από καταδίωξη πέντε

περίπου χιλιομέτρων, τους

συνέλαβαν στην παραλιακή

λεωφόρο της Βούλας.

Με απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών, τα Φαρμακεία της Βούλας θα εφη-

μερεύουν καθημερινά μέχρι τις 9 το βράδυ.

Ηταν ένα πάγιο αίτημα όλων των κατοίκων της Βούλας και έχουν γίνει επανειλημμένες

προσπάθειες γι’ αυτό, αλλά “κλωτσούσε” ο Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Ετσι όπως ανακοινώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της  Βούλας, αποδέχθηκε εν τέλει ο

Φαρμακευτικός Σύλλογος την επέκταση του ωραρίου και θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 9 το

βράδυ, και τα Σαββατοκύριακα.

Εφημερεύουν τα Φαρμακεία της Βούλας

Πυρκαγιά στο χώρο που βρισκόταν παλιά ο

παιδικός σταθμός «Ονειρούπολη», κοντά στο

κτήμα Φλέμιγκ» στη Βάρη, εκδηλώθηκε λίγο

πρίν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Ιουλί-

ου, μάλλον από εργασίες κοπής μετάλλων με

τροχό σε σωρό από υλικά κατεδάφισης. Η

φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στα ξερά χόρτα,

αλλά χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση από

διερχόμενους και την άμεση επέμβαση των

πυροσβεστικών δυνάμεων, αντιμετωπίσθηκε

πριν καταστεί ανεξέλεγκτη.

Στην κατάσβεσή της συμμετείχαν ένα πυρο-

σβεστικό όχημα του Δήμου Βάρης, τρία πυ-

ροσβεστικά και δύο υδροφόρες του Δήμου

Βουλιαγμένης, ένα όχημα της Πυροσβεστι-

κής κι ένα ελικόπτερο τύπου Έρικσον.

Ένας ακόμα εμπρησμός οφειλόμενος-κατά

πάσα πιθανότητα-στην εγκληματική ανευθυ-

νότητα κάποιων ασυνείδητων, που παρά τις

επανειλημμένες συστάσεις και προειδοποιή-

σεις των αρμοδίων φορέων, επιμένουν καλο-

καιριάτικα να χρησιμοποιούν εργαλεία που

παράγουν σπινθήρες, κοντά σε ξερόχορτα,

χωρίς να διαθέτουν τα στοιχειώδη μέσα προ-

φύλαξης (διαθέσιμο νερό, ή πυροσβεστήρα).  

Και φυσικά, μόλις εκδηλωθεί πυρκαγιά, σπεύ-

δουν να εξαφανισθούν, χωρίς καν να μπουν

στον κόπο να ειδοποιήσουν. 

Κατασβέσθηκε έγκαιρα πυρκαγιά στη Βάρη
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Ως γνωστόν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο  Δή-

μος Κρωπίας μίσθωσε συγκεκριμένο χώρο, (η συνολική έκτα-

ση  ανήκει στον ΕΟΤ και παραχωρήθηκε στο Δήμο για 50

χρόνια το 1985. Το γιατί, η έκταση ανήκει στον ΕΟΤ  είναι μια

ενδιαφέρουσα περίπτωση για προβληματισμό) σε ιδιώτη το

1996 με οικονομικούς όρους σίγουρα μη επωφελείς. Έκτοτε

συνέβησαν πολλά, που ζημίωσαν το Δήμο και κυρίως απα-

ξίωσαν την Λουμπάρδα και την μετέτρεψαν σε χώρο απορ-

ριμμάτων, σε χώρο υψηλής παραβατικότητας και εγκληματι-

κότητας. 

Η Δημοτική Αρχή πήρε τη λαϊκή εντολή να δώσει λύση με

επωφελείς όρους για τους κατοίκους και τα συμφέροντα

του Δήμου. Δεν είχαμε πολλές επιλογές. Αν αφήναμε τα

πράγματα ως έχουν, η  περιοχή θα έμενε πάλι στο έλεος μιας

πολύχρονης δικαστικής διαμάχης. Επετεύχθη συμφωνία και

ο ιδιώτης με δικά του έξοδα ανακατασκεύασε το μισθωμένο

χώρο. Σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο, που συνεχίζει

να ισχύει, υποχρεούται πλέον  να αποδίδει στο Δήμο ετήσιο

ενοίκιο 300.000€. Επίσης καθορίστηκε και ο χώρος στάθ-

μευσης ΙΧ,  που αφορά τον ιδιώτη σύμφωνα με το τοπογρα-

φικό διάγραμμα, που υπέγραψε παλιά ο τότε αντιδήμαρχος

και σημερινός δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτρης Κιούσης. Ο

Δήμος διασφάλισε το χώρο πάρκινγκ και δεν επέτρεψε την

ασφαλτόστρωση για περιβαλλοντικούς λόγους.

Παράλληλα ο Δήμος ανέλαβε τις υποχρεώσεις του προς

τους πολίτες (όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια ως

αναφορά την καθαριότητα και τα Χαγιάτια!) και προς τον μι-

σθωτή:  δημιούργησε προσωρινές ασφαλείς προσβάσεις, κα-

θάρισε την παραλία και τα πρανή, την περιμετρική τάφρο από

τα μπάζα και τα σκουπίδια,  οριοθέτησε το χώρο για να προ-

στατέψει τους λουόμενους από τα ΙΧ. Συνεχίζει για να τοπο-

θετηθεί φανάρι και να εξεταστούν άλλοι εναλλακτικοί ασφα-

λείς τρόποι πρόσβασης πεζών και αυτοκινήτων. 

Είναι γεγονός ότι πληροφορηθήκαμε από το Α.Τ Κορωπίου

ότι υπήρχαν καταγγελίες για πολεοδομικές παραβάσεις στον

μισθωμένο χώρο. Η πολεοδομία Μαρκοπούλου με αυτοψία

της βεβαίωσε παραβάσεις και κίνησε τις δια-

δικασίες που προβλέπονται. O Δήμος μας με

έγγραφό του κάλεσε τον ιδιώτη-μισθωτή να

κατεδαφίσει όσες κατασκευές είναι παράνο-

μες και επιφυλάχθηκε των νομίμων ενεργειών

του. Ο ιδιώτης άσκησε ένσταση και περιμέ-

νουμε και εμείς την τελική κρίση της Πολεο-

δομίας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Νομαρχια-

κή Αυτοδιοίκηση και στους ελεγκτικούς μηχα-

νισμούς της. Ήδη από πλευράς υγειονομικού

ελέγχου που διενήργησε η Νομαρχία δεν δια-

πιστώθηκαν παραβάσεις. 

Δεν είναι στο συμφέρον κανενός και ιδιαί-

τερα του ιδιώτη - μισθωτή να μη συμμορφωθεί

αν πράγματι υπάρχουν τελεσίδικα παρανο-

μίες. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να υπάρξουν οι

αναγκαίες συνεννοήσεις μεταξύ Δήμου,  κοινωνικών φορέ-

ων και ιδιώτη,  να κατατεθεί το master plan,  για να λει-

τουργήσει  καλύτερα ο χώρος και να προχωρήσει η ανάδει-

ξη της περιοχής. Είμαστε σε καλό δρόμο και σύντομα θα

υπάρξουν εξελίξεις. 

Η παραλία και η ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους περιοχή ανή-

κουν στο Δημόσιο και έχουν παραχωθεί στο Δήμο. Θέλαμε

να ανήκει στο Δήμο. Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Είναι περιου-

σία του ελληνικού λαού. Αποτελεί ελεύθερη παραλία. Οφεί-

λουμε όλοι να την  προστατέψουμε και να την αναδείξουμε.

Και αυτό κάνουμε. 

Σε κάθε περίπτωση διαβεβαιώνουμε τους δημότες  του

Κορωπίου ότι κανένα κομματικό συμφέρον ή σκοπιμότητα

αλλά και κανένα ιδιωτικό συμφέρον, μικρό ή μεγάλο, δεν

μπορεί να επιβάλλει τις θελήσεις του στο Δήμο μας. 

Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2009 από τις  9 το πρωί ήμασταν

παρόντες  στις παραλίες του Δήμου μας στη  μεγάλη δράση

των Δήμων του Σαρωνικού για καθαρές και ελεύθερες πα-

ραλίες.

Οι ακτές του Κορωπίου είναι ελεύθεροι χώροι. Διασφα-

λίζουμε όλοι μαζί την καθαριότητα των ακτών και την ελεύ-

θερη χρήση.  Επισημαίνουμε ελλείψεις και αδυναμίες, βρί-

σκουμε μαζί αποδεκτές λύσεις. Οι παραλίες μας έσφυζαν

ξανά από κόσμο.  Κόσμο από όλη την Αττική, που χαιρόταν

την  παραλία της Λουμπάρδας,  που ήταν -τις τελευταίες  δε-

καετίες -απαξιωμένη στην συνείδηση των δημοτών και των

κατοίκων της Αττικής. Παρόλα αυτά η ασυδοσία ακόμα και

επισκεπτών της παραλίας συνεχίζεται και δείχνει ότι είμαστε

ακόμα πολύ μακριά από την κατάκτηση ενός επιπέδου παι-

δείας που θα σέβεται το περιβάλλον, τον συνάνθρωπο, την

ιστορία ενός τόπου. Υπάρχουν λύσεις και θα τις  πετύχουμε

όλοι μαζί για όλες τις παραλίες του Κορωπίου.

Οι δημότες μας έχουν κρίση, μνήμη και αίσθηση του συλλο-

γικού - δημοτικού συμφέροντος και  θα μας κρίνουν όλους

σύντομα». 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ANAΚΟΙΝΩΣΗ - ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ 2009

Σχετικά με συνεχή δημοσιεύματα τοπικής εφημερίδας και τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο, που αναφέ-
ρονται στο ζήτημα της μίσθωσης συγκεκριμένου  χώρου από ιδιώτη στην περιοχή Λουμπάρδα εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 

Τ
ο  Σεπτέμβριο  του  2001,  ανταποκρινόμε-

νος  στη  δημόσια  πρόσκληση  του  Δημάρ-

χου  κ. Μάντεση  να  καταθέσουν  οι  Βου-

λιώτες    σκέψεις  πάνω  στο  Γενικό  Πολεοδο-

μικό  Σχεδιασμό – Χρήσεις  Γης,  απάντησα

(επιστολή  με  αριθ.  πρωτ. 14015/10-9-01)  ότι,  ο

ορθός  τρόπος  να  συνταχθούν  σχετικές  προ-

τάσεις  είναι  μέσα  στα  πλαίσια  ενός  ολοκλη-

ρωμένου  πολεοδομικού  σχεδιασμού, σύμφωνα

με  τους  κανόνες  της  πολεοδομικής  επιστήμης

και  μέσα  από  ουσιαστικές  συμμετοχικές  δια-

δικασίες,  όπως,  εξάλλου, προβλέπεται  από  το

ίδιο  το  Σύνταγμα  και  τους  οικιστικούς  νόμους.

Έκτοτε, έχουν περάσει  8  ολόκληρα  χρόνια  και

συνεχίζουμε  να  συζητάμε  αν  πρέπει  ή  δεν

πρέπει  να  ξεκινήσουν  οι  διαδικασίες  για  ένα

σύγχρονο πολεοδομικό  σχεδιασμό!  Και  το  χει-

ρότερο:  ακριβώς  επειδή  υπάρχει  έλλειψη  μα-

κροπρόθεσμου  πολεοδομικού  σχεδιασμού και

ασάφεια  ως προς τις  χρήσεις  γης,  η  φυσιο-

γνωμία  της  πόλης  συνεχίζει  να  αλλοιώνεται

και  οι κάτοικοι, οι  κοινωνικοί  φορείς  και  ο

ίδιος  ο  Δήμος  συνεχίζουν  να  τρέχουν πίσω

από  τα  γεγονότα,  προσπαθώντας  να  σβήσουν

«φωτιές»  που  ανάβουν,  κάθε  λίγο  και  λιγάκι,

οικονομικά  και  άλλα  συμφέροντα.

Αλήθεια,  πόσα  Γενικά  Πολεοδομικά  Σχέδια

και  πόσα  διατάγματα  χρήσεων  γης  θα  μπο-

ρούσαν  να  είχαν  εκπονηθεί  τα  τελευταία  8

χρόνια;  Και  το  σπουδαιότερο:  πόσο  πιο  απο-

τελεσματικό  θα  ήταν  για  την  προστασία  του

οικιστικού  χαρακτήρα  της  Βούλας  αλλά  και

για  την ψυχική ηρεμία  κατοίκων  και  επιχειρη-

ματιών  αν,  έστω  και  τώρα  (ποτέ  δεν  είναι

αργά)  αποφασίζαμε  να  ξεκινήσουμε  όλοι  μα-

ζί  τη  διαδικασία  εκπόνησης  ενός  νέου  Γενι-

κού  Πολεοδομικού  Σχεδίου  Βούλας  και  ενός

σχεδίου  προεδρικού  διατάγματος  που  θα  κα-

θόριζε  με  ακρίβεια  και  με  απόλυτα  κατανοη-

τό  τρόπο  από  το  μέσο  πολίτη  τις  επιτρεπό-

μενες  και  απαγορευμένες  χρήσεις  γης,  ανά

περιοχή  (όπως  πρότεινε  στο  πρόσφατο  Δη-

μοτικό  Συμβούλιο  ο  συνδυασμός  «Δ.Α.Δ.Α. με

ΟΡΑΜΑ»  των  Άγγελου  Αποστολάτου  και

Ηλέκτρας  Τσιριγώτη);  Με  διαφανείς  και  ανοι-

χτές  διαδικασίες,  όπως  προβλέπεται  τόσο

από  τον  οικιστικό  νόμο,  όσο  και  από  τον

Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων.  Με  επιστη-

μονική  τεκμηρίωση,  που  θα  βάζει,  επιτέλους,

φραγμό  στην  ανεύθυνη  παραπληροφόρηση.

Η  Βούλα  αξίζει  καλύτερη  τύχη!  Αξίζει  να

έχει  μακροπρόθεσμο  πολεοδομικό  σχεδιασμό

που  θα  περιλαμβάνει  όλα  τα  έργα  τεχνικής

και  κοινωνικής  υποδομής  με  χρονικό  ορίζο-

ντα  την  εικοσαετία  και,  ταυτόχρονα,  θα  προ-

στατεύει  το  φυσικό  περιβάλλον,  την  παραλία

και  τον  οικιστικό  χαρακτήρα  της  πόλης.  Ένα

σχεδιασμό  και  ένα  πρόγραμμα  έργων  που  θα

απαντούν  στις  ανάγκες  των  κατοίκων,  σημε-

ρινές  και  μελλοντικές.  Με  δεσμεύσεις  που

θα  διασφαλίζουν  όλα  τα  θετικά  στοιχεία  της

πόλης  και,  ταυτόχρονα,  θα  βελτιώνουν τη

λειτουργικότητά  της.  Με  ανοιχτό  διάλογο  και

συναινετικές  διαδικασίες,  μακριά  από  στείρες

αντιπαραθέσεις.  Με  όραμα  και  αυτοπεποίθη-

ση  για  το  μέλλον,  χωρίς  την  ανάγκη  για  συ-

νεχή  διαχείριση  κρίσεων.  Για  μια  Βούλα  που

θέλει  και  μπορεί  να  κερδίσει  το  στοίχημα  για

ένα  άλμα  ποιότητας  και  συνολικής  περιβαλ-

λοντικής  αναβάθμισης. 

Επιτέλους,  είναι  η  ώρα  της  αλήθειας  και,  κυ-

ρίως,  της  ευθύνης.  Γι’ αυτό,  λοιπόν, ας  δη-

μιουργηθεί  άμεσα  μία  διαπαραταξιακή  επι-

τροπή,  με  συμμετοχή  ειδικών  επιστημόνων,  η

οποία,  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα,  θα  φέ-

ρει  στο  Δ. Σ. συγκεκριμένη  πρόταση για  τους

όρους,  τις  παραμέτρους  και  τις  διαδικασίες,

βάσει  των  οποίων  θα  πρέπει  να  γίνει  ο  πο-

λεοδομικός σχεδιασμός,  στο  συντομότερο  δυ-

νατό  χρόνο  και  με  τα  καλύτερα  ποιοτικά  και

οικονομικά  αποτελέσματα.  Επιτέλους,  ας  ξε-

κινήσει  η  διαδικασία  βάζοντας  μπροστά  αυ-

τά  που  μας ενώνουν  και  αφήνοντας  κατά

μέρος  ανούσιες  κορώνες  που  διχάζουν  την

τοπική  κοινωνία, παραπλανούν  τον  κόσμο  και

εμποδίζουν να  γίνει πράξη  αυτό  που  κάθε  λο-

γικός  άνθρωπος  επιθυμεί: ένα σύγχρονο  πο-

λεοδομικό  σχεδιασμό  για μια σύγχρονη  πόλη. 

Γιάννης Δημητριάδης
πολεοδόμος – χωροτάκτης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το Συνδυασμό

«Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ»

Κάτοικος Βούλας (6932384165)

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βούλας:  

Μετά 8 έτη, η ώρα της ευθύνης
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Σαββάτο 18/7/2009 Δημοτική Χορωδία Κερατέας. Μαρία Παπανικολάου «Ιστορίες για
μικρούς και μεγάλους» Νεανικό Συγκρότημα «Ένα βήμα μπροστά» Συναυλία Βασίλη
Καζούλη
Κυριακή 19/7/2009 Το πρόγραμμα ξεκινάει με την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων
(ΑΣΟΝ) υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και ακαδημαϊκού Παύλου Σεργίου η οποία

θα παίξει την Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν.

«Όλοι με μία κιθάρα στο
Οβριόκαστρο» Συναυλία με:

Κωστή Μαραβέγια, Πάνο Μουζου-

ράκη, Νατάσα Μποφίλιου, Ελεο-

νόρα Ζουγανέλη, Αλκιβιάδη Κων-

σταντόπουλο, Μύρωνα Στρατή,

Δημήτρη Αρναούτη, Ιλιάνα Τσαπα-

τσάρη, Λεωνίδα Μπαλάφα, Θοδω-

ρή Κοντάκο, Στάθη Δρογώση, Ζακ

Στεφάνου, Βασιλική Καρακώστα,

Νατάσα Μηνδρινού, Γιώργο Μυ-

λωνά, Κίτρινα Ποδήλατα, Ευστ.,

Απόστολο Ρίζο.

Όλες τις μέρες θα δρουν

στο χώρο του φεστιβάλ ζο-

γκλέρ και θέατρο δρόμου!

Εναρξη εκδηλώσεων 20:30

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ στην ΚΕΡΑΤΕΑ
έως 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η καρδιά της Κερατέας χτυπάει στο Οβριόκαστρο όπου ο Δήμος, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων και οι

φορείς του τόπου ξεκινούν ένα Φεστιβάλ και μία καμπάνια με σύνθημα «Οβριόκαστρο: τόπος πο-

λιτισμού και όχι σκουπιδιών». Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

“ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ” 

του Αισχύλου
Μια τραγωδία τόσο φιλοσοφική όσο και συμβο-

λική, με έντονη δράση 

Οι  “ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ”, παρουσιάζουν την τραγωδία του

Αισχύλου ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. Είναι το 7ο έργο αρχαίου

δράματος που παρουσιάζει το Θέατρο “Περίακτοι”.
ΠΑΙΖΟΥΝ:  Αγαμέμνων: Σπύρος Κολιαβασίλης, Κλυταιμνήστρα:

Ιουλία Σιάμου, Αίγισθος: Θανάσης Τσόδουλος, Κασσάνδρα: Μαρία

Μαμούρη - Μαριέττα Λούμπα, Κήρυκας: Γιάννης Φιλίππου, Φύλα-

κας: Μανώλης Αναστασίου

Χορός: Νίκη Αναστασίου, Μανόλης Αναστασίου, Γιώργος Κεμερ-

λής, Μαριέττα Λούμπα, Μαρία Μαμούρη, Αννίτα Παπαζαχαρίου,

Αλέξια Τερεζάκη, Θανάσης Τσόδουλος, Γιάννης Φιλίππου, Νάνσυ

Χρυσικοπούλου

Παραστάσεις: 26 Ιουλίου, θέατρο Λαγονησίου, 1-2

Αυγούστου Θέατρο Σάρρας Μαρκόπουλο.

είσοδος: 15 ευρώ κανονικό, 12 ευρώ φοιτητικό 
Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ Καραολή & Δημητρίου 5 Μαρκόπουλο, 

τηλ.: 2299 0 40803  www.periaktoi.gr   

Λαϊκή Βραδιά στη

Βάρη
Κυριακή 26 Ιουλίου

Λαϊκή Μουσική βραδιά με το συ-

γκρότημα “Μουσική πορεία” στην

Παιδική χαρά Χερώματος, ώρα 21.00.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Δ.Σ. του Εξωραϊστι-

κού Πολιτιστικού Συλλόγου «Αγία Παρασκευή Κα-

γκελιών Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου» σας καλούν

την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 7 μ.μ. στο Μέ-

γα Αρχιερατικό Εσπερινό που θα πραγματοποιηθεί

στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό της Αγίας Παρα-

σκευής.

Θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος

Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός

της Αγίας Παρασκευής

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

ΣΤΟ  ΜΝΗΜΕΙΟ 

ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Τo Σάββατο 18  Ιουλίου ώρα 10 το πρωί, στη θέση

Πλάτωμα στον Υμηττό στον Καρέα, θα πραγματο-

ποιηθεί τρισάγιο στο Μνημείο για τους 3 πυροσβέ-

στες και τον εθελοντή  της δασοπροστασίας Και-

σαριανής που έχασαν τη ζωή τους  πριν από 10

χρόνια (22.07.1998) μαχόμενοι για την διάσωση

των δασών του Υμηττού. 

Ο τόπος συνάντησης με κατεύθυνση το χώρο του Μνη-

μείου θα είναι ο χώρος στάθμευσης παρά την Ιερά Μο-

νή Αγ. Ιωάννη Καρέα. 

Το Δήμο Κορωπίου θα εκπροσωπήσει ο δημοτικός σύμ-

βουλος  Γιάννης Γκίκας του Γεωργίου και της Δέσποινας

και συνεργάτης του Δήμου Κρωπίας.

Οργάνωση - Πληροφορίες: Δήμος Ηλιούπολης (210-9970125),

Πυροσβεστικό Σώμα (210-7416244) , Σ.Π.Α.Υ (210-9945594).

Το Οβριόκαστρο άντεξε τους 2.500 χιλιάδες κόσμο που ανέβηκε στη συναυλία του Μαχαιρίτσα, Πέμπτη

βράδυ (16/7) στέλνοντας και ένα βροντερό μήνυμα: Μη τολμήσετε να φέρετε τα σκουπίδια σας εδώ· θα

σηκώσουμε τείχη!

Το Εξωραϊστικό Σωματείο Πανόραμα Βού-

λας οργανώνει γλέντι που θα πραγματο-

ποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου μετά τον

εσπερινό του Προφήτη Ηλία στις 9μ.μ.

στην πλατεία του Αλσους στο Πανόραμα.

Η βραδιά περιλαμβάνει φαγητό, ποτό,

μουσική και χορό. 

Ο εσπερινός θα τελεσθεί την Κυριακή

στις 8μ.μ. στο εκκλησάκι του Προφήτη

Ηλία, δίπλα στη δεξαμενή της ΕΥΔΑΠ.

ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Locksmith

Βραδιά κλασικής μουσικής

στο Πόρτο Ράφτη

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Πνευματικό Κέντρο του Δή-

μου, διοργανώνουν το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 9.00 μ.

μ., στο Θέατρο του Απολλώνιου Ιδρύματος Γουλανδρή –

Χορν στο Πόρτο Ράφτη, μια μοναδική μουσική βραδιά με

τη Ροζ Μαρί Κυπραίου (soprano), τον Urmas Pevgonen

(baritone) και το Σπύρο Τσελέντη στο πιάνο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει αποσπάσματα

έργων μεγάλων Ελλήνων και ξένων συνθετών όπως: Θεοδω-

ράκη, Χατζηνάσιο, Παπαγεωργίου, Βούκανου, Schubert,

Brahms, Τschaikowski, Strauss, Puccini, Rossini κ.α.

Η soprano Ροζ Μαρί Κυπραίου, έχει να επιδείξει μια σπου-

δαία καριέρα, που μεταξύ άλλων αριθμεί: περισσότερες

από 20 εμφανίσεις στη Γερμανία, στη Σμύρνη (Τουρκία),

προσκεκλημένη από το προξενείο της Ελλάδος και το Δή-

μαρχο της πόλης και στη Φι-

λαρμονική της Οδησσού (Ου-

κρανία), με την ορχήστρα της

όπερας. Έχει συμμετάσχει σε

παραγωγές όπερας και συμ-

φωνική παραγωγή με θέμα

την Αρχαία Ολυμπία και τους

Ολυμπιακούς Αγώνες, στη

Γερμανία και το Πεκίνο. Πρω-

ταγωνιστική συμμετοχή στο

cd «Ονειρογέννημα» του

Γιώργου Βούκανου.

Ο βαρύτονος Urmas Pevgonen,

έχει συνεργαστεί στις όπερες

των Puccini, Verdi,

Τschaikowski και Donizetti, εμ-

φάνιση με την τσέχικη Συμφω-

νική ορχήστρα στη Βόννη, σό-

λο εμφανίσεις σε Γερμανία,

Αυστρία, Ελβετία, Λιχτεν-

στάιν, Λουξεμβούργο, Ολλαν-

δία, Τσεχία, Σλοβακία, Κροα-

τία, Φινλανδία και Ελλάδα, με

άριες όπερας και ρώσικο ρομαντισμό και έχει στο ενεργη-

τικό του δεκάδες ακόμη συνεργασίες και κονσέρτα.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Με τρεις συναυλίες και μία θεατρική παράσταση κλείνει

το φετινό Ιούλιο η «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων, δί-

νοντας για ακόμα μια φορά την δυνατότητα σε νέους δη-

μιουργούς και ερμηνευτές, άλλα και σε όσους αγαπά ιδι-

αιτέρως η νέα γενιά, όπως δηλώνει ο Πρόεδρος της «Τε-

χνόπολις»  Φώτης Ιγνατίου, να χαρίσουν στους  Αθηναί-

ους  μοναδικές στιγμές. 

Όσοι περάσουν από το Γκάζι τις ερχόμενες μέρες θα μπο-

ρέσουν να απολαύσουν τα παρακάτω: 

➢ Τον κλασικό στο είδος του

Βασίλη Λέκκα ο οποίος θα ταξι-

δέψει με την βελούδινη φωνή

του το κοινό, στις 20 Ιουλίου και

ώρα 21.00 (Προπώληση 7.00€

ταμείο 10€).

➢ Την παράσταση «Ο Δίας Ξα-
ναγύρισε» που θα παρουσιά-

σουν οι: Γιάννα Κούρου, Αντώ-

νης Θησέας, Γιώργος Καπετανάκος, Ντίνα Βούλτση, Δη-

μήτρης Γιαννακόπουλος, Κατερίνα Πυρίνου, Μάρκος Πα-

πακωνταντακάκης στις 22 Ιουλίου και ώρα 21.00 (είσοδος

ελεύθερη).

➢ Την Θεοδοσία Τσάτσου, η οποία, έχοντας στις βαλίτσες

της ένα νέο δίσκο, θα εμφανιστεί στις 27 Ιουλίου και ώρα

21.30. (Προπώληση 10.00€ ταμείο 15€), 

➢ Το ανερχόμενο συγκρό-

τημα «Κόκκινα Χαλιά»,

που λίγο πριν την κυκλο-

φορήσουν το νέο τους CD,

θα βρεθούν στην σκηνή

της «Τεχνόπολις», 29 Ιου-

λίου ώρα 21.00 (Προπώλη-

ση 7.00€ ταμείο 10€).

Πληροφορίες-εισιτήρια: 

«Τεχνόπολις» Δήμου Αθη-

ναίων

Πειραιώς 100 Γκάζι, Τηλ:

210 3460981, 210 3461589

& 210 3475502

Νίκη για την Αθήνα 

η διατήρηση του κτιρίου

στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Πληροφορηθήκαμε την πρόσφατη απόφαση του Έ Τμή-

ματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) να ακυρώ-

σει την υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η

ολική άρση προστασίας του χαρακτηρισμένου ως μνημεί-

ου κτηρίου στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου 17. 

Το κτήριο αυτό, έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Βασίλη Κου-

ρεμένου με εμφανείς τις επιδράσεις της Art-Deco, μαζί με

αυτά της οδού 19 και τα δυο αμέσως επόμενα μετά την οδό

Μητσαίων, πλαισιώνουν έναν από τους πιο όμορφους ευρω-

παϊκούς πεζόδρομους, συνθέτοντας μία ανθολογία της αθη-

ναϊκής αρχιτεκτονικής την οποία απολαμβάνουν καθημερι-

νά χιλιάδες Ελληνες αλλά και ξένοι επισκέπτες. 

Η ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, έφερε τα

κτήρια αυτά στο κέντρο της επικαιρότητας, καθώς η προο-

πτική κατεδάφισής τους, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις

ανοίγοντας ένα μεγάλο κύκλο διαλόγου. Μέσα από αυτόν

το διάλογο, με εκατέρωθεν επιχειρηματολογία, φάνηκε

ίσως για πρώτη φορά τόσο έντονα, η ύπαρξη και στην Ελ-

λάδα μιας μεγάλης μερίδας πολιτών που αφενός ενδιαφέ-

ρεται για τη νεότερη αρχιτεκτονική κληρονομιά και την προ-

στασία της, και αφετέρου μάχεται για αυτήν. 

Υιοθετώντας την άποψη που έχει επικρατήσει τόσο στην

υπόλοιπη Ευρώπη όσο και ευρύτερα, περί συνδιαλλαγής και

συνύπαρξης του σύγχρονου με το παλαιότερο, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, στάθηκε από την

πρώτη στιγμή στο πλευρό των κατοίκων και στη μεγάλη μά-

χη που δόθηκε υποστηρίζοντας την εκστρατεία για τη συλ-

λογή υπογραφών, που τελικά ανήλθαν σε 48.000. Η ίδια η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσέφυγε στο ΣτΕ, υπέρ του δημο-

σίου συμφέροντος, για τη διατήρηση κτηρίου αυτού.

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ

Αγαπητοί φίλοι,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν έχω σχέση με την
πρωτοβουλία η οποία διοργανώνει τις συναυλίες  μικρής
ορχήστρας που διαφημίζεται ως Ελληνοτουρκική Ορχή-

στρα Νέων. Οι εν λόγω
συναυλίες δεν σχετίζο-
νται με την περσινή εκ-
δήλωση που έλαβε χώρα
στο Ωδείο Ηρώδου του
Αττικού υπό τη διεύθυν-
σή μου. Ως εκ τούτου,
κακώς χρησιμοποιείται
φωτογραφία μου για δια-
φημιστικούς λόγους των
συναυλιών που αναφέ-
ρονται παραπάνω. Επ’
αυτού επιφυλλάσομαι
παντός νομίμου δικαιώ-
ματός μου.  

Με εκτίμηση VLADIMIR ASHKENAZY

«στο πιάνο ανθίζουν όνειρα…»
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Την τελευταία εβδομάδα φή-

μες κυκλοφορούσαν ότι το Οι-

κοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 50

όπου βρίσκεται η ταβέρνα

“Στροφυλιά” μαζί με όμορο οι-

κόπεδο έχει πουληθεί στην

αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ “Βα-

σιλόπουλος” και πρόκειται να

ανοίξει κατάστημα.

Ετσι ο Δήμος προκάλεσε

έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο,

προκειμένου να συζητηθεί το

θέμα, αφού αναστατώθηκε η

περιοχή, από τα δυσοίωνα για

την γειτονιά νέα.

Αρκετός κόσμος στο ακροατή-

ριο την ημέρα της συνεδρία-

σης (Τετάρτη 15/7).

Ο Δήμαρχος εξήγησε (μετά

από ερώτηση του Π. Θανόπου-

λου) πώς προέκυψε το θέμα

της οδού Σωκράτους και Λυ-

κούργου (πλ. Μπακογιάννη)

και έρχεται εκτάκτως στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο. Πριν μία

εβδομάδα δέχθηκε τηλεφώνη-

μα από την εκπομπή του Μ.

Τριανταφυλλόπουλου, που

του μιλούσε για ένα σούπερ

Μάρκετ στη Βούλα. Ο Δήμαρ-

χος του απάντησε ότι δεν

υπάρχει τέτοια περίπτωση για-

τί στη Βούλα απαγορεύεται το

σούπερ μάρκετ.

Από την άλλη,  δέχθηκε τηλε-

φώνημα και  από τον ιδιοκτήτη

του κτίσματος στο Ο.Τ. 50,

όπου βρίσκεται και το μεζεδο-

πωλείο «Στροφυλιά» και πήρε

διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει

τίποτα τέτοιο στα σκαριά και

δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.

Αλλά και  οι υπηρεσίες του

Δήμου που έψαξαν το θέμα

δεν βρήκαν τίποτα.

Παρ’ όλα αυτά προκειμένου να

αποκλείσει την περίπτωση δη-

μιουργίας, πρότεινε να  γίνει

τροποποίηση του Ο.Τ. 50 από

αγορά που ισχύει σήμερα,  σε

αποκλειστικής κατοικίας και

μόνο κατοικίας και παράλληλα

αναστολή εκδόσεως οικοδομι-

κών αδειών (εκτός κατοικιών)

για ένα χρόνο.

Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφω-

να, μετά από μακρύ διάλογο.

Ο Δήμος 

δουλεύει με 

αυτόματο πιλότο

Ο Α. Αποστολάτος «έκρουσε
τον κώδωνα» και έφερε παρά-
δειγμα τον Βασιλόπουλο στη
Γλυφάδα (Λαζαράκη), όπου αν
και απαγορευόταν στην περιο-
χή υπεραγορά, κατάφεραν να
το λειτουργήσουν με τη γνω-
στή μέθοδο του «Παντοπωλεί-
ου».
Τόνισε μάλιστα ότι «αν μιλή-
σουμε για συγκεκριμένη περί-
πτωση, εγώ μίλησα με νομι-

κούς, αν αποφασίσουμε  για
συγκεκριμένο τετράγωνο, αυ-
τό θα χαθεί στα δικαστήρια».

Αναφέρθηκε σε διάφορα αυ-

θαίρετα στην πόλη που λει-

τουργούν με τις «ευλογίες»

του Δήμου, τονίζοντας: στην
οδό Προόδου έγιναν δύο σού-
περ μάρκετ μέχρι που κατέλα-
βαν και τις πρασιές. Στη στρο-
φή της Βάρης έγινε ένα τερα-
τούργημα με χρήσεις που δεν

επιτρέπονται, αλλά δυστυχώς
τα  τελευταία χρόνια ισχύει ότι
ο τολμηρός και  ο θρασύς μπο-
ρεί να κάνει αυτό που θέλει.
«Ο Δήμος πρέπει να λάβει μέ-
τρα σε όλο το μήκος και το
πλάτος της πόλης», εξήγησε

ο Αποστολάτος για να μην εν-

σκύψουν άλλα προβλήματα

και συνέχισε:

«Εγώ θα πρότεινα κάτι άλλο.
Γιατί δεν αντιμετωπίζουμε και
τα υπόλοιπα κομμάτια της
Βούλας. Όλα μαζί και συγκε-
κριμένα:
– Τι θα γίνει στη Β’ πλαζ που
δώσατε άδεια για 4 μαγαζιά;
Οι χρήσεις γης θα μας το πού-
νε.
– Τι θα γίνει στο κάμπινγκ (δί-
πλα από την Α’ πλαζ)
Τι θα γίνει στην Πηγάδα που
τη χάσατε
– Τι θα γίνει στη Δερβενακίων,
το Νταμάρι, το Παλιατζίδικο
στη Λ. Βάρης.
Γιατί δεν τολμάτε, εδώ είμα-
στε. 
Να φέρουμε το ΓΠΣ, να πούμε
για τις χρήσεις και να μας
ακούσει και ο κόσμος να κατα-
λάβει περί τίνος πρόκειται.
Γι’ αυτό λοιπόν ζητώ αναστο-

λή σε όλες αυτές τις εκτάσεις
και όχι μόνο.

Αντιπρόταση Αποστολάτου

για καθολική απόφαση 

Αντιπρότεινε λοιπόν ότι: «θα
πρέπει να ξεκινήσει το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και
ταυτόχρονα να προσδιορι-
στούν οι χρήσεις γης, χωρίς
να βλάπτει τον οικιστικό χαρα-

κτήρα της πόλης ούτως ώστε
να μη μπορεί κανένα Συμβού-
λιο της Επικρατείας και κανέ-
νας να προσφύγει και να μας
καπελώσει».
Η πρόταση του Αποστολάτου

δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία,

αφού παρατύπως, ο πρόεδρος

δεν την έθεσε σε ψηφοφορία

πριν από την κύρια πρόταση

του Δημάρχου. 

Πράγμα που ο μεν πρόεδρος

Α. Κάσδαγλης δεν παραδέ-

χθηκε στις διαμαρτυρίες του

Αποστολάτου, ενώ ο Δήμαρ-

χος επιβεβαίωσε ότι είναι

αντιπρόταση.

Η πόλη είναι 

κατοχυρωμένη

Ο Πέτρος Θανόπουλος αφού

ζήτησε εξηγήσεις, πώς προέκυ-

ψε το θέμα, υποστήριξε ότι η

πόλη είναι προστατευμένη από

τη γέννησή της γιατί είναι απο-

κλειστικής κατοικίας. Αναφέρ-

θηκε δε σε απόφαση της Ολο-

μέλειας του ΣτΕ που λέει ότι η

Βούλα έχει ειδικούς όρους δό-

μησης.

Ισχυρίστηκε ότι ΓΠΣ υπάρχει

και δεν υπάρχει τμήμα που να

λέει ότι πρέπει να τροποποιη-

θεί. 

«Εχω προσφύγει πλείστες
όσες φορές στο ΣτΕ προσπα-
θώντας να θωρακίσω την πό-
λη». Όταν προσέφυγα στο ΣτΕ
αναφέρθηκε μόνο στις χρήσεις
γης και κερδήθηκε.
Το ΣτΕ συγκεκριμένα μιλάει
μόνο για τις εμπορικές χρή-
σεις. Λέει ότι καταργούνται οι
εμπορικές χρήσεις στη Βούλα.
Η πόλη είναι κατοχυρωμένη.
Υπάρχει προσπάθεια εμπορευ-
ματοποίησης από συγκεκριμέ-
να κέντρα», τόνισε με έμφαση

ο Π. Θανόπουλος.

.

Αναφέρθηκε σε έγγραφο του

ΥΠΕΧΩΔΕ που το υπογράφει η

Ε. Λεμπέση η οποία αναφέρε-

ται σε Διάταγμα του 1940 και

καταλήγει ότι «έχομε τη γνώμη
ότι είναι συμβατή και επιτρέπε-
ται η χρήση παντοπωλείου στο

Ο.Τ.50».
Αυτό που φοβάμαι, γιατί για μέ-
να Νόμος του 1940 δεν υπάρ-
χει, με μια τέτοια απόφαση σή-

μερα μπορεί να αναγνωρίσου-
με το νόμο αυτό και να έχουμε
άλλα προβλήματα μετά, κατέ-

ληξε ο Π. Θανόπουλος.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης έκανε

μία κρίση αποτελεσματικότη-

τας για τις δημοτικές αρχές

των προηγούμενων είκοσι ετών

που δεν μπόρεσαν να λύσουν

το θέμα χρήσεων γης. Ετσι

άφησαν τα διάφορα συμφέρο-

ντα να επικρέμωνται πάνω από

την πόλη διότι ακριβώς υπάρχει

μια συγκεχυμένη στάση του τύ-

που «η πόλη δεν έχει ένα σύγ-

χρονο ΓΠΣ» κλπ. 

Μνημόνευσε κι αυτός το Διά-

ταγμα του 1926 και τόνισε ότι

το ΓΠΣ σήμερα έχει να κάνει με

τους μεγάλους άξονες και τους

ελεύθερους χώρους της Βού-

λας και τίποτα άλλο.

«Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να
αλλάξει αυτό στην πόλη», τόνι-

σε και δήλωσε ότι βλέπει σε θε-

τική κατεύθυνση την πρόταση

του δημάρχου αλλά θα έχει

διάφορα νομικά προβλήματα,

απλά κερδίζει χρόνο.

To τετράγωνο της “Στροφυλιάς” στη Βούλα 

αποκλειστικής κατοικίας
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Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη τόνισε ότι:

«Μια σύγχρονη πόλη δεν μπορεί
να υφίσταται χωρίς ένα ΓΠΣ. Για
μια φορά ακόμη αισθάνομαι ότι
λύνουμε τα προβλήματα αποσπα-
σματικά. Σήμερα είναι το Ο.Τ. 50,
χθες ήταν τα οικόπεδα του Κόνια-
ρη, αύριο θα είναι κάτι άλλο. 
Είμαστε κατά τα λεγόμενα απο-
κλειστική κατοικία και στην πράξη
ο καθένας κάνει ότι θέλει.

Θα έπρεπε λοιπόν έστω και μία
φορά να λειτουργήσουμε με
υπευθυνότητα και να πάρουμε μια
απόφαση τακτοποίησης της πό-
λης. Ολοι θέλουμε να διαφυλά-
ξουμε την πόλη ως κηπούπολη».
Τέλος ευθυγραμμίστηκε με την

πρόταση του Α. Αποστολάτου,

για δρομολόγηση ενός νέου ΓΠΣ.

Στην ίδια κατεύθυνση μίλησε και

ο ανεξάρτητος σύμβουλος Γ. Χα-

τζηϊωάννου, «να δούμε ένα σύγ-

χρονο ΓΠΣ στη Βούλα και να κα-
θορίσουμε αυστηρά τις χρήσεις
γης. Λέμε, λέμε τόσα χρόνια και
δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει μια και
καλή να τελειώσει το πρόβλημα
της Βούλας».

Κι ο Γρ. Κωνσταντέλλος

υπέρ ενός νέου ΓΠΣ

Ο Αντιδήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλ-

λος τόνισε ότι δεν προκύπτει από

πουθενά ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο

στο συγκεκριμένο Ο.Τ. και ότι

προσωπικά δεν έχει πεισθεί ότι

κάτι τέτοιο συμβαίνει. 

Αφού δήλωσε ότι υπερψηφίζει

την πρόταση του Δημάρχου, εξή-

γησε ότι είναι αρκετά τα θέματα

που άπτονται ΓΠΣ και χρήσεων

γης, που έχουν έρθει στο Δ.Σ, μό-

νο την τελευταία δημοτική περίο-

δο με κατεπείγουσες διαδικασίες.

Χωρίς να δίνεται άπαξ δια παντός

ουσιαστική λύση, χωρίς να γίνε-

ται τομή. 

«Υπενθυμίζω την υπόθεση Κόνια-
ρη και το Μουσείο Μπενάκη,
υπενθυμίζω την υπόθεση Ασκλη-
πιείου, όπου τρέξαμε πυροσβε-
στικά να τα λύσουμε και όχι προ-
ληπτικά. Και το ζήτημα είναι κατά
πόσο οφείλουμε ως Δημοτική Αρ-
χή, ανεξάρτητα αν βρισκόμαστε
ενάμισι χρόνο πριν τις δημοτικές
εκλογές, έχοντας την πολιτική
γενναιότητα να σηκωθούμε και να
πάρουμε θέση σε ένα καυτό αλλά
συνάμα αναγκαία λειτουργικό
πρόβλημα της πόλης όπως είναι
το ΓΠΣ. Δεν δέχομαι την άποψη
του συναδέλφου Π. Θανόπουλου,
ότι η πόλη έχει ΓΠΣ. Εχει κάποιες
αποφάσεις του ΣτΕ ατάκτως ερρι-
μένες δεξιά και αριστερά. Η πόλη
είναι ανοχύρωτη και υπάρχει ένα
χαλαρό δίχτυ προστασίας.
Αφού θα αποφασίσουμε σήμερα
να δράσουμε τοπικά για να λύ-
σουμε τοπικά το Ο.Τ. 50, οφεί-
λουμε σήμερα και σε πνεύμα ενό-
τητας, το οποίο απαιτείται, να
ανοίξουμε επιτέλους το θέμα του
ΓΠΣ και των χρήσεων γης.
Να σκεφθούμε πώς θα μπορούσε
το Προεδρικό Διάταγμα να καθο-
ρίζει χρήσεις γης στο Α’ και Β’
αλίπεδο της Βούλας, αν είχαμε
ένα ΓΠΣ.

Με ιατρική συνταγή…

Αν και πιλότος μίλησε με ιατρι-

κούς όρους εξηγώντας ότι: «πρέ-
πει να καταλάβουμε ότι αυτό που
συμβαίνει στη Βούλα την τελευ-
ταία περίοδο είναι ότι έχουμε ένα
πρόβλημα στη μέση μας σοβαρό
το οποίο ζούμε στην καθημερινό-
τητά μας και σήμερα συζητάμε αν
θα κάνουμε μαγνητική τομογρα-
φία για να το αφήσουμε έτσι ή θα
κάνουμε χειρουργείο.
Θα πρέπει όλοι μας, να επιδιώ-
ξουμε τη μαγνητική τομογραφία
να την κάνουμε χθες το απόγευ-
μα. Σ’ αυτή τη διαδικασία θα πρέ-
πει να μπουν όροι. Η διαδικασία
εκπόνησης μιας πρότασης ΓΠΣ
δεν μπορεί να αφεθεί εν λευκώ
στους μελετητές. Πρέπει να ξεκι-

νήσει με συγκεκριμένες οδηγίες
για το τι επιθυμούμε ή ποια τα
όρια που μπορούμε να κινηθούμε
εμείς σαν Δ.Σ. και σαν παρατά-
ξεις. Αλλά αυτό να το κάνουμε
τώρα.
Εγώ προσωπικά είμαι διατεθειμέ-

νος να είμαι ένας από τους επτά,

που θα βάλω την υπογραφή μου, ο

έβδομος κατά σειράν, ούτως ώστε

εντός των επόμενων δεκαπέντε

ημερών, να έρθει εδώ στο Δ.Σ. θέμα

για την ανάθεση του ΓΠΣ της πό-

λης. Θεωρώ ότι κατ’ αυτό τον τρό-

πο θα προσφέρουμε χρηστή υπηρε-

σία στους κατοίκους και θα διαφυ-

λάξουμε κάτι που έτσι όπως κατέ-

ληξε είναι διάτρητο.

Εκανε έκκληση στον Α. Αποστο-

λάτο να υπερψηφίσουν την πρό-

ταση του Δημάρχου και αύριο το

πρωί όπως είπε «να βάλω την
έβδομη υπογραφή για να προχω-
ρήσει το θέμα».

Ο Δημήτρης Δαβάκης χαρακτήρι-

σε προχειρότητα τον τρόπο με

τον οποίο ήρθε το θέμα προς συ-

ζήτηση χωρίς καμιά εισήγηση,

όταν ο Δήμαρχος το γνώριζε μία

εβδομάδα πριν. Μίλησε κι αυτός

για ένα νέο ΓΠΣ το οποίο είναι

απαραίτητο και κάποια στιγμή

πρέπει να γίνει, για μια πόλη του

2009.

Θα βγει αληθινή η Καραγιάν;

Η Νανά Καραγιάν λοιπόν ψήφισε

θετικά στην πρόταση του Δημάρ-

χου, επισημαίνοντας όμως ότι η

πείρα της λέει, ότι οσάκις έχει κά-

νει μία αντιπρόταση ο Αποστολά-

τος, για χρήσεις γης, και δεν πέρα-

σε λόγω μειοψηφίας, χάσαμε.

Τέλος ψηφίστηκε ομόφωνα η

πρόταση του Δημάρχου για αλλα-

γή χρήσης του συγκεκριμένου

τετραγώνου σε αποκλειστικής

κατοικίας και αναστολή εργα-

σιών για ένα χρόνο.

Τέλος ΓΠΣ των ΟΤΑ;

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το ακρο-

ατήριο ότι «δεν υπάρχει πλέον
όχι για τη Βούλα, αλλά για όλη
την Ελλάδα, ΓΠΣ αποκλειστικής

κατοικίας. Από το Σεπτέμβριο ο

Οργανισμός Σχεδιασμού Αττικής

πλέον μιλάει για μικρές και ήπιες

δράσεις σε κάθε συνοικία για να

μην επιβαρύνει τις άλλες περιο-

χές.

Σ.Σ. Βέβαια αν αληθεύουν αυτά

που είπε ο Δήμαρχος – και πράγ-

ματι αληθεύουν γιατί όλοι οι Δή-

μοι αυτό τον καιρό συζητούν αυτό

το Σχέδιο που θα έρθει το Σε-

πτέμβρη προς ψήφιση – πιθανό-

τατα να δικαιωθούν οι Αποστολά-

τος, Κωνσταντέλλος, Σκουμπού-

ρης που θεωρούν την απόφαση

διάτρητη και θα πέσει.

Όπως και να ‘χει στο σημείο αυτό

δεν μπορεί να ανοίξει κατάστημα

υπεραγορά, αλλά ούτε ακόμα και

παντοπωλείο. Γιατί τα σύγχρονα

παντοπωλεία είναι πολυκαταστή-

ματα με πολλαπλές χρήσεις, κα-

λή ώρα, Μπαλάσκας.

Η Λ. Βουλιαγμένης και εμπορική 

και χωρίς παράδρομο

Ο Π. Θανόπουλος αναφέρθηκε στη Λ. Βουλιαγμένης η οποία από τη Γλυφάδα

και κάτω στενεύει γιατί οι κάτοικοι της Βούλας που είχαν ακίνητα  επί της λε-

ωφόρου, όταν χαραζόταν η λεωφόρος, ζήτησαν να μη γίνουν μαγαζιά γιατί η

πόλη είναι αμιγούς κατοικίας. Ετσι λοιπόν στένεψε ο δρόμος και δεν έμειναν

οι πρασιές και ο παράδρομος. 

Σήμερα γέμισε η Βουλιαγμένης μαγαζιά με το νόμο της Βάσως Παπανδρέου,

που ψηφίστηκε τέσσερις ημέρες πριν τις εκλογές, και μάλιστα χωρίς τον πα-

ράδρομο. Παράδρομο που θα εκπέσει από αυτή τη γη που θα έδιναν οι ιδιο-

κτήτες αν η λεωφόρος γινόταν όπως λίγα μέτρα πιο πριν, στη Γλυφάδα, με πα-

ράδρομο.

Σ.Σ.: Εμείς από την αρχή, όταν βλέπαμε ότι η κατοίκηση στα σπίτια της Λ. Βου-
λιαγμένης είναι ανυπόφορη από το θόρυβο και το καυσαέριο, προτείναμε
εμπορική χρήση, αλλά με προϋπόθεση τον παράδρομο.

Για ένα σύγχρονο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη Βούλα του 2009

...κομψοί διάλογοι

Δήμαρχος: Κύριε Δαβάκη, η άδεια Παντοπωλείου του Μπαλάσκα εί-
ναι επί των ημερών σας.
Δαβάκης: Όχι κύριε Μάντεση, είναι τον Ιούνιο του 2006.
– Κύριε Δαβάκη παρακαλώ μη με διαψεύδετε.
 – Γιατί διαψεύδετε εσείς εμένα;
– Ησασταν αναπληρωματικός σύμβουλος της πλειοψηφίας όταν πή-
ραμε την απόφαση για τον Μπαλάσκα.
– Όχι κύριε Μάντεση.  Ο Μπαλάσκας άνοιξε το Καλοκαίρι του 06 και
οι εκλογές έγιναν τον Οκτώβριο του 06, και αναλάβαμε την 1η – 1ου

του 2007. Εγώ έγινα αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. τον Ιανουάριο

του ’07.

Σ.Σ.: Μήπως και οι δύο έχουν δίκηο. Δηλαδή είχαν δώσει άδεια στο

Μπαλάσκα «από το παράθυρο» το Καλοκαίρι του 2006, αλλά την

επίσημη άδεια πήρε το 2007; Γρίφος;

Ενδιαφέρον άρθρο για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέ-

διο της Βούλας του Γιάννη Δημητριάδη Πολεο-

δόμου - Χωροτάκτη, δημοσιεύουμε στη σελίδα 2, 3
καθώς και επιστολή του ιδιοκτήτη της “Στροφυλιάς”

και του κτιρίου, Ε. Παπαευγενίου.
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Απαράδεκτο!!  

Το Κοιμητήριο της Βούλας έμεινε χωρίς κυλικείο.

Εδώ και έξη μήνες γνώριζαν ότι λήγει το συμβόλαιό

του, όπως και όλοι γνώριζαν ότι το κτίσμα δεν έχει

πολεοδομική άδεια, γι’ αυτό άλλωστε και ο ανταγω-

νιστής κατέθεσε καταγγελία αυθαιρέτου.

Ομως, το να μην κάνει τίποτα η Δημοτική Αρχή για να

τακτοποιήσει ένα μείζον κοινωνικό θέμα μέσα στο

κατακαλόκαιρο με θερμοκρασίες που χτυπούν σαρα-

ντάρια είναι  α π α ρ ά δ ε κ τ ο !

Να ανεβαίνει ο κόσμος στο κοιμητήριο και να στε-

γνώνει το στόμα του για μια σταγόνια νερό και να μη

την βρίσκει πουθενά!

Να του προκύψει ανάγκη τουαλέτας και να πρέπει να

κρυφτεί πίσω από κανένα δέντρο ή κανέναν τάφο

γιατί η τουαλέτα είναι κλειδωμένη!

Εδώ φαίνεται η θέληση μιας δημοτικής Αρχής να λύ-

νει προβλήματα. Στις φουρτούνες κι όχι στις “λαδιές”.

Οφείλουν και πρέπει να βρουν λύση άμεσα, γιατί από

εκεί και πέρα οι ίδιοι οι κάτοικοι πρέπει να καταγγεί-

λουν την ίδια τη Δημοτική Αρχή στην Υγειονομική

Υπηρεσία.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Στη δεκαετία που προηγήθηκε του 1789, οι ιδέες μιας αντίδρασης
στο κατεστημένο της εποχής,  είχαν φτάσει  στην ωριμότητά τους.
Διαφαινόταν ότι ένα κοινωνικό ηφαίστειο έβραζε και ο φόβος μιας
αναμενόμενης αλλά σε απρόσμενη στιγμή έκρηξης, είχε  αρχίσει  να
προκαλεί  μια οργανωμένη  αντίδραση από μέρους των κρατούντων:
των μοναρχικών,   των καθολικών, και των υποστηρικτών της εθιμο-
τυπικής παράδοσης. Η αντίδραση αυτή ήταν μεν καθαρά αμυντική
αλλά και σποραδική. 
Μετά το 1789, με τη νίκη της επανάστασης τα πράγματα άλλαξαν.
Από τη μια μεριά η χλευαζομένη  παράδοση, από την άλλη ο φόβος
της γενίκευσης του νέου ρεύματος  που θα έσειε συθέμελα τις από
παλαιόθεν θεσπισμένες  κοινωνίες, έφερε την αντεπαναστατική
αντίδραση. Πρωταγωνιστής, το 1790, υπήρξε ο Έντμοντ Μπέρκ
(1729 -1797) από την Αγγλία. Ο Μπέρκ,  Ιρλανδός αριστοκράτης, πο-
λιτικό στέλεχος των Ουίγων (Whigs) αποπέμφθηκε  από το κόμμα
του  για την επιθετική θέση του απέναντι στη Γαλλική Επανάσταση
κατά τη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου και για τα εν συνεχεία γρα-
φόμενα  στο βιβλίο του  «Σκέψεις πάνω στην Γαλλική Επανάσταση».
Συγκριτικό σημείο αναφοράς ήταν η αναίμακτη επανάσταση στην Αγ-
γλία  του 1688. (Το 1688, έγινε πραξικόπημα του Γουλιέλμου της
Οράγγης  εναντίον του πολιτικά εκπνέοντα   μονάρχη,  Ιακώβου  Β΄).
Ο Γουλιέλμος ανεβαίνει στο θρόνο. Η Συντακτική Συνέλευση του επι-
βάλλει μια «Διακήρυξη Δικαιωμάτων» (Bill of Rights). Διακήρυξη που
αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για μια  επανολίσθηση  σε απολυ-
ταρχικό καθεστώς.
Με την «Διακήρυξη» καταργείται το δικαίωμα του βασιλιά  να ανα-
στέλλει ή να  ακυρώνει  νόμους, να επιβάλλει  και να  εισπράττει  φό-
ρους χωρίς την άδεια του Κοινοβουλίου και  να διατηρεί τακτικό
στρατό  χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ακόμη με ειδική πράξη δίνεται
ανεξιθρησκεία  στους Προτεστάντες.
Στο πραξικόπημα αυτό ο λαός, δηλαδή οι πλατιές λαϊκές μάζες δεν

πήραν μέρος σε κανένα στάδιο  της όλης διαδικασίας. Ήταν στην
πραγματικότητα,  ένας συμβιβασμός των ανωτέρων στρωμάτων  της
αστικής τάξης  και των αστικοποιημένων νεοευγενών, με τους μεγά-
λους γαιοκτήμονες. Δηλαδή μια συμφωνία  ανάμεσα στην  αριστο-
κρατία  της   γης  και στην αριστοκρατία του χρήματος. Εδώ δεν ήταν

ο άξεστος λαός  η φτωχολογιά και οι μικροαγρότες που ζητούσαν
την ανατροπή.  
Το κίνημα  αυτό δεν ήταν άμεσο για μια μιμητική  δραστηριοποίηση
τύπου “ντόμινο” για την Ευρώπη. Ήταν όμως ένας πρόδρομος για την
Γαλλική Επανάσταση.  Στο Αγγλικό μοντέλο,  η επανάσταση  δεν
υπερβαίνει το κοινωνικό πλαίσιο. Είναι όπως προείπαμε ένας συμβι-
βασμός  ήρεμος. Αποβλέπει  σε μια γενικότερη βαθμιαία κοινωνική
καλυτέρευση  με την ταυτόχρονη   συντήρηση της παλαιάς τάξης
των πραγμάτων,  σε μια συγχώνευση του παλαιού με το νέο καθε-
στώς. 
Ο Μπερκ είναι ένας δεδηλωμένος ιμπεριαλιστής. Ο ίδιος, ποτέ δεν
θα συνυπόγραφε  μια διακήρυξη σαν αυτή της Αμερικανικής Ανεξαρ-
τησίας που μιλά για ίσα δικαιώματα  και ελευθερίες. Που ανατρέπει
την ταξική ανισότητα και την ιεραρχική διάρθρωση της κοινωνίας. Εί-
ναι ιμπεριαλιστής, αλλά στο δικό του φιλοσοφικό μοντέλο. Θέλει την
Αγγλία αυτοκρατορία. Θέλει όμως αυτή να μην καταπιέζει τους Αμε-
ρικανούς αποίκους, όχι μόνο με αβάσταχτους, αλλά καθόλου φό-
ρους. Ο  Μπερκ  έχει το κάθε πόδι του σε άλλη βάρκα, χωρίς να άγ-
χεται για πιθανό κλυδωνισμό.  Ο Μπερκ  αντιφάσκει. Από τη μια δη-
λώνει ιμπεριαλιστής και σκληρός κατήγορος της Γαλλικής Επανά-
στασης, από την άλλη υπερασπιστής των δικαιωμάτων των Αμερικα-
νών αποίκων. Και δεν σταματά έως εδώ. Με τους Ινδούς και τον πο-
λιτισμό τους συμπαρατάσσεται υπερασπιστής και εναντίον των συμ-
φερόντων της Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών. «Οι Ινδοί πρέπει να κυ-
βερνώνται με τις δικές τους αρχές και δικαιώματα» τονίζει. 

Στον όλο αγώνα οραματίζεται ένα κράτος όπου ο συγκερασμός με-
ταξύ ‘’ζωντανών και νεκρών’’, οδηγεί στην αποδοχή όλων  των ανα-
τρεπτικών μεθόδων και αρχών που συντελέστηκαν ανά τους αιώνες. 
Για την Γαλλική Επανάσταση  σχολιάζει ότι είναι μια ‘’μεταφυσική’’
επανάσταση· μια επανάσταση φιλοσόφων και εννοιών αφηρημένων,
ενάντια σε ένα συγκεκριμένο και  έντονα βιωμένο παρελθόν. Αυτή
στηρίζεται σε τεχνητές επινοήσεις με στόχο την διαμόρφωση ενός
κράτους,  που παραβιάζει την οργανική εξέλιξη και δραστηριότητα,
που παραβιάζει τους θεσμούς.
Πίστευε σε εκείνο του Χέγκελ ότι «το υπάρχον  στο παρόν, είναι και
λογικόν». 
Αλλά από την άλλη μεριά,  μας λέει ναι μεν στο «Πνεύμα των Νό-
μων» του  Μοντεσκιέ*, αλλά το περιορίζει χρονικά και τοπικά, απο-
φεύγοντας τις γενικεύσεις. 
Μοιρολάτρης όμως ών, κατέληγε ότι «φυσική ισότητα δεν υπάρχει»,
επαναλαμβάνοντας ότι «η φτώχια είναι θέλημα του Θεού», και η
ωφελιμότητα κρίνει τα πάντα.  «Η ωφελιμότητα και η συνήθεια είναι
η Λυδία λίθος** των θεσμών», όπως υποστήριζε  και ο Χιουμ***, και
η κοινωνία  είναι όχι προϊόν φυσικής  και λογικής εξέλιξης,  αλλά
συμβατικό προϊόν  σκοτεινών ενστίκτων και “προκαταλήψεων”. Η
προκατάληψη λέει, είναι εφαρμόσιμη  σε κάθε συγκεκριμένη περί-
πτωση. Σε απομακρύνει  από το φόβο του σκεπτικιστή, την αμφιβο-
λία και την αναποφασιστικότητα.  

Συμπερασματικά φαίνεται ότι γι’ αυτόν, τα μόνα που ισχύουν είναι τα
δικαιώματα και οι ελευθερίες της λογικής των αιώνων, με άλλα  λό-
για, οι ‘’προκαταλήψεις’’. Τα διατυμπανιζόμενα  “Δικαιώματα” της
Επανάστασης είναι μια νάρκη που θα πρέπει να μένει θαμμένη κάτω
από τη γη.  Μια νάρκη που - όταν η “τελευταία νοικοκυρά”, όπως  θα
πει αργότερα  ο Λένιν, - θα μπεί στη διακυβέρνηση του κράτους.  Για
τον Μπερκ δεν υπάρχουν δικαιώματα άλλα από αυτά της άρχουσας
τάξης των πραγμάτων. Καταδικάζει τη Γαλλική Επανάσταση  γιατί εί-
ναι ένα λαϊκό ξεσήκωμα που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει την κατά-
ληξή του. Όπως δε έλεγε και ο Ρουσσώ  «από τη στιγμή που κινού-
νται οι τεράστιες μάζες, ποιος μπορεί να συγκρατήσει τη δόνηση,
πολύ δε περισσότερο να προβλέψει τις  συνέπειες». Αλλά ο Μπερκ
συνεχίζει το κατηγορητήριο λέγοντας, πως η Γαλλική επανάσταση
βάζει στόχους μη γενικά υλοποιήσιμους· ήτοι  Ισότητα, Δικαιοσύνη,
Αδελφοσύνη. «Αυτοί οι στόχοι –διατυπώνει- για τον άνθρωπο είναι
ενάντια στη φύση του».
Ο Μπερκ λοιπόν αντιπροσωπεύει τον εκφραστή, που θεωρεί ότι εφι-
κτές είναι μόνο οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες  αντέχει ο κεφαλαιο-
κρατικός μηχανισμός. Εν κατακλείδει,  ο Μπερκ παρουσιάζεται σαν
ένας σύγχρονος υποστηρικτής της βίας της άρχουσας  τάξης και αρ-
νητής της λαϊκής ανατροπής της. 
«Ποιάς λαϊκής ανατροπής; - θα μας έλεγε ο Καστοριάδης - όταν  τις
περισσότερες φορές το μόνο που παρατηρούμε, είναι μια ατομική
(αυτονόητη) αντίδραση των καταπιεζομένων ατόμων, των καταπιε-
ζομένων στρωμάτων, που δεν θέτουν ως σκοπό  τους, την συλλογι-
κή αλλαγή της κοινωνικής θέσμισης.  Συνήθως  ο στόχος των ξεση-
κωμένων δούλων, ήταν η αλλαγή των θέσεων και των  ρόλων μέσα
στο ίδιο το σύστημα». 
Όταν οι Λένιν και  Τρότσκυ μιλούσαν για τη δικτατορία της πλήρους
ανατροπής από το προλεταριάτο, διατείνονταν ότι «η σοσιαλιστική
μεταμόρφωση είναι ένα πράγμα για το οποίο το επαναστατικό  κόμ-
μα έχει τη συνταγή πανέτοιμη στην τσέπη του». Τότε η  Ρόζα, αυτή
η Ρόζα Λούξεμπουργκ  κουνούσε το κεφάλι της με σκεπτικισμό, γρά-
φοντας πως: «Η πρακτική πραγματοποίηση του σοσιαλισμού ως οι-
κονομικού, κοινωνικού και νομικού συστήματος, είναι μακριά από το
να αποτελεί  ένα σύνολο από έτοιμες συνταγές. Είναι μια υπόθεση
που βρίσκεται ολότελα στην ομίχλη του μέλλοντος». Και δεν είχε
άδικο. 

γιάννης  κορναράκης του μάνθου

*Μοντεσκιέ (1699-1755): Γάλλος φιλόσοφος φιλελεύθερος πολιτικός, συγγραφέας  
** Λυδία λίθος: πέτρα σκληρή επάνω στην οποία ελεγχόταν  ο βαθμός καθαρότητας του χρυσού.
***Χιούμ  (1711-1766): Βρετανός φιλόσοφος από τους κύριους εκπρόσωπους του εμπειρισμού.

Βοηθήματα.
1) Γιώργος  Ρούσης : ‘’Το Κράτος’’ Εκδ. Γκοβόστης
2) Κορνήλιος. Καστοριάδης: ‘’Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία της για εμάς σήμερα’’
Εκδ. Ύψιλον. 1999.
3) Ρόζα Λούξεμπουργκ: ‘’Ρωσική Επανάσταση’’Εκδ Ύψιλον  1980
4) Παναγιώτης Κονδύλης: ‘’Ευρωπαικός Διαφωτισμός. ‘’ εκδ. Θεμέλιο 
5) ’Νέα Εστία  1989: “Αφιέρωμα στη Γαλλική Επανάσταση”            

Έντμοντ  Μπέρκ: Η Γαλλική

Επανάσταση στο στόχαστρο

«Όλοι οι άνθρωποι γεννιώνται  ίσοι» Τζέφερσον

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974
Ιστοσελίδα:www.agnooumenoi74.gr

35 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Στις 20 Ιουλίου συμπληρώνονται 35 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο (20/7/1974).

Με αφορμή την επέτειο αυτή ο Σύλλογος μέσω της επίσημης  ιστοσελίδας του www.agnooumenoi74.g διενεργεί μια με-

γάλη διαδικτυακή ψηφοφορία  με Θέμα:

Πιστέυετε ότι τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνής Κοινότητα εν γένει, με την έλλειψη πίεσης προς

την Τουρκία εκ μέρους τους για να συνεργαστεί, φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το γεγονός ότι 35 χρόνια μετά,

το τεράστιο ανθρωπιστικό πρόβλημα των Αγνοουμένων και Αδηλώτων Αιχμαλώτων της Κυπριακής Τραγωδίας παραμέ-

νει άλυτο;

ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

www.agnooumenoi74.gr

Με την πλήρως ελεύθερη και ανώνυμη ψηφοφορία αυτή επι-

χειρούν να αφυπνίσουν την κοινή γνώμη σε Ελλάδα και Κύπρο,

καθώς και τη Διεθνή Κοινότητα με στόχο την τελική εξιχνίαση

της τύχης των αγαπημένων τους προσώπων και την επίλυση

του πολύπαθου Κυπριακού ζητήματος, γράφει στο δελτίο τύ-

που ο Σύλλογος και κλείνει με τα συνθήματα:

Είμαστε η πρώτη αναζήτηση που έγινε Κίνημα

Είμαστε το πρώτο Κίνημα που δεν θα γίνει ποτέ Κόμμα.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ-Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ
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Δεν ξεχνώ. 

Και να ‘θελα, δεν μπορώ να ξεχάσω.

Όταν ακόμα και τα ζώα δεν ξεχνούν,

πώς μπορεί να νομίζεται άνθρωπος εκεί-

νος που ξεχνά; Είμαστε όλα όσα θυμό-

μαστε. Οι μνήμες μας διαμορφώνουν την

προσωπικότητά μας, τον χαρακτήρα μας,

πλουτίζουν τις γνώσεις μας, την ψυχή

μας και μας φυλάνε από στραβοπατήμα-

τα και κακοτοπιές. Από την επανάληψη

των σφαλμάτων μας.

Έτυχε ποτέ να σας κλέψουν κάτι αληθι-

νά πολύτιμο; Είναι δυνατόν ποτέ να ξε-

χάσετε την απώλειά του και τον ένοχο ή

τους ενόχους;

Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, να ξεχάσου-

με την Κύπρο του 1974; Πώς να ξεχά-

σουμε τους κατ’ όνομα Έλληνες που

άνοιξαν τις πύλες και πάτησαν την Κύ-

προ οι Τούρκοι; 

Πώς να ξεχάσουμε εκείνους τους στρα-

τιωτικούς που πρόδωσαν τον όρκο τους,

τους συνομώτες, τους υπηρέτες ξένων

συμφερόντων, τους ριψάσπιδες, αλλά

και τους άλλους, τους ΕΛΛΗΝΕΣ, τους

άξιους της Πατρίδας, που προδομένοι κι

εγκατελειμμένοι, αξιωματικοί και στρα-

τιώτες έμειναν όρθιοι, «τοις κείνων ρή-

μασι πειθόμενοι» και πρόταξαν αλύγιστο

το ΟΧΙ τους στον εισβολέα;  

Πώς να ξεχάσουμε την ελλαδική πολιτι-

κή ηγεσία, στον «Αττίλα 2» που ανεκά-

λυψε ότι «η Κύπρος κείται μακράν» και

διέτασσε τους υπερασπιστές της να μην

αντισταθούν στην προέλαση των Τούρ-

κων που είχαν παραβιάσει την εκεχειρία;

Ποιάς ποιότητας ψυχή θα πρέπει να δια-

θέτουμε για να σβήσουμε από τις μνήμες

μας τους χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμε-

νους και ξεσπιτωμένους, τις μαζικές

εκτελέσεις αιχμαλώτων, τους βιασμούς

και τις βεβηλώσεις των ναών, τον ανεί-

πωτο καθημερινό πόνο εκείνων που δεν

μπορούν να λησμονήσουν τους ανθρώ-

πους τους που έχασαν;

Εάν ξεχάσουμε ανοίγουμε τον δρόμο σ’

έναν επόμενο «Αττίλα» που ήδη απροκά-

λυπτα ορέγεται την Θράκη και τα νησιά

μας του Ανατ. Αιγαίου. Απεδείχθη από

επιστήμονες, με ακλόνητα τεκμήρια ότι

ακόμα και τα φυτά διαθέτουν μνήμη. Εί-

ναι δυνατόν να αποδειχθούμε οι Έλλη-

νες αμνήμονες και επιλήσμονες; Να φα-

νούμε άξιοι του μειωτικού χαρακτηρι-

σμού που επιφυλάσσουμε για κάποιους

μέχρις αηδίας απαθείς και αδρανείς; Φυ-

τά; Έτσι, βέβαια, μας θέλει μιά κατεστη-

μένη δια της ανοχής μας πολιτική ηγε-

σία, συμβιβασμένη, υποτελής σε ξένα

κέντρα αποφάσεων, σάπια ως το μεδού-

λι. 

Όμως η Ελλάδα περιμένει από δέκα εκα-

τομμύρια Έλληνες να την υπερασπι-

στούν. Δική μας ευθύνη είναι να την πα-

ραδώσουμε στα παιδιά μας ευημερούσα,

θωρακισμένη απέναντι στις επιβουλές

και περήφανη. Να διασώσουμε γι’ αυτά

την ιστορική μνήμη και τον εθνικό αυτο-

σεβασμό, να τα διδάξουμε την πικρή

γνώση που θα τους ξυπνήσει τα σωτήρια

αντανακλαστικά όταν θα τα χρειαστούν.

Να τα διδάξουμε πως όταν οι ηγεσίες

μας δεν θέλουν, ή δεν μπορούν να υπε-

ρασπιστούν την Ελλάδα, έρχεται η ώρα

των Ελλήνων.

Η πληγή από την μαχαιριά του «Αττίλα»

στην Κύπρο είναι ανοιχτή και πονά.

«Όσοι ζωντανοί»-όπως είπε και ο εθνε-

γέρτης πολιτικός Ίων Δραγούμης-πο-

νούν. Δεν πονούν οι νεκροί και οι νεκρο-

ζώντανοι.

Λήθη; Όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω. 

Λήθη;
Όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω

Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Γ.Ν. 2105

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Αγαπητέ κύριε Ρώντα,

Η πρότασή σας για τη διοργάνωση ημερίδας από το Ασκληπι-

είο Νοσοκομείο της Βούλας, με στόχο την παρουσίαση ιδιαί-

τερων μορφών καρκίνων που συνδέονται με την τραγική μοί-

ρα των Ηρώων μας που αντιστάθηκαν στην επέλαση του Ατ-

τίλα, είναι προφανές πως τυγχάνει της απόλυτης υποστήρι-

ξής μου.

Στους ανθρώπους αυτούς που αγωνίστηκαν για την Πατρίδα,

την Ελλάδα, την Κύπρο, τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά

τους, που κάποιοι τα είχαν ήδη υποθηκεύσει, χρωστούμε όλοι

μας ένα πολύ μεγάλο συγνώμη.

Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όσοι τουλά-

χιστον έζησαν την τραγωδία, γιατί οι νεότεροι είναι αποκλει-

σμένοι από το μελανό και συνάμα ένδοξο αυτό κομμάτι της

ιστορίας μας, τιμούν τον Άγιο Αγώνα των πολεμιστών της Κύ-

πρου και αναγνωρίζουν στα πρόσωπά τους νέους Σπαρτιά-

τες, αυτούς που φύλαξαν Θερ-

μοπύλες, αν και ήξεραν από

την πρώτη στιγμή πως οι Μή-

δοι για άλλη μιά φορά θα δια-

βούν.

Εμείς κύριε Ρώντα δεν σπρώ-

χνουμε την Ιστορία κάτω από

το χαλάκι, δεν αφήνουμε τη

λησμονιά να επικρατήσει. Τι-

μούμε τους ήρωές μας, ανα-

γνωρίζουμε την μέγιστη προ-

σφορά τους, δεν ξεχνούμε τις

πληγές που σημάδεψαν ανεξίτηλα το σώμα του Κυπριακού

Ελληνισμού και παραμένουν μέχρι σήμερα ανοικτές.

Είμαι βέβαιος πως με την κινητοποίηση όλων θα πετύχετε

τους στόχους που έχετε θέσει, θα κερδίσουμε τη μάχη της

μνήμης και της αξιοπρέπειας.

Με εκτίμηση,

Ο Νομάρχης 

Παναγιώτης Χ. Ψωμιάδης

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Γραφείο Δημάρχου

Η πρωτοβουλία σας να στηρίξετε τους Έλληνες

που το 1974 υπερασπίστηκαν τη μαρτυρική Κύ-

προ και την τιμή της χώρας μας, βάζοντας σε κίν-

δυνο τη ζωή τους και την υγεία τους, μας βρίσκει

απόλυτα σύμφωνους.

Ως Δήμαρχος Αμαρουσίου αλλά και τιμώντας

τον όρκο που έχω δώσει ως γιατρός να βοηθώ

κάθε πάσχοντα συνάνθρωπό μου, θα βρίσκομαι

στο πλευρό σας για οτιδήποτε χρειαστεί, αρω-

γός στην προσπάθειά σας να δώσετε ελπίδα και

ανακούφιση σε αυτούς τους βασανισμένους ανθρώπους.

Είμαι βέβαιος ότι η πρωτοβουλία σας που εκπορεύεται

από αγνά αισθήματα και αγαθές προθέσεις, θα ευοδωθεί,

χάρη και στη στήριξη και συμβολή του εξαίρετου ανθρώ-

που και διοικητή του Ασκληπιείου, φίλτατου

Ηρακλή Καραγεώργου. 

Εύχομαι ολόψυχα αυτή η ενέργεια να βρει και

άλλους υποστηρικτές και να ενεργοποιήσει

την εντεταλμένη Πολιτεία ώστε οι Έλληνες

που πολέμησαν στην Κύπρο και σήμερα ζουν

υπό συνθήκες ανέχειας, να τύχουν της φρο-

ντίδας και της εκτίμησης που τους αρμόζει.

Γιώργος Πατούλης

Δήμαρχος 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κύριε Ρώντα

Η φετινή επέτειος 35 χρόνων της τουρκικής εισβολής

στην Κύπρο θυμίζει σε όλους πόσο παράλογος και κα-

ταστροφικός είναι ο

πόλεμος. Σε έναν τό-

πο που τα δύο έθνη

συνυπήρχαν ειρηνι-

κά για αιώνες ο εθνι-

κισμός, η μισαλλοδο-

ξία και ο επεκτατι-

σμός οδήγησαν στα

τραγικά γεγονότα

του Ιουλίου του

1974.

Ο Δήμος Γέρακα τιμά

τη μνήμη των πεσό-

ντων και εκφράζει

την έντονη αντίθεση

του  στην παράνομη

κατοχή του βορείου τμήματος της Μεγαλονήσου.  Ακό-

μη, συγχαίρει και στηρίζει την πρωτοβουλία της «Εβδό-

μης» να αναδείξει το ζήτημα των όπλων που χρησιμο-

ποιήθηκαν από τον τουρκικό στρατό, σαν ελάχιστο φό-

ρο τιμής σε όλους εκείνους τους μαχητές της ελευθε-

ρίας που κτυπήθηκαν από τις βόμβες Ναπάλμ κι έπεσαν

στη μάχη ή μετέφεραν το «δηλητήριο» για πολλά χρό-

νια μέσα τους. 

Ταυτόχρονα καλεί τις δύο κοινότητες της νήσου να ερ-

γαστούν σε κλίμα συναίνεσης και χωρίς «συμβουλάτο-

ρες», ώστε η Κύπρος να ενωθεί ξανά σε μια κοινωνία

που θα πρυτανεύει η ελευθερία, η ισότητα και η κοινω-

νική δικαιοσύνη.
Ο Δήμαρχος Γέρακα

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Συγγενείς αγνοουμένων
Εικόνα που παραπέμπει ευθέως σε αρχαία τρα-
γωδία. Εκεί, στο τέλος, επέρχεται πάντοτε η
Κάθαρση. Για τα θύματα της Κυπριακής Τραγω-
δίας, όμως, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής Δικαίω-
ση και Λύτρωση. Για τους ενόχους της προδο-
σίας δεν υπήρξε Νέμεση. Για την ελλαδική Πο-
λιτεία δεν υπάρχει, κατά πως φαίνεται, άλλη τι-
μή, εκτός από εκείνες του Χρηματιστηρίου.



Θάλασσα, ήλιος, διακοπές... Υπεύθυνη απόλαυση

Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Πανελλαδική γραμμή παροχής συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και γονείς

Πειραιάς· ένα λιμάνι που αγαπάμε να “αφήνουμε” και

μας πιάνει “μαυρίλα” όταν το ξανα “πιάνουμε”. 

Δεν έχω τίποτα με τον Πειραιά, αλλά πώς να το κά-

νουμε, από εκεί ξεκινάνε κατά το μεγαλύτερο ποσο-

στό οι αποδράσεις μας! 

Έτσι, τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικά τον

Αύγουστο, εμφανίζεται το φαινόμενο του

κομφούζιου στους δρόμους του λιμανιού από

ταξιδιώτες με τα παιδιά τους, με τα σκυλιά

τους και με τα συμπράγκαλά τους με δυσάρε-

στες πολλές φορές επιπτώσεις και καθυστε-

ρήσεις για τους ίδιους.

Η Νομαρχία Πειραιά σε συνεργασία με τις

ενώσεις καταναλωτών ΚΕΠΚΑ και ΙΝΚΑ απο-

φάσισε φέτος, να ενημερώσει τον κόσμο, με

σύνθημα «Διακοπές με… εισιτήριο την ενη-
μέρωση!» και στόχο οι πολίτες να είναι από-

λυτα ενημερωμένοι για τα αγαθά και τις υπη-

ρεσίες που θα αναζητήσουν κατά τη διάρκεια

των διακοπών τους.

Διένειμαν λοιπόν πολυσέλιδο οδηγό, ενημε-

ρώνοντας έγκαιρα και σωστά τους πολίτες –

καταναλωτές για όσα δικαιούνται, πριν ξεκινήσουν

και αφού βρεθούν στον τόπο παραθερισμού τους.

Ειδικότερα, το έντυπο περιλαμβάνει τους βασικούς

κανόνες για τα καταστήματα εστίασης, απαριθμεί τα

προϊόντα των κυλικείων των πλοίων των οποίων η

ανώτερη τιμή προσδιορίζεται από αγορανομική διά-

ταξη, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διαμονή

μας σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, δίνει

πρακτικές συμβουλές για την σωστή προετοιμασία

μας πριν την άφιξη στον τόπο των καλοκαιρινών μας

διακοπών και ενημερώνει για τα δικαιώματά μας

όταν ταξιδεύουμε με το πλοίο και το αεροπλάνο

όπως προκύπτουν από την εθνική και

κοινοτική νομοθεσία.

Για καταγγελίες και παράπονα οι πολίτες

μπορούν να απευθύνονται στη Γραμμή

Επικοινωνίας με τον Πολίτη της Νομαρ-

χίας Πειραιά, στο γνωστό τετραψήφιο

αριθμό 1570.

Επίσης, στο σημείο από όπου φεύγουν τα

πλοία για τον Αργοσαρωνικό, θα λειτουργεί

για όλο το καλοκαίρι, από το πρωί μέχρι το

απόγευμα, το τουριστικό περίπτερο της Νο-

μαρχίας Πειραιά από όπου θα διανέμεται τό-

σο ο οδηγός για τα δικαιώματα των ταξιδιω-

τών, όσο και πληροφοριακό υλικό για τους

παραθεριστικούς προορισμούς της Νομαρ-

χίας, με στόχο την τουριστική ανάδειξη και

προβολή τους.

Δεν έχουμε παρά να το εκμεταλευτούμε

και όταν στη δεδομένη στιγμή χρειαστεί, να διεκδι-

κήσουμε τα δικαιώματά μας.

Ολοκληρώθηκε τον μήνα Ιούνιο από την Διεύθυνση Υγεί-

ας της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής σε συνεργασία με πιστο-

ποιημένο εργαστήριο η πρώτη φάση του προγράμματος

παρακολούθησης της ποιότητας των θαλασσινών νερών

των ακτών κολύμβησης για το έτος 2009.

Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν 112 δειγματολη-

ψίες στις ακτές της Ανατολικής Αττικής και σ’ όλα τα απο-

τελέσματα των αναλύσεων βρέθηκε ότι η ποιότητα των νε-

ρών κολύμβησης όλων των ακτών ανταποκρίνεται πλήρως

στα όρια που θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

46399/1352/86. Συνεπώς τα νερά όλων των ακτών της Αν.

Αττικής, κρίνονται κατάλληλα και ασφαλή για κολύμβηση.

Συγκεκριμένα ελήφθησαν τα εξής δείγματα ανά περιοχή:

• 8 δείγματα από τις ακτές της Βούλας

• 17 δείγματα από τις ακτές της Βουλιαγμένης

• 6 δείγματα από τις ακτές της Βάρκιζας

• 4 δείγματα από τις ακτές του Κορωπίου (Αγ. Μαρίνα)

• 2 δείγματα από τις ακτές των Καλυβίων (Λαγονήσι)

• 3 δείγματα από τις ακτές της Σαρωνίδας

• 3 δείγματα από τις ακτές της Αναβύσσου

• 3 δείγματα από τις ακτές της Π. Φώκαιας

• 12 δείγματα από τις ακτές Λαυρεωτικής

• 2 δείγματα από τις ακτές της Κερατέας

• 4 δείγματα από τις ακτές του Μαρκοπούλου Μεσογαίας

• 11 δείγματα από τις ακτές της Αρτέμιδος

• 5 δείγματα από τις ακτές της Ραφήνας

• 10 δείγματα από τις ακτές της Ν. Μάκρης

• 11 δείγματα από τις ακτές του Μαραθώνα 

και του Γραμματικού

• 3 δείγματα από τις ακτές του Βαρνάβα

• 3 δείγματα  των Αγ. Αποστόλων Καλάμου

• 4 δείγματα  του Μαρκόπουλου Ωρωπού

• 3 δείγματα από τις ακτές του Ωρωπού

Βέβαια αν λάβουμε υπόψη μας τα αποτελέσματα του

ΠΑ.Κ.Ο.Ε. (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών),

παραλίες που εδώ εμφανίζονται καθαρές στη δική του

έρευνα, η ίδια παραλία ανά 100 μέτρα κρίνεται κατάλληλη

ή ακατάλληλη. Για παράδειγμα Βουλιαγμένη αρχή - κα-

τάλληλη, Βουλιαγμένη 200 μέτρα μετά - ακατάλληλη, ο

Αστέρας κρίνεται ακατάλληλος (με 255 κωλοβακτηρίδια

ανά 100ml), κατά τα άλλα πληρώνουμε 20ευρά και λίγο

λέω για να μπούμε. Το ίδιο φαινόμενο εμφανίζεται σε

Λούτσα, Βούλα και άλλες περιοχές. 

Σ.Σ. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά τις καθημερινές η θάλασσα
είναι απόλαυση. Μόνο να ευχόμαστε να μην είναι το κύμα
προς τη στεριά, γιατί είναι πιθανό να κολυμπάμε μαζί με
...σερβιέτες, μετά συγχωρήσεως.

Καθαρές οι θάλασσες της Ανατολικής Αττικής
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«Ως γνωστόν η αξιοπιστία μιας  εφημερί-

δας πλήττεται όταν η διεύθυνσή της τυ-

φλώνεται από σκοπιμότητες και τοπικές

πολιτικές προτιμήσεις και δεν υπηρετεί

πλέον την κοινωνική της αποστολή. Μεγά-

λο ατόπημα διέπραξε συγκεκριμένη εφη-

μερίδα το Σάββατο 11.07.09 Παρείχε ψευ-

δείς ειδήσεις στους πολίτες για να στηρί-

ξει προφανείς σκοπιμότητες. 

Υποστήριξε ότι είναι ακατάλληλη η εν λό-

γω παραλία για κολύμβηση παραθέτοντας

στοιχεία από αμφιλεγόμενη πηγή προφα-

νώς άλλου έτους! Με στοιχεία από την

ίδια πηγή  (το ΠΑΚΟΕ) φέτος, το 2009, η

συγκεκριμένη παραλία είναι κατάλληλη

για κολύμβηση! Βέβαια τα προηγούμενα

χρόνια ήταν πάντα ακατάλληλη σύμφωνα

με το ΠΑΚΟΕ. 

Τώρα είναι κατάλληλη και ακατάλληλες οι

άλλες του Κορωπίου! Πέρα από την αξιο-

πιστία ή  όχι των  μετρήσεων της συγκε-

κριμένης πηγής πληροφόρησης,  καλό θα

είναι όταν κάποιος ανακινεί θέμα καταλλη-

λότητας νερών κολύμβησης να έχει την

δέουσα υπευθυνότητα να παραθέτει πε-

ραιτέρω στοιχεία, για τα  εργαστήρια μέ-

τρησης αν είναι δηλ. διαπιστευμένα σύμ-

φωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία,

ποια είναι η μεθοδολογία  κλπ. 

Μεγάλη σημασία έχει η έρευνα να επανα-

λαμβάνεται όλη την κολυμβητική περίοδο

διότι πολλά δεδομένα αλλάζουν (μετεω-

ρολογικά και άλλα δεδομένα). 

Επίσης τα όρια καταλληλότητας για κολύμ-

βηση που αναφέρονται σαφώς και δεν είναι

αυτά που προβλέπονται! Η Νομαρχιακή Αυ-

τοδιοίκηση Ανατ. Αττικής έχει διενεργήσει

πάνω από τρεις μετρήσεις κατά την κολυμ-

βητική περίοδο για την καταλληλότητα κο-

λύμβησης των παραλιών της Αττικής και

παραθέτει τα στοιχεία των μετρήσεών της

για να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα  της

συγκεκριμένης παραλίας (βλέπε αριστερή

σελίδα). Το κακό της ψευδούς πληροφόρη-

σης ή παραπληροφόρησης,  θα ενταθεί λό-

γω δημοτικών εκλογών 2010. 

Για να τελειώνουμε με τους κακούς πλη-

ροφοριοδότες του Κορωπίου παραθέτου-

με και τα στοιχεία ελέγχου διαπιστευμέ-

νου εργαστηρίου ελέγχου για την καταλ-

ληλότητα των νερών κολύμβησης, που

έγινε για λογαριασμό του Δήμου Κρωπίας

αρχές του Ιουλίου 2009. Τα συμπεράσμα-

τα είναι των δημοτών». 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Η ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ  ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

Σχετικά με δημοσίευμα 11.07.09 τοπικής εφημερίδας, που έχει δημιουργήσει ειδική στήλη-αφιέρωμα εδώ και καιρό για την παραλία

της Λουμπάρδας εκδόθηκε από το Γραφείο Δημάρχου Κορωπίου η ακόλουθη ανακοίνωση: 

Παραθέτουμε τα συμπεράσματα του εργαστηρίου που διενήργησε έρευνα για
λογαριασμό του Δήμου Κρωπίας.

Παραθέτουμε τις  πηγές από την ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ για το 2009

Κλιμάκιο του Δήμου Κρωπίας με επικεφαλής τον Αντι-

δήμαρχο Περιβάλλοντος Παναγιώτη Τσούκα και τον

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντώνη Ντούνη

και αντίστοιχο κλιμάκιο του Δασαρχείου Πεντέλης-Πα-

ράρτημα Δασονομείου Κορωπίου επιθεώρησε την Πα-

ρασκευή 3 Ιουλίου δασικούς δρόμους του Δήμου μας

στον Υμηττό. 

Από την κοινή αυτή επιθεώρηση προέκυψαν άμεσες

ενέργειες βελτίωσης μέρους των δασικών δρόμων, που

οριοθετούν τον Υμηττό.  

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, συνδράμει μαζί με το Δα-

σαρχείο Πεντέλης και τον  Δήμου Κορωπίου για να

υπάρξει άμεση παρέμβαση στην περιοχή. Την Πέμπτη 9

Ιουλίου μηχάνημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο της κοινής συνεργα-

σίας ξεκίνησε εργασίες βελτίωσης και στην πορεία θα

ενισχυθεί με μηχανήματα του Δήμου Κρωπίας και του

Δασαρχείου Πεντέλης-Δασονομείο Κορωπίου.  

Στην  κοινή αυτή συνεργασία μετέχει  και η Πυροσβε-

στική Υπηρεσία Κορωπίου, τις υποδείξεις της οποίας

ακολουθούν οι υπόλοιποι συνεργαζόμενοι φορείς.

Κ
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ  ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ - Άμεσες παρεμβάσεις για βελτιώσεις στους δασικούς δρόμους
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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 

Αλλαγή ηγεσιών στους Ροταριανούς Ομίλους

Οι Ροταριανοί Ομιλοι Ραφήνας, Ν.Μάκρης, Γέρακα και Κορωπίου πραγματοποίησαν αλλαγή ηγεσίας (Κυ-

ριακή 14/6) των ομίλων τους στο ξενοδοχείο Μάτι σε μια κοινή εκδήλωση.

Ενα σεβαστό ποσό που προέκυψε από τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκε στο Ίδρυμα για το παιδί  “Παμμακάριστος”.

Αριστερά η πρόεδρος που απέρχεται και δίπλα της ο νέος πρόε-
δρος που ανέλαβε.

Ο “παλιός”  πρόεδρος Μιχάλης Καλαβρυτινός παραδίδει στον
νέο Ντίνο Παραδείση.

Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας  και εφετος πήρε την πρωτοβουλία του καθαρισμού της κε-

ντρικής παραλίας της πόλης, την Κυριακής 5/07, σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

και την οργάνωση Μεσόγειος SOS. 

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης,  στήθηκε από την AΜSTEL ειδικά διαμορφωμένο οικολογικό

περίπτερο, ενώ στην αμμουδιά- εκτός από τις κοινοτικές- τοποθετήθηκαν και σημαίες με το

έμβλημα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας οι οποίες προέβαλλαν το σύνθημα  «Καθαρές παραλίες»

παρακινώντας τους λουόμενους σε δράση.

Η ανταπόκριση του κοινού μεγάλη. Οι ακούραστοι “εργάτες”, όλων των ηλικιών, καθάρισαν,

υπό την εποπτεία της Μεσόγειος SOS, την παραλία  από το Λιμεναρχείο μέχρι το ξενοδοχείο

Plaza Resort της πόλης, περισυλλέγοντας κάθε είδους σκουπίδια και συγκεντρώνοντάς τα σε

μεγάλες σακούλες. Τρομακτική είναι η εικόνα της κολόνας αριστερά, από τα αποτσίγαρα

που μάζεψαν στην παραλία, που πολλοί δεν θεωρούν ρύπο· κι όμως είναι!

Σε όλη τη διάρκεια του καθαρισμού η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρείχε διαλείμματα δροσιάς στους

λουόμενους που εργάστηκαν για τον καθαρισμό προσφέροντας νερό ή αναψυκτικά. Επίσης,

στο χώρο του οικολογικού περιπτέρου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να λάβουν μέρος σε οι-

κολογικά παιχνίδια με τη μορφή ερωτήσεων. Ως έπαθλο για κάθε ορθή απάντηση δίνονταν κα-

πέλα, αναψυκτικά και άλλα μικρά δώρα. 

ΛΟΥΟΜΕΝΟΙ  ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε η Φι-

λαρμονική Μαρκοπούλου το τριήμερο εκ-

δηλώσεων που οργάνωσε και παρουσίασε

προς τιμή της φιλοξενούμενης Φιλαρμονι-

κής και χορευτικής ομάδας μαζορετών του

Rybnik Πολωνίας, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου,

στο ανοιχτό θέατρο Σάρας στο Μαρκόπου-

λο.

Το πρόγραμμα της βραδιάς είχε τη μορφή

ραδιοφωνικής εκπομπής, με έξυπνους δια-

λόγους μεταξύ των «παρουσιαστών», οι

οποίοι προετοίμαζαν το μουσικό θέμα που

ακολουθούσε: από τον Ζορό, τον Άρχοντα

των Δακτυλιδιών και τον Φάουστ, μέχρι το

αισθησιακό Je t’aime και τις μεγαλύτερες

επιτυχίες των Queen. Η θετική ανταπόκρι-

ση του κοινού ήταν άμεση σε αυτή τη ζω-

ντανή «ραδιοφωνική» συναυλία, αλλά αυ-

τό που πραγματικά το ενθουσίασε ήταν η

είσοδος – έκπληξη στη σκηνή, της χορευτι-

κής ομάδας μαζορετών του Rybnik (Πολω-

νία), το παράστημα και ο συγχρονισμός

των οποίων συγκίνησε ακόμα και τους πιο

«δύσκολους» θεατές, που ξέσπασαν σε

χειροκροτήματα και επευφημίες. Η εκδή-

λωση ολοκληρώθηκε με ένα σύντομο χαι-

ρετισμό του Δημάρχου Μαρκοπούλου Φώ-

τη Μαγουλά, ο οποίος ευχαρίστησε το Μα-

έστρο της Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου

Γιώργο Μπαμπαράκο για την άρτια παρου-

σίαση και στη συνέχεια, σε ένδειξη τιμής

και φιλοξενίας, παρέδωσε συμβολικά δώρα

στον επικεφαλής της πολωνικής αποστο-

λής. Η παρουσία των Πολωνών καλλιτε-

χνών και το τριήμερο των εκδηλώσεων στο

Δήμο Μαρκοπούλου, πραγματοποιήθηκε

στα πλαίσια της αντίστοιχα θερμής φιλοξε-

νίας που είχε η Φιλαρμονική Μαρκοπού-

λου, κατά τη συμμετοχή και βράβευσή της

στο περσινό Φεστιβάλ του Rybnik.

Ούτε τη Φιλαρμονική, ούτε τις μαζορέτες

πτόησε η καλοκαιρινή μπόρα το βράδυ του

Σαββάτου 11 Ιουλίου αφού ξεχύθηκαν

στους δρόμους και ξεσήκωσαν ευχάριστα

κατοίκους και επισκέπτες, στα πολυσύχνα-

στα σημεία του Πόρτο Ράφτη (λιμάνι, Αυ-

λάκι, Αγ. Νικόλαος), με ένα μοναδικό μου-

σικο-χορευτικό θέαμα. 

Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Φιλαρμονική του

Rybnik έδωσε μια μοναδική συναυλία για

το κοινό, στο θέατρο Σάρας. Την εκδήλωση

προλόγισε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου

Φιλαρμονικής Μηνάς Ιατρίδης, παρουσιά-

ζοντας με ένα σύντομο ιστορικό, την πο-

λωνική Φιλαρμονική στο κοινό, υποδεχόμε-

νος έτσι και δημόσια τους σπουδαίους αυ-

τούς μουσικούς στην πόλη.

ΕΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον μαέστρο, Γ. Μπα-
μπαράκο για την πετυχημένη παρουσίαση της
φιλαρμονικής.
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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)!!!

Parking Σκαφών στο Κίτσι Κορωπίου

Σε κεντρική τοποθεσία, κοντά στην Αγία Μαρίνα και τη Βάρκιζα,

με εύκολη πρόσβαση. Άνετος, φυλασσόμενος χώρος με χαμηλό

κόστος στάθμευσης. Δεχόμαστε σκάφη όλων των μεγεθών.

Προσφορά: Δώρο ο 1ος μήνας parking

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2299-778788 / 6975-467816

Web: www.parking-skafon.com

Η νησίδα της παραλιακής λεωφόρου,

όπου και οι γραμμές του Τραμ έχουν

μεταβληθεί σε “φυτίλι” έτοιμο να ανά-

ψει.

Ξερά χόρτα, σκουπίδια και ό,τι άλλο

μπορεί να φανταστεί κανείς.

Ο αναγνώστης και πρ. επόπτης καθα-

ριότητας του Δήμου Βούλας, Βασίλης

Κουφογιαννάκης (πλέον συνταξιού-

χος), που μας ενεχείρισε και τις φωτο-

γραφίες, επειδή “πονάει” τον Δήμο

που τον υπηρέτησε δεκαετίες, επικοι-

νώνησε με την ΤΡΑΜ Α.Ε. γιατί οι νη-

σίδες φυτεύθηκαν με δενδρύλια τα

οποία πλέον είναι ξερά, γιατί δεν ποτί-

ζονται.

Η ΤΡΑΜ Α.Ε. του απάντησε ότι έχει γί-

νει συμφωνία με το Δήμο Βούλας (κ.

Κιούκη) να ηλεκτροδοτήσει το χώρο η

ΤΡΑΜ και να ποτίζει ο Δήμος Βούλας.

Παρ’ όλα αυτά η ΤΡΑΜ έκανε εγκατά-

σταση αυτόματου ποτίσματος, αλλά η

βάνα νερού από το Δήμο δεν ήρθε πο-

τέ!!

Ετσι λοιπόν άφησαν τα δέντρα στη

...δίψα τους, με αποτέλεσμα να ξερα-

θούν. Είναι οι πρώτες εικόνες του Δή-

μου Βούλας στον επισκέπτη!

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 
“πεθαμένα δενδρύλια και επικίνδυνα χόρτα”

Πολλά τηλεφωνήματα δεχθήκαμε από πολί-

τες, που ανεβαίνουν συχνά στο Κοιμητήριο

της Βούλας, γιατί έχουν κάποιο δικό τους

πρόσωπο εκεί...

Τα τηλεφωνήματα περιείχαν οργή και αγανά-

κτηση, γιατί μέσα στο κατακαλόκαιρο έκλει-

σαν το κυλικείο, με αποτέλεσμα να μην

έχουν ένα ποτήρι νερό να πιούν και μια του-

αλέτα να επισκεφθούν.

Το κυλικείο, όπως μάθαμε, έκλεισε γιατί έλη-

ξε το συμβόλαιό του και είναι αυθαίρετο! Θου

Κύριε φυλακήν τω στόματί μου. Εκεί έβγαλε

η Δημοτική Αρχή, όλη την αυστηρότητα στις

πολεοδομικές παραβάσεις! Την παραλία που

είναι δίπλα της, κάτω της, παραδίπλα της δεν

τη βλέπει πώς έχει εξελιχθεί;

Εκτός και είναι άλλα κόλπα... 

Εμείς ανεβήκαμε στο Κοιμητήριο και πράγμα-

τι διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι την κατάστα-

ση. Στην επίσκεψη δε των διαδρόμων βρήκα-

με εγκαταλειμένα σκουπίδια και αντικείμενα

που μάλλον προσβάλουν την πόλη μας.

Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έδιναν μεγάλη ση-

μασία στην ταφή των νεκρών τους και τη γε-

νικότερη εικόνα του χώρου. Αλλωστε σήμε-

ρα, αιώνες μετά, από την ανακάλυψη ενός

αρχαίου κοιμητηρίου, βγάζουμε συμπερά-

σματα για τον πολιτισμο της εποχής εκείνης. 

Για το Κοιμητήριο της Βούλας σε ποιον πολι-

τισμό θα κατέληγαν;           Αννα Μπουζιάνη

Εγκατάλειψη στο Κοιμητήριο Βούλας



14 ΣΕΛΙΔΑ - 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Καταδίκη για τα έκτροπα στο Γραμματικό
Συζητήθηκε εκτάκτως στο Νομαρχιακό

Συμβούλιο  το θέμα των εκτρόπων που

σημειώθηκαν την Τρίτη 7 Ιουλίου κατά

την αστυνομική επιχείρηση υποστήριξης

για τη μη σύννομη εγκατάσταση εργολά-

βου, προκειμένου να κατασκευάσει ΧΥ-

ΤΑ στο Γραμματικό.

Το προεδρείο διάβασε επιστολή του προ-

έδρου της Κοινότητας Γραμματικού Ν.

Κούκη με την οποία ευχαριστούσε το

Νομάρχη και τα μέλη του Νομαρχιακού

Συμβουλίου για την συμπαράστασή τους

στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων για τη μη

εγκατάσταση ΧΥΤΑ στην περιοχή.

Μιλώντας ο Νομάρχης Λεων. Κουρής για

τα διάφορα που

ακούστηκαν από

«αέρος», τόνισε

ότι “ο Περιφε-
ρειακός Σχεδια-
σμός (Περ.Σ.)
περιλαμβάνει
πολλά, πέρα
από τους χώ-
ρους υποδοχής
σκουπιδιών.
Σταθμός μετα-
φόρτωσης δεν

έχει γίνει κανένας από αυτούς που προ-
βλέπει. Ο μοναδικός είναι του Σχιστού.

Στου Ελαιώνα που έχει αδειοδότηση από
το 2000 και δεν έχει προχωρήσει καθό-
λου, στο Ελληνικό, στη Γλυφάδα, στο
Βύρωνα, στην Κηφισιά.
Χρησιμοποιείται σαν άλλοθι στους κατοί-
κους της Φυλής και των Ανω Λιοσίων.

Οσον αφορά την ανακύκλωση, ο ΕΣ-
ΔΚΝΑ τη διαχειρίζεται μονοπωλιακά
στην Αττική, έχει την πρωτοπορία στη
διαφημιστική καταχώρηση και στα spots
με εκατοντάδες εκατομμύρια.

Το αποτέλεσμα: είμαστε οι τελευταίοι
στην Ευρώπη! Οι διαφημίσεις ωστόσο
συνεχίζονται και μάλιστα με μαύρη δη-
μοσίευση καθ’ υπαγόρευση του ΕΣ-
ΔΚΝΑ”. 

Σ.Σ.: Και θέλουν να μας πείσουν οι κ. Νά-

κοι… ότι στο Γραμματικό και στην Κερα-

τέα θα γίνουν όλα όπως πρέπει, όταν

πουθενά δεν έχουν προχωρήσει.

Ή ότι στο Γραμματικό θα πάνε τα σκουπί-

δια της Ανατ. Αττικής μόνο. Ως ανέκδοτο

ακούγεται.

Στη συνέχεια μίλησαν πολλοί νομαρχια-

κοί σύμβουλοι καταγγέλοντας τις συμπε-

ριφορές και τη βαναυσότητα, που επέρι-

ψαν πάνω σε απλούς πολίτες την Τρίτη 7

Ιουλίου, όταν ανέβηκαν στο Γραμματικό

συνοδεύοντας τις εταιρίες που προσπα-

θούν να εγκαταστασήσουν εκεί τη χωμα-

τερή.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτηση το

Νομαρχιακό Συμβούλιο εξέδωσε το πα-

ρακάτω ομόφωνο ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ

1. Καταδικάζει τα έκτροπα που σημει-

ώθηκαν στο Γραμματικό την Τρίτη 7

Ιουλίου κατά την αστυνομική επιχείρη-

ση για την μη σύννομη εγκατάσταση

εργολάβου για την κατασκευή ΧΥΤΑ

και θεωρεί απαράδεκτο το κλίμα αστυ-

νομοκρατίας που προσπαθούν οι υπεύ-

θυνοι να επιβάλλουν στην ευρύτερη

περιοχή.

2. Επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά

την αντίθεσή του στον προωθούμενο

σχεδιασμό για την διαχείριση απορριμ-

μάτων που το μόνο που κάνει είναι να

διαιωνίζει την σημερινή απαράδεκτη

διαχείριση του ΕΣΔΚΝΑ, αφού στηρί-

ζεται σε μία παρωχημένη μέθοδο που

εγκαταλείπεται διεθνώς, βάζει στο πε-

ριθώριο την ανακύκλωση και κατα-

στρέφει δυο μοναδικές περιοχές πρα-

σίνου (Γραμματικό, Κερατέα), συνεχί-

ζοντας όμως την επιβάρυνση που δέ-

χεται η Δυτική Αττική.

3. Εξουσιοδοτεί το Νομάρχη και την

Διαπαραταξιακή Επιτροπή για τις απα-

ραίτητες νομικές ενέργειες και τον

προγραμματισμό κοινών δράσεων με

την Κοινότητα Γραμματικού, τον Δήμο

Κερατέας και τους λοιπούς ΟΤΑ.

Άννα Μπουζιάνη

“Ημουν παρών την Τρίτη το
πρωί. Το χαρακτηριστικό ήταν
η βαναυσότητα. Ο τρόπος που
τα ΜΑΤ χτύπησαν αδιάκριτα
τον κόσμο. Είμαστε τυχεροί
που δεν θρηνήσαμε θύματα,
από την αγριότητα”.

“Βρέθηκα στη Ζιμπάμπουε
την εποχή των ταραχών.
Δεν μπορούσαμε με το Νο-
μάρχη να ανεβούμε στο χώρο
της εργασίας, γιατί μας εμπό-
διζε ο Ταξίαρχος. Μας πυρο-
βόλησαν με το καπνογόνο και
μου ήρθε στο πρόσωπο!

Είναι υποκρισία για τους βουλευ-
τές, με εξαίρεση πολύ λίγους και
από τα δύο κόμματα να βγαίνουν
και να λένε διάφορα, όταν και τα
δύο κόμματα έχουν ψηφίσει τον
Περιφερειακό Σχεδιασμό.
Ο Π.Σ. σε πολύ λίγα χρόνια θα εί-
ναι ξεπερασμένος.

Ιππ. Κοκκινόπουλος Δημ. Κωνσταντινίδης Ιωάννα Στεργίου Δημοσθ. Μπαρούτας Πέτρος Κατσίκης

“Καταγγέλω τον κ. Χιωτάκη, τον κ. Κακλαμάνη και το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ,
που μου θύμισε τα ραδιόφωνα της εποχής της Χούντας. Ο Πρωτοσάλτε κα-
τάγγελνε συνεχώς ότι οι κάτοικοι έβαζαν φωτιές. Και δεν άφηνε κανέναν να
μιλήσει. 
Ο Χιωτάκης κατάγγελνε ότι εν δεχόμαστε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό (Π.Σ.).
Αυτός τον δέχεται; Αυτός πρώτος δεν τον δέχεται και δεν έχει φτιάξει το χώ-
ρο διαχωρισμού στην Κηφισιά, όπως προβλέπει ο Π.Σ.

Δείξαμε στον εισαγγελέα που βρισκόταν εκεί, τις
οβίδες που βρίσκονταν μέσα στα σημεία που καί-
γονταν και δεν μιλούσε...
Είχαμε εκτροπή στο Γραμματικό. Δέρνανε γέρο-
ντες 80 ετών, γυναίκες και παιδιά!

Αθανάσιος Μπαλής

επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας

1η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Διοίκησης και Οικονομίας) 

Στην αρχή της συνεδρίασης τα μέλη της Επιτροπής, νομαρχιακοί σύμβου-

λοι, Δημοσθένης Μπαρούτας και Πέτρος Κατσίκης, κατέθεσαν στον πρόε-

δρο της επιτροπής δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι:

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βάρβαρη επίθεση των Μ.Α.Τ. εναντίον κα-

τοίκων του Γραμματικού που διαμαρτύρονται για την έναρξη εργασιών

εγκατάστασης χωματερής στην περιοχή, αλλά και σε ένδειξης συμπαρά-

στασης και στήριξης του αγώνα τους δεν θα μετέχουμε στη συνεδρίαση

της επιτροπής.
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- Η θέση που έχει επιλεγεί, είναι προς βορρά του λεκανοπεδίου,

οι βόρειοι άνεμοι που φυσούν 220 μέρες το χρόνο θα μεταφέ-

ρουν τους αέριους ρύπους του ΧΥΤΑ πάνω από ολόκληρο το Λε-

κανοπέδιο. Καμία μελέτη διάδοσης αερίων ρύπων δεν έγινε.

- Είναι γνωστό ότι όλη η επιτυχία κατασκευής ενός ΧΥΤΑ, βασί-

ζεται στην εξασφάλιση μιας άρτιας στεγάνωσης του πυθμένα και

των πρανών του. Κι όμως ο ΧΥΤΑ Γραμματικού χωροθετήθηκε

πάνω σε ένα ενεργό σεισμικό ρήγμα. «Σε περίπτωση δραστηριο-

ποίησης του ρήγματος καμία μέθοδος στεγανοποίησης δεν μπο-

ρεί να αντέξει» (Πανεπιστήμιο Πάτρας).

- Είναι σε υψόμετρο 400μ και λογική είναι η ύπαρξη κινδύνου μό-

λυνσης της υποκείμενης Λίμνης Μαραθώνα και μέσω αυτής της

τροφικής αλυσίδας ολόκληρου του Λεκανοπεδίου.

- Με απόσταση ενός χιλιομέτρου από τις ακτές του Ευβοϊκού.

Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης των νερών του, από τα στραγγίδια. 

- Η οδική πρόσβαση στην περιοχή είναι προβληματική, καθιστά

απαγορευτική αυτή τη θέση. Η πρόσβαση γίνεται από 2 οδικούς

άξονες, ο βόρειος είναι γεμάτος στροφές ανά 100 μέτρα δρόμου

και με συνεχείς αλλαγές κλίσεων σε μεγάλο μήκος της διαδρο-

μής. Ο νότιος άξονας περνάει διαμπερώς από Αγ. Μαρίνα, Ν. Μά-

κρη, Μαραθώνα. Αν λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ, καθημερινά θα υπάρ-

χουν περίπου 400-500 διελεύσεις βαρέων οχημάτων και ο δρό-

μος θα είναι πρακτικά απροσπέλαστος για τους γύρω κατοίκους. 

Εκτός αυτών, από την νομολογία και σύμφωνα με τις Οδηγίες τις

Ε.Ε. βρίσκουμε πολλούς λόγους αποκλεισμού της χωροθέτησης

ΧΥΤΑ Γραμματικού.

Ενδεικτικά: - Η περιοχή είναι αναδασωτέα, διασχίζεται από ρέμα

μη οριοθετημένο, ο χώρος είναι ορατός από την οδό Βαρνάβα –

παραλία Βαρνάβα. Ο χώρος είναι σε απόσταση λιγότερη από

400μ από τον οικισμό Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 

Ακράδαντα επιχειρήματα

Με ψέματα τους αντικρούουν

Όπως τόνισε ο Πρ. Γραμματικού στη Συνέντευξη τύπου, «ακόμα

κι αν δεχότανε κανείς το ψέμα ότι μιλάνε για εργοστάσιο και όχι

για ΧΥΤΑ, στο Γραμματικό και την ευρύτερη περιοχή, από τον

νόμο απαγορεύεται κάθε βιοτεχνική ή βιομηχανική δραστηριό-

τητα, ακόμα και η εγκατάσταση συνεργείου αυτοκινήτων. Αυτό

δεν ισχύει για το κράτος αλλά μόνο για τους πολίτες;»

Κατηγόρησε τον Υφ. ΠΕΧΩΔΕ κ. Νάκο ότι: «πιέζεται από τους

εργολάβους. Δεν ενδιαφέρεται για την πραγματική λύση του ζη-

τήματος. Παραπληροφορεί τον κόσμο και θα βάλει τη χώρα και

τη περιοχή μας σε κίνδυνο. Θα καταστρέψει τον πνεύμονα πρα-

σίνου της Αττικής, και τα σκουπίδια θα συνεχίσουν να είναι το αι-

ώνιο πρόβλημα της πόλης. Μας εκθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

και οφείλει έστω και στην ύστατη αυτή στιγμή να σταματήσει. Ο

περιφερειακός Σχεδιασμός σχεδιάστηκε πριν από 15 χρόνια και

σήμερα είναι ξεπερασμένος. 

Στον Νάκο αναφέρθηκε και ο π. Πρ. Βαρνάβα, λέγοντας ότι “ψεύ-

δεται συνειδητά, αφού η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων μιλάει

για ΧΥΤΑ, όπως και η εργολαβία και άλλα έγγραφα. Ενώ ως ανα-

φορά το εργοστάσιο, βρίσκεται ακόμα στη μελέτη, αν θα υλο-

ποιηθεί, αν θα συνεχιστεί. Άρα μιλάμε για ΧΥΤΑ όχι για ΧΥΤΥ”.

Ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού, επικεντρώθηκε στα επει-

σόδια των περασμένων ημερών και όχι στην ιστορία του θέμα-

τος, αφού αυτή «λιμνάζει» εδώ και μια 15ετία. 

Κατήγγειλε δημόσια ως αυτόπτης μάρτυρας ότι οι συλλήψεις και

των 5 ατόμων ήταν προσχηματικές και συνελήφθησαν με ψεύτι-

κες βαριές κατηγορίες για να πετύχουν το σκοπό τους.

Η έναρξη των εργασιών ήταν παράνομη, αφού δεν είχαν άδεια

και το ίδιο απόγευμα τρέχανε δύο υπουργοί να υπογράψουνε,

ενώ δεν έχουν γίνει καν οι απαλλοτριώσεις. 

Και συνέχισε με έντονο τόνο, λέγοντας ότι: «Δεν είναι αυτοδιοί-

κηση αυτή που ζω στη χώρα μου… Δεν είναι αυτοδιοίκηση ο Κα-

κλαμάνης όταν λέει ότι χαιρετίζει τα ΜΑΤ μετά τα επεισόδια του

Γραμματικού». «Ο ΕΣΔΚΝΑ και ο Νάκος έχουν στηρίξει όλη τους

την επιχειρηματολογία σε ψέματα». 

Και τελείωσε δίνοντας ραντεβού στο Οβριόκαστρο.

Προτείνουν λύση
Έχουν επαννειλημένα προτείνει ως λύση τη μελέτη του Πανεπι-

στημίου Κρήτης την οποία εγκρίνει και το Τεχνολογικό Επιμελη-

τήριο Ελλάδας και μιλάει για διαχείριση των απορριμμάτων

εκτός Αττικής, ή τις πρακτικές που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια

στις πρωτεύουσες μεγάλων πόλεων της Ευρώπης, αλλά η κυ-

βέρνηση δεν κάνει καν διάλογο. Προσπαθεί να υλοποιήσει ένα

Περιφερειακό Σχεδιασμό που έγινε πριν από 15 χρόνια κατα-

σκευάζοντας στην ουσία μια χωματερή, την στιγμή που η Ευρώ-

πη παράγει ενέργεια από τα σκουπίδια… και φυσικά τις έχει κα-

ταργήσει και πλέον δεν τις χρηματοδοτεί. 

Πρότυπο η Mallorca της Ισπανίας
Κατέρρευσαν τα στερεότυπα περί της

καύσης των απορριμμάτων

Κλιμάκιο της ΤΕΔΚΝΑ επισκέφθηκε το τεχνολογικό πάρκο της

Μαγιόρκα όπου και συμμετείχε ο πρόεδρος του Γραμματικού Ν.

Κούκης.

Παρακολούθησε από κοντά τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης

των απορριμμάτων και διαπίστωσε ότι οι μονάδες αξιοποίησης

των απορριμμάτων είναι κοντά στους τόπους διάθεσης των αξιο-

ποιήσιμων προϊόντων, (περίπου 2χλμ από την πόλη της Μαγιόρ-

κα).

Οι συμμετέχοντες της αποστολής διαπίστωσαν ότι, μια ολόκλη-

ρη μονάδα διαχείρισης προβλέπει και εργοστάσιο αποτέφρωσης,

που είναι αναγκαίο και απαραίτητο για την αξιοποίηση των μη

ανακυκλώσιμων προϊόντων και την παραγωγή ηλεκτρικής ή και

θερμικής ενέργειας.

Ειδικοί επιστήμονες τόνισαν ότι, οι ρύποι ενός εργοστασίου απο-

τέφρωσης, είναι λιγότεροι από τους καθημερινούς συμβατικούς

ρύπους των άλλων μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής

ενέργειας.  

Κατέρρευσαν τα στερεότυπα και οι δογματισμοί όπως ειπώθηκε

από πολλούς ότι η καύση των απορριμμάτων ταυτίζεται με την

εκπομπή καρκινογόνων και θανατηφόρων ουσιών, ότι το κόστος

επεξεργασίας – 131 ευρώ ο τόνος στην καύση – είναι πολύ ψη-

λό, όταν στην Ελλάδα το θάψιμο κοστίζει 140 ευρώ. 

«Είναι πλέον καιρός, οι μεγάλοι Δήμοι και κυρίως οι δήμαρχοι

Αθηνών και Πειραιώς, να εφαρμόσουν εντός των ορίων τους το

μοντέλο διαχείρισης της Μαγιόρκας και όχι να επιμένουν στον

αδιέξοδο σχεδιασμό των γνωστών συμφερόντων», κατέληξε ο

πρόεδρος του Γραμματικού.                      Ηλέκτρα Βενετσάνου

Συνέντευξη τύπου έδωσε την Τετάρτη 15 Ιουλίου

ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού Νίκος

Κούκης συνεχίζοντας τον αγώνα του ενάντια

στον σχεδιασμό ΧΥΤΑ στην πόλη του, ενωμένος

με την αντιπολίτευση του Γραμματικού κ. Παπα-

γεωργίου, τον αντινομάρχη Αν. Αττικής Κ. Πλακί-

τση, τον πρώην Πρόεδρο Βαρνάβα Γιωρ. Κόλια

και φυσικά τον Δήμαρχο Κερατέας Σταύρο Ιατρού

που έχουν κοινή πορεία στον αγώνα. 

Ο Ν. Κούκης επικεντρώθηκε στους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να δημιουργηθεί

ΧΥΤΑ γενικότερα αλλά πολύ περισσότερο στη συγκεκριμένη θέση, στο Μαύρο Βουνό του

Γραμματικού. Μαζί του και οι υπόλοιποι ομιλητές οι οποίοι μίλησαν για οικονομικά συμ-

φέροντα, επικοινωνιακά ψέματα και τα είπαν «έξω από τα δόντια». 

Στη Συνέντευξη Τύπου, παρευρέθηκε και ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Οι-

κονόμου, ο οποίος δήλωσε κατηγορηματικά ότι:

«οποιεσδήποτε απόψεις ακούστηκαν στην Σ.Τ. του Κουβέλη, δεν εκπροσωπούν
σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ και είναι προσωπικές του θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ ακό-
μα δεν έχει πάρει επίσημη θέση». 

Σκουπίδια· “παραπροϊόν” 

του πολιτισμού μας ή ενέργεια;

Γιατί λένε ΟΧΙ για τα ΧΥΤΑ 

στη θέση ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ του Γραμματικού

Ο αντινομάρχης Κ. Πλακί-
τσης απάντησε σπαρτιάτι-
κα: “Μολών λαβέ”

Ο Στ. Ιατρού μιλώντας για τα συμφέροντα
και τις γνωστές - άγνωστες εταιρείες που
εμπλέκονται: “Μπορεί να πάμε για κακούρ-
γημα, αλλά θα τους πάρουμε μαζί μας.

“Το τεχνολογικό Επιμελητήριο Ελλάδας -
που είναι στην ουσία ο σύμβουλος του κρά-
τους - εγκρίνει την μελέτη του Παν/μίου
Κρήτης. Η κυβέρνηση γιατί δεν την ακο-
λουθεί;” Ερωτά ο Γεωρ. Κόλιας.

Φράσεις που ξεχώρισαν
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 15/7/2009

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :  9355

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ

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

ΠΛΗΡ.: ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία (επνα-

ναληπτική), επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ προϋπολογισμού

59.049,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν. 3669/08.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστη-

μα  προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. (άρθρο 5 του Ν. 3669/08). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 5 Αυγούστου 2009

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών με τα δι-

καιολογητικά) από την επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες

στο ΜΕΕΠ για έργα       οικοδομικα Α1 τάξη και άνω, για έργα οδοποίας

Α1 τάξη και άνω και για έργα πρασίνου Α1 τάξη και άνω.

Η εγγύηση συμμετοχής των 995,00  € θα απευθύνεται στο Δήμο Καισα-

ριανής.

Πληροφορίες για τα τεύχη δημοπράτησης κλπ. δίνονται στην Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου από την Δευτέρα  20/7/2009 τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες από 8.30 π.μ. έως 13.00 μ.μ. μέχρι και 31/7/2009 ημέρα Παρα-

σκευή.

Τα έντυπα δημοπράτησης (διακήρυξη, αριθμημένο έντυπο προσφοράς,

προϋπολογισμός μελέτης και τιμολόγιο μελέτης) παραλαμβάνονται από

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009  και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Ιου-

λίου 2009 (ώρες 8.30 - 13.00), μετά την έκδοση σχετικού χρηματικού πα-

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

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

σία του Δήμου και θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες επίσης. Αντίγραφα των τελευταίων οι ενδιαφερόμε-

νοι, μπορούν να προμηθευτούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία με

δική τους φροντίδα και δαπάνη επίσης μέχρι το μεσημέρι της 31ης Ιουλί-

ου 2009 (ώρες 8.30 - 13.00). 

Τα έξοδα δημοπράτησης αυτής της περίληψης που αφορά το παραπάνω

έργο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ 16/7/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 9696/09

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙ/ΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχε-

δίων και εφαρμογών

Λ. Μαραθώνος 100, 1531

Πληροφορίες: Α. Αναγνωστόπουλος

Πρόσκληση

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας

στην Πράξη Εφαρμογής τμήματος της περιοχής Παρα-

λία του Δήμου Καλυβίων Θορικού και συγκεκριμένα

της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ3 κατά τη δεύτερη

ανάρτησή της.

Εχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

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

5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ

162/Α/03.10.1994)

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

Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Παρα-

λία του Δήμου Καλυβίων Θορικού και συγκεκριμένα

της Πολεοδομικής ενότητας ΠΕ3, να προσέλοθουν

στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Το-

πογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών της Δ/νσης Χω-

ροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου τομέα, Ν.Α.Α.Α. με

σκοπό:

α) Να λάβαουν γνώση ης Πράξης Εφαρμογής της πε-

ριοχής Παραλία του Δήμου Καλυβίν Θορικού και συ-

γκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ3, που

ολοκληρώθηκε και αναρτάται για δεύτερη φορά στο

τμήμα Χωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Πολεοδομίας

Νοτίου Τομέα Ν.Α.Α.Α. και στο Δήμο Καλυβίων.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια

της ανάρτησης και σε διάστημα από δημοσιεύσεως

της παρούσης και για δεκαπέντε (15) ημέρες.

β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτη-

σίας, εάν δεν έχουν ήδη υποβάλλει ή έχουν επέλθει

μεταβολές και τυχόν απρατηρήσεις επί των κτηματο-

γραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το

ακίνητό τους, ώστε α ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση

των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των

παρατηρήσεων ορίζεται από δημοσιεύσεως της πα-

ρούσης και για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη

δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι

πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την

90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

(ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1.  Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιο-

κτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέ-

χρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνο-

δεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων,

κατασχέσεων της ιδιοτησίας 

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου

1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με

τον Ν.2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται

όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6

του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομι-

κών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών της

Δ/νσης Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα,

Ν.Α.Α.Α. δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρα-

σκευή από τις 10.00π.μ. έως 13:00μ.μ.

Ο προϊστάμενος Ο Γεν. Διευθυντής

Ιωάννης Καραΐσκος Γεώργιος Φούρλαρης

Ο Αντινομάρχης

Χ. Δαμάσκος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Κοινότητα Σαρωνίδας ανακοι-

νώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ.

87/09 απόφαση του Κ.Σ. Σαρωνί-

δας, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’

αρ. 08/ΔΤΑ/11575/03-07-09 έγ-

γραφο της Περιφέρειας Αττικής

Δ/νση Τοπ. Αυτ. & Δ/νσης Αν. Ατ-

τικής, θα προβεί στην πρόσληψη

προσωπικού με σύμβαση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου (8 μήνες) ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση εργάτη ύδρευσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν

ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Το αναλυτικό τεύχος της ανακοί-

νωσης έχει αναρτηθεί στον πίνα-

κα ανακοινώσεων της Κοινότη-

τας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

υποβάλλουν αιτήσεις εντός δέκα

(10) ημερών από την επομένη της

δημοσίευσης στον τύπο, τις εργά-

σιμες ώρες και ημέρες.

Πληροφορίες κα. Μπατάλη Βασι-

λική, τηλ. 2291054444 και

2291054891.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΓΚΑΣ

Νέα Διοίκηση

στον Σύνδεσμο

Οικιστών 

Αμπελώνα

Μεγάλη συμμετοχή και ενδια-

φέρον έδειξαν οι  οι  κάτοικοι

του Συνδέσμου  Οικιστών

Αμπελώνα και   γύρω περιο-

χών του Δήμου Κορωπίου,

στη γενική συνέλευση   και

εκλογές που έγιναν την Κυ-

ριακή 5 Ιουλίου στο πολιτιστι-

κό κέντρο  της Αγ. Μαρίνας

Κορωπίου. Τα  230 μέλη  ανέ-

δειξαν τη νέα σύνθεση  του

συνδέσμου που είναι: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΠΙΝΟΣ ΝΙΚ.

ΑΝΤΙΠΡ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΙΩΑ.

Γ. ΓΡΑΜΜ. ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ Ν.

ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΣΩΤ.

Γ. ΕΦΟΡΟΣ: ΧΑΛΑΡΗΣ Γ.

ΟΡΓ.ΓΡΑΜΜ.: ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ Μ.

ΜΕΛΟΣ  ΚΟΥΒΕΛΑΣ Κ.

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΜΑΡΙΟΣ,

ΜΠΑΧΑΡΝΙΚΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ, ΡΩ-

ΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Θέλω να ευχαριστήσω όλους

οσους έλαβαν  μέρος στην  ψη-

φοφορία 

Για την ανάδειξη του   Δ. Σ.  Του

συνδέσμου   μας.

Να είστε σίγουροι οτι ολοι μαζί

ενωμένοι θα επιτύχουμε περισ-

σότερα για την περιοχή μας

στην  διετία 2009-2011 

Επίσης    θα σας ενημερώνουμε

για τα πεπραγμένα του συνδέ-

σμου μας στην εφημεριδα

“Αμπελοφιλοσοφίες” που θα

εκδοθεί  για πρωτη φορά και θα

εκδίδεται ανά εξάμηνο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΙΝΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

& Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΜ: 14(Λ-12)2009

ΤΗΛ.: 2132020135, FAX: 210 9657126

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. Την υπ’ ριθ. 20/2009 απόφαση της Δ.Ε.

4. Την υπ. αριθ. 50/8.3.2009 απόφαση της ΔΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χα-

μηλότερη τιμή για την προμήθεια νέων οργάνων παιδικών χαρών για το

έτος 2009.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 23/7/09 ημέρα Πέμπτη και ώρα

10.30πμ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών

και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

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

κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα

και έως τις 14.00 της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση: Λ.

Κ. Καραμανλή, τ.κ. 16673, Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προμηθειών) ή θα κα-

τατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώ-

που την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται

για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθεί-

σας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μή-

νες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση

για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συ-

ναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειες τους»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 15 Ιουλίου μέχρι και 

4 Σεπτεμβρίου 2009 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Πληροφορίες: Παν/μιο Πελοποννήσου, τηλ.: 2721065104, 2721065102 . 
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Δικαιώθηκε η Παλαιά Φώκαια 
Ο Περιφερειάρχης ακύρωσε την απόφαση του Δήμου Αναβύσσου

Κάτι ανάλογο έπραξε ο Δήμος Ανα-

βύσσου παίρνοντας απόφαση του Δη-

μοτικού του Συμβουλίου να επανα-

προσδιορίσει τα διοικητικά του όρια σε

σχέση με την Παλαιά Φώκαια.

Η Παλαιά Φώκαια προσέφυγε στην Πε-

ριφέρεια και δικαιώθηκε.

Συγκεκριμένα: 

ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβου-

λοι Αναβύσσου αποφάσισαν  να επα-

ναπροσδιορίσουν τα διοικητικά όρια

μεταξύ Παλαιάς Φώκαιας και Αναβύσ-

σου, στην περιοχή του Ξενοδοχείου

Plaza Resort.

Οπως μας ενημερώνει ο Πρόεδρος της

Παλαιάς Φώκαιας Μανώλης Τσαλικί-

δης ο Δήμαρχος Αναβύσσου αποφάσι-

σε να παρέμβει σε μια περιοχή που

εδώ και 62 χρόνια (από της ιδρύσεώς

της) ανήκει διοικητικά αλλά και ιδιο-

κτησιακά στην Κοινότητα Παλαιάς Φώ-

καιας παρακάμπτοντας την Περιφέ-

ρεια και τα Διοικητικά Δικαστήρια, που

είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να κα-

θορίζει τα όρια των ΟΤΑ.

Αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης η

Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας κατέθεσε

προσφυγή στην Περιφέρεια Αττικής με

αίτημα την ακύρωση της απόφασης ως

παράνομης.

Ο Περιφερειάρχης την ακύρωσε με την

υπ’ αριθμό  08/ΔΤΑ/οικ.9936-9/6/2009

απόφασή του στην οποία μεταξύ άλ-

λων αναφέρει:

«Γίνεται δεκτή η από 11/05/09 προ-
σφυγή της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαι-
ας κατά της υπ’ αριθμ. 79/2009 απόφα-
σης του Δημοτικού Συμβουλίου Ανα-
βύσσου και ακυρώνουμε την ως άνω
απόφαση, επειδή σύμφωνα με το άρ-
θρο 12 του Ν.3463/2006 οι διοικητικές
διαφορές ουσίας που αναφύονται κατά
την εφαρμογή της νομοθεσίας που
αφορά τον καθορισμό των ορίων της
εδαφικής περιφέρειας των Δήμων και
Κοινοτήτων υπάγονται στη δικαιοδο-
σία των τακτικών διοικητικών δικαστη-

ρίων»

Ο Κοινοτάρχης Τσαλικίδης τόνισε σχε-

τικά: “Η ακύρωση της πρωτοφανούς

απόφασης του Δ.Σ. Αναβύσσου ήρθε

για να θυμίσει στο Δήμαρχο Αναβύσ-

σου ότι οι λειτουργίες των Δήμων και

Κοινοτήτων καθορίζονται από νόμους

του ελληνικού κράτους και εποπτεύο-

νται από αρμόδια όργανα τα οποία σε

καμία περίπτωση δεν μπορούμε να

υποκαθιστούμε.

Η Κοινοτική Αρχή της Παλαιάς Φώκαι-

ας επιθυμεί να επαναλάβει ότι η περιο-

χή μας αντιμετωπίζει δεκάδες σοβαρά

προβλήματα που οι όμοροι Ο.Τ.Α. πρέ-

πει να διαχειριστούν με σύμπνοια και

συνεργασία.

Είναι βέβαιο ότι με αποφάσεις και συ-

μπεριφορές, όπως αυτές που παρου-

σιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο

Αναβύσσου, καλλιεργείται η διάσταση

και όχι η σύμπλευση των δύο πόλεων.

Ευχόμαστε η απόφαση και οι συμπερι-

φορές του Δ.Σ. Αναβύσσου να ήταν

απλά μια ατυχής συγκυρία που θα

αφήσουμε πίσω και θα συνεχίσουμε

την προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλ-

λον της ευρύτερης περιοχής».   

Εχουμε γράψει κι άλλες φορές, ότι δεν είναι δυνατόν όμοροι Δή-

μοι και Κοινότητες να μη σέβονται την γειτονία και να ενεργούν ως

Ανω χωριό - Κάτω χωριό. Να παίρνουν αποφάσεις χωρίς να λαμ-

βάνουν υπ’ όψιν και τα δικαιώματα του όμορου κατοίκου σε τελική

ανάλυση.

Δεν μπορείς να κλείνεις διαμπερείς οδούς και να κόβεις την αρτη-

ρία· θα προκαλέσεις έμφραγμα.

Δεν μπορείς να αποφασίζεις μόνος σου για τα όρια του Δήμου

αγνοώντας την όμορη περιοχή.

Αν δεν μπορούν πολιτισμένα, ας προσφύγουν στα Δικαστήρια.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος είναι από την

πορεία υλοποίησης του πάρκου στο

Θυμάρι Παλαιάς Φώκαιας ο Κοινοτάρ-

χης Μανώλης Τσαλικίδης.

«Κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα
για όλους τους Θυμαριώτες» δήλωσε.

«Προχωρήσαμε και ολοκληρώσαμε με
ταχύτητα σε όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες. 
Αναθέσαμε, χρηματοδοτήσαμε και
εγκρίναμε όλες τις μελέτες και σήμε-
ρα αναμένουμε την χρηματοδότηση
του έργου από το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΤΕΡ-
ΠΣ).
Πιστεύουμε ότι σύντομα θα εγκριθεί η
πρόταση μας και το “Πάρκο του Θυμα-
ριού” προϋπολογισμού 310.000 €, θα
αρχίζει να κατασκευάζεται».

To Πάρκο θα δημιουργηθεί στη συμβο-

λή των οδών Πηγάσου και Λυκούργου,

θα περιλαμβάνει χώρους αθλοπαιδιών

αλλά και παιδότοπο, φιλοδοξώντας

έτσι να καλύψει τις ανάγκες άθλησης

και ψυχαγωγίας μικρών και μεγάλων

κατοίκων του Θυμαρίου.

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΘΥΜΑΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Στειρώσεις αδέσποτων ζώων

Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, ανταποκρινόμενη στην

υποχρέωσή της να  αντιμετωπίσει τα προβλήματα με τα

αδέσποτα ζώα που συνεχώς αυξάνονται, γιατί πολλοί

ασυνείδητοι τα αφήνουν έξω από την πόρτα τους, απο-

φάσισε να προβεί σε στειρώσεις των θηλυκών σκύλων.

Την  απόφαση έλαβε το Κοινοτικό Συμβούλιο μετά από

πρόταση του Προέδρου  Μανώλη Τσαλικίδη αφού ήρθε

σε επαφή με την Πρόεδρο του Συλλόγου ΕΠΑΖ Χρυσάν-

θη Αθανασιάδου.

Το πρόγραμμα των στειρώσεων έχει ήδη τεθεί σε λει-

τουργία με σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της Κοι-

νότητας και της Κτηνιάτρου Μολφέτα Ασπασίας, ενώ

εποπτικό ρόλο ασκεί ο Σύλλογος  ΕΠΑΖ.

Είναι μια πολύ καλή κίνηση, αν σκεφθεί κανείς   ότι ο πε-

ριορισμός των γεννήσεων αποτελεί ένα πρώτο βήμα

απαραίτητο για την, κατ’ αρχάς, βραχυπρόθεσμη και, εν

συνεχεία,  μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήμα-

τος των αδέσποτων ζώων, για τα οποία συχνά γίνονται

καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής.
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Ενισχύσεις για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία

Πράσινων Υποδομών και τη διευκόλυνση Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων

Η εμπέδωση της σημασίας του περιβάλλοντος, στην

καθημερινή πρακτική των επιχειρήσεων και η ανά-

δειξη της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω

στοχευμένων επενδύσεων, είναι κυρίαρχο στοιχείο

των πρόσφατων προσκλήσεων προγραμμάτων του

Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικόητα και

Ανταγωνιστικότητα». 

Τα προγράμματα που θα παρουσιάσουμε και στα

οποία εκκινούν άμεσα οι προθεσμίες υποβολής προ-

τάσεων (από 20 Ιουλίου 2009) είναι τα ακόλουθα:

Πράσινη Επιχείρηση 2009

Σκοπός του Προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2009» η

δημιουργία προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλο-

ντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες πο-

λύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις  που δραστηριο-

ποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπίπτουν στις

προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης όπως ορί-

ζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008. 

Οι προτεινόμενες επιλέξιμες ενέργειες θα πρέπει να πε-

ριλαμβάνουν επενδύσεις στις ακόλουθες κατηγορίες:
- Διαχείριση / Ανακύκλωση / Διάθεση Αποβλήτων

- Παρακολούθηση Εκπομπών Ρύπων

- Ανάπτυξη «Πράσινων» Προϊόντων και Διαδικασιών

- Ανάκτηση / Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ύδατος 

- Ενσωμάτωση Προτύπων Περιβαλλοντικής και Οικολογικής Δια-

χείρισης

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν

τις ακόλουθες ενέργειες:
- Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων (έως 25% του Προϋπολογισμού

του έργου)

- Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού (έως 100% του Π/Υ του

έργου)

- Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών, έως 20% του Π/Υ του έργου)

- Προμήθεια λογισμικού (έως 10% του Π/Υ του έργου)

- Δαπάνες πιστοποιήσεων, δοκιμών και επαληθεύσεων (έως 10%

του Π/Υ του έργου)

- Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις, έως 5% του Π/Υ του

έργου)

- Αμοιβές συμβούλων (έως 10% του Π/Υ του έργου)

Τα έργα που ενισχύονται αφορούν σε επενδύσεις από

30.000 Ευρώ έως 200.000 Ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης

των επενδυτικών σχεδίων εκτείνεται έως  18 μήνες με δυ-

νατότητα τρίμηνης παράτασης αν καταστεί αναγκαίο. Η

Δημόσια Χρηματοδότηση ανέρχεται σε 50% και υπό προϋ-

ποθέσεις μπορεί να ανέλθει σε 60% (νησιωτικές περιοχές

κάτω των 5.000 κατοίκων, πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες

περιοχές).

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται συνεχώς άνευ προθεσμίας

κατάθεσης και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων

(με αρχικό προϋπολογισμό της Δημόσιας Δαπάνης, 30

εκατ. Ευρώ), σε δύο κυλιόμενες περιόδους αξιολόγησης

κατ’ έτος (02 Μαϊου έως 30 Ιουνίου και 23 Σεπτεμβρίου

έως 20 Νοεμβρίου), ενώ ειδικά η πρώτη περίοδος υποβο-

λής προτάσεων αρχίζει στις 20 Ιουλίου 2009.

Πράσινες Υποδομές 2009

Σκοπός του Προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2009» η

ενίσχυση επιχειρήσεων που επαυξάνουν την περιβαλλο-

ντική ευαισθησία και αξιοποιούν επιχειρηματικά θέματα

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι

υφιστάμενες ή νέες (υπό σύσταση) πολύ μικρές, μικρές ή

μεσαίες επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στον τομέα

διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και

εμπίπτουν στις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μιας επιχεί-

ρησης όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού

(ΕΚ) 800/2008. Τα είδη των αποβλήτων που εννοεί η πρό-

σκληση περιλαμβάνουν βιομηχανικά απόβλητα, ειδικά ρεύ-

ματα υλικών και αστικά απόβλητα.

Οι προτεινόμενες επιλέξιμες ενέργειες θα πρέπει να περι-

λαμβάνουν επενδύσεις στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Συλλογή Αποβλήτων

- Μεταφορά Αποβλήτων 

- Μεταφόρτωση 

- Προσωρινή Αποθήκευση

- Επεξεργασία

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν

τις ακόλουθες ενέργειες:
- Ανέγερση, επέκταση, διαμόρφωση κτιρίων (έως 25% του Π/Υ

του έργου)

- Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού (έως 100% του Π/Υ του

έργου)

- Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατηγών, έως 20% του Π/Υ του έργου)

- Προμήθεια λογισμικού (έως 10% του Π/Υ του έργου)

- Δαπάνες πιστοποιήσεων (έως 5% του Π/Υ του έργου)

- Αμοιβές συμβούλων (έως 10% του Π/Υ του έργου)

- Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις, έως 5% του Π/Υ του

έργου)

Τα έργα που ενισχύονται αφορούν σε επενδύσεις από

300.000 Ευρώ έως 3.000.000 € και η διάρκεια υλοποίησης

των επενδυτικών σχεδίων εκτείνεται έως 24 μήνες σε υφι-

στάμενες επιχειρήσεις και 30 μήνες σε νέες επιχειρήσεις,

με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης. Η Δημόσια Χρημα-

τοδότηση ανέρχεται από 30% (Νομοί Αττικής, Θεσσαλονι-

κής, πλην των Βιομηχανικών Περιοχών, 40% σε Βιομηχα-

νικές Επιχειρηματικές Περιοχές ΒΕΠΕ, καθώς και στις Πε-

ριφέρειες Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρή-

της, Κ. Μακεδονίας, Δ. Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, σε

50% στις Περιφέρειες Α. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου

και Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και

υπό προϋποθέσεις μπορεί να ανέλθει σε 60% (νησιωτικές

περιοχές κάτω των 5.000 κατοίκων, πυρόπληκτες και σει-

σμόπληκτες περιοχές).

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται συνεχώς άνευ προθεσμίας

κατάθεσης και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων

(με αρχικό προϋπολογισμό της Δημόσιας Δαπάνης, 30

εκατ. Ευρώ), σε δύο κυλιόμενες περιόδους αξιολόγησης

κατ’ έτος (02 Μαϊου έως 30 Ιουνίου και 23 Σεπτεμβρίου

έως 20 Νοεμβρίου), ενώ ειδικά η πρώτη περίοδος υποβο-

λής προτάσεων αρχίζει στις 20 Ιουλίου 2009.

Μετεγκατάσταση 2009

Σκοπός του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση 2009» η δη-

μιουργία οικονομιών κλίμακας, με την μετεγκατάσταση

επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους και η αντμετώπι-

ση των οχλήσεων και προβλημάτων που συνήθως αντιμε-

τωπίζουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις στο αστικό περι-

βάλλον ή σε άλλο ακατάλληλο χώρο εγκατάστασης.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες (επί

τριετία) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή είναι υποστηρικτι-

κές των μεταποιητικών και θα μετεγκατασταθούν σε Βιο-

μηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή  που διαθέτει ανα-

γκαίες υποδομές. 

Οι προτεινόμενες επιλέξιμες ενέργειες θα πρέπει να πε-

ριλαμβάνουν επενδύσεις στις ακόλουθες κατηγορίες:

Επενδύσεις σε πάγια: 
- Προμήθεια και εγκατάσταση νέου αναγκαίου παραγωγικού εξο-

πλισμού

- Ανέγερση νέων, επέκταση διαρρύθμιση υφιστάμενων, κτιριακών

εγκαταστάσεων,

- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,

- Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις,

Άϋλες Επενδύσεις: 
- Ενέργειες Μετεγκατάστασης,

- Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγής της Επένδυσης,

- Ενέργειες σχετικές με την εγκατάσταση των μηχανημάτων στη

νέα θέση τους,

- Ενέργειες σχετικές με την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη

νέα Θέση τους,

Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις:

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν

τους ακόλουθους περιορισμούς:
- Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση παραγωγικού εξοπλι-

σμού (έως 50 χιλ. Ευρώ)

- Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων - επέκταση υφιστά-

μενων εγκαταστάσεων έως 200 χιλ. Ευρώ)

- Αποσυναρμολόγηση και μεταφορά του παραγωγικού και μη εξο-

πλισμού (έως 200 χιλ. Ευρώ)

- Δαπάνες αμοιβών συμβούλων (έως 15 χιλιάδες Ευρώ)

Τα έργα που ενισχύονται αφορούν σε επενδύσεις από

30.000 € έως 300.000 € και η διάρκεια υλοποίησης των

επενδυτικών σχεδίων εκτείνεται έως 24 μήνες, με δυνα-

τότητα εξάμηνης παράτασης και εφόσον υπαίτιος της μη

ολοκλήρωσης δεν είναι ο δικαιούχος του έργου. Η Δημό-

σια Χρηματοδότηση ανέρχεται σε 50% για όλη την Επι-

κράτεια και υπό προϋποθέσεις μπορεί να ανέλθει σε 60%

(νησιωτικές περιοχές κάτω των 5.000 κατοίκων, πυρόπλη-

κτες και σεισμόπληκτες περιοχές).

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται συνεχώς άνευ προ-

θεσμίας κατάθεσης και μέχρι εξαντλήσεως των δια-

θέσιμων πόρων (με αρχικό προϋπολογισμό της Δη-

μόσιας Δαπάνης, 8 εκατ. €), σε δύο κυλιόμενες πε-

ριόδους αξιολόγησης κατ’ έτος (02 Μαϊου έως 30

Ιουνίου και 23 Σεπτεμβρίου έως 20 Νοεμβρίου), ενώ

ειδικά η πρώτη περίοδος υποβολής προτάσεων αρχί-

ζει στις 20 Ιουλίου 2009. Οι προτάσεις θα θεωρού-

νται εμπρόθεσμες εφόσον έχουν αριθμό εισερχομέ-

νου μέχρι την 31 Μαϊου ή 30 Νοεμβρίου κάθε έτους,

ανά κύκλο αξιολόγησης.

Η έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων που χρηματοδοτούν

την πράσινη και εναλλακτική επιχειρηματικότητα είναι σταθε-

ρή και επιδιωκόμενη, αφενός για την ενίσχυση επιχειρήσεων

που λειτουργούν με ιδιαιτερότητες και περιβαλλοντικούς πε-

ριορισμούς και αφετέρου για τη σθεναρή ανάπτυξη του μηνύ-

ματος της οικολογίας και των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης

των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Σε επόμενο δημοσίευμα θα

πρέπει να παρουσιαστεί η ευχέρεια των πολιτών να συμπρά-

ξουν γύρω από την εφαρμογή των Φοτοβολταϊκών σε Στέγες

και να παραχθούν ωφέλειες στην κλίμακα της ευρύτερης δυ-

νατής κοινωνίας πολιτών.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις βασίζο-

νται σε ανάλυση προερχόμενη από τους αντίστοιχους Οδη-

γούς των Προγραμμάτων «Πράσινη Επιχείρηση 2009», «Πρά-

σινες Υποδομές 2009» και «Μετεγκατάσταση 2009» (Μάϊος

2009), Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

του  Δημητρίου Λεμονάκη 
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Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Το Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών έκλεισε, την Κυριακή 28 Ιουνίου στο 1ο

Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων. Στο Φεστιβάλ έλαβαν μέρος το Τμήμα Ελληνικών Χορών

του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καλυβίων, το Παραδοσιακό Χορευτικό Συγκρότημα του

Ελληνο-βουλγάρικου Συλλόγου Παλαιών Βαρναίων «Η ΩΡΑΙΑ ΒΑΡΝΑ» καθώς και ο Λα-

ογραφικός Σύλλογος «ΑΠΟΛΛΩΝ» Κερατέας. 

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η παρουσία του χορευτικού συγκροτήματος του ελληνο-βουλγάρικου συλ-

λόγου, τα μέλη του οποίου ενθουσίασαν το κοινό με τις εκπληκτικές – και απόλυτα συγχρονισμένες

- χορογραφίες τους. Ο Δήμος Καλυβίων διατηρεί πολυετή φιλία και συνεργασία με το Σύλλογο από

τη Βάρνα με ανταλλαγή επισκέψεων και από κοινού συμμετοχή σε φεστιβάλ και άλλες πολιτιστικές

διοργανώσεις.

Ο Σύλλογος «Η ΩΡΑΙΑ ΒΑΡΝΑ» ιδρύθηκε το 1996, με πολλή αγάπη από τα παιδιά παλαιών ελληνικών οικογε-

νειών της Βάρνας, οι οποίοι παρόλο που έχουν βουλγάρικη υπηκοότητα, διατηρούν άσβεστη την ελληνική πα-

ράδοση και την ελληνική γλώσσα για να μπορούν να την παραδώσουν στις επόμενες γενιές.

ΚΟΝΣΕΡΤΟ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Μία αξέχαστη βραδιά απόλαυσαν όσοι παρακολούθησαν το κονσέρτο που έδωσε η ορχήστρα νέ-
ων Ν.Υόρκης «The New York Young Musicians Ensemble» την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Μουσείο
Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα. Η 17μελής ορχήστρα εγχόρδων, υπό την διεύθυνση της

Nicole Di Cecco, παρουσίασε ένα πλούσιο πρόγραμμα με έργα Vivaldi, Mozart, Grieg, Bernstein
ενώ στην έναρξη έγινε απαγγελία του ποιήματος του Κωστή Παλαμά «Ειρήνη».
Στην αναμνηστική φωτογραφία η ορχήστρα με τον Δήμαρχο Σπ. Ζάγαρη.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι παραστάσεις

της παιδικής- εφηβικής σκηνής του Δημοτικού

Θεάτρου Μαραθώνα, που παρουσίασε από τις

«Νεφέλες» του Αριστοφάνη κομμάτια της εξαί-

ρετης μεταφράστριας Κ.Χ. Μύρη σε σκηνοθεσία

Αργυρώς Αναστασίου.

Για τρεις μέρες στο κατάμεστο θέατρο «Βασ.

Τσάγκλος» οι θεατές απόλαυσαν τους λιλιπού-

τειους και τους έφηβους πρωταγωνιστές, που

υπηρέτησαν εξαιρετικά τον λόγο και τα πολλα-

πλά μυνήματα του έργου.

Επί σκηνής το πρόβλημα της παιδείας και η αμ-

φισβήτηση  των “νέων” εκπαιδευτικών συστη-

μάτων προβλημάτισαν ευχάριστα, μικρούς και

μεγάλους.

Τη σκηνοθεσία είχε η Αργ. Αναστασίου, η οποία

δίδαξε κίνηση και τραγούδι στους νεαρούς ηθο-

ποιούς. Την μουσική επιμελήθηκε ο Γιάννης

Ψειμάδας, τα σκηνικά ο Δημ. Τσιούμας. Ο πρό-

εδρος του ΔΗΘΕΜΑ Θαν. Ζέρβας  και η υπεύ-

θυνη της παιδικής –εφηβικής σκηνής Κρίνα Πε-

ριβολοπούλου ευχαρίστησαν τις κες Σαμούχου

Δέσπ., Ρίτα Κοντοπούλου, Τασία Βασιλοπού-

λου για τη βοήθεια τους αλλά και όλους τους

γονείς για την συμμετοχή τους.

Χορηγός η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου.

Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Νεότητας της Κοινότητας Ανθούσας, με παρουσία πολλών βουλευ-

τών και Δημάρχων.  Εγινε η Αρχιερατική θεία Λειτουργία στο Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και

τον αγιασμό έκανε ο Μητροπολίτης Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.

Η έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας της Ανθούσας σηματοδοτεί την ανάγκη για

στήριξη στη νεολαία με χώρους επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας. 

Ο χώρος διαθέτει σύγχρονη

υλικοτεχνική υποδομή, όπως

ηλεκτρονικούς υπολογιστές

και ιντερνετ, και πιστεύουμε

ότι θα το απολαύσουν οι νέοι

και μέσω του ΤΟ.ΣΥ.Ν. που

αποτελεί πλέον χώρο τους.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν

ο Υφ. Ανάπτυξης Γ. Βλάχος, ο

Νομάρχης Λ. Κουρής, οι βου-

λευτές Απ. Σταύρου, Ν. Κα-

ντερές, Μ. Βορίδης, ο Δήμαρ-

χος Παλλήνης Σπ. Κωνστα-

ντάς και ίσως κάποιοι που δεν

έτυχαν της προσοχής μας.

Κέντρο Νεότητας Κοινότητας Ανθούσας

“Νεφέλες” του Αριστοφάνη 
από το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΟ ΒΑΡΝΑΒΑ
Αυθόρμητη η ανταπόκριση του κοινού στο διήμερο πολιτιστικό κάλεσμα του Ιστορικού

λαογραφικού μουσείου και του Μουσείου ψωμιού στο Βαρνάβα. Πολίτες από όλη την Βό-

ρεια Αττική συνδυάζοντας και τον εορτασμό των πολιούχων Πέτρου και Παύλου στην

κοινότητα Βαρνάβα επισκέ-

φτηκαν  τις εκθέσεις.

Ενδιαφέρον προκάλεσε η έκ-

θεση αραβικής λαϊκής τέ-

χνης σε περίτεχνο περίπτε-

ρο, ενώ η ελληνική λαϊκή τέ-

χνη περιείχε έργα  ζωγραφι-

κής και κεραμικής Ελλήνων

και ξένων καλλιτεχνών.

Ο διευθυντής του Λαογραφι-

κού μουσείου και νομαρχια-

κός σύμβουλος Πέτρος Κα-

τσίκης με αφορμή την συμ-

μετοχή Αράβων και Πολω-

νών καλλιτεχνών δήλωσε

πως «όλοι μας θα πρέπει να
σεβόμαστε τόσο τις πολιτι-
στικές, όσο κι τις θρησκευτι-
κές και τις εθνικές [παραδό-
σεις όλων των λαών» κι ότι «η συμμετοχή των συγκεκριμένων καλλιτεχνών τονίζουν ιδι-
αίτερα για την περιοχή μας την υπεράσπιση αυτή, της διαφορετικότητας και την καταπο-
λέμηση  όλων των μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας».

SOS από τον  Σύνδεσμο Οικιστών

Αμπελώνα 

Ο Σύνδεσμος Οικιστών Αμπελώνα καί γύρω περιοχών εκπέμπει SOS προς τη Νο-

μαρχία. Τα δυστυχήματα συνεχίζονται σε όλο το μήκος της Λ. Αγ. Μαρίνας- Κο-

ρωπίου με αμείωτο ρυθμό έκτος βέβαια του μήκους του τοιχείου, όπου με την

παρέμβαση της η Νομαρχία  απέτρεψε τα τροχαία δυστυχήματα 100%, σώζο-

ντας έτσι τους ανυποψίαστους οδηγούς. Η τεχνική υπηρεσία της Νομαρχίας

μας διαβεβαίωσε οτι θα συνεχιστούν τα έργα αντικατάστασης του οδοστρώμα-

τος καί στις υπόλοιπες επικίνδυνες στροφές. Ελπίζουμε τα έργα να ξεκινήσουν

σύντομα.

Ο Πρόεδρος καί τα μέλη του ΣΟΑ,  Σπίνος Νικόλαος

Την έκθεση επισκέφθηκαν πολλοί νομαρχιακοί σύμβουλοι όπως φαίνεται
και στη φωτογραφία.



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

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

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

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

Ο LUIS ANGEL VIZCARRA RIVERA του MANUEL και της

ALBERTA το γένος RIVERA OVIENDO, που γεννήθηκε στη

ΓΚΟΥΑΝΤΑΛΑΧΑΡΑ ΜΕΧΙΚΟΥ και κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Αττικής και η ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΠΑΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και

της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, το γένος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννή-

θηκε στο ΧΟΛΑΡΓΟ και κατοικεί στο ΚΟΛΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα

έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει στο ΚΟΛΩΝΟ.

ΓΑΜΟΙ
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

ΚΥΡΙΑΚΗ 19, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 & ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3 0 0 0

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555
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ΤΙ    ΕΙΝΑΙ   Η    ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

Ενδομητρίωση είναι η παρουσία και ανάπτυξη ενδομήτρι-
ου ιστού δηλαδή κυττάρων όπως αυτών που βρίσκονται
στον εσωτερικό χώρο της μήτρας, σε άλλα όργανα εκτός
μήτρας αλλά τα οποία βρίσκονται εντός της πυέλου (πύε-
λος είναι η περιοχή στο κατώτερο μέρος της κοιλιάς που
περιέχει τα έσω γεννητικά όργανα δηλ. μήτρα, σάλπιγγες,
ωοθήκες καθώς  και την ουροδόχο κύστη και το τελικό μέ-
ρος του παχέως εντέρου) ή και   μακριά ακόμα από την
πύελο. 
Τέτοια όργανα είναι το πυελικό περιτόναιο (το κάλυμμα
του εσωτερικού της κοιλιάς), οι ωοθήκες, οι σάλπιγγες, το
παχύ- λεπτό έντερο αλλά και χώροι που βρίσκονται πίσω
από το περιτόναιο. 
Στο σημείο εμφάνισης των κυττάρων δημιουργούνται μι-
κρές εστίες οι οποίες σιγά- σιγά εξαπλώνονται και δημι-
ουργούν κύστεις. Αυτές οι κύστεις όταν είναι πάνω στην
ωοθήκη αποκτούν την εικόνα της σοκολατοειδούς κύστης
(κύστη που στο εσωτερικό περιέχει υγρό χρώματος καφέ
που θυμίζει λίγο σοκολάτα) και μετά από κάποιο σημείο
αρχίζουν και εμποδίζουν τη λειτουργία της ωοθήκης.
Στο περιτόναιο, στο παχύ και λεπτό έντερο αυτές οι

εστίες μπορεί να δημιουργήσουν συμφύσεις δηλαδή συ-
γκολλήσεις ανάμεσα στο έντερο και σε άλλα γειτνιάζοντα

όργανα. Αν είναι πολύ εκτεταμένες μπορεί να παρεμποδί-
σουν την λειτουργία του οργάνου που τις φιλοξενεί με
αποτέλεσμα π.χ. τη δυσκολία σύλληψης.
Παρόμοια ενδομητρίωση βρίσκεται κάτω από το περιτό-
ναιο (περιτόναιο είναι ο υμένας που καλύπτει όλα τα εσω-
τερικά όργανα της κοιλιάς καθώς και τα τοιχώματά της)
και στην περίπτωση αυτή δημιουργεί ένα είδος όζου
(όγκου) που στις περισσότερες περιπτώσεις προκαλεί πό-
νο.  

ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ   ΤΗΝ  ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

Οι πιο πιθανές θεωρίες είναι ότι υπάρχουν ανοσολογικά
αίτια τα οποία επιτρέπουν στα κύτταρα αυτά που -φυσιο-
λογικά κατά την διάρκεια της περιόδου περνάνε μέσα από

τη σάλπιγγα και πέφτουν στο εσωτερικό της κοιλιάς- να
βρουν εύφορο έδαφος πάνω στο οποίο να εμφυτευτούν.
Άλλες θεωρίες υποδεικνύουν γενετικούς μηχανισμούς
προδιάθεσης σε αυτή τη δημιουργία ενώ άλλες έχουν να
κάνουν με περιβαλοντικούς λόγους (τοξίνες στην τροφή ή
στην ατμόσφαιρα). 
Σε ορισμένα κράτη της Βόρειας Ευρώπης έχει παρατηρη-
θεί μια αύξηση κρουσμάτων της ενδομητρίωσης ώστε να
θεωρείται ότι γενετικοί ή ανοσολογικοί λόγοι δεν επαρ-

κούν για να εξηγήσουν την αύξηση αυτή. Και στην Ελλά-
δα έχει παρατηρηθεί μια σχετική αύξηση των γυναικών
με προβλήματα ενδομητρίωσης. Πιθανώς αυτό να έχει και
κοινωνικούς λόγους αφού όλο και περισσότερες γυναίκες
επιδιώκουν την τεκνοποίηση σε μεγαλύτερες ηλικίες και
όσο περνάνε τα χρόνια οι πιθανότητες να βρεθεί ενδομη-
τρίωση στο εσωτερικό του οργανισμού αυξάνονται. 

ΜΟΡΦΕΣ   ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΊ 

Βασικά υπάρχουν τρεις μορφές ενδομητρίωσης.
Η ενδομητρίωση στις ωοθήκες, στις οποίες δημιουργεί κύ-
στεις που φαίνονται εύκολα στον υπέρηχο και είναι συνή-
θως ασυμπτωματικές (τυχαία ευρήματα).
Η ενδομητρίωση του περιτοναίου που δημιουργεί κηλίδες
σε αυτό και οι οποίες σε εκτεταμένες μορφές μπορούν να
δημιουργούν συμφύσεις. 
Και η οπισθοπεριτοναϊκή ενδομητρίωση (η σοβαρότερη
μορφή γιατί συνοδεύεται από σοβαρό πυελικό πόνο αλλά
και ανατομικές και λειτουργικές ανωμαλίες λόγω των σο-
βαρών και εκτεταμένων συμφύσεων που προκαλεί). 

ΣΕ   ΠΟΙΕΣ   ΗΛΙΚΙΕΣ   ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

Η ενδομητρίωση εμφανίζεται σε κορίτσια 18-20 χρόνων με
έντονο πυελικό πόνο, σε    γυναίκες ηλικίας 25-30 χρόνων
με συνηθέστερη την ωοθηκικής μορφής ενδομητρίωση και
τέλος έχουμε εικόνες μεικτών μορφών ενδομητρίωσης με
τα μεγαλύτερα προβλήματα σε γυναίκες 30 χρόνων και
άνω που προσπαθούν να κάνουν οικογένεια.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ  Η  ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

Η ενδομητρίωση πολύ σπάνια προκαλεί καρκίνο. Οι πιθα-
νότητες μιας κύστης να μετατραπεί σε καρκίνο είναι εξαι-
ρετικά χαμηλές. Παρόλα αυτά οι γυναίκες που πάσχουν
από ενδομητρίωση σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό που
είναι υγιείς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης
καρκίνου.
Άλλα προβλήματα είναι η δυσκολία σύλληψης λόγω συμ-
φύσεων. Οι μικρές εστίες ενδομητρίωσης σύμφωνα με
όλες τις μελέτες δεν επηρεάζουν την εξωσωματική γονι-
μοποίηση. Όμως η παρουσία κύστεων άνω των 4 εκατο-
στών μέσα στην ωοθήκη   εμποδίζει όχι μόνο την λει-
τουργία της ωοθήκης αλλά μπορεί να προκαλέσει και επι-
πλοκές (μόλυνση μετά την ωοληψία). Άρα μεγάλες κύ-
στεις πρέπει να καθαρίζονται πριν την θεραπεία εξωσω-
ματικής γονιμοποίησης.

ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

Όλες οι μορφές φαρμάκων που προσπαθούν να καταστεί-
λουν τη νόσο σε όλες τις μορφές εμφάνισής της έχουν
μόνο πρόσκαιρη αξία. Η αποτελεσματικότερη θεραπεία
της νόσου είναι η χειρουργική αφαίρεση.

Μέχρι και πριν 15 χρόνια αυτή γινόταν με ανοιχτή χει-
ρουργική επέμβαση (λαπαροτομία).  Τα τελευταία χρόνια
η λαπαροσκοπική αντιμετώπισή της κερδίζει έδαφος γιατί
παρέχει καλύτερη οπτική εικόνα (καλύτερη ανάλυση του
χειρουργούμενου τμήματος), περισσότερες τεχνολογικές
δυνατότητες (laser, ηλεκρικό ρεύμα, υπέρηχοι μέσω των
οποίων καταπολεμάμε τη νόσο χωρίς την απώλεια αίμα-
τος).

Γιώργος Πιστοφίδης 
MB.BS.FRCOG, Δι/ντής Γυναικολογικής Κλινικής  Λευκού Σταυρού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

ΕΧΤΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ 500 - 2.500 € μηνιαίως

Πληροφορίες 6947 772597

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 120m2 στον 1ο όρο-

φο, με αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, ασανσέρ στην

Παλλήνη, Λεονταρίου 26.

Πληροφορίες κ. Μίρκα 6945 527914

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 

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Volvo  S70  μοντ.  ʼ00,  2000cc,  T-5,  225hp,  139.000km,

ηλ.  οροφή  -  καθίσματα  θερμαινόμενα  &  δερμάτινα,

cruise  control,  υπολογιστής  ταξιδίου,  ξύλινο  τιμόνι-

ταμπλό,  clima  2-ζωνών,  ηχοσύστημα  Volvo,  4

airbags,  σε  υπεράριστη  κατάσταση.

Τηλ:  6977-388610

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

Η Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ, ένας

δυναμικά αναπτυσσόμενος όμιλος

στο χώρο της λιανικής επιθυμεί να

προσλάβει προσωπικό για το νέο  κα-

τάστημα MOTHERCARE και ELC στη

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ:

Θέσεις:

•  Βοηθοί Υπεύθυνου Καταστήματος

•  Πωλήτριες Πλήρους και Μερικής Απασχόλησης

•  Ταμίες

Προσόντα:

•  Απαραίτητη προϋπηρεσία στη λιανική πώληση 

•  Ηλικία έως 35 ετών

•  Ευχάριστη Προσωπικότητα /Ευχέρεια Επικοινωνίας

•  Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

Προσφέρονται:

• Ευχάριστο & Φιλικό Περιβάλλον Εργασίας

• Συνεχής Εκπαίδευση

• Προοπτικές Εξέλιξης

• Bonus Αποτελεσματικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-

γραφικό τους σημείωμα μέσω e-mail: ekoliaraki@klmate.gr ή μέ-

σω fax: 210 48 21 063, αναγράφοντας τον κωδικό 0709-ΝΜ,

υπόψη κας Ελένης Κολιαράκη. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινω-

νήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210 48 21 186.

newsfree.pblogs.gr

Σάλπιγγα

Μήτρα
Ωοθήκη

Τράχηλος
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Ενόψει της περιόδου των θερινών εκπτώσεων, που

ήδη άρχισαν και θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου,

η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εφιστά την προσο-

χή των καταναλωτών στον τρόπο με τον οποίο πραγ-

ματοποιούν τις αγορές τους.

Όπως τονίζει ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή,

Γιάννης Οικονόμου: «Κάθε καταναλωτής οφείλει να

γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματά του, αλλά και τι θα

πρέπει να προσέχει, ώστε να επιλέγει σωστά, με βά-

ση τις δικές του ανάγκες. Εκπτώσεις στις τιμές δεν

σημαίνει και  εκπτώσεις στην ποιότητα και κυρίως

στην ασφάλεια και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο.

Οι  πολίτες-καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν  σω-

στή έρευνα αγοράς και βέβαια είναι απαραίτητος και

ένας προγραμματισμός ανάλογα με τις δυνατότη-

τες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες. 

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν

υπόψη τους τα εξής:

1. Αγοράζουμε με βάση τον οικογενειακό μας προ-

γραμματισμό και έχοντας

επίγνωση των οικονομι-

κών μας δυνατοτήτων

2. Αποφεύγουμε την αλόγι-

στη χρήση πιστωτικών

καρτών και καταναλωτι-

κών δανείων

3. Ελέγχουμε προσεκτικά την

ποιότητα των αγαθών που

αγοράζουμε. Σε περίπτω-

ση ελαττώματος, έχουμε

το δικαίωμα να ζητήσουμε

αντικατάσταση ή επιστρο-

φή του προϊόντος. Εξαι-

ρούνται του δικαιώματος

της αντικατάστασης ή επι-

στροφής, προϊόντα στα

οποία η προσφορά οφείλεται στο γεγονός ότι εί-

ναι ελαττωματικά, ή όταν έχει λάβει σχετική γνώ-

ση ο καταναλωτής (σήμαν-

ση, ενημέρωση κτλ)

4. Συγκρίνουμε προσεκτικά

τις τιμές και δεν παρασυ-

ρόμαστε από δήθεν υψηλά

ποσοστά εκπτώσεων, ή

από επιλεγμένα προϊόντα –

«κράχτες». 

5. Ζητάμε πάντα απόδειξη

για τη συναλλαγή που κά-

ναμε

6. Ζητάμε η εγγύηση και οι

οδηγίες χρήσης των αγα-

θών που αγοράζουμε να εί-

ναι στην ελληνική γλώσσα. 

7. Καταγγέλλουμε κάθε

πρόβλημα που συναντάμε (πλασματική έκπτωση,

ελαττωματικό προϊόν, κτλ) στην τηλεφωνική

γραμμή 1520 της Γενικής Γραμματείας Κατανα-

λωτή, η οποία λειτουργεί από τις 08:00 ως τις

22:00

Για τις αγορές σας στις εκπτώσεις

η Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή συμβουλεύει

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης

Γιώργος Βλάχος

δηλώνει για τις εκπτώσεις

Με τη θεσμοθέτηση του
δεκαημέρου των προσφο-
ρών, ουσιαστικά, εξαλεί-
φθηκε η απαγόρευση, που
υπήρχε για το διάστημα
πριν τις εκπτώσεις. Δώσα-
με τη δυνατότητα στον
εμπορικό κόσμο, με αυτές
τις προσφορές, να ζεστά-
νει το κλίμα. 
Σήμερα, λίγο πριν τις εκ-
πτώσεις, νομίζω ότι όλες
οι επιχειρήσεις έχουν

χρέος να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, να
κάνουν ουσιαστικές εκπτώσεις να δώσουν τη δυνα-
τότητα στους καταναλωτές, όλη αυτήν  την περίοδο
που διανύουμε την οικονομική κρίση, να έχουν πρό-
σβαση σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε όσο γί-
νεται καλύτερες τιμές. 
Ο θεσμός των εκπτώσεων είναι κάτι που ενδιαφέρει
τον επιχειρηματικό κόσμο, όμως, ενδιαφέρει και
τους καταναλωτές. Έχουμε χρέος όλοι να στηρίξου-
με το θεσμό. Εμείς από την πλευρά του ΥΠ.ΑΝ.  κά-
ναμε ό,τι είναι δυνατόν για να δώσουμε ουσία σε αυ-
τόν το θεσμό, που νομίζουμε ότι, έτσι κι αλλιώς,  ο
κόσμος τον αγκαλιάζει, αλλά πρέπει, ιδιαίτερα, αυ-
τήν την ώρα  να αποδώσει,  όσο γίνεται περισσότε-
ρο.

Ολοκληρώνεται η  εγκατάσταση μηχανολογικού εξο-

πλισμού, για την υποστήριξη βάσης δεδομένων του

Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 

Είναι η βάση δεδομένων, που έχει εγκατασταθεί

στην Κεντρική Ένωση και που πολύ σύντομα θα λει-

τουργήσει. 

Το Μητρώο θα δώσει τη δυνατότητα  σε  800.000 και

πλέον επιχειρήσεις να επικοινωνούν μεταξύ τους,

και με όποιον ενδιαφέρεται, έγκαιρα και έγκυρα. 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γ. Βλάχος κατά την επί-

σκεψή του στο ΚΕΕ δήλωσε ότι «Με το ξεκαθάρισμα
των Μητρώων σε όλα τα περιφερειακά επιμελητήρια
θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη μια σωστή ει-
κόνα, ούτως ώστε οι πληροφορίες που θα δίνονται,
όχι μόνο, στις επιχειρήσεις, αλλά και σε όλους τους
πολίτες που εμπλέκονται, να είναι πλήρεις, να είναι

ουσιαστικές, να επισπεύδουν και να απλουστεύουν
τις διαδικασίες και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει
η χώρα μας να βρεθεί πολλές θέσεις ψηλότερα στον
πίνακα της ανταγωνιστικότητας».

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

μηχανοργανώνεται και αποκτά Μητρώο

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ  Γιώργος Σουφλιάς έκανε δήλωση σχε-

τικά με την επιβολή νέων προστίμων σε 44 εταιρείες,  ύψους

1.758.400€, για περιβαλλοντικές παραβάσεις μετά από εισή-

γηση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Τα πρόστιμα αφορούν: 11 εταιρείες που βρίσκονται στο νομό

Βοιωτίας (ευρύτερη περιοχή Ασωπού), 10 στο νομό Αττικής, 5

στο νομό Θεσσαλονίκης και 18 σε άλλους νομούς της χώρας. 

Συγκεκριμένα, με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γιώρ-

γου Σουφλιά επιβάλλονται: 

α) πρόστιμο 300.000€ στα Λιγνιτορυχεία Πτολεμαϊδας και

150.000€ στα Λιγνιτορυχεία Μαυροπηγής (με έδρα το Νομό

Κοζάνης), γιατί δεν λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα

για τον περιορισμό της σκόνης και δεν γίνεται η κατάλληλη

διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων.

β) πρόστιμο 200.000€ στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης για πολλές

παραβάσεις λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλή-

των (Μ.Κ.Α.).

Τα πρόστιμα για τις υπόλοιπες παραβάσεις θα επιβληθούν

από τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών και τους Νο-

μάρχες.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Νόμο, τα πρόστιμα επιβάλ-

λονται από: 

– το Νομάρχη, όταν δεν ξεπερνούν τα 58.694,06€

– το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, για πρόστιμα από

58.694,06€ – 146.735,14€

– τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, όταν το πρόστιμο υπερβαίνει τα

146.735,14€

Δηλώσε δε  ότι όλοι οι σχετικοί φάκελοι των παραβάσεων

διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για ποινικές

κυρώσεις.

Πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις 

photobucket.com
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Οι φετινοί Διεθνείς Ιστιοπλοϊ-

κοί Αγώνες Ανοικτής Θάλασ-

σας με την επωνυμία "Aegean

Regatta", που διοργανώνει  το

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτι-

λίας, Αιγαίου & Νησιωτικής

Πολιτικής, σε συνεργασία με

την Επιτροπή Ανοικτής Θα-

λάσσης της Ελληνικής Ιστιο-

πλοϊκής Ομοσπονδίας και

τους Ομίλους: Ν.Ο. Χίου,

Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Ν.Ο. Σάμου,

Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, με συ-

ντονιστή Όμιλο για το 2009

τον Α.Ο. Αιγαίου. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν από

Κυριακή 23 μέχρι Σάββατο 29

Αυγούστου, στο Ανατ. Αιγαίο. 

Συμμετοχή μπορούν να δηλώ-

σουν όσοι έχουν σκάφη με

έγκυρο πιστοποιητικό καταμέ-

τρησης ORC International

(ORCi), IRC και O.R.C. Club,

ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύ-

τερου των 7 μέτρων, των οποί-

ων το ΠΓΕ επιτρέπει πλόες

τουλάχιστον κατηγορίας III

(ΠΔ 917/19-11-1979).

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέ-

πει να υποβληθούν στην

γραμματεία της Επιτροπής

Αγώνων το αργότερο μέχρι

την Κυριακή 23 Αυγούστου

και ώρα 14:00.

Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαι-

ας σε συνεργασία με την ΑΕ-

ΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ διοργάνωσαν

την 1η Γιορτή Γυμναστικής,

με τίτλο «Η μουσική του σώ-

ματος». Η εκδήλωση πραγμα-

τοποιήθηκε στο ανοιχτό θέα-

τρο του Λιμανιού, (24/6). Στην

εκδήλωση παρουσιάστηκαν

17 προγράμματα με τη συμμε-

τοχή 230 αθλητών από τα

τμήματα ρυθμικής και ενόρ-

γανης γυμναστικής των σω-

ματείων ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ,

ΓΑΣ Καλυβίων, Όμιλος Αντι-

σφαίρισης Λαυρίου, Α.Ο. Λα-

γονησίου, Φιλογυμναστικός

Σύλλογος Μεταμόρφωσης

«ΚΟΤΙΝΟΣ», Ολυμπιάδα Θρα-

κομακεδόνων καθώς και η

ΕΓΝΥΑ ΣΤΕΓΗ Λαγονησίου.

Σε όλα τα προγράμματα “ξεδι-

πλώθηκαν” οι  αθλητικές και

χορευτικές ικανότητες των

παιδιών και η έμπνευση και

επιμονή των προπονητριών

και προπονητών τους.   

Συγκινητικό  ήταν το πρό-

γραμμα που παρουσίασαν οι

αθλητές και αθλήτριες του

Σωματείου ΕΓΝΥΑ ΣΤΕΓΗ

Λαγονησίου. Δέκα αθλητές –

άτομα με νοητική στέρηση -

με το πρόγραμμά τους “Γυ-

μναστική για όλους”  απέσπα-

σαν το θερμότερο χειροκρό-

τημα. 

Στους συμμετέχοντες στην

εκδήλωση απονεμήθηκαν τι-

μητικά διπλώματα συμμετο-

χής και έπαθλα.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Μανώλης Τσαλικίδης έκανε

την έναρξη των καλοκαιρινών

εκδηλώσεων «ΦΩΚΑΪΚΑ

2009» και καλωσόρισε τους

αθλητές.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο

Πρόεδρος της ΑΕΣΑΦ ΚΟΥ-

ΡΟΣ  Γιώργος Σπυρίδης. 

Επίσης, παρευρέθησαν ο Δή-

μαρχος Θρακομακεδόνων

Θέμης Οικονόμου, ο Αντιπρό-

εδρος του Νομαρχιακού Συμ-

βουλίου Αν.Αττικής Αντώνης

Γάκης και πολλοί εκπρόσωποι

των ΟΤΑ. 

1η Γιορτή Γυμναστικής στην Παλαιά Φώκαια 

«Η μουσική του σώματος»

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο HABA WABA Festival που διοργανώθηκε από

την “Water Polo Development” και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία LEN από 1 έως 4 Ιουλίου

2009 στο Lignano Sabbiadoro της Ιταλίας. 

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης συμμετείχε με 41 παιδιά ηλικίας από 7 έως 11 ετών που σχη-

μάτισαν 5 Ομάδες. 

Οι Ομάδες του Ομίλου πέτυχαν ξεχωριστές διακρίσεις στην σημαντική αυτή πανευρωπαϊκή

διοργάνωση στην οποία πή-

ραν μέρος 380 παιδιά και 40

Ομάδες από την Ιταλία, τη

Γαλλία, την Ισπανία, την Ελ-

λάδα, την Ελβετία και το

Μαυροβούνιο.

Στην κατηγορία παιδιών

2000-2001 η Ομάδα του

ΝΟΒ με αγόρια γεννημένα

το 2000 (Παπάκια) αναδεί-

χθηκε Πρωταθλήτρια νικώ-

ντας στον μεγάλο τελικό

την Ισπανική Poble Nou με

14-3. Η άλλη ομάδα του

ΝΟΒ με αγόρια γεννημένα

το 2001 (Ψαράκια) κατέλαβε την 3η θέση. 

Στην κατηγορία παιδιών 1998-1999 η Ομάδα του ΝΟΒ (γοργόνες), η μόνη ομάδα που

αποτελείτο αμιγώς από κορίτσια κατέλαβε την 3η θέση, ενώ στην οκτάδα της διοργά-

νωσης κατετάχθηκαν και οι ομάδες του ΝΟΒ (Ποσειδώνες 98 και Δελφίνια 1999).

Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης που έλαβε χώρα στο κατάμεστο αμφιθέατρο του

αθλητικού κέντρου του Lignano Sabbiadoro, βραβεύθηκαν όλες οι Ομάδες με Κύπελλο,

δίπλωμα και μετάλλιο συμμετοχής ενώ ο Σπύρος Μπουλουγουράς αναδείχθηκε καλύτε-

ρος προπονητής με την επιτυχία της Ομάδας ΝΟΒ-παπάκια που κατέλαβε την 1η θέση. 

Κατά την διάρκεια της απονομής παρουσιάστηκε σε γιγαντοοθόνη χαιρετισμός του πο-

δοσφαιριστή της Barcelona Thierry Henry ενώ στον νεαρότερο Υδατοσφαιριστή Nicola

Aguaio της Poble Nou δόθηκε υπογεγραμμένη η φανέλα του διάσημου ποδοσφαιριστή

της Barcelona Messi.

Διακρίσεις των Ομάδων του ΝΟΒ

στο 2ο HABA WABA Festival

Πραγματοποιήθηκε το

αποχαιρετιστήριο καλο-

καιρινό BBQ πάρτι του

Nea Makri Tennis Club.

Η διασκέδαση ξεκίνησε

στα γήπεδα του Αθλητι-

κού Πάρκου όπου κατέ-

φτασαν πάνω από 200

μέλη και φίλοι, οι οποίοι

απόλαυσαν το φαγητό, το

ποτό και χόρεψαν μέχρι

τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η έφορος Σόνια Γεροδή-

μου καλωσόρισε τους πα-

ρευρισκόμενους και τόνι-

σε ότι η εκδήλωση στηρί-

χτηκε αποκλειστικά με χο-

ρηγούς τους οποίους ευ-

χαρίστησε. 

Επίσης ευχαρίστησε τους

εθελοντές, τους φίλους

του τέννις που βοήθησαν

αφιλοκερδώς. 

Στη συνέχεια έγινε απο-

νομή των διπλωμάτων και

των κυπέλων για το «1ο

Εσωτερικό Τουρνουά Παί-

δων» που πραγματοποιή-

θηκε τον Ιούνιο από την

προπονήτρια Πένυ Αλεβι-

ζοπούλου και τον υπεύθυ-

νο προπονητή Μιχάλη Γε-

ροδήμο.

Στην 1η θέση στην κατη-

γορία 6-11 χρονών βρέθη-

κε ο Ανδρομέδας Γιώργος

και στην κατηγορία 12-16

ο Κλεφτάκης Χρήστος. 

Η απονομή πραγματοποι-

ήθηκε από τον διευθυντή

της Κοινωφελής Επιχείρη-

σης Ν.Μάκρης Νίκο  Κρυ-

μάνδαλη, από τον χορηγό

Αντώνη Κακλαμάνο, τον

πρόεδρο του ΕΣΝΜ Μα-

νώλη Χατζηεμμανουήλ

και τον δημοτικό σύμβου-

λο και έφορο Γιάννη Αλε-

βιζόπουλο.

Το τμήμα αντισφαίρισης

του Επιμορφωτικού Συλ-

λόγου Νέας Μάκρης

έκλεισε τέσσερα χρόνια

λειτουργίας και συνεχίζει

τα μαθήματα τέννις από

1η Σεπτεμβρίου στο γή-

πεδα του Αθλητικού Πάρ-

κου Ν. Μάκρης. 

Πληροφορίες: 697 2244 897

Διεθνείς Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες

Ανοικτής Θαλάσσης 

Aegean Regatta 2009

Αποχαιρετιστήριο πάρτυ 

από το Nea Makri Tennis Club 

Την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοϊας

ανοιχτής θαλάσσης με σκάφη τύπου ΟRC

INTERNATIONAL στο Πρίντιζι της Ιταλίας κατέλαβε το

Ελληνικό σκάφος ΜΕΛΙΤΗ IV  με κυβερνήτη τον Γιώργο

Ανδρεάδη, αντιπρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος

και τον πλέον πολυνίκη σε αντίστοιχα πρωταθλήματα

σκαφών ανοιχτής θάλασσας με ελληνικό πλήρωμα.

Στο πρώτο σκαλί του βάθρου και πάλι το πλήρωμα του ΜΕΛΙ-

ΤΗ ΙV, το οποίο μετά από 7 ιστιοδρομίες στην Αδριατική, άφη-

σε πίσω του, Ιταλούς, Ρώσους, Τσέχους και Κροάτες να "χα-

ζεύουν " τα ελληνικά πανιά και την ελληνική σημαία!

Παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή πρωτιά
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Γράφαμε στο προηγούμενο

φύλλο για την απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Παλ-

λήνης να δεχθεί τις προτά-

σεις της εταιρίας REDS, η

οποία προωθεί την κατασκευή

εμπορικού κέντρου στον χώ-

ρο του Κτήματος Καμπά.

Ή αν θέλετε η εταιρία REDS

να δεχθεί τις προτάσεις του

Δήμου. Μια αμφίδρομη συμ-

φωνία.

Ενα μνημόνιο κατ’ ουσίαν δη-

λαδή που δεν δεσμεύει κανέ-

ναν, όπως στην πράξη έχει

αποδειχθεί (θυμηθείτε τα μνη-

μόνια που υπέγραψαν οι Δή-

μοι για τις παραλίες).

Εμείς σ’ αυτή τη φάση θα κρα-

τήσουμε τις επιφυλάξεις μας

και θα δημοσιεύσουμε την

απόφαση.

1) Αύξηση του ποσοστού του κοι-

νόχρηστου χώρου που θα περιέλ-

θει στο Δήμο από 40% σε 50%.

2) Δωρεάν μεταβίβαση στον Δήμο

Παλλήνης πλήρως αναπαλαιωμέ-

νου του εργοστασίου Καμπά για τη

δημιουργία ενός θεματικού πάρκου

με περιβαλλοντικές δραστηριότη-

τες, με μουσείο αρχαιολογικών ευ-

ρημάτων και ίσως ένα συνεδριακό

κέντρο, με χώρο μουσείου οίνου

και παράδοσης, παραδοσιακό κα-

φέ, ταβέρνες, κάβες κρασιών και

απαραίτητα τη δημιουργία ενός οι-

κολογικού αμπελώνα, 25 έως 30

στρεμμάτων, με σαββατιανό, που

θα συμπληρώνει το θεματικό πάρ-

κο. Η διαχείριση του εργοστασίου

και του θεματικού πάρκου θα γίνει

με προγραμματική σύμβαση μεταξύ

Δήμου και εταιρίας, που θα καθορί-

ζει τους όρους καθώς και τη δυνα-

τότητα του Δήμου να το χρησιμο-

ποιεί για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

3) Αντιμετώπιση των κυκλοφορια-

κών προβλημάτων όπως αυτές

έχουν διατυπωθεί εγγράφως αλλά

και διά ζώσης από τον Δήμαρχο

προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

Συγκεκριμένα: 

Α) Την κατασκευή της οδού Μάνης

που συνδέει τη Λεωφ. Λαυρίου με

την Παλαιοπαναγιά.

Β) Την κατασκευή της οδού Σολω-

μού.

Γ) Την κατασκευή συλλεκτηρίου

οδού που ενώνει τη Λ. Μαραθώνος

ΑΚ1 (Υμηττού-Ραφήνας) με την

Παλαιοπαναγιά Κ3 (Αττική Οδό).

Τα παραπάνω έργα θεωρούνται

αδιαπραγμάτευτα από τον Δήμο

Παλλήνης για την αντιμετώπιση

των υπαρχόντων κυκλοφοριακών

προβλημάτων της πόλης, αλλά και

όσων προκύψουν από την κατα-

σκευή και τη λειτουργία του Εμπο-

ρικού Κέντρου. 

Ήδη μετά τη συνάντηση του Δη-

μάρχου με τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

τα εν λόγω έργα έχουν μπει σε

διαδικασία μελέτης.

Αν τα παραπάνω έργα δεν έχουν

ολοκληρωθεί, ο Δήμος Παλλήνης

δε θα προχωρήσει στην αδειοδό-

τηση της λειτουργίας του Εμπορι-

κού Κέντρου. 

Η δήλωση της εταιρίας ότι θα έρθει

αρωγός στην επίλυση των κυκλο-

φοριακών προβλημάτων της περιο-

χής θεωρείται θετική, αλλά πιστεύ-

ουμε ότι η μελέτη και η κατασκευή

των παραπάνω έργων είναι υπο-

χρέωση του ΥΠΕΧΩΔΕ και από το

ΥΠΕΧΩΔΕ διεκδικούμε την υλο-

ποίησή τους.

4) Την κατάργηση των τεσσάρων

υπέρ-σουπερμάρκετ και τους χώ-

ρους στάθμευσης δίπλα στο 2ο Γυ-

μνάσιο, 2ο Λύκειο, το Κέντρο Εικα-

στικών Τεχνών και το Αθλητικό Κέ-

ντρο για τη δημιουργία ενιαίου χώ-

ρου πρασίνου με τους σχολικούς,

πολιτιστικούς και αθλητικούς χώ-

ρους. Ενώ πρέπει να υπογειοποιη-

θεί το τμήμα της σημερινής συλλε-

κτηρίου και Σολωμού για τη δημι-

ουργία δικτύου τοπικής κυκλοφο-

ριακής σημασίας στις οδούς Λεο-

νταρίου, Τριγωνίων, Αριστείδου.

5) Την αναπαλαίωση της Βίλας Κα-

μπά και την δωρεάν μεταβίβαση

στον Δήμο Παλλήνης με την αντί-

στοιχη επιφάνεια, ώστε το οικόπε-

δο να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο

και να είναι σε επαφή με τον κοι-

νόχρηστο χώρο του πολιτιστικού

κέντρου, ώστε να αποτελεί έναν

ενιαίο πολιτιστικό χώρο.

6) Εκτός από την αύξηση των κοι-

νόχρηστων χώρων σε 50% τουλά-

χιστον, να υπάρξει μείωση του συ-

ντελεστή δόμησης, ώστε από τα

115.000 τ.μ. περίπου, που πρότεινε

αρχικά η μελέτη, να κατασκευα-

στούν 90.000 τ.μ. περίπου συν το

εργοστάσιο.

7) Ο βιολογικός καθαρισμός θα εί-

ναι υπόγειος και: 

α) θα εξυπηρετεί και τους οικι-

σμούς Εργατικών Κατοικιών 1 και

Εργατικών Κατοικιών 2 με δωρεάν

συνδέσεις, ενώ

β) η εταιρία έχει την υποχρέωση

να εκπονήσει μελέτες δικτύων

ακαθάρτων για τους οικισμούς Κά-

ντζας και Αγίου Νικολάου. Τα δί-

κτυα θα κατασκευαστούν από τον

Δήμο και τα λύματα θα οδηγηθούν

σε τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρι-

σμό όπου ο Δήμος θα έχει την υπο-

χρέωση να συμμετέχει στα λει-

τουργικά του έξοδα καθώς και στη

διαδικασία έγκρισης του βιολογι-

κού καθαρισμού.

8) Για τα 160 στρέμ. κοινόχρηστων

χώρων που ανήκουν στο Δήμο Παλ-

λήνης, η εταιρεία οφείλει να εκπονή-

σει μελέτη ανάπλασης και να εκτε-

λέσει τα έργα, ο δε Δήμος να φρο-

ντίσει για τη συντήρηση των πάρ-

κων που θα κατασκευαστούν και θα

ανήκουν στην ιδιοκτησία του (άρ-

δευση, ηλεκτροφωτισμός).

9) Συνεργασία Δήμου και εταιρίας αλ-

λά και Εμπορικού και Βιοτεχνικού

Συλλόγου Παλλήνης, ώστε να προτι-

μώνται και με ειδικό καθεστώς οι

επαγγελματίες της πόλης. 

Κτήμα Καμπά

Η απόφαση

Δηλώσεις του 

Δημάρχου Παλλήνης 

Σπύρου Κωνσταντά

Με τη δική μας παρέμβαση, με την

πολιτική των πράξεων και όχι των

κραυγών, προσπαθήσαμε και επιτύ-

χαμε να έχουμε αποφασιστικό λό-

γο, υποβάλλοντας στην εταιρία αι-

τήματα και διεκδικήσεις μεγάλης

σπουδαιότητας για την πόλη μας. 

Και αυτό το επιτύχαμε παρότι ο νό-

μος δεν έδινε το δικαίωμα στον Δή-

μο να έχει δυνατότητα αποφασιστι-

κής παρέμβασης.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου, η οποία είχε τη συναίνεση του

μεγαλύτερου μέρους και της Μεί-

ζονος Αντιπολίτευσης, κάτι που

δείχνει ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

ψήφισαν με κύριο γνώμονα το καλό

της πόλης, είναι ρεαλιστική αλλά

και ιδιαίτερα διεκδικητική.

Κατανοώ τις όποιες αντιδράσεις

πολιτών και συλλόγων. Ανησυχούν

για το μέλλον της περιοχής που

διαμένουν και για την ισόρροπη

ανάπτυξη της πόλης. Όμως η πόλη

μας, οι δημότες μας, η τοπική μας

κοινωνία έχουν ανάγκη την πολιτι-

κή της αλήθειας, των πράξεων, του

ρεαλισμού. Οι τοπικές κοινωνίες θα

αναπτυχθούν μόνο όταν τα προ-

βλήματα τα αντιμετωπίζουμε με

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι

με κοντόφθαλμη και μικροπολιτική

διάθεση.

Εμείς, ως υπεύθυνη δημοτική αρχή,

δεν θέλουμε μια πόλη που κρύβε-

ται από τα προβλήματα, λέει πάντα

όχι και τελικά βγαίνει ηττημένη.

Εμείς έχουμε αποφασίσει να διεκ-

δικούμε και να κερδίζουμε.

Και αυτό θα συνεχίσουμε να κά-

νουμε!».

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο  αποφάσισε ομόφωνα,

την υπογραφή νέας Προγραμματικής Σύμβασης με-

ταξύ Νομαρχίας  και Δήμου Παλλήνης για την  επέ-

κταση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κάντζας και

τον εξοπλισμό με όλα τα απαραίτητα είδη ώστε να

παρέχει πλήρεις υπηρεσίες από τον Σεπτέμβριο του

2009.

Το έργο προϋπολογισμού 550.000 €, που χρηματο-

δοτήθηκε κατά 80% από την Νομαρχία και κατά 20%

από τον Δήμο Παλλήνης παραδόθηκε και με τη νέα

Προγραμματική Σύμβαση θα γίνει η προμήθεια του

απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία του εξο-

πλισμού.  Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Κάντζας στον

Δήμο Παλλήνης με αυτές τις προδιαγραφές θα μπο-

ρεί να εξυπηρετεί 30 βρέφη.

Η Νομαρχία βλέποντας τις αυξημένες ανάγκες για

αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών της Ανατολι-

κής Αττικής  έχει αναλάβει από κοινού δράσεις με

τους Δήμους και τις Κοινότητές της, προκειμένου να

καλύψει την ανάγκη σύγχρονων παιδικών και βρε-

φονηπιακών σταθμών.

Επέκταση βρεφονηπιακού σταθμού Παλλήνης

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς στο Νομαρχιακό Συμβούλιο,
ευχαριστεί για την χρηματοδότηση του βρεφονηπιακού σταθμού.


