
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 593
ΙΟΥΛΙΟΣ 2009
2525

ΣΠΑΤΑ:

τα βρήκαν με

το ΥΠΕΧΩΔΕ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ:

Διαφωνούν με τους 

οδικούς άξονες

σελίδα 22

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ: 

Αδήριτη ανάγκη

σελίδα 15

Υδραυλικά έργα

στο Κορωπί

“Πρωτοβουλία πολιτών”

μιλάει για τη Λουμπάρδα

σελίδα 14

1ο Φεστιβάλ Νεολαίας     

Γλυφάδας 

“Όποιος δεν οργίζεται 

με την αδικία, 

είναι συνένοχος”.
Κικέρων

Χάνεται το οικόπεδο
για το 3ο Γυμνάσιο-

Λύκειο Βούλας
Μετά από 3 απαλλοτριώσεις που έχουν αρθεί με δικαστικές απο-

φάσεις, είναι η τρίτη και φαρμακερή που έχει καταληκτική ημερο-

μηνία τον Αύγουστο του 2010, δηλαδή σε 12

μήνες.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΣΚ υποσχέθηκε

στη σύσκεψη ότι θα το τακτοποιήσει μέσα σε

18 μήνες!                                   Σελίδες 6,7

Πολιορκείται το Γραμματικό
παρά την απόφαση για διακοπή εργασιών από το Ειρηνοδικείο Μαραθώνα     Σελίδα 2,3

Η χορωδία Παλλήνης σε διεθνές φεστιβάλ

Σελίδα 12Σελίδα 15



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: scarabe@hol.gr

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

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

2 ΣΕΛΙΔΑ - 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Λουκιανός: ο ελληνιστής από

τη Συρία - γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ξύπνα φουκαρά! Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Για να υπάρχει ιστορική μνήμη Σελ. 8

Πλαστική σακούλα, απαράδεκτο! 

Σελ. 11

Το Οβρικόκαστρο του πολιτισμού

Σελ. 13

Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις

από το Δήμαρχο Βάρης Σελ. 3

Εγκαίνια παιδικών σταθμών 

και σχολείων Σελ. 16

Από τα έδρανα του Κοινοβουλίου Σελ.19

Σπιρουλίνα· η απόλυτη τροφή Σελ. 21

Πρόστιμα σε Κέντρα Αδυνατίσματος Σελ.22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Προχτές βρέθηκα περαστικός στην Αθήνα και οι εικόνες που

είδα με προβλημάτισαν:

α) Από τους επωχούμενους σε μοτοσυκλέττες  στους δέκα οι

τέσσερεις  δεν φορούσαν κράνος. Περνούσαν μπροστά από

τροχονόμους και κανείς δεν τους σταματούσε. Στο γυρισμό

στη Λεωφ. Βουλιαγμένης αντάμωσα περιπολικά να στριμώ-

χνουν τα ‘’παπάκια’’. Φαίνεται ότι η κάθε περιοχή έχει και τους

δικούς της νόμους και δεν το γνώριζα.

β)  Στην οδό Πανεπιστημίου, δίπλα μου κατηφόριζε ένα άθλιο

Ντάτσουν  φορτηγάκι, παμπάλαιο με σβυσμένους αριθμούς και

υπερβολικά φορτωμένο με παλιοσίδερα προεξέχοντα από

όλες τις πλευρές και γωνίες!  Συν τοις άλλοις, με το μεγάφω-

νο στη διαπασών  διαλαλούσε ότι καθαρίζει υπόγεια. Περνού-

σε ανενόχλητα μπροστά από τους εν υπηρεσία αστυνομικούς

διασχίζοντας την τουριστική Αθήνα! 

γ) Είδα πολλούς Κινέζους και Ιαπωνέζους τουρίστες. Ομολογώ

πως δεν τους ρώτησα αν βρήκαν, Ακρόπολη και Μουσεία ανοι-

κτά. 

γιαννης κορναρακης του μανθου

Μετά τα μελανά γεγονότα στο

Γραμματικό από την κυβενητική

εξουσία και τους “στρατιώτες της”,

όπου είδαμε ματωμένους πολίτες

να προσπαθούν να αντισταθούν

στην παραβίαση βασικών στοιχείων

μιας ευνομούμενης πολιτείας, η τα-

λαιπωρία των κατοίκων του Γραμ-

ματικού συνεχίζεται.

Αφού εγκατέστησαν τους εργολά-

βους τα ΜΑΤ πολιορκούν το Γραμ-

ματικό, έτσι που να μη μπορεί κα-

νείς να ανέβει πάνω στο χώρο που

προετοιμάζουν για ΧΥΤΑ. Την περα-

σμένη Κυριακή τετάστια συγκέ-

ντρωση πραγματοποιήθηκε από το

διαδημοτικό συντονιστικό όργανο

και όμορων Δήμων, όπου έβγαλαν

κοινό ψήφισμα (δημοσιεύεται παρα-

πλεύρως).

Την  Τρίτη 21 Ιουλίου 3 ιδιοκτήτες

της περιοχής όπου ο αρμόδιος

υπουργός χωροθετεί ΧΥΤΑ κατέθε-

σαν δικόγραφο και ζήτησαν τη δια-

δικασία Ασφαλιστικών Μέτρων στο

Ειρηνοδικείο Μαραθώνα. 

Το ειρηνοδικείο Μαραθώνα εξέδω-

σε προσωρινή διαταγή (αριθμός

απόφασης 111/09) που: 

Απαγορεύει τη διενέργεια οποιασ-

δήποτε εκσκαπτικής πράξης 

ή άλλης προσβλητικής της νομής

πράξης εντός του επιδίκου ακινή-

του όπως αυτό περιγράφεται στην

αίτηση -συνολική έκταση 201

στρέμματα- μέχρις ότου συζητηθεί

η αίτηση στο ακροατήριο. (Μέσα

Οκτωβρίου).

Την εκτέλεση της παραπάνω διατα-

γής το ειρηνοδικείο αναθέτει στο

Διοικητή του ΑΤ. Μαραθώνα.

Καλούν λοιπόν για  μια ακόμα φορά,

την αστυνομία να σεβαστεί τους

νόμους και να αποχωρήσει από το

Γραμματικό. 

Καλούν για μια ακόμα φορά τον

Υπουργό κο Παυλόπουλο και τον

Υφυπουργό κο Νάκο να σταματή-

σουν αυτό το έγκλημα που πάνε να

επιβάλλουν ετσιθελικά. 

Δεν έχουν μελέτες, δεν έχουν προ-

χωρήσει σε απαλλοτριώσεις, δεν

έχουν να παραθέσουν καμία λύση

για το ζήτημα των σκουπιδιών και

υπεκφεύγουν δημιουργώντας νέες

χωματερές που είναι προσωρινή λύ-

ση και δεν δίνουν οριστική λύση

στο πρόβλημα. 

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, οι αντίδικοι

κατέθεσαν νέα αγωγή, ότι η έκταση

ανήκει στο Δημόσιο και όχι σε ιδιο-

κτήτες!

Συζητήθηκε την επομένη στο Ειρη-

νοδικείο Μαραθώνα, το οποίο επι-

φυλάχθηκε να αποφασίσει μέχρι

την προσεχή Δευτέρα.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα

ΜΑΤ συνεχίζουν να “πολιορκούν” το

Γραμματικό. Οι κάτοικοι βρίσκονται

“εντός των τειχών”.

Εντύπωση ακόμη προκαλεί η “σιω-

πή” των καναλιών. Αλλοτε για “ψύ-

λου πήδημα” τρέχουν με τις κάμε-

ρες σε κάθε ραχούλα.  Μετά την

επομένη των γεγονότων, έπεσε βα-

θιά σιωπή.

Πού είναι τα ρεπορτάζ για τα ανύ-

παρκτα σχέδια των “σύγχρονων ερ-

γοστασίων που πάνε να κατασκευά-

σουν στο Γραμματικό και την Κερα-

τέα”; Πού είναι οι εκπομπές για τις

τριτοκοσμικές χωματερές που επι-

χειρούν. 

Είναι δυνατόν να μπαίνουν σε “δια-

τεταγμένες γραμμές”; 

Πολιορκείται
παρά τη απόφαση για διακοπή εργασιών

Απορίες και Παρατηρήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 24.7.09

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6783

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης διακηρύσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, βάσει των υπ’

αρ. 170/09 αποφάσεων του Δ.Σ., η εκμίσθωση δύο (2) κοινοχρήστων πα-

ραλιακών χώρων, για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων, για χρονι-

κό διάστημα τριών (3) ετών, αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής

ης σύμβασης.

Συγκεκριμένα: 

Τιμή εκκίνησης για κάθε περιοχή ορίζεται:

Α. Παραλία Λιμανάκι Μαλτσιλιώτη το ποσό των 4.100,00 ευρώ

Β. Παραλία ένντι πλαζ Αστέρα το ποσό των 3.400,00 ευρώ

Οι δημοπρασίες θα διενεργηθούν στο Δημοτικό Κατάστημα, στις

5.8.2009, ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ωρα έναρξης των δημοπρασιών ορίζεται η 9.00πμ.μ. με σειρά προτεραι-

ότητας: 

Α. Παραλία Λιμανάκι Μαλτσινιώτη, Β. παραλία έναντι πλαζ ΑΣΤΕΡΑ. Ωρα

έναρξης της δημοπρασίας Β, θα είναι η ώρα λήξης της Δημοπρασίας Α.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για κάθε δημοπρασία είναι: α) η

προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του

Τ.Π.Δ. σε ποσοστό 10% επί της τιμής εκκίνησης αορίστου διάρκειας και

β) δεύτερης εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του

Τ.Π.Δ., ποσού 1000€.

Απαραίτητος είναι ο εγγυητής για την κάθε δημοπρασία που θα συνυπο-

γράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Πληροφορίες και παραλαβή των λεπτομερών όρων των δημοπρασιών:

9.00π.μ. - 14.00μ.μ. στο γραφείο της Δ.Ε.

Ο Δήμαρχος

α/α

Ο Αντιδήμαρχος

Σπυράγγελος Πανάς

Οι φωτιές δεν μας αφήνουν!

Στην Παλλήνη τρέχανε αυτή την εβδομάδα να

σβήσουν φωτιά που ξεκίνησε από λάστιχα στην

Κάτω Μπαλάνα, αλλά και στο Βακαλόπουλο, οι

οποίες όμως έσβησαν γρήγορα χωρίς να κατα-

στρέψουν πράσινο.

Και στη Γλυφάδα ξανά!

Δεν πέρασε ούτε ένας μήνας, όταν μόλις προχθές φού-

ντωσε πάλι ο Υμηττός στην Αιξωνή της Γλυφάδας.

Ξανά τα πυροσβεστικά, ξανά τα ελικόπτερα. Το ίδιο μέ-

ρος· τι έκαιγε; τα καμένα και ό,τι είχε απομείνει.

Αν δεν απαγορευθεί δια νόμου και με ποινές αβάστα-

χτες, η οικοδόμηση στις καμένες περιοχές δεν θα στα-

ματήσουμε ποτέ να έχουμε πυρκαγιές και να κλαίμε κρο-

κοδείλια για τα δάση που χάνουμε.
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Η  Βάρη καταδικάζει το σκοταδισμό

και την οπισθοδρόμηση

Καταδικάστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βάρης η

ανακοίνωση της αόρατης και ανώνυμης Ένωσης Κατοίκων Δήμου

Βάρης που εμφανίστηκε στην πόλη μας.

Οι επικεφαλείς όλων των παρατάξεων χαρακτήρισαν απαράδεκτη

και κακόβουλη τη συγκεκριμένη ανακοίνωση τονίζοντας ότι τέτοι-

ες ενέργειες δυναμιτίζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και προά-

γουν το σκοταδισμό και την οπισθοδρόμηση. 

Κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία τους οι θρασύδειλοι εμπνευ-

στές της ανακοίνωσης βάλουν κατά πάντων, διαστρεβλώνοντας

την αλήθεια με αήθεις κατηγορίες για πρόσωπα και θεσμούς. Χα-

ρακτηρίζουν μεταξύ άλλων βολεμένη την κα Αγγελική Ράπτη στο

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης. Ωστόσο δεν υπάρχει ούτε ένας δημότης

μας που να μη γνωρίζει ότι η κα Ράπτη παρέχει τις υπηρεσίες της στο Δήμο αμι-

σθί. Παράλληλα ασχολείται με τον πολιτισμό ως μέλος του Επιμορφωτικού Συλ-

λόγου  τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια. Στην ίδια ανακοίνωση η ανώνυμη  Ένω-

ση Κατοίκων ρωτά που είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Παρεμπιπτόντως αυ-

τό ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το Δημοτικό Συμβούλιο…

Δυστυχώς τέτοιες ενέργειες αποτελούν δυσφήμιση για την πόλη μας αφού πα-

ράγουν μόνο αρρωστημένες αντιλήψεις και φασιστικές πρακτικές. Οι επίδοξοι

σωτήρες του Δήμου μας θα πρέπει να βρουν άλλες μεθόδους για να επικοινω-

νήσουν με τον κόσμο. Αυτές που χρησιμοποιούν είναι καταδικαστέες από όλους.

Μήνυμα προς επίδοξους καταπατητές

Άμεσα και με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η προσπάθεια κατάσβεσης τριών

πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στα όρια του Δήμου Βάρης, την περασμένη εβδο-

μάδα. Η ομάδα πυρασφάλειας του Δήμου και η Εθελοντική Ομάδα

πυροπροστασίας του έδρασαν αστραπιαία και η δεκάωρη μάχη με

τις φλόγες είχε ως αποτέλεσμα οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν

στην οδό Φλέμινγκ, στο Πεδίο Βολής της Σχολής Ευελπίδων και

στη θέση Πευκωτό στη Λαθούριζα να σβήσουν χωρίς να προκαλέ-

σουν περαιτέρω ζημιές.

Ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας αφού συνεχάρη

τους συντελεστές της προσπάθειας κατάσβεσης των πυρκαγιών

τόνισε: “Θέλω να πιστεύω ότι οι πυρκαγιές αυτές προήλθαν από
αμέλεια η απροσεξία κάποιων πολιτών. 
Σε αντίθετη περί-

πτωση θέλω να στείλω ένα σαφέ-
στατο μήνυμα σε επίδοξους κατα-
πατητές. 

Στα σημεία που εκδηλώθηκαν
πυρκαγιές προγραμματίσαμε ήδη
μια μεγάλη δεντροφύτευση για
τον προσεχή Οκτώβριο. Ούτε ένα
τετραγωνικό δεν θα μείνει ακάλυ-
πτο”.

το Γραμματικό
από το Ειρηνοδικείο Μαραθώνα

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νίκος Κού-
κης με επιστολή του απευθύνεται στον Ει-
σαγγελέα αθηνών περιγράφοντας τα όσα
βιώνουν οι κάτοικοι και ζητάει την άμεση
παρέμβασή του.

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα, 

Η περιοχή, όπου προβλέπεται να κατα-

σκευασθεί ένας εκ των Χώρων Υγειονομι-

κής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ευρί-

σκεται στη θέση Μαύρο Βουνό του Γραμ-

ματικού Αττικής και έχει χωροθετηθεί σε

έκταση 517,3 συνολικά στρεμμάτων. 

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα,

υπάρχει καθημερινή παρουσία ισχυρών

αστυνομικών δυνάμεων, που έχουν όμως

παραταχθεί όχι στην χωροθετημένη για

την κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. έκταση, αλλά

σε μία εκτεταμένη περιμετρική ζώνη ακτί-

νας 2 χλμ. γύρω από την περιοχή αυτή,

όπου και απαγορεύουν αδικαιολόγητα τη

διέλευση των κατοίκων. Αποτελεί καθημε-

ρινό φαινόμενο, δεκάδες κάτοικοι της πε-

ριοχής να ταλαιπωρούνται συνεχώς από

τις αστυνομικές δυνάμεις, αφού δεν τους

επιτρέπουν την  κίνηση και την ελεύθερη

κυκλοφορία σε μία ευρύτερη περιοχή, που

απέχει πολύ από τον τόπο εκτέλεσης των

εργασιών κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α. Ακόμη

και η πρόσβαση στο Ναό της Παναγίας της

Οδηγήτριας, που ευρίσκεται πλησίον της

χωροθετημένης έκτασης, παρεμποδίζεται. 

Σημειώνεται δε ότι και προσωπικώς εγώ,

υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της

Κοινότητας Γραμματικού Αττικής, ταλαιπω-

ρούμαι καθημερινώς επί 30’ της ώρας, προ-

κειμένου να μου επιτραπεί η διέλευση από

την περιοχή και η μετάβαση στο χώρο κα-

τασκευής του Χ.Υ.Τ.Α., ενώ υπήρξαν φο-

ρές που δεν μου επετράπη καν.  

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις

έχουν διακόψει την κυκλοφορία επί της

κοινοτικής οδού από το Γραμματικό προς

το Σέσι, με συνέπεια οι αγρότες της περιο-

χής να είναι αναγκασμένοι να κινούνται

περιμετρικά και να διανύουν 18 αντί για 2

χλμ. μέσα από δύσβατες εκτάσεις. 

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ιδιαιτέρως

ότι στη χωροθετημένη περιοχή των 517,3

στρεμμάτων για την κατασκευή του

Χ.Υ.Τ.Α. υπάρχουν πολλές εκτάσεις, που

δεν έχουν απαλλοτριωθεί και στις οποίες

παρά ταύτα απαγορεύεται από τις εκεί ευ-

ρισκόμενες αστυνομικές δυνάμεις η πρό-

σβαση των ιδιοκτητών τους, με αποτέλε-

σμα να εγείρονται σοβαρά ζητήματα διατα-

ράξεως της νομής και προσβολής εμπραγ-

μάτων δικαιωμάτων των ιδιοκτητών τους.

Όπως αντιλαμβάνεσθε, η υφιστάμενη και

αδικαιολογήτως παρατεινόμενη αυτή κατά-

σταση στην περιοχή έχει πραγματικά εξορ-

γίσει τον τοπικό πληθυσμό, που ταλαιπω-

ρείται αφάνταστα ακόμη και για τις πλέον

απλές καθημερινές του μετακινήσεις. Κα-

θημερινώς δέχομαι οξύτατες διαμαρτυρίες

αγανακτισμένων συμπολιτών μου, που κά-

νουν λόγο -με μία δόση υπερβολής- ότι η

περιοχή τελεί υπό κατοχή, από τη στιγμή

που δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα

κτήματά τους, ούτε ακόμη και στο ναΐσκο

της Παναγιάς.

κ. Εισαγγελέα,

Πράγματι, οι κάτοικοι του Γραμματικού

στερούνται του δικαιώματός τους να μετα-

κινούνται και να κυκλοφορούν στην περιο-

χή ελεύθερα, καθώς και να έχουν ελεύθε-

ρη πρόσβαση στην ιδιοκτησία τους. Η κα-

τάσταση αυτή δεν είναι δυνατόν να συνε-

χισθεί, γιατί έχει ήδη προκαλέσει έντονες

αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιο-

χής και εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο οι αντι-

δράσεις αυτές να λάβουν απρόβλεπτες

διαστάσεις, πυροδοτώντας διενέξεις και

συγκρούσεις. 

Για τους λόγους αυτούς, προκειμένου να

αποφευχθούν τέτοιες δυσάρεστες εξελί-

ξεις και να εκτονωθεί εν γένει η τεταμένη

αυτή κατάσταση, ζητούμε την άμεση πα-

ρέμβασή Σας προς το σκοπό αυτόν και πα-

ρακαλούμε για τις δικές Σας ενέργειες.   

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού

Νίκος Κούκης

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

Το Διαδημοτικό συντονιστικό όργανο

Δήμου Μαραθώνα, Κοινοτήτων Γραμ-

ματικού, Βαρνάβα, και οι κάτοικοι Μα-

ραθώνα Γραμματικού και Βαρνάβα

στην ανοιχτή δημόσια συνεδρίαση

στις 19/7/2009 παρουσία 1000 κατοί-

κων αποφάσισαν ομόφωνα:

• Καταγγέλλουν την ωμή βία των δυ-

νάμεων καταστολής ενάντια στους

αγωνιζόμενους κατοίκους.

• Καταγγέλλουν τις απειλές της

ασφάλειας σε βάρος των αγωνιζό-

μενων συμπολιτών μας.

• Απαιτούν την άμεση απομάκρυνση

των ΜΑΤ από το Γραμματικό.

• Απαιτούν την απομάκρυνση των αν-

δρών ασφαλείας από τα μέρη μας.

• Απαιτούν την διακοπή των εργα-

σιών και την άμεση απομάκρυνση

των μηχανημάτων από το Μαύρο

Βουνό Γραμματικού.

Δηλώνουν ότι η αντίσταση συνεχί-

ζεται.
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“ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ” 
του Αισχύλου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

26 Ιουλίου, 21:00  Θέατρο Λαγονησίου Δήμου Καλυβίων

1-2 Αυγούστου, 21:00, Θέατρο Σάρρα, Μαρκοπούλο

28 Αυγούστου 2009, 21:00  Θέατρο Δεξαμενής Δήμου

Κορωπίου

είσοδος: 15 ευρώ κανονικό, 12 ευρώ φοιτητικό 

“ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ” Καραολή & Δημητρίου 5 Μαρκόπουλο, 
τηλ.: 2299 0 40803  www.periaktoi.gr    – mailto:info@periaktoi.gr 

Λαϊκή Βραδιά στη Βάρη
Κυριακή 26 Ιουλίου

Λαϊκή Μουσική βραδιά με το συγκρότημα

“Μουσική πορεία” στην Παιδική χαρά Χερώ-

ματος, ώρα 21.00.

ΣΟΦΙΑ ΒΟΣΣΟΥ

& ΣΟΦΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ

Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου παρουσιάζει

τη Σοφία Βόσσου και τη Σοφία Αβραμίδου, σε μια μοναδι-

κή εμφάνιση τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 9.00 μ.μ.

στο θέατρο Σάρα, στο Μαρκόπουλο.

Δυο γυναίκες, η κάθε μια με τη δική της διαδρομή και επι-

τυχίες στο χώρο της ελληνικής σκηνής, συναντιούνται

μουσικά μέσα από τα

τραγούδια του Μίκη

Θεοδωράκη, Μάνου

Λοΐζου και Μάνου

Χατζιδάκι. 

Στη δεύτερη ενότητα

της βραδιάς, το πρό-

γραμμα θα επιχειρή-

σει μια ενδιαφέρου-

σα μουσική διαδρομή

σε τραγούδια που

γράφτηκαν κυρίως

για τις γυναίκες.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 

Ο JASON YARDE ξεκίνησε στα 16 του χρόνια να παίζει άλ-

το και σοπράνο σαξόφωνο με τους Jazz Warriors, αποτελώντας

τότε,   το νεότερο μέλος αυτού του σπουδαίου συγκροτήματος.

Έκτοτε υπήρξε μέλος

των Quite Sane, Louis

Moholo's groups, Afro

Blok, Mano Ventura's Noh

Ground, Phil Robson 8tet,

Nikki Yoeh's Infinitum και

του δικού του πολυβρα-

βευμένου συγκροτήμα-

τος j-life. 

Ως παραγωγός είναι

υπεύθυνος για ένα με-

γάλο αριθμό άλμπουμ

της εταιρεία Dune. Ο

Jason Yarde έχει περιο-

δεύσει όλο τον κόσμο

δίνοντας συναυλίες αλ-

λά και οργανώνοντας

εργαστήρια για μουσι-

κούς.

Τα τελευταία δύο χρόνια, συμμετέχει ως σαξοφωνίστας στο συ-

γκρότημα του ντράμμερ – θρύλου Jack De Johnette.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑΣ & THE FUNK WIZARDS 
Το group παρουσιάζει αποκλειστικά συνθέσεις του σαξοφωνίστα

Γιάννη Κασσέτα (απόφοιτος του berklee) από τον πρώτο του δί-

σκο, ο οποίος έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από έγκυρα μου-

σικά περιοδικά (Δίφωνο, Τζαζ & jazz,Αθηνόραμα).

Το χαρακτηριστικό των συνθέσεων του είναι οι πολλαπλές επιρ-

ροές από την τζαζ των 60’s[J.Coltrane] μέχρι την jazz-funk των

70's[Herbie Hancock] και από τον σημερινό τζαζ ήχο της Νέας

Υόρκης [Steve Coleman,Wynton Marsalis] ως την ρυθμική παρά-

δοση της μουσικής μας..

Οι Funk Wizards αποτελούνται από καταξιωμένους μουσικούς

στο είδος τους, έχοντας μεμονωμένα ο καθένας δώσει αρκετές

συναυλίες ανά τον κόσμο.

Η BBΒ Balkan Brass Band – Fanfare Transylvania
είναι  μπάντα 10 χάλκινων πνευστών (Fanfare) από τη Ρουμανία,

από  την πόλη Alba, που βρίσκεται στην φημισμένη σε όλο τον

κόσμο περιοχή της Τρανσυλβάνιας.  

Η  μπάντα απαρτίζεται από 10 δεξιοτέχνες, τσιγγάνους - Ρομά,

μουσικούς, που παίζουν με απαράμιλλο τρόπο τα παραδοσιακά

Ρουμάνικα τραγούδια και τις μελωδίες, που ακούγονται διασκευ-

ασμένες με διάφορους τρόπους σε ολόκληρο τον κόσμο, συνε-

παίρνοντας το κοινό.  

Η μπάντα συναρπάζει με τους χορευτικούς ρυθμούς και τις εξαί-

σιες Βαλκανικές μελωδίες, οι οποίες  ξεσηκώνουν το κοινό, σε

όλα τα μήκη και πλάτη της γης.  

Οι Vuslat παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με δικά τους αλλά και

διασκευασμένα τραγούδια στα οποία  η jazz μουσική συναντά την

ethnic, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα.

Δωδεκανήσου & Κρήτης 78, Πετρούπολη

τηλ: 210 5062166 -5012402 - fax: 210 5062166

petrasfestival@petroupoli.gr

Βραδιά  jazz στο Θέατρο Πέτρας
Τετάρτη 29 Ιουλίου, 9:30μ.μ.

Η ΚΡΙΝΙΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Σστο Μύλο ArtCafe

Το Πνευματικό Κέντρο

Δήμου Μαρκοπούλου

διοργανώνει και παρου-

σιάζει τη μουσική παρά-

σταση «Σου κάνω ένα

δώρο…» με την Κρινιώ

Νικολάου και το Γιώργο

Μορίκη, την Παρα-

σκευή 31 Ιουλίου στις

9.30 μ.μ. στο Μύλο

Artcafe, στην πλατεία

Περικλή Εμπειρίκου

στο Μαρκόπουλο.

Η γνωστή καλλιτέχνης

Κρινιώ Νικολάου, επι-

λέγει έντεχνα τραγούδια μέσα από τις προσωπικές της

δουλειές, όπως επίσης και γνωστά τραγούδια της ελλη-

νικής και διεθνούς μουσικής σκηνής.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων του χώρου της εκδή-

λωσης, το κοινό θα πρέπει πρώτα να επικοινωνεί για κρα-

τήσεις στο τηλ. 22990 24711.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Μαρκόπουλο τραγουδάει
LIVELIVE

CINE ΓΕΡΑΚΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Γαργηττού & Ευμένους - Τηλ.: 210 66.12.717

ΠΕΜΠΤΗ 23 έως & ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Ιουλίου

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ 3: 

Η ΑΥΓΗ ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ
(ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS) ΗΠΑ, 2009

Σκηνοθεσία. Κάρλος Σαλντάνια, Μάικ Θερμάιερ. 

Διάρκεια. 96 λεπτά. Ώρες προβολών. 21.00 – 23.00 (Στα

Ελληνικά) (Μία προβολή)
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Locksmith

Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας στα

πλαίσια του κύκλου των φετινών

πολιτιστικών εκδηλώσεων “Φωκαϊ-

κά” διοργανώνει έκθεση φωτογρα-

φίας με τίτλο:

«Felix Sartiaux 1913-1920 – Πρό-

σωπα και τοπία από τη Φώκαια

της Ιωνίας».

Θα εκτεθούν φωτογραφίες από το

αρχείο του Γάλλου Αρχαιολόγου

και φιλέλληνα Felix Sartiaux που

βρέθηκε στην Ιωνική Φώκαια τις

περιόδους 1913-1914 και 1919-

1920, έζησε από κοντά τα γεγονό-

τα του τραγικού διωγμού του 1914

αλλα και τον προσωρινό επαναπα-

τρισμό των Φωκιανών το 1919 και

απαθανάτισε με το φωτογραφικό

του φακό ιστορικές στιγμές.

Ήδη, ένα μέρος των φωτογραφιών

του Sartiaux έχουν εκδοθεί σε λεύ-

κωμα από την Κοινότητα Π. Φώκαι-

ας και το Ριζάρειο Ίδρυμα.

Η έκθεση που θα γίνει στο χώρο

του λιμανιού της Π. Φώκαιας ξεκί-

νησε την Παρασκευή 24 Ιουλίου

και θα είναι ανοιχτή για το κοινό

από τις 20:00 ως τις 23:00.

Το Σάββατο 25 Ιουλίου θα πραγμα-

τοποιηθεί στο θέατρο του λιμανιού

της Π. Φώκαιας εκδήλωση με τίτ-

λο: «Φώκαια-Μασσαλία, ταξίδι δί-

χως τέλος στη Μεσόγειο».

Στην εκδήλωση αυτή, ο Διευθυ-

ντής του Αρχαιολογικού Μουσείου

της Μασσαλίας Vedran, ο Πρόε-

δρος της Κοινότητας Π. Φώκαιας

Μ. Τσαλικίδης και ο ιστορικός φω-

τογραφίας-συγγραφέας Γιακου-

μής θα αναφερθούν στις σχέσεις

της Φώκαιας με τη Μασσαλία (ως

γνωστόν η Μασσαλία είναι αποικία

των αρχαίων Φωκαέων), στην

ιστορία των προσφύγων Φωκιανών

μετά το ’14 και το ’22 αλλά και για

την περιπέτεια του φωτογραφικού

και ιστορικού αρχείου του Felix

Sartiaux.

Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσική

και τραγούδια από την τραγουδί-

στρια Σταυρούλα Μανωλοπούλου.

Έκθεση φωτογραφίας στην Παλαιά Φώκαια

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο ανοιχτό Θέατρο του Γυ-

μνασίου-Λυκείου της Ραφήνας, παρουσιάζεται η πρωτο-

ποριακή συναυλία κλασικής και λαϊκής μουσικής σε μιαν

ενιαία εκδήλωση με θέμα: «Ο “Επιτάφιος” του Γιάννη Ρί-
τσου σημείο καμπής στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη». 

Χάρη στο ενδιαφέρον αυτό πείραμα, συνύπαρξη κλασικής

με λαϊκή μουσική, που πριν ένα χρόνο εντυπωσίασε το

Λονδίνο, σύμφωνα με τον εμπνευστή και οργανωτή του,

βιολιστή Αναστάση Μαυρουδή, αποτελεί φυσική εξέλιξη

στην ενδιαφέρουσα συνθετική πορεία του μεγάλου μας

μουσουργού Μίκη

Θεοδωράκη. 

Τον «Επιτάφιο» του

Μίκη Θεοδωράκη ερ-

μήνευσε (και θα ερ-

μηνεύσει στη Ραφή-

να) ο λαϊκός τρα-

γουδιστής Σταύρος

Αβράμογλου. Με τη

συναυλία αυτή, που

συνδιοργανώνεται

από τη Δημοτική

Κοινωφελή Εταιρεία

Αθλητισμού και Πο-

λιτισμού με τη συ-

νεργασία του Πνευ-

ματικού Κέντρου του Δήμου και του Συλλόγου των Φίλων

της Μουσικής Ραφήνας, η πόλη γιορτάζει τα 100 χρόνια

από τη γέννηση του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη Σονάτα για βιολί και πιά-

νο (1948) του Μανώλη Καλομοίρη, τη Σονάτα για σόλο

βιολί (1925) του Νίκου Σκαλκώτα, τη Σονατίνα για βιολί

και πιάνο «Κρητική» (1952) του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς

και όλο τον Επιτάφιο του συνθέτη σε ποίηση Γιάννη Ρί-

τσου. Εκτός από το βιολιστή Αναστάση Μαυρουδή συμ-

μετέχει η βραβευμένη πιανίστα Anahit Chaushyan, ενώ

τον Σταύρο Αβράμογλου θα συνοδεύουν η Χριστιάνα Αν-

δριοπούλου στο τραγούδι, ο Γιώργος Τζωρτζής κι ο Πά-

ρης Σκέντος στο μπουζούκι, ο Τεό Λαζάρου στο μπάσο κι

ο Γιώργος Αρσενίδης στο πιάνο. 

Ο βιολιστής Αναστάσης Μαυρουδής, που μεγάλωσε στη Ραφή-

να, υπήρξε μαθητής του Τάτση Αποστολίδη και αποφοίτησε με

άριστα από το Ωδείο Αθηνών (2003) και από το Royal Academy of

Music του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (2006). Βραβευμένος με

δύο Πρώτα Βραβεία στους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Αγώ-

νες του Υπουργείου Παιδείας (1998 & 2001), ίδρυσε το μουσικό

σύνολο «Τέττιξ» και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της «Fugata», ενώ

έχει εμφανιστεί με έργα Μουσικής Δωματίου στην Ελλάδα, το

Λονδίνο, τη Βενετία και τη Φλωρεντία. Ως σολίστ έχει συμπράξει

με ελληνικές και ξένες ορχήστρες από την Αγγλία, τη Γερμανία,

την Ουγγαρία και τη Ρουμανία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εί-

ναι κάτοχος Master και υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο

του Λονδίνου με θέμα τη Μουσική Δωματίου για σύνολα εγχόρ-

δων από Έλληνες συνθέτες του 20ου αιώνα.

Ο τραγουδιστής Σταύρος Αβράμογλου, γεννημένος στις Σέρρες

από πρόσφυγες γονείς, κατοικεί μόνιμα στη Ραφήνα. Σπούδασε

κιθάρα και αρμόνιο στο Ωδείο Σερρών και ορθοφωνία στη Σχολή

Κώστα Κλάβα. Το 1985 κυκλοφόρησε σε βινύλιο τον πρώτο δίσκο

με τίτλο «Χαμόγελο μου». Σε cd κυκλοφορούν το «Ρεμπέτικο Αλ-

φαβητάρι» (2005), «Το Τελευταίο μου τσιγάρο» (2006), «Σαν Τρα-

γούδι Παλιό» (2008), «Ζηλεύω το φεγγάρι» (2009). Τον Αύγου-

στο του 2008 στα «Τσιτσάνεια», το τραγούδι «Προσποιούμαι»,

που τραγούδησε πήρε το Βραβείο Καλύτερου Στίχου. 

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, στο θέατρο

του Γυμνασίου-Λυκείου, έναν καλλιτεχνικά χώρο 1000

θέσεων που δημιουργεί κάθε καλοκαίρι το Πνευματικό Κέ-

ντρο της Ραφήνας.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ
100 χρόνια από τη γέννηση του Γιάννη Ρίτσου

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 25  ΙΟΥΛΙΟΥ

Αφιέρωμα 

στον Γιάννη Ρίτσο

ΤΟ ΤΕΡΑΤΩΔΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ

Μια σκηνική προσέγγιση των έργων του Γιάννη Ρίτσου -ποιή-

ματα, μονόλογοι, πεζά- ελεύθερα βασισμένη στην κατεξοχήν

αυτοβιογραφική σύνθεσή του.

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους

O σκηνοθέτης Δημήτρης Μαυρίκιος, δήλωσε:

«Η παράσταση δανείζεται τον κορμό της, όπως και τον τίτλο

της, από «Το Τερατώδες Αριστούργημα», μια παραληρηματι-

κή αυτοβιογραφία, που ο Γιάννης Ρίτσος συνέθεσε το 1977.

Η σύνθεση αυτή αποτελεί ορόσημο στην ποίηση του Ρίτσου,

καθώς ανακαλεί προγενέστερα έργα του, αλλά και προδια-

γράφει τα κατοπινά, μέσα από ένα «παρόν…» που, κατά τη

στιγμή της γραφής, αποκτά ήδη μεταφυσική αξία ως «…μνή-

μη του μέλλοντος».  

Ο υπότιτλος του έργου, «Απομνημονεύματα ενός ήσυχου αν-

θρώπου που δεν ήξερε τίποτα», έρχεται να δώσει ακόμα με-

γαλύτερη ελευθερία.

Εκείνος που για πολλούς φαντάζει ως ο σημαιοφόρος της

στρατευμένης ποίησης, για τον εαυτό του είναι ένας «ήσυχος

άνθρωπος», που δεν έχει σκοπό να δασκαλέψει, καθώς δη-

λώνει σωκρατικά ότι δεν γνωρίζει τίποτα… 

Να είναι άραγε αυτό μια υπόσχεση για ελευθερία, ανάλογη

με εκείνη που προσέφερε κάποτε ο ποιητής σ’ ένα νέο σκη-

νοθέτη, παραχωρώντας του μια λυτρωτική ευρυχωρία για τις

αναζητήσεις και τις επιλογές του; 

Και τώρα τι πρώτα να επιλέξεις από δεκάδες τόμους των

«Απάντων» του Γιάννη Ρίτσου, για να φτιάξεις μια παράστα-

ση πάνω στη ζωή και το έργο του, ξεκινώντας από «Το Τερα-

τώδες Αριστούργημα»; Ποια μπορεί να είναι η ανθολόγηση

αυτού του ποιήματος, που αριθμεί πάνω από 10.000 λέξεις

χωρίς κανένα σημείο στίξης; Μια πρόσθετη ελευθερία επιλο-

γής μοιάζει να φωλιάζει στο υστερόγραφο του ποιητή, που

διευκρινίζει το «τερατώδες» του τίτλου: το ποίημα «…θα

μπορούσε να ‘ταν άλλο τόσο ή εκατό φορές τόσο ή να μην

ήταν καθόλου».

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαυρίκιος 

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ: 30€ (Α ΖΩΝΗ), 20€ (Β ΖΩΝΗ), 10€ (φοιτητικό, ΑΜΕΑ)
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Απανωτές συναντήσεις για το

3ο Γυμνάσιο – Λύκειο Βούλας

έχουν πραγματοποιηθεί το τε-

λευταίο διάστημα (ήδη μέσα

στον Ιούλιο δύο).

Η πρωτοβουλία ανήκει στην

Επιτροπή Παιδείας και στη Δη-

μοτική Αρχή και η τελευταία

συνάντηση έγινε την περα-

σμένη Τετάρτη 22 Ιουλίου

στην αίθουσα συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Είχαν κληθεί όλες οι δημοτι-

κές παρατάξεις, οι φορείς της

πόλης, η εκπαιδευτική κοινό-

τητα και οι βουλευτές της Πε-

ριφέρειας.

Βέβαια από βουλευτές, όπως

καυτηρίασε την απουσία τους

και ο Δήμαρχος, η παρουσία

ήταν ιδιαίτερα αδύναμη, εφ’

όσον παρίσταντο δύο βουλευ-

τές ο Βασίλης Οικονόμου και

ο  Νίκος Καντερές, ενώ ο Θ.

Λεβέντης έχει ασχοληθεί με

το θέμα και έχει καταθέσει

ερώτηση στη Βουλή.

Την εισήγηση του θέματος

έκανε η δημοτική σύμβουλος

και πρόεδρος της Επιτροπής

Παιδείας Μαριάννα Μαυραγά-

νη.

Ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης

έκανε μία ενημέρωση επαφών

που είχε, χωρίς αποτέλεσμα

όπως για παράδειγμα η συνά-

ντησή του με τον Υφυπουργό

Παιδείας.

«Συνάντησα τον Υφυπουργό
Παιδείας κ. Λυκουρέντζο στην
Τρίπολη, σε μια συνάντηση
που δεν ήμουν μόνος μου.
Ηταν προσκεκλημένος του
Δημάρχου Λαγκαδίων και εκεί
επάνω μου είπε:  Δήμαρχε σε
ξέρω είμαι φίλος του Γ. Βλά-
χου, ξέρω τα προβλήματα και
είμαι στη διάθεσή σου.

Του είπα λοιπόν δεν θέλω άλ-
λο τίποτα, ένα θέλω: να μας
δώσετε μία οικονομική λύση
για το 3ο Γυμνάσιο Βούλας. 
Είναι η τρίτη αναγκαστική
απαλλοτρίωση που έχει προ-
χωρήσει. Οτι χρειάζεται το 3ο

Γυμνάσιο-Λύκειο το γνωρίζε-
τε. Εσείς οι ίδιοι προχωρήσατε
στην ίδρυσή του.
Μου υποσχέθηκε ότι θα το δει
άμεσα, από πέρυσι τον Ιούνιο
και ακόμα περιμένω».

Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση
να μην το προχωρήσουμε.
Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλη-
μα. Στις 18 Αυγούστου 2010
λήγει το 18μηνο για την πρω-
τόδικη απόφαση που έχει παρ-
θεί.
Και εξέφρασε την πικρία του

προς τον Γενικό γιατί η από-

φαση πάρθηκε από το Φλεβά-

ρη και δεν ενημερώθηκε ο Δή-

μος από τον ΟΣΚ. «Το πήραμε
εμείς από το Δικαστήριο. Δεν
μας το κοινοποιήσατε ποτέ, αν
και το ζητήσαμε», κατέληξε.

Δεν με καλύπτει η υπόσχεση
του Διευθυντή του ΟΣΚ. Με

καλύπτει η διαβεβαίωση του
Υπουργού Εσωτερικού κ. Παυ-
λόπουλου ή του Υπουργού Οι-
κονομίας  κ. Παπαθανασίου.
Μη μπω σε λεπτομέρειες όταν
τότε που είχε έρθει ο κ. Καλο-
γήρου και υποσχέθηκε αυτά
τα χρήματα, πέντε μήνες μετά
είχα μία διαμάχη με τον τότε
διευθύνοντα σύμβουλο που
μου έκοψε την καλημέρα, ο κ.
Μπαταριάς.

Απογοήτευσε ο 

Γενικός του ΟΣΚ

Ο Γενικός Διευθυντής του

ΟΣΚ κ. Καλογήρου απάντησε

στο Δήμο ότι δεν είναι  προε-

τοιμασμένος να απαντήσει

γιατί η Νομική Υπηρεσία δεν

έστειλε την απόφαση και αν

είχε υποχρέωση να τη στείλει!

(σ.σ.: είναι θέμα υποχρέωσης

βλέπεις να ενημερώσεις την

πόλη ότι χάνει το σχολείο…).

Πριν σας απαντήσω όμως,
επειδή ήμουν εκείνος που το
2007 ήμουν στη Νομαρχία και

είπα ναι, υπάρχουν τα λεφτά.
Από τότε έχουν αλλάξει πολ-
λά πράγματα.
Αναφέρθηκε στις διπλοβάρ-

διες που έχουν διάφορες πό-

λεις της Ελλάδας και σε τι πο-

σοστά.

Ο Γενικός ότι η πρόθεση της

πολιτείας είναι να δοθούν τα

χρήματα, παρά το ότι το ποσό

είναι πολύ μεγάλο, 13 εκατομ-

μύρια συν η κατασκευή του

άλλα 4 περίπου που πρέπει να

εκταμιευθεί από τον ΟΣΚ

«Εμείς έχουμε πρόθεση να
λύσουμε το θέμα και γι’ αυτό
είμαι εδώ, μέσα στο 18μηνο».

Είναι κοροϊδία!

Σ.Σ.: Το 18μηνο δεν είναι

18μηνο! Είναι ακριβώς 12 μή-

νες, αφού ήδη έχουν παρέλθει

οι 6 μηνες από την ημέρα που

δημοσιεύθηκε η απόφαση του

δικαστηρίου! Τότε για τι πράγ-

μα μιλάμε. Εκανε κακούς υπο-

λογισμούς ο Γενικός ή μας

«κοίμιζε», όταν έδινε υπόσχε-

ση ότι θα τακτοποιηθεί σε 18

μήνες!! Δηλαδή αφού έχει εκ-

πνεύσει ο χρόνος που χάνεται

οριστικά το ακίνητο!!

Ο Δήμαρχος  Γ. Μάντεσης μί-

λησε με σκληρά λόγια στον

Γενικό:

«Κύριοι των δύο μεγάλων κομ-
μάτων εξουσίας, το σημερινό
κόμμα εξουσίας μας κοροϊ-
δεύει από το 2004 μέχρι τώρα.

Εγώ θα το πω, με κοροϊδεύει.
Η πρόθεση, δεν μου φτάνει
κύριε Καλογήρου. 
Πριν από το 2004 η αποζημίω-
ση που έπρεπε να δώσουμε,
θα σας τα πει καλύτερα ο κ.
Αποστολάτος που ήταν πριν
από μένα ήταν 500.000.000
δραχμές επί υπουργίας Παι-
δείας του Π. Ευθυμίου. Όταν
ανέλαβε ο κ. Μπαλτάς, πήγα
με αγωνία στο γραφείο του,
Μάρτιο 1999, μου είπε: Δή-
μαρχε, έχω 215εκατομ. στο
ταμείο μου, δεν έχω 500 και
παρακαλώ πολύ να φωνάξετε
τους φερόμενους ως δικαιού-
χους να τους πείτε να μη κά-
νουν άρση απαλλοτρίωσης και
να τρέξουμε μαζί στον Υπουρ-
γό Παιδείας, να βρούμε τα
υπόλοιπα χρήματα. Και λυπά-
μαι, αλλά ποτέ δεν κλείστηκε
αυτό το ραντεβού. Και επειδή
ανήκω στο χώρο της Ν.Δ. το
ίδιο παράπονο έχω και με αυ-
τό το Υπουργείο. Αναλαμβά-
νετε ευθύνες κ. Καλογήρου.
Εγώ όταν ανέλαβα δεν υπήρ-
χαν διπλοβάρδιες και μη κάνε-
τε τέτοιες συγκρίσεις. Και κα-
λά έκανε και η ΟΛΜΕ και η
ΕΛΜΕ και δεν δέχτηκε διπλο-
βάρδια για το 3ο Γυμνάσιο –
Λύκειο. Αντί να πηγαίνουμε
μπροστά να πηγαίνουμε πίσω. 
Απευθυνόμενος δε προς τους
βουλευτές Ν. Καντερέ και Β.
Οικονόμου που παρευρίσκο-
νταν εκεί είπε: Μη μας κοροϊ-
δέψετε σας παρακαλώ άλλη
φορά, θα το βρείτε μπροστά
σας στις επόμενες εκλογές.
Το λέω με μεγάλη ευθύνη για
τη Βούλα.

Ο Αγγελος Αποστολάτος ευ-

χαρίστησε το Γενικό και τόνι-

σε: Είναι γεγονός ότι αυτή η
έκταση έπρεπε να είχε απο-
κτηθεί εδώ και πάρα πολλά

Μετά από 3 απαλλοτριώσεις που έχουν αρθεί με δικαστικές

αποφάσεις, είναι η τρίτη και φαρμακερή που έχει καταλη-

κτική ημερομηνία τον Αύγουστο του 2010, δηλαδή σε 12 μή-

νες.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΣΚ υποσχέθηκε στη σύσκεψη

ότι θα το τακτοποιήσει μέσα σε 18 μήνες!

Μαχητικός ο Γ. Μάντεσης, όπως δεν τον έχουμε δει(!)

Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για συμπαράταξη σε κοινό αγώνα

έκανε ο Αποστολάτος

Γραπτή υπόσχεση ζήτησαν Κάσδαγλης και Κωνσταντέλλος, αλλά...

Χάνεται το οικόπεδο για το 3ο
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χρόνια, τότε που το ποσό ήταν
500 εκατομ. δραχμές.
Εκείνο όμως που με λυπεί κ.
Δήμαρχε σήμερα και γι’ αυτό
ευθύνεστε εσείς και εγώ, και
όλοι μας, ότι εδώ ο κ. διευθυ-
ντής – οι βουλευτές θα μας
πούνε ότι συντάσσονται μαζί
μας – σήμερα έπρεπε η αίθου-
σα να είναι κατάμεστη εδώ, να
καταλάβουν ότι πλέον ο κό-
μπος έφτασε στο χτένι. Επρε-
πε να έχει κλείσει και η παρα-
λιακή λεωφόρος από τον κό-
σμο για να πάρουν το μήνυμα
αυτοί που πρέπει.
Είναι άδικο, κύριε Γενικέ για
τη Βούλα. Η Βούλα έζησε
πολλές διπλοβάρδιες, δεν εί-
ναι δυνατόν να επανέλθουμε
στο παρελθόν.
Θα γίνουν κινητοποιήσεις και
θα συμπαραταχθούμε όλοι. Θα
μας βρείτε στο πεζοδρόμιο
όλους.
Τέλος ο Α. Αποστολάτος συ-

νεχάρη το Δήμαρχο για τη θέ-

ση που πήρε και τον πρόεδρο

της ΕΛΜΕ. Απευθύνθηκε δε

στους βουλευτές τονίζοντας

ότι η Βούλα «θα σας τιμήσει,
στηρίξτε το αίτημα».

Ολοι οι παρευρισκόμενοι εξέ-

φρασαν την δυσπιστία τους

στην «υπόσχεση» του γενικού

Διευθυντή του ΟΣΚ.

Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Νότιας

Αθήνας κ.Κωσταράκος αφού

περιέγραψε τις συνθήκες, για

ακατάλληλες αίθουσες, υπό-

γεια κλπ., για ασφυξία των μα-

θητών, μίλησε για έναν δια-

χρονικό εμπαιγμό γι’ αυτό το

σχολείο.

Προανήγγειλε δε κινητοποιή-

σεις το Σεπτέμβρη από γονείς

και εκπαιδευτικούς. «Θα πάμε
σε κλείσιμο σχολείων» τόνισε.

Ο Π. Θανόπουλος αναρωτήθη-

κε: Επί 20 χρόνια υπόσχονται.
Πριν 20 χρόνια το ακίνητο
στοίχιζε 1,5 εκατομ. ευρώ και
σήμερα στοιχίζει 13 εκατομ-
μύρια ευρώ, αύριο θα στοιχίζει
50 εκατομ. ευρώ αλλά δεν θα
υπάρχει ο χώρος για να τον
απαλλοτριώσετε!
Ο Ν. Καντερές δήλωσε ότι

«είμαστε κοντά σας επί της
ουσίας και θα πιέσουμε όσο
μπορούμε».
Ο Βασ. Οικονόμου τόνισε ότι

ο καθείς έχει την ευθύνη και

της παρουσίας του και της πο-

ρείας του.  Η δουλειά μας εί-

ναι να προηγούμεθα, και πολ-

λές φορές να συμπαρατασσό-

μεθα στις λαϊκές κινητοποιή-

σεις. Δήλωσε δε ότι θα κατα-

θέσει ερώτηση στη Βουλή.

Ο πρόεδρος Ανδρέας Κάσδα-

γλης ως δικηγόρος, ζήτησε

γραπτή διαβεβαίωση από τον

γενικό διευθυντή του ΟΣΚ.

γιατί όπως λέει μια λαϊκή πα-

ροιμία «όποιος καεί στο χυλό
φυσάει και το γιαούρτι. Και
εμείς έχουμε καεί κύριε Γενι-
κέ».

Το γράφουμε και το υπογραμ-

μίζουμε για να θυμόμαστε την

απάντηση του Γενικού:

«Νομίζω δεν τιμά κανέναν
μας αν αυτά που λέμε δημό-
σια σήμερα και καταγράφο-
νται να έρθω αύριο το πρωί να
δώσω ένα χαρτί. Τουλάχιστον
νιώθω υποτιμητικά».

Το ίδιο και ο Αντιδήμαρχος Γρ.

Κωνσταντέλλος ο οποίος ανα-

ρωτήθηκε ότι ή ο ΟΣΚ έχει κά-

τι με τη Βούλα, ή κάτι δεν πά-

ει καλά με τον ΟΣΚ. Κατέληξε

δε ότι κρατάει  μεγάλες επι-

φυλάξεις από οποιαδήποτε

προφορική διαβεβαίωση του

ΟΣΚ γιατί «το 18μηνο για μας
σημαίνει πολλά προβλήματα.
Να μην προσβάλλεστε όταν
ζητάμε κάτι εγγράφως», κατέ-

ληξε.

Επεσήμανε ότι ο Γενικός δεν

έδωσε διαβεβαίωση, μίλησε

για «πρόθεση και κατά το δυ-
νατόν».
Η πρόεδρος του Συλλόγου Γο-

νέων κ. Τζαφέρη απάντησε

στον διευθυντή του ΟΣΚ ότι

και το 1997 «ήμουν παρούσα
στο ΣΧΟΠ όταν είπατε ότι τα
χρήματα υπάρχουν. Και έρχε-
στε σήμερα και λέτε ότι θα
κοιτάξετε να βρείτε τα χρήμα-
τα μέσα στο 18μηνο».

«Εγώ δεν πείθομαι από τη χα-
λαρή διατύπωση ότι έχει την
πρόθεση. Δεν είναι δεσμευτι-
κό. Πρέπει να τεθεί δεσμευτι-
κό χρονοδιάγραμμα γιατί
όπως καταλαβαίνετε ένα
18μηνο σημαίνει, μετά τις
εκλογές, που πιθανόν δεν θα
είναι ο κ. Καλογήρου σ’ αυτή
τη θέση», τόνισε ο Γιάννης

Σκουμπούρης.

Ημουν στην Ενωση Γονέων

πριν αρκετά χρόνια, επί ΠΑ-

ΣΟΚ που πήγαν να άρουν την

απαλλοτρίωση. Είχαν στήσει

μια διαδικασία η οποία δεν

ήταν έννομη. Ευτυχώς βρήκα-

με τον τρόπο τότε και σταμα-

τήσαμε τη διαδικασία. εξήγη-

σε ο Αντιδήμαρχος Ν. Ψαλί-

δας. Οι 18 μήνες είναι απλώς
υπεκφυγή, γιατί μέσα σ’ αυ-
τούς τους μήνες θα γίνουν
πολλά πολιτικά δρώμενα. Βρι-
σκόμαστε στο τελικό στάδιο.

Ο Διευθυντής της Βθμιας Εκ-

παίδευσης Εκπαίδευσης Αν.

Αττικής Απ. Παπακωνσταντί-

νου, τόνισε την αναγκαιότητα

νέων σχολείων στην περιοχή,

λόγω της μεγάλης μετακίνη-

σης πληθυσμού στην Ανατ.

Αττική.

Προσυπέγραψε αυτά που είπε

ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ ως

προς την αναγκαιότητα των

αναγκών.

«Η αγωνία όλων είναι να
υπάρξει τάχιστα διδακτήριο.
Προσωρινές λύσεις θα δώ-
σουν, όχι σε επίπεδο διπλο-
βάρδιας. Εγώ έχω ξεκαθαρί-
σει, θα φύγω από την Ανατ.
Αττική, παραιτούμενος, αν ξα-
ναγυρίσουμε πίσω στη διπλο-
βάρδια. Μπορώ να προσυπο-
γράψω τη δήλωση του κ. Κα-
λογήρου ότι όταν δεσμεύεται
ο ΟΣΚ ότι μέσα στα όρια του
18μήνου θα έχει απαλλοτριω-
θεί και αυτό είναι σημαντικό
να γίνει και εγγράφως. Να δε-
σμευθεί  και εγγράφως ο ΟΣΚ
.Πρέπει να το εξασφαλίσουμε.
Δεν νομιμοποιούμεθα να το
χάσουμε».

Σ.Σ. Ετοιμαστείτε το Σεπτέμ-

βρη για μεγάλες κινητοποιή-

σεις· τέτοιες που να αναγκά-

σουν τους υπεύθυνους να

προχωρήσουν στην απόδοση

της απαλλοτρίωσης, άλλως

αρχίζουν τα ...λυόμενα.
Αννα Μπουζιάνη 

Γυμνάσιο - Λύκειο Βούλας
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.9124

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης ανακοινώνει ότι:

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 139/2009 ομόφωνη απόφαση Δημο-

τικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Πο-

λεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Βάρης, η οποία είναι

αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα, στη οδό Βασ. Κωνστα-

ντίνου 25, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν

γνώση. Η περίοδος της ανάρτησης καθώς και της υποβολής

των ενστάσεων λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Δήμαρχος 

Παναγιώτης Καπετανέας

Ο βουλευτής Βασ. Οικονόμου ενώ μιλάει, δίπλα ο διευθυντής της Β/θμιας Εκ-
παίδευσης Απ. Παπακωνσταντίνου και ο βουλευτής Νίκος Καντερές.

Σκεπτικός ο πρόεδρος του ΔΣ. Αν-
δρέας Κάσδαγλης. Δεν τον έπεισε ο
Γενικός και ζητάει γραπτή βεβαίωση.
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Σήμερα γάμος γίνεται... 

Μεγάλη η συγκίνηση φίλε Σπύρο Κωνσταντά·

σήμερα παντρεύεις το γιο σου· είμαστε μα-

κριά, αλλά να είσαι  βέβαιος, είμαστε κοντά.

Ευχόμαστε τα καλύτερα· αγάπη και συντροφι-

κότητα στο ζευγάρι και καλούς απογόνους σε

σένα για να ξαναζήσεις στιγμές με παιδικά

νάζια, ως παππούς πλέον.

Καλά μας κοροϊδεύει ο ΟΣΚ!

Αφού η απόφαση δικαστηρίου λήγει σε 12 μή-

νες, ο ΟΣΚ θα μας τακτοποιήσει σε 18! Απο-

χαιρετήστε το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας,

αν δεν βγείτε όλοι στους δρόμους το Σεπτέμ-

βρη!!

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Ο Λουκιανός  λέγεται ότι γεννήθηκε το 120 μ.Χ. στη Συρία και συ-

γκεκριμένα στην πόλη Σαμόσατα. Πιθανολογείται ότι όταν πέθανε

στην Αθήνα ήταν πάνω από  80 ετών.  Συγγραφέας με ξεχωριστή

ελληνική μόρφωση,  χαρακτηριζόταν για το σατιρικό ύφος του λό-

γου του, πράγμα που  πολλές φορές τον έκανε αντιπαθητικό

στους γύρω του. Μας άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο που ανέρ-

χεται σε 83 διασωζόμενους διαλόγους. Από τα έργα του, “Ενύ-

πνιον” και “Νιγρίνος”, αντλούμε τις λεπτομέρειες για τη ζωή του. 

Καταγόταν από απλή νοικοκυρεμένη  οικογένεια, μικροαστική θα

λέγαμε σήμερα. Αυτό διαφαίνεται  από το ότι, όταν τέλειωσε τη

βασική του εκπαίδευση, συνήλθε η οικογένεια σε συμβούλιο για

να αποφασίσει  για το μέλλον του παιδιού. Η πρόταση  για ανώτε-

ρες σπουδές  απορρίφθηκε με τη δικαιολογία ότι αυτές απαιτού-

σαν μεγάλη χρηματική δαπάνη, σπατάλη πολλού χρόνου και κατα-

βολή μεγάλου κόπου. Και αποφάνθηκαν στο τέλος ότι αν δεν σε

βοηθήσει και η τύχη,  δεν κάνεις τίποτα. “Τοις πλήστοις ούν έδο-

ξεν, παιδεία μεν και πόνου  πολλού και χρόνου μακρού και δαπά-

νης ου μικράς  και τύχης δείσθαι  λαμπράς”. Και με άλλα λόγια η

οικογένεια από την όλη ιστορία, δεν θα είχε κανένα οικονομικό

όφελος. 

Έτσι μια και η οικογένεια ήταν οικογένεια αγαλματοποιών, τον

έστειλαν στο θείο του, αδελφό της μητέρας του, να μάθει τη δου-

λειά του ‘’λιθοξόου’’. Στο εργαστήριο του δώσανε να πελεκήσει

ένα μάρμαρο. “Μα εγώ δεν ξέρω”,  διαμαρτυρήθηκε. “Θα μάθεις-

τον αποπήρε ο θείος-  Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός”. Στο πε-

λέκισμα,  έσπασε το πρώτο μάρμαρο. Στο δεύτερο σπάσιμο ο θεί-

ος τον ξυλοφόρτωσε. 

Τότε ο Λουκιανός συνήλθε και αναθεώρησε  τον επαγγελματικό

προσανατολισμό του. 

Σ’ αυτό τον βοήθησε και ένα όνειρο (Ενύπνιο) που είδε  στην από-

γνωσή του. Παρουσιάστηκαν, λέει, μπροστά του δυό γυναίκες.  Η

κάθε μια  τον τραβολογούσε προς το μέρος της. 

Η μια έμοιαζε με μια γυναίκα σκληραγωγημένη και βουτηγμένη

στον καθημερινό αγώνα της επιβίωσης. Το δήλωναν άλλωστε τα

γυμνασμένα της μπράτσα δεμένα σε ένα  ταλαιπωρημένο κορμί,

μαλλιά αχτένιστα που στεφάνωναν το  τραχύ πρόσωπο και ένα συ-

μπλήρωμα, από ρούχα  σκονισμένα, κακοφτιαγμένα αλλά και κα-

κοφορεμένα. 

Η άλλη σεμνή, ευπρεπής, καλοβαλμένη, καθαρή, με ένα αγγελικό

αδιόρατο  χαμόγελο, δείγμα αυτοπεποίθησης και υπεροχής. 

Μίλησε ή τουλάχιστον προσπάθησε να μιλήσει πρώτη - τραυλίζο-

ντας  και με βαρβαρισμούς  λεκτικούς - η άκομψη ‘’αντρογυναίκα’’:

“’Ελα κοντά μου”, του έλεγε, “εγώ είμαι η Γλυπτική τέχνη, η τέχνη

του παππού σου και του προπάππου σου. Δεν ξέρω από ωραία λό-

για και δεν φλυαρώ και δεν αερολογώ. Κάνω μόνο έργα. Εργάζο-

μαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, γι’  αυτό και το κορμί μου είναι τό-

σο γυμνασμένο. Εργάσου κοντά μου. Και θα είσαι και κοντά στους

δικούς σου. Δεν θα ξενητευτείς ποτέ.  Και όχι μόνο αυτό. Θα τους

βοηθήσεις και οικονομικά ανταποδίδοντας τους  κόπους και τις θυ-

σίες που έκαναν για σένα. Μπορεί κανείς να μην σε επαινέσει για

τη δουλειά σου. Μπορεί να παραμείνεις ένας άγνωστος για όλη

σου τη ζωή. Και τότε δεν θα έχει κανείς λόγω να σε φθονήσει.

Ίσως  όμως γίνεις ένας άλλος Φειδίας που έκανε το άγαλμα του

Δία  ή ακόμα ο Πραξιτέλης που έκανε τον Ερμή,  και το όνομα σου

θα δοξασθεί. Και τότε  όλος ο κόσμος θα σε θαυμάζει”.

Γρήγορα πήρε τον αντίλογο ή άλλη:

«Εγώ είμαι  η Παιδεία. Με ξέρεις άλλωστε καλά και με ποθείς.

Ωραίο είναι, το να είσαι λιθοξόος. Αλλά τελικά θα είσαι ένας

απλός εργάτης. Θα είσαι άμεσα δεμένος με το ωράριο μεροκάμα-

του. Όλοι θα δοξάζονται και εσύ θα είσαι ο αφανής. Κανείς δεν θα

σε φθονεί. Γιατί τον ασήμαντο κανείς δεν τον ζηλεύει. Δεν θα εί-

σαι περιζήτητος από κανέναν. Κανείς δεν θα ζητά τη γνώμη σου.

Ναι, μπορεί να φτάσεις να γίνεις ένας Φειδίας ή ένας Πραξιτέλης,

αλλά κανείς δεν θα ζητά να είναι στη θέση σου. 

Κοντά μου θα αποκτήσεις γνώσεις πνευματικές, ευγενικά ψυχικά

προτερήματα. Ναι, τώρα είσαι πτωχός  και υιός αφανούς πατρός,

αλλά με τη μόρφωση την ανώτερη που θα πάρεις θα γίνεις ζηλευ-

τός. Θα σε φθονούν γιατί δεν θα μπορούν να σε φτάσουν, αλλά

συνάμα θα επιζητούν τη φιλία σου, τη γνώμη σου, την βοήθεια

σου. Θα ταξιδεύεις αλλά πουθενά δεν θα είσαι ο αφανής. Θα είσαι

ο Ένας· Ο Ενας για την πόλη σου». 

Όταν ο Λουκιανός ξύπνησε η απόφαση ήταν ήδη παρμένη. Τον εί-

χε κερδίσει η Παιδεία. 

Φεύγει λοιπόν για την Ιωνία. Εκεί μαθαίνει κοντά σε Έλληνες δα-

σκάλους την δικηγορική και την ρητορική. Αμέσως μετά πηγαίνει

στην Αντιόχεια της Συρίας όπου ασκεί τη δικηγορική  με επιτυχία.

Αργότερα,  με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του  με-

ταβαίνει στην Αθήνα για να μαθητεύσει κοντά στους Έλληνες φι-

λοσόφους.

Υποφέρει από τα μάτια του και φεύγει για τη Ρώμη, διάσημη για

την οφθαλμολογική της ιατρική. Παραμένοντας στη Ρωμαϊκή πρω-

τεύουσα, θητεύει ταυτόχρονα στη φιλοσοφική σχολή του πλατω-

νικού Νιγρίνου, με τον οποίο τον συνδέει φιλία και αμοιβαία εκτί-

μηση. 

Στη συνέχεια περιοδεύει σε ολόκληρη τη Γαλατία· επιστρέφει στη

Ρώμη. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την εκεί επικρατούσα ακόλα-

στη ζωή και εκφυλισμό των ηθών· επιστρέφει στην Αθήνα.  Φέρνει

κοντά του τον γέροντα πατέρα  και  την υπόλοιπη οικογένειά του.

Όλοι μαζί περιοδεύουν την Καππαδοκία και Παφλαγονία. Εντύπω-

ση μου προκαλεί η ευχέρεια και η ποικιλία των ταξιδιωτικών μετα-

κινήσεών  του, λαμβανομένου υπ΄όψιν των δυσμενών συνθηκών

εκείνης της εποχής. Τελικά εγκαθίσταται στην  Αθήνα, όπου ασχο-

λείται με τη συγγραφή των βιβλίων του. Καυτηριάζει τη δεισιδαι-

μονία που επικρατούσε στην εποχή του, την αλλοπροσαλλοσύνη

και τον παρασιτισμό των φιλοσόφων και  τις  αδυναμίες που εξου-

σιάζουν τους ανθρώπους. Μιλά για διάτρητη θρησκευτική  πίστη,

για παράλογες ιστορίες της μυθολογίας. Η φαυλότητα της καθη-

μερινότητας, με τα έντονα σημεία εκφυλισμού τον προβληματί-

ζουν. Μαζί με τον πλατωνικό Νιγρίνο θαυμάζει την απλότητα και

την πενία των Αθηναίων ο οποίοι καυτηριάζουν και απεχθάνονται

κάθε επίδειξη του εφήμερου πλούτου. 

Ο Λουκιανός δεν είναι επαναστάτης. Δεν θέλει να ανατρέψει το

κοινωνικό κατεστημένο. Αποδέχεται ότι οι δούλοι ανήκουν σε κα-

τώτερη τάξη των ανθρώπων. 

Στη διαδρομή του βίου του κατέκτησε υψηλά ρωμαϊκά αξιώματα

(Δικαστού στην Αίγυπτο 175 μ.Χ.).  Πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία,

άνω των 80 ετών κατά άγνωστο τρόπο και  αδιασαφήνιστη αιτία·

κατά μια εκδοχή κατασπαράχτηκε από σκύλους.

Με τα έργα του κατέγραψε την εποχή του και την έφερε και σε

εμάς. Μέσα σε πνεύμα ιδιάζουσας ευπρέπειας χαριτολογίας και

γλαφυρότητας, αλλά και κάτω από ένα πνεύμα ελαφρώς σκωπτι-

κό και δηκτικό,  υπηρέτησε με άκρατο πάθος την Ελληνική  Παι-

δεία.  Την Ελληνική, τη δική του παιδεία, για την όποια ήταν τόσο

υπερήφανος. Την αγάπη του δε αυτή και υπερηφάνεια θέλησε να

την κληρονομήσει και σ’ εμάς. Τώρα,  αν εμείς που γεννηθήκαμε

και απλώσαμε  ρίζες διαχρονικά βαθειά, αλλά που αυτές οι ρίζες

δεν κατάφεραν ποτέ, όχι να παντρευτούν, αλλά ούτε να ανταμώ-

σουν το θείο αρχαίο πνεύμα, δεν φταίει ο Λουκιανός ούτε οι άλλοι

Ελληνες φιλόσοφοι. Φταίμε απόλυτα εμείς και το αίμα μας, που

διαβρώθηκε  και αλλοιώθηκε επί τα χείρω, μετά από την μακραίω-

νη αναγκαστική συμβίωση, με ανατολικούς λαούς που διαβιούσαν

και υπηρετούσαν στο σκοτάδι. Και που από αυτούς πήραμε μόνο

τα κακά τους.

γιάννης κορναρακης του μάνθου            

––––––––––––––

Βοηθήματα 

1) Λουκιανός Άπαντα  (τομ. Α΄) Εκδ Γεωργιάδη 2005

2) Εγκυκλ. Πάπυρος, Λαρούς Μπριτάννικα

3) Αρχείο Μαθηματικού Γ. Λεωνιδάκη  

Λουκιανός 

ο Ελληνιστής από τη Συρία

Η θλιβερή επέτειος της 20ής Ιουλίου του 1903 (ημέρα

του προφήτη Ηλία), μας θυμίζει τις δόλιες κινήσεις των

Βουλγάρων εις βάρος του μακεδονικού Ελληνισμού.

Μια επέτειος, την οποία σήμερα θέλουν οι Σκοπιανοί να

οικειοποιηθούν, παραποιώντας την ιστορική αλήθεια. Η

επανάσταση του Ιλιντεν (Προφήτη Ηλία στην βουλγα-

ρική) τον Ιούλιο του 1903 ήταν ενέργεια των Βουλγά-

ρων Κομιτατζήδων με τρομοκρατικές καταστροφές σε

ελληνικά χωριά, με δολοφονίες μητροπολιτών, ιερέων,

διδασκάλων, προκρίτων, με εκτελέσεις αγνών πατριω-

τών και βανδαλισμούς σε εκκλησίες και σχολεία.

Αποκορύφωμα των απερίγραπτων βανδαλισμών εις βά-

ρος του μακεδονικού Ελληνισμού ήταν η καταστροφή

και η λεηλασία του Κρούσοβου στις 20 Ιουλίου 1903,

(από το Κρούσοβο κατάγεται ο ευπατρίδης καθηγητής

του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Βα-

βούσκος).

Κατά γενική λοιπόν ομολογία τα γεγονότα του Ιλιντεν

τα δημιούργησαν, οι Βούλγαροι Κομοτατζήδες Σκοπια-

νοί δεν υπήρχαν τότε. Το Κρούσοβο ήταν η αιτία να ευ-

αισθητοποιηθεί η ελληνική κυβέρνηση και να αποφασι-

στεί η αποστολή αξιωματικών στην Μακεδονία (λοχα-

γός Κοντούλης, υπολοχαγός Παπούλας και ανθυπολο-

χαγοί Μελάς και Κολοκοτρώνης).

Έτσι άρχισε η Τρίτη περίοδος του Μακεδονικού Αγώνα

(1904 - 1908) με πρωτεργάτες τον Ίωνα Δραγούμη, τον

μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη, τον

Παύλο Μελά, καπετάν Κώττα, τον καπετάν Βαγγέλη,

τον Λάκη Νταηλάκη και εκατοντάδες Μακεδόνες αλλά

και Έλληνες από τις υπόλοιπες περιοχές της πατρίδος

μας. Σήμερα οι Βούλγαροι δεν προκαλούν και δείχνουν

ότι παραιτήθηκαν από τις παλιές τους διεκδικήσεις.

Αντίθετα οι Σκοπιανοί, θέλουν να παρουσιάσουν μια

ανίερη πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας,

δυστυχώς με τις ευλογίες κάποιων μεγάλων δυνάμεων.

Εμείς σαν Έλληνες έχουμε υποχρέωση να επαγρυ-

πνούμε και να έχουμε άσβεστη την ιστορική μνήμη. 

Η Μακεδονία είναι ελληνική.

Νικόλαος Φωτιάδης

Αντιστράτηγος ε.α.

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ: 
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1903: Η επανάσταση των Βουλγάρων του Iλιντεν



ΕΒΔΟΜΗ  25  ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Στο ασανσέρ μπήκε μαζί σου ο γείτο-

νάς σου, με το κομμένο πόδι και το

δεκανίκι.

Ήταν εκεί κι ο γιός σου ο μικρός και

μετά στο σπίτι σε ρώτησε: «Μπαμπά,

γιατί είναι κομμένο το πόδι του κυρί-

ου»; Κι εσύ του απάντησες: «Το έχα-

σε στον πόλεμο, το 1974 στην Κύ-

προ, θα σου πω μιάν άλλη φορά».

Όμως δεν έρχεται ποτέ εκείνη η «άλ-

λη φορά». Κι όποτε συναντάς τον

γείτονά σου, περνάει ξώφαλτσα μιά

ριπή στενοχώριας από την μπουκω-

μένη με καθημερινότητα καρδιά σου.

Ίσα για να προλάβεις να ψελλίσεις:

«Βρε τον φουκαρά»!

Αλλά δεν είναι φουκαράς ο ανάπη-

ρος γείτονάς σου. Εκείνος είναι χτυ-

πημένος στο πεδίο της Τιμής και πα-

ρατημένος στο πεδίο της πνευματι-

κής και ηθικής μας καταπτώσεως.

Φουκαράς είσαι εσύ, όσο κι αν σου

κακοφαίνεται.

Γιατί δεν φρόντισες ποτέ, με τρόπο

να δείξεις στα παιδιά σου τον γείτο-

νά σου με το κομμένο πόδι και το δε-

κανίκι. Να τους μιλήσεις για κείνον

και τους άλλους σαν εκείνον. Για το

τι έκαναν για σένα, τότε στην Κύπρο

του ‘74 κι εσύ δεν το ‘νοιωσες. Για το

τι θυσίασαν για σένα, τον φουκαρά,

που τους αποκαλείς «φουκαράδες»,

ενώ θα ‘πρεπε να μουσκεύεις τον

ώμο τους με τα δάκρυα της ευγνω-

μοσύνης σου.

Όμως εσύ αφήνεις τα παιδιά σου γυ-

μνά από αξίες και ιδανικά. Τ’ αφήνεις

έρμαια της τηλεόρασης, να προσκυ-

νούν τα είδωλά της τα γυαλιστερά,

τα ψεύτικα και κούφια, του Τίποτε τ’

αλαλάζοντα κύμβαλα, τα ηθικά και

πνευματικά σκύβαλα.

Ενώ δίπλα σου και μέσα σου και μέ-

σα στα παιδιά σου, η Ελλάδα καθη-

μερινά σβύνεται, φτωχαίνει, χλευά-

ζεται, ταπεινώνεται, λιγοστεύει.

Δίπλα σου, η Ελλάδα που κάποιοι, με

την βοήθειά σου, φρόντισαν να μην

τη γνωρίσεις ούτ’ εσύ, ούτε τα παιδιά

σου, σέρνει το κομμένο πόδι της με

βουβό, αξιοπρεπή πόνο.

Ποιός είναι ο φουκαράς; 

Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΠΡΕΣΒΕΙΑ Αθήνα 16 Ιουλίου 2009

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρία Διευθύντρια

Μόλις πρόσφατα έχω ενημερωθεί για την πρόταση του

συνεργάτη της εφημερίδας σας κ. Γρηγόρη Ρώντα για τη

διοργάνωση επιστημονικής

ημερίδας στο Ασκληπιείο

Βούλας σε σχέση με τις

ασθένειες που ταλαιπω-

ρούν Ελλαδίτες, οι οποίοι

πολέμησαν στην Κύπρο κα-

τά τη διάρκεια της τουρκι-

κής εισβολής του 1974.

Η Πρεσβεία της Κυπριακής

Δημοκρατίας δηλώνει τη

στήριξή της προς αυτή την πρόταση και εύχεται να πραγ-

ματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Ελπίζουμε τα αποτελέσματα της ημερίδας να φέρουν τα

ποθητά αποτελέσματα, ούτως ώστε να απαλυνθεί εν μέ-

ρει ο πόνος των ανθρώπων αυτών που πολέμησαν με αυ-

ταπάρνηση για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην

Κύπρο.

Με Τιμή

Γιώργος Γεωργής

Πρέσβης 

Δήμος Νέου Ηρακλείου 

Γραφείο Δημάρχου 

Κατόπιν ενημέρωσης που είχα από τον κύριο Ρώντα Γρηγόρη όσον

αφορά την πρωτοβουλία της εφημερίδος «Εβδόμη» να διοργανώ-

σει επιστημονική ημερίδα στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας με

θεματικό πυρήνα την παρουσίαση μορφών καρκίνου και άλλων

ανίατων ασθενειών που προκάλε-

σε η έκθεση συμπολιτών μας  σε

επικίνδυνες τοξικές ουσίες και χη-

μικά, όταν συμμετείχαν στις στρα-

τιωτικές επιχειρήσεις στην Κύπρο

την χρονική περίοδο 1964 και

1974, σας διαβεβαιώνω πως ο Δή-

μος Ηρακλείου Αττικής και εγώ

προσωπικά υποστηρίζουμε την

αξιέπαινη προσπάθειά σας να ευ-

αισθητοποιήσετε την Πολιτεία με

την διοργάνωση εκδήλωσης που διέπεται από επιστημονική εγκυ-

ρότητα και κοινωνική ευθύνη.

Θεωρώ ιερή υποχρέωση όλων των Ελλήνων πολιτών να αποτεί-

νουν φόρο τιμής στους συμπολίτες μας που αγωνίστηκαν υπέρ της

πατρίδος ως ελάχιστη αναγνώριση του αγώνα τους. Ακόμη περισ-

σότερο, όμως, θεωρώ δείγμα ανθρωπισμού και πολιτισμού να συ-

μπαραστεκόμαστε εμπράκτως σε αυτούς τους αγωνιστές που βρί-

σκονται ακόμη εν ζωή και φέρουν δυσάρεστα ενθύμια από τη συμ-

μετοχή τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οφείλουμε να διατη-

ρούμε ζωντανή την ιστορική μνήμη και παράλληλα να μην εγκατα-

λείπουμε τους ανθρώπους που δίνουν  άνισο αγώνα ενάντια σε

ασθένειες που τους πρόσβαλλαν στο πεδίο της μάχης, την ώρα του

καθήκοντος. Πρέπει να μεριμνούμε για την αξιοπρεπή διαβίωσή

τους, ειδικά όταν αυτή θίγεται από την κλονισμένη υγεία τους.

Ενστερνιζόμενος τους σκοπούς της πρωτοβουλίας σας, σας συγ-

χαίρω για την αξιέπαινη αυτή προσπάθειά σας, η οποία είμαι βέ-

βαιος πως θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Ο Δήμαρχος Ν. Ηρακλείου

Σταύρος Γεωργόπουλος

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γραφείο Νομάρχη
Παλλήνη 21 Ιουλίου 2009

ΠΡΟΣ:

Διευθύντρια εφημ. ΕΒΔΟΜΗ

Κυρία Άννα Βενετσάνου

Κυρία Διευθύντρια,

Η πρόταση για την διοργάνωση της ημερίδας στο

Ασκληπιείο της Βούλας αποτελεί θετική πρωτοβου-

λία με πολυσήμαντα μη-

νύματα.

Είμαι βέβαιος ότι η διοί-

κηση του Νοσοκομείου

θα βοηθήσει ώστε το πε-

ριεχόμενο της ημερίδας

να ανταποκρίνεται στα

υψηλά επιστημονικά κρι-

τήρια που διακρίνουν την

δράση του Ασκληπιείου.

Έτσι θα τιμήσουμε όλους

εκείνους που πριν 35

χρόνια πρόταξαν τα στήθη τους απέναντι στον

Τούρκο εισβολέα, αγωνιζόμενοι για την ελευθερία

της Κύπρου.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωρίζουμε αναφορικά με την

παθολογία εγκαυμάτων και δη-

λητηριάσεων από τις ναπάλμ,

ότι η δηλητηρίαση από το μονο-

ξείδιο του άνθρακα είναι η πλέ-

ον δραστική. Το μονοξείδιο του

άνθρακα διαλύεται ταχύτατα

μέσα στο πλάσμα του αίματος.

Αναμειγνυόμενο με την αιμο-

σφαιρίνη μεταφέρει στα ερυ-

θρά αιμοσφαίρια έναν πολύ

σταθερό συνδυασμό ανθρακο-

αιμοσφαιρίνης, ο οποίος είναι

πολύ σταθερότερος από τον

συνδυασμό με το οξυγόνο. 

Ο συνδυασμός με την αιμο-

σφαιρίνη είναι ισχυρός και τα-

χύς, εμφανιζόμενος σε λίγα

εκατοστά του δευτερολέπτου.

Είναι 250 φορές ταχύτερος και

ισχυρότερος από την αντίδρα-

ση με το οξυγόνο. Από την άλ-

λη, η αποβολή του μονοξειδίου

του άνθρακα είναι πολύ περισ-

σότερο αργή και δυσχερής. Αφ’

ης στιγμής συνδυασθεί με την

αιμοσφαιρίνη, το μονοξείδιο

του άνθρακα καταστέλλει την

ικανότητα συγκρατήσεως οξυ-

γόνου στο αίμα, παρεμποδίζο-

ντας ως εκ τούτου την λειτουρ-

γία της αιμοσφαιρίνης να μετα-

φέρει οξυγόνο στους ιστούς.

Το μονοξείδιο του άνθρακα

φαίνεται να έχει κάποια επίδρα-

ση και στα κύτταρα που περιέ-

χουν σίδηρο και συνδυάζεται

εμφανώς  με τα αναπνευστικά

ένζυμα προκαλώντας σχεδόν

άμεσες ενοχλήσεις της κυττα-

ρικής αναπνοής, προστιθέμε-

νες σε αυτές που προκαλού-

νται από την ένδεια οξυγόνου.

Οι χημικές επιδράσεις του μο-

νοξειδίου του άνθρακα εξαρτώ-

νται από την συγκέντρωσή του

στην περιβάλλουσα ατμόσφαι-

ρα. Με τόσο λίγη συγκέντρω-

ση, όση το ένα τοις εκατό, είναι

τοξικό. Με μεγαλύτερες συγκε-

ντρώσεις η συνείδηση διατα-

ράσσεται και εμφανίζονται πα-

ραισθήσεις. (Σ.Σ η μερική και

περιοδική –ή και μόνιμη-απώ-

λεια συνειδητοποίησης υπήρξε

ένα κλασσικό σύνδρομο από

αυτά που ταλανίζουν πολλούς

πολεμιστές μας που αγωνίστη-

καν στην Κύπρο). Ταυτόχρονα,

εμφανίζονται κινητικές δυσκο-

λίες και παράλυση που παρε-

μποδίζει το περπάτημα και κάθε

ορμέμφυτη τάση φυγής από το

πεδίο προσβολής. Ξεκινώντας

με έναν κορεσμό του 15% έως

40% της αιμοσφαιρίνης, εμφα-

νίζονται εγκεφαλικές οχλήσεις,

καρδιο-αναπνευστική ανεπάρ-

κεια και το μοιραίο κώμα. Επι-

ζήσαντες δηλητηριάσεως από

ναπάλμ, οι οποίοι έτυχαν άμε-

σης περιθάλψεως, εμφάνισαν

μόνιμες μετα-τραυματικές νευ-

ρολογικές διαταραχές που

εκτείνονται από ελαφρές έως

πολύ βαριές. (Σ.Σ., άλλο ένα

διαδεδομένο μεταπολεμικό

σύνδρομο στους υπερασπιστές

της μαρτυρικής Κύπρου). 

Η πρόληψη του κώματος εξαρ-

τάται σε μεγάλο βαθμό από τις

θεραπευτικές διευκολύνσεις

(Σ.Σ., όχι και ότι πιο εύκολο στο

πεδίο της μάχης). Η άμεση

εφαρμογή οξυγονο-θεραπείας

απαιτείται λόγω του ότι τα συ-

μπτώματα είναι αναστρέψιμα

μόνο με άμεση λήψη οξυγόνου.

Η ανάγκη για σύγχρονο εξοπλι-

σμό επαναφοράς είναι επιτακτι-

κή. Ο καθένας μπορεί να φα-

νταστεί τη δυσχέρεια διαθέσε-

ως τέτοιου εξοπλισμού σε μιά

περιοχή βαλλόμενη από να-

πάλμ στο Βιετνάμ. (Σ.Σ., ή και

στην Κύπρο του 1974).

(Μετάφραση από το αγγλικό κείμε-

νο και σημειώσεις, Γρηγ. Ρώντας).

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

Διεθνές Ινστιτούτο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα«Μπέρτραν Ράσελ»
Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου

Έκθεση: Οι βόμβες ναπάλμ και οι επιδράσεις τους στον άνθρωπο

Ξύπνα φουκαρά!
Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας
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Πανελλαδική γραμμή παροχής συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και γονείς

Σπάσαμε τα ρεκόρ στα... φέσια
Φέσι: κόκκινος σκούφος με φούντα που φορούν οι ανατολίτες, ανεξόφλητο

χρέος (δανεισμένα λεφτά ή χρέος που δεν έχει σκοπό να εξοφλήσει ο δανειζό-

μενος) ή έγινε φέσι (είναι τύφλα απ’ το μεθύσι). 

Εμάς, απ’ αυτές τις τρεις ερμηνείες θα μας απασχολήσει η δεύτερη που έχει αρ-

χίσει τα τελευταία χρόνια να γίνεται της μόδας. 

Από μήνα σε μήνα το 2009 αυξάνονται

όλο και περισσότερο οι ακάλυπτες επι-

ταγές, και σε αριθμό αλλά και σε αξία,

αγγίζοντας τα 1,6 δισ. ευρώ. Αν λάβου-

με υπόψη μας το περσινό σύνολο των

ακάλυπτων επιταγών που είχε διαμορ-

φωθεί στα 1,29 δισ. ευρώ και το συγκρί-

νουμε με το φετινό εξάμηνο τότε σί-

γουρα το σπάμε το ρεκόρ. 

Μόνο τον Ιούνιο που μας πέρασε, ση-

μειώθηκαν 33.732 ακάλυπτες επιταγές

που η αξία τους ανέρχεται στα 338,3 εκ.

ευρώ!

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2008 έχου-

με 291,7% περισσότερες επιταγές και

αύξηση 288,9% όσον αφορά την αξία

των ακάλυπτων επιταγών. 

Παράλληλα, εκτός από τις επιχειρήσεις που “τινάχτηκαν” στον αέρα από τα φέ-

σια, τινάχτηκε και το ποσοστό της ανεργίας στα ύψη, αφού τον Απρίλιο του

2009 άγγιξε το 9,4%,  2% περισσότερο περίπου από τον περσινό Απρίλιο. Αυτό

απλά - απλά, σημαίνει ότι οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 86.103 άτομα.

Αναρωτιέται κανείς ακόμα, γιατί αυξάνει αναλογικά και η τρομοκρατία - εγκλη-

ματικότητα στην Ελλάδα; 

Πλαστική σακούλα 

“η βρωμιά του πολιτισμού μας” 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η υπη-

ρεσία Προστασίας Περιβάλοντος των ΗΠΑ,

500 εκατ ως 1 δις πλαστικες σακκούλες κατα-

ναλώνονται παγκοσμίως κάθε ετος.

Απ’ αυτές λιγότερο απο 1% ανακυκλώνονται

γιατί κοστίζει περισσότερο να ανακυκλωθεί μια

σακκούλα, παρά να παραχθεί.

Μια μελέτη του 1975,

απέδειξε ότι ρίχνονται

στη θαλασσα 5 εκατ. κι-

λα πλαστικού ετησίως

από διαφορα ωκεανοπό-

ρα σκάφη. 

Ο πραγματικός λόγος

που οι τόποι εναπόθε-

σης δεν εχουν υπερχει-

λίσει, είναι ότι το μεγα-

λυτερο μερος τους κα-

ταλήγει στους ωκεα-

νους.

Σχεδόν 200 διαφορετικά ειδη, όπως δελφίνια, φώκιες

και χελώνες πεθαίνουν εξ’ αιτίας τους.

Αν χρησιμοποιήσουμε

υφασμάτινο σάκκο, όπως

έκανε η γιαγιά μας, εξοικονομούμε 6 πλαστικούς

σάκκους την εβδομάδα.

Στο Bangladesh εχουν απαγορευτεί, το ίδιο και στην

Κίνα.

Στην Ιρλανδία φορολογούνται

από το 2002 με αποτέλεσμα

μείωση κατα 90%

Το Ισραήλ, ο Καναδάς, η Κέ-

νυα, η Ν. Αφρική, η Ταϊβαν, η

Σιγκαπούρη εχουν επίσης

απαγορεύσει τις πλαστικές

σακκούλες.

Το πλαστικό παρασκευάζεται

από το πετρέλαιο, μειώνοντας την κατανάλωσή του,

μειώνουμε την εξάρτησή μας από αυτό... 

Μαύρισε ο ουρανός
Κατά τον Νοστράδαμο, όπως γράφει στην επιστολή

προς τον Ερρίκο ΙΙ, "της μεγάλης Αυτοκρατορίας του
Αντίχριστου θα προηγηθεί έκλειψη ηλίου, πιο σκοτει-
νή και βαριά απ' όλες όσες έγιναν ποτέ, εκτός από
εκείνη που ακολούθησε το θάνατο και τα πάθη του Ιη-
σού Χριστού. 
Και θα γίνει το μήνα Οκτώβριο και θα είναι τόσο τρο-
μερή, ώστε ο κόσμος θα πιστέψει ότι η γη έχασε τη
βαρύτητά της και τη φυσική της κίνηση
και ότι βυθίστηκε σε μια άβυσσο αιώνιου σκότους."

Μπορεί εμάς, η έκλειψη να μας βρήκε λίγο νωρίτερα,

στις 22 Ιουλίου, αλλά ήταν η μεγαλύτερη έκλειψη ηλί-

ου του αιώνα! Η γη βέβαια δεν έχασε τη βαρύτητά της, ούτε τη φυσική της κίνηση, και η ζωή συνεχίζεται...

Η έκλειψη ηλίου, έγινε ορατή στο Τόκυο. 
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Τα πλαστικά μπουκάλια και οι σακούλες δεν χαρακτηρίζουν πλέ-

ον μια πολιτισμένη κοινωνία. Η ποιότητα και το περιβάλλον είναι

από εδώ, οι πλαστικές σακούλες και τα μπουκάλια από εκεί.

Φέτος τον Ιανουάριο χρησιμοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο σαρα-

νταδύο δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες!

(www.reusablebags.com). 

Ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατά μισό εκατομμύριο κάθε λεπτό.

Οι πιο πολλές από αυτές χρησιμοποιούνται μια φορά και καταλή-

γουν στα σκουπίδια. Ελαφρές και εύκολα συμπιεζόμενες, αντι-

στοιχούν μόνο στο 2% των απορριμμάτων. Καθώς κατά κανόνα

δεν είναι βιοδιασπώμενες, παραμένουν στις χωματερές. Με βά-

ση νόμο στην Ιρλανδία εδώ και 8 χρόνια όσοι πελάτες θέλουν

σακούλα για τα ψώνια τους πρέπει να πληρώνουν 33 λεπτά στο

ταμείο. Σε συνέχεια μεγάλης διαφημιστικής εκστρατείας μέσα

σε λίγες εβδομάδες, η χρήση της σακούλας μει-

ώθηκε κατά 94% και μέσα σε ένα χρόνο, σχεδόν

όλοι οι κάτοικοι αγόρασαν υφασμάτινες σακού-

λες που κρατούν στο γραφείο ή στο πορτ-μπαγκάζ. Οι πλαστικές

σακούλες δεν απαγορεύτηκαν, αλλά το να κρατάς σακούλα είναι

πλέον κοινωνικά απαράδεκτο, κάτι σαν να φοράς γούνα ή να μη

μαζεύεις τα περιττώματα του σκύλου σου. Το δημοτικό συμβού-

λιο της Νέας Υόρκης αποφάσισε ύστερα από πιέσεις της βιομη-

χανίας να ζητήσει από τα καταστήματα που δίνουν πλαστικές σα-

κούλες να τις ανακυκλώνουν. Τα σούπερ μάρκετ της Κίνας στα-

μάτησαν να μοιράζουν σακούλες  και άρχισαν να τις χρεώνουν.

Η Ιταλία και άλλες χώρες στηρίζονται στην καλή θέληση και την

περιβαλλοντική ευαισθησία των πελατών. Η Αυστραλία ετοιμά-

ζεται να απαγορεύσει τις πλαστικές σακούλες.

Στην Αυστραλία επίσης το εμφιαλωμένο νερό είναι πλέον υπό

διωγμό, αφού τα πλαστικά μπουκάλια καθώς και η χρήση πολύτι-

μης ενέργειας για την κατασκευή και μεταφορά του μπουκαλιού

είναι από τις μεγαλύτερες πηγές ρύπανσης. Στη Νότια Ουαλία

ανακοινώθηκε η άμεση απαγόρευση της προμήθειας εμφιαλωμέ-

νου νερού σε όλα τα Υπουργεία και τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Η κωμόπολη Μπαντούν στην Αυστραλία είναι η πρώτη πόλη

στον κόσμο που απαγορεύει το εμφιαλωμένο νερό. Η κωμόπολη

έχει περίπου 2.000 άτομα πληθυσμό και πρόσφατα σε δημόσια

συγκέντρωση αποφασίστηκε να απαγορευτεί η πώληση εμφια-

λωμένου νερού στα τοπικά καταστήματα. Στη συγκέντρωση έλα-

βαν μέρος 400 άτομα και μόνο δυο ψήφισαν εναντίον της απα-

γόρευσης. Στο Λονδίνο πλέον η κατανάλωση εμφιαλωμένου νε-

ρού στα εστιατόρια όχι απλώς δεν επιβάλλεται σχεδόν αυθαί-

ρετα από τους καταστηματάρχες όπως εδώ, αλλά δεν θεωρείται

πια αποδεκτή συνήθεια των μορφωμένων ανθρώπων και ευαί-

σθητων πελατών, οι οποίοι ζητούν νερό της βρύσης. Μάλιστα

μια μη κερδοσκοπική σύμπραξη ζητάει αντί της αγοράς εμφιαλω-

μένου νερού στα εστιατόρια οι πελάτες να δίνουν 1 λίρα ώστε να

προωθηθεί η σωστή χρήση του νερού, η αποφυγή του πλαστικού

και η φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια.

Στην Αθήνα ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της σταδιακής αντι-

κατάστασης της πλαστικής σακούλας με σακούλες κατασκευα-

σμένες από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον με στόχο την πλή-

ρη κατάργηση της. Το εμφιαλωμένο νερό ωστόσο βρίσκεται στο

απόγειο των ελληνικών καταναλωτικών συνηθειών, θεωρείται σε

ένα βαθμό μέρος της ποιότητας ζωής και η σχετική βιομηχανία

ανθεί. 

Χρειάζεται λοιπόν να ξανασκεφτούμε αυτά που μάθαμε να θεω-

ρούμε αυτονόητα, να ορίσουμε ξανά την ποιότητα ζωής, τον πο-

λιτισμό και τη σχέση μας με τη φύση, ν’ αλλάξουμε συνήθειες, να

κόψουμε δρόμο. Αυτό είναι πλέον πολιτική, πολιτικό πρόταγμα

και καθήκον, όχι το πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, ποιος

θα τις κερδίσει και πώς θα επωφεληθούμε ατομικά από το υπερ-

χρεωμένο ελληνικό κράτος! 

Ψηφοφόρος για μια μέρα, πολίτης κάθε μέρα!

Η πρόταση Μιχαλολιάκου για απαλλαγή Χριστοφοράκου, σε

περίπτωση που καταθέσει τα στοιχεία των δωροδοκηθέντων,

παρουσιάζει από μια πρώτη άποψη αρκετό ενδιαφέρον, αφού

αποβλέπει στην αποκάλυψη των ονομάτων των ενόχων. Στηρί-

ζεται όμως σε δύο προϋποθέσεις: ότι η κατάθεση θα αναφέρει

όλη την αλήθεια και ότι η κοινή γνώμη θα πιστέψει ότι η συ-

γκεκριμένη μαρτυρία πραγματικά περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία

ενοχής. 

Αλλά στην περίπτωση αυτή ο καταδότης είναι απίθανο να πει

όλη την αλήθεια, γιατί δεν τον συμφέρει: αν έχει εξασφαλίσει

την απαλλαγή του, θα επιχειρήσει να προσπορισθεί όσο το δυ-

νατόν περισσότερα οφέλη από τα κόμματα, που δεν θα ήθελαν

να δουν στελέχη τους να κατηγορούνται για δωροληψία. Από

το άλλο μέρος και η κοινή γνώμη δεν πρόκειται να πεισθεί ότι

ένας κατά συρροή παράνομος μπορεί να μεταβληθεί σε αξιόπι-

στο υπηρέτη της αλήθειας. 

Έτσι, αν έχει εξασφαλισθεί η απαλλαγή Χριστοφοράκου, είναι

πιθανότατο η κατάθεσή του να εμπλέκει ένα μόνο από τα δύο

κόμματα εξουσίας. Με τον τρόπο αυτό, από το ένα μέρος ο κα-

ταδότης εξασφαλίζει την εύνοια ενός μεγάλου κόμματος, ενώ

ταυτόχρονα το κόμμα, που τα στελέχη του καταγγέλλονται ως

ένοχοι με στοιχεία, δεν διαθέτει πλέον αξιοπιστία για να πείσει

την κοινή γνώμη ότι ένοχοι υπάρχουν και στο αντίπαλο στρα-

τόπεδο. Και βέβαια θα ήταν πολύ πιο επωφελές για τον κατα-

δότη να κατονόμαζε ως δωρολήπτες στελέχη μόνον μικροτέ-

ρων κομμάτων, αφού έτσι θα εξασφάλιζε συμπαράσταση και

από τα δύο κόμματα εξουσίας. Μία τέτοια όμως περίπτωση θα

ήταν ελάχιστα πιστευτή, αφού η δωροδοκία αποβλέπει στο δε-

λεασμό της εξουσίας και όχι κομμάτων, που βρίσκονται μακριά

από αυτήν.

Συμπερασματικά, η θέση μας στην πρόταση απαλλαγής Χρι-

στοφοράκου υπό την προϋπόθεση συνεργασίας του με τη δι-

καιοσύνη θα πρέπει να είναι θέση αρχής: να μην επιτρέψουμε

σε αποδεδειγμένους απατεώνες να επηρεάζουν και πολύ πε-

ρισσότερο να γίνονται ρυθμιστές της πολιτικής ζωής του τό-

που. Η συνεργασία της γερμανικής δικαιοσύνης με την ελλη-

νική θα μας δείξει κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις

ευρωπαϊκές δομές και συνέργειες για ένα καλύτερο μέλλον.

Οι πολιτικοί σχηματισμοί ας φροντίσουν να απαλλαγούν από

τους ανυπόληπτους πολιτικούς και τις πρακτικές τους και ας

ακούσουν τη φωνή της λογικής των ενεργών και ακομμάτιστων

πολιτών για να αποκαταστήσουν τη δημόσια εικόνα τους. Η κοι-

νωνία των πολιτών δεν επηρεάζεται από καταδότες, αφού έχει

ήδη σχηματισμένη άποψη για την ευνοιοκρατία, οικογενειοκρα-

τία και αναξιοκρατία στα πολιτικά πράγματα.

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Σκάνδαλο SIEMENS: η πρόταση Μιχαλολιάκου

μπορεί να δυσχεράνει την αποκάλυψη ενόχων

Κοινωνικά απαράδεκτη η πλαστική σακούλα, 

υπό διωγμό το εμφιαλωμένο νερό

ΜΙΑ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ 

ΣΩΤΗΡΗ ΔΟΓΑΝΗ & ΑΝΝΑ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ

Mία μυσταγωγική παράσταση οργανωμένη από τον πολιτιστικό

σύλλογο ‘Προφήτης Ηλίας’ στο κινηματοθέατρο ‘Μελίνα Μερ-

κούρη’ ήταν από τα ομορφότερα καλλιτεχνικά γεγονότα του φε-

τινού καλοκαιριού. Ο τίτλος “Στη μοναξιά του πλήθους”, ήταν

βασισμένος στη θεματολογία των τραγουδιών του νέου cd του

Ρεθυμνιώτη Σωτήρη Δογάνη. 

Η Άννα Μπιθικώτση συντροφεύτηκε από το συγγραφέα και ποι-

ητή Νίκο Μπατσικανή στη λυρική αφήγησή της. Η αναγνωρισμέ-

νη χορωδία “Οι Μελωδοί” του πολιτιστικού συλλόγου “Προφή-

της Ηλίας” πλαισίωσε το δάσκαλό της Σωτήρη Δογάνη, όταν αυ-

τός απέδωσε τραγούδια, που πρωτοερμήνευσε ο αρχάγγελος

της Κρήτης Νίκος Ξυλούρης. Ο Ρεθυμνιώτης ερμηνευτής  καθή-

λωσε το κοινό για άλλη μία φορά.

H οπτικοακουστική προβολή των τραγουδιών του νέου cd ήταν

τόσο επιτυχής, που οι ακροατές είχαν διεισδύσει ζωηρά στο

νόημα των στίχων! Ήταν τόσο εκφραστική η ερμηνεία του Σω-

τήρη Δογάνη, που κανένας από το κοινό δεν έμεινε αμέτοχος!

Νιώσαμε ότι στήθηκε γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ μας, διώχνο-

ντας τη μοναξιά από το χώρο της παράστασης. 

Στον  επίλογο αυτής της συγκλονιστικής βραδιάς ο δήμαρχος

Γλυφάδας είπε: "Αυτό που παρακολούθησα ήταν μυσταγωγία”.

Η δημοτική σύμβουλος Μπέσσυ Αργυράκη έδειξε την ευγνωμο-

σύνη της στην καταξιωμένη στιχουργό Άννα Μπιθικώτση και τον

αναγνωρισμένο ερμηνευτή Σωτήρη Δογάνη για την καλλιτεχνι-

κή τους προσφορά, δίνοντας την υπόσχεση ότι ο Δήμος θα είναι

δίπλα τους.

Οι δύο καλλιτέχνες  έλεγαν συνεχώς ‘ευχαριστώ’, καθώς έβγαι-

ναν από την αίθουσα. Ήταν η απάντησή τους στα αμέτρητα

‘συγχαρητήρια’, που δέχονταν. Ομως εμείς τους οφείλουμε ‘ευ-

χαριστώ για την βραδιά που μας χάρισαν!    

Το ευτύχημα είναι ότι κάνουν περιοδεία σε πολλές πόλεις τώρα

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και δίνεται η ευκαιρία σε πο-

λύ κόσμο να έρθει σ’ επαφή με το ποιοτικό τραγούδι!   

Μαρία Παπαδάκη

Νίκος Γιαννής
Περιφέρεια Αττικής

www.nicosyannis.gr
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Στην Ιταλία βρέθηκε η  χορωδία ενηλίκων του Πνευματικού

Κέντρου του Δήμου Παλλήνης (ΠΠΚΔΠ) στο 3ο Διεθνές Φε-

στιβάλ Χορωδιών, που διοργάνωναν πέντε Δήμοι και η Νο-

μαρχία της περιοχής Τσετζάνο, λίγο έξω από τη Ρώμη. Η ημέ-

ρα έναρξης του Φεστιβάλ στην κεντρική πλατεία του Τσετζά-

νο μπροστά στον καθεδρικό ναό της πόλης, ήταν μια ωραία

εικόνα με το πολύχρωμο μωσαϊκό που δημιούργησαν οι  14

χορωδίες που έπαιρναν μέρος με τις σημαίες των χωρών και

των πόλεων, που η κάθε μία αντιπροσώπευε.

Ολες οι ομάδες παρήλασαν στους δρόμους του , ενώ κά-

θε χορωδία τραγουδούσε αποσπασματικά τραγούδια του

τόπου της. Ήταν μια πραγματική πανδαισία μελωδίας. 

Η χορωδία του ΠΠΚΔΠ εμφανίστηκε διαδοχικά στο Κα-

στέλ Καντόλφο, στο Νέμι, στην Αρίσσα και στο Τσενζάνο.

Πραγματοποίησε μία πολύ καλή παρουσία ανάμεσα στις

άλλες χορωδίες άλλων χωρών (Σαρδηνίας, Ρωσίας, Βουλ-

γαρίας κ.α.). 

Παράλληλα με τη συμμετοχή τους, τους δόθηκε η ευκαιρία

να ξεναγηθούν στην πόλη της Πομπηίας, και στην αιώνια

πόλη της Ρώμης. Μαέστρος είναι ο Χ. Μιχαηλίδης.

Τη χορωδία συνόδευσαν η Πρόεδρος του ΠΠΚΔΠ  Α. Γκό-

νου -Πετράκη, o Αντιδήμαρχος  Σπ. Κεχριώτης, ο Πρόε-

δρος του Α.Ο. και μέλος του ΠΠΚΔΠ Θ. Σμυρλιάδης και το

αναπληρωματικό μέλος του ΠΠΚΔΠ  Κ. Σαββόπουλος. 

Η χορωδία Παλλήνης σε διεθνές φεστιβάλ

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 

Η χορωδία με τη σημαία του Δήμου παρελαύνει.

Εκθεση Εικαστικών Τεχνών

από τα τμήματα του Π.Π.Κ.Δ.Π.
Οπως όλα τα τμήματα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Παλλήνης, έτσι και το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών παρου-

σίασε τη δουλειά του με το κλείσιμο της  χρονιάς.  

Παρουσιάστηκαν έργα ζωγραφικής, αρχαρίων και προχωρημένων σπουδαστών, των τμημάτων των ενηλίκων, καθώς και

έργα των παιδικών τμημάτων  ζωγραφικής, κολάζ, κατασκευές από πηλό και ανακυκλωμένα υλικά. Ιδιαίτερη παρουσία

στην έκθεση ήταν εκείνη του κοσμήματος η οποία απέσπασε πολύ θετικές κριτικές. 

Για πρώτη φορά φέτος υπήρξε παρουσίαση και έργων βιτρώ από το νεοσύστατο τμήμα του Εργαστηρίου.   

Την ημέρα των εγκαινίων

τίμησαν την έκθεση πάνω

από πεντακόσιοι επισκέ-

πτες, ενώ η τζαζ μουσική

που… συνόδευε την έκθε-

ση, έδενε απόλυτα με την

όλη εκδήλωση. Χαιρετι-

σμούς απεύθυναν η Πρόε-

δρος του ΠΠΚΔΠ Κ. Γκό-

νου–Πετράκη και ο Καλλι-

τεχνικός Διευθυντής του

Εργαστηρίου Δ. Μανίνης.

Το τμήμα ενηλίκων θα πα-

ρουσιάσει έργα του στη

Μπιενάλε της Βενετίας

στις 11 Σεπτεμβρίου.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

ΦΩΤΙΟΣ Ε. ΤΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ, AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY

τ. ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ

TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΩΙΝΑ:  

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.30 - 12.30

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ:

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ 17.30 - 20.00

Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ 108 β’, ΚΕΡΑΤΕΑ

ΤΗΛ. 22990 67762, 6944 671643

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΤΑΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ

(TILT - TABLE TEST)

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

6636865

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΣΤΟΜΟΥ 7-7)

ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 - ΤΗΛ.: 210 6198115

ΟΙΚΙΑ: 22990 23586
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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. 

Πέντε ημέρες η Κερατέα εδονείτο σε έναν αλλιώτικο ρυθ-

μό· εκείνον της μουοσικής και της αγωνιστικής πάλης.

Πέντε ημέρες σε ένα φεστιβάλ που καθιερώθηκε πλέον·

ένα φεστιβάλ που φιλοξένησε πάνω από 6000 ανθρώπους

και πάνω από 200 καλλιτέχνες, στην πιο κρίσιμη ώρα· την

ώρα που στο  Γραμματικό είχαν εισβάλει  τα ΜΑΤ και οι δυ-

νάμεις καταστολής για να επιβάλουν μία χωματερή, ανα-

χρονιστική και ξεπερασμένη.

Ανέβηκαν στο Οβριόκαστρο όλες οι ηλικίες· νέοι, έφηβοι,

ενήλικες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι.

Ο ενθουσιασμός όλων μικρών και μεγάλων, η αγωνιστική

διάθεση και ο παλμός, η μουσική και τα σώματα καλλιτε-

χνών και θεατών ακολουθούσαν ένα ρυθμό που γίνονταν

όλα ένα· άνθρωποι-χώρος-χρόνος.

“Είμαστε κοντά σας, θα γίνει φάση, δεν θα περάσουν”, με

συνθήματα από καλλιτέχνες και κοινό ξεσήκωναν “παντιέ-

ρες”, άναβαν τα αίματα.

Τα σποτάκια του φεστιβάλ, τα τραγούδια του Άλκη Κων-

σταντόπουλου από το θεατρικό έργο “ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ” του Γ.

Ξανθούλη, το παιδικό τραγούδι του ίδιου “Άνθρωποι, άν-

θρωποι ξυπνήστε”, τα συνθήματα, οι ευρηματικές ατάκες

των καλλιτεχνών δημιούργησαν ευφορία στο κοινό κάθε

μέρα.

Μπράβο στο ΤΟ.ΣΥ.Ν.
Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων της Κερατέας, τα έδωσαν όλα.

Ηταν παντού: στη σκηνή, στο κυλικείο, στα πωλητήρια με

τα μπλουζάκια του φεστιβάλ και τα βιβλία, στο χώρο στάθ-

μευσης, στα γκράφιτι. Ακούραστοι, ενθουσιασμένοι, χα-

ρούμενοι με πίστη στον αγώνα και την ιδέα του φεστιβάλ.

Ένα μεγάλο μπράβο σ’ όλους, σ’ όλες, ιδιαίτερα στην ψυ-

χή του φεστιβάλ τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο που

εκτός από πληθωρικός και εξελίξιμος καλλιτέχνης απέδει-

ξε με όλη την παρουσία και τις ιδέες του, πόσο αγαπάει

τον τόπο του.

“Όλοι με μια κιθάρα στο Οβριόκαστρο”

Η Δημοτική Φιλαρμονική Κερατέας υπό τη διεύθυνση του

Γιάννη Οικονομάκη ξεκίνησε το πρόγραμμα την τελευταία

ημέρα του φεστιβάλ. Ακολούθησε το ροκ συγκρότημα “Οι

Άλλοι” και μετά άρχισε το πρόγραμμα “Όλοι με μια κιθάρα

στο Οβριόκαστρο” που  και πέρσι είχε αφήσει τις καλύτε-

ρες εντυπώσεις.

Εντεκα εξαιρετικοί ταλαντούχοι νέοι καλλιτέχνες πρό-

σφεραν μια μαγική στην κυριολεξία βραδιά στο κοινό.

Έπαιξαν με τη σειρά οι Δημ. Αρναούτης, Ευσταθία, Θοδω-

ρής Κοντάκος, Αλκιβ. Κωνσταντόπουλος, Κώστας Μαρα-

βέγιας, Πάνος Μουζουράκης, Νατάσα Μποφίλιου, Ζακ

Στεφάνου, Ιλιάνα Τσαπατσάρη, Απ. Ρίζος, Άλκης Ζούκας.

Το Δημοτικό Στάδιο της Βάρης ήταν κατάμεστο. Στις εξέδρες οι θαυμαστές –  στην πλειοψηφία τους νέοι άν-

θρωποι – ανυπομονούσαν για μια ακόμη μοναδική μουσική βραδιά. Ο Σωκράτης Μάλαμας από τη σκηνή δεν τους

απογοήτευσε. Με μοναδικό τρόπο αφηγήθηκε μέσα από

τα τραγούδια του ιστορίες για τη ζωή και τον έρωτα, την

αλήθεια και την πλάνη, την αγάπη και τη μοναξιά.

Ο Σωκράτης Μάλαμας απα-

ξιώνοντας την επίσημη λε-

ωφόρο του μάρκετινγκ και

αδιαφορώντας για επικοι-

νωνιακές στρατηγικές προ-

βολής, δημιούργησε το δικό

του αυθεντικό τρόπο να επι-

κοινωνεί με το κοινό του,

μέσα από  τα τραγούδια

του, τους στίχους και τις

μουσικές του… Τα ίδια τρα-

γούδια που έβγαιναν από

χιλιάδες χείλη την περασμέ-

νη Τετάρτη το βράδυ στο Δη-

μοτικό Στάδιο της Βάρης.

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και ο Επιμορφωτικός Σύλλογος που είχαν την ευ-

θύνη της συναυλίας, αξίζουν για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια για την άρτια οργά-

νωση εντός και εκτός του συναυλιακού χώρου. 

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

Μια νύχτα …ΜΑΛΑΜΑ στη Βάρη

Ο Δήμαρχος, η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, μέλη του Επιμορφω-
τικού σε ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο με τον Σωκράτη Μάλαμα.

«ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ»
το σύνθημα του Φεστιβάλ στην Κερατέα
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Οι “γλείφτες”

της Γλυφάδας

Προσθέτοντας ένα ακόμη χρονο-

γράφημα σ’ αυτά που προηγήθη-

καν, αισθάνομαι πλέον, αγαλμα-

τολόγος!

Γλύφω θα πει, λαξεύω, σκαλίζω,

εξ ου και γλύπτης, δηλαδή αυτός

που κατασκευάζει γλυπτικό έργο.

Άλλο, όμως “γλύπτης” κι άλλο

“γλείφτης”!

Μερικοί τέτοιοι – δηλαδή γλεί-

φτες – με τη συνεργασία ενός

γλύπτη, «διεκόσμησαν» την πλα-

τεία Διαδόχου Παύλου στη Γλυ-

φάδα (όπου η αφετηρία του λεω-

φορείου 140) με ένα άγαλμα, για

να τιμήσουν… ή, καλλίτερα, δια-

βάστε αυτά που γράφουν:

ΣΙΜΟΝ ΜΠΟΛΙΒΑΡ 1783-1830

Ο ελευθερωτής της Βενεζουέ-

λας, Κολομβίας, Ισημερινού, Πε-

ρού και Βολιβίας

Μην ψάχνετε να βρείτε σε ποιες

πλατείες τοποθέτησαν τους Πε-

ρικλή, Μ. Αλέξανδρο, Κοσμά Αι-

τωλό, Καποδίστρια… Κάνει ζέ-

στη και θα ταλαιπωρηθείτε! Οι τε-

λείως ανυπόμονοι ας πεταχτούν

μέχρι την Αθήνα. Πίσω από το

Χίλτον θα θαυμάσουν κάτι παρό-

μοιο μ’ αυτό της Γλυφάδας: 

«Στρατηγός Χοσέ Αρτίγας, 1764-

1860 ελευθερωτής της Ουραγου-

άης».

Αυτά τα δύο γλυπτουργήματα

(σκοπίμως χρησιμοποίησα τη λέ-

ξη, επειδή ταιριάζει με τις κα-

κουργήματα – αμαρτήματα – πα-

ραπατήματα – ανομήματα, παρα-

στρατήματα – παραληρήματα)

συμβάλλουν, μαζί με τα χίλια τό-

σα ατοπήματά μας, ώστε η από-

σταση που μας χωρίζει από τους

προγόνους μας,  ως προς την

ποιότητα, συνεχώς να μεγαλώ-

νει!

Η καραγκιοζοποίηση της γλώσ-

σας και γενικά η ρύπανση ξηράς,

αέρος και θαλάσσης, δίνουν το

στίγμα του σημερινού Ελληνα.

Δεν σεβαστήκαμε ούτε το «Πά-

τερ ημών» και μαζί με την ιστορία

μας το «παραχαράξαμε», αντικα-

θιστώντας τη λέξη «οφελήματα»

με την «απορρίμματα»: «Ως και

ημείς αφίεμεν τα απορρίμματα

ημών»!...

Θωμάς Θεολόγης

Ιστοριοδίφης / Συγγραφέας

* Η επιγραφή κάτω από το άγαλμα γράφει

ότι είναι δωρεά των Βενεζουελιανών που

κατοικούν στην Ελλάδα.

Είχαμε γράψει σε πρόσφατο φύλλο μας

για τα έργα που έχουν γίνει στο Κορωπί

στον τομέα της ύδρευσης, σε μια συνέ-

ντευξη που είχαμε πάρει από τον τότε

Αντιδήμαρχο Γιάννη Γκίκα (Μουστάκια).

Ολα αυτά τα έξη χρόνια έχει γίνει σημα-

ντικό έργο στην ύδρευση, αλλά το Κορω-

πί είναι μια μεγάλη πόλη με ιδιαιτερότη-

τες, πολλούς οικισμούς, μεγάλα υψόμε-

τρα κλπ., που θέλει χρόνο για να καλυ-

φθεί το 100%.

Οπως γράφαμε και τότε, επίκειντο ακόμα

επεκτάσεις στην ύδρευση.

Ηδη οι εργασίες στη Λεωφ. Βασ. Κων-

σταντίνου τελείωσαν με τη λιγότερη δυ-

νατή όχληση για κατοίκους, και καταστή-

ματα. 

Σύμφωνα με τη 2η ανασκόπηση μελετών

και έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας ένα

από τα σημαντικότερα  έργα σε εξέλιξη

αποτελούν οι επεκτάσεις δικτύου ύδρευ-

σης, οι αντικαταστάσεις αμιαντοσωλή-

νων, η απομόνωση του παλαιού δικτύου

αμιαντοσωλήνων και η δημιουργία νέων

αντλιοστασίων.

Και νέο αντλιοστάσιο

Στην περιοχή «Κλώσσαρι» τοποθετήθηκε αντλιο-

στάσιο. Το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο  θα ενι-

σχύσει  δίκτυο σε μια υψομετρικά δύσκολη πε-

ριοχή  του Αη Γιάννη «Μετανοείτε», στην περιο-

χή Προφάρτα και Ελικοδρόμιο.

Υδρεύεται  και  ο

Μπαράκος!
Μια δύσκολη, λόγω υψομετρικής διαφοράς

περιοχή του Κορωπίου, στα σύνορα με τη

Βάρη η περιοχή Μπαράκος υδροδοτήθηκε.

Οι προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής

επί μία 15ετία ευοδώθηκαν. Ετσι από τον

περασμένο μήνα ο Λόφος Μπαράκος τρο-

φοδοτείται με νερό της  ΕΥΔΑΠ από το δη-

μοτικό δίκτυο,  συνολικά 27 οικίες. 

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Παναγιώ-

της Τσούκας δήλωσε:
«Είναι ένα σπουδαίο γεγονός  για τους κατοί-

κους αυτής της περιοχής του Δήμου μας. Ένα δύ-
σκολο έργο ολοκληρώθηκε. Η πίεση του δικτύου
είναι πολύ  ικανοποιητική. Γνωρίζουμε ότι κάποι-
ες περιοχές ακόμα δεν έχουν ικανοποιητική πίε-
ση. Συνεχίζουμε κατά περίπτωση την ενίσχυση
του δικτύου μας με μηχανικά και υδραυλικά έργα.
Αξίζει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην  μεγά-
λη δουλειά, που έγινε με την επιμέλεια του συ-
ναδέλφου μου δημοτικού συμβούλου Γιάννη Γκί-
κα του Γεωργίου και της Δέσποινας, των στελε-
χών και υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ύδρευσης,
και όλης της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου

το 2003-2006 στον τομέα αυτό». 

Υδραυλικά έργα στο Κορωπί

Κυρία Διευθύντρια

Ο Δήμος Κορωπίου μετά από μήνες ένοχης σιωπής

και αφού συστηματικά και με κάθε τρόπο προσπα-

θούσε να υποβαθμίσει το θέμα της παραλίας της

Λουμπάρδας, στο προηγούμενο φύλλο της εφημερί-

δας σας προσπάθησε με ανακοίνωσή του να δικαιο-

λογηθεί – απολογηθεί για την ασυδοσία του «ιδιώτη

– μισθωτή».

Την ίδια ώρα που ο εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Π.

Παναγιωτόπουλος δηλώνει, πως θα προβεί σύντομα

σε ελέγχους – από τον Φλοίσβο μέχρι την Κερατέα –

για να διαπιστώσει τις αυθαιρεσίες, που εμποδίζουν

την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, ο Δήμος Κο-

ρωπίου αρνείται να εφαρμόσει τους νόμους και όλοι

μας γινόμαστε μάρτυρες της ολοένα και αυξανόμε-

νης παραχώρησης του δημόσιου χώρου στην ιδιωτι-

κή κερδοσκοπία. Η Δημοτική Αρχή αγνόησε και

αγνοεί συστηματικά γνωμοδοτήσεις του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους το οποίο έχει ήδη διατυπώ-

σει την άποψη ότι «καταρχήν δεν είναι επιτρεπτή η

εκμίσθωση της πλαζ, αμμώδους παραλίας και αιγια-

λού, διότι είναι κοινόχρηστο και ανεπίδεκτο συναλ-

λαγής πράγμα που ανήκει στο Δημόσιο… δεν πρέπει

να παραβιάζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας αυτού,

ούτε να αναιρείται η κατά τον προορισμό του κοινή

χρήση».

Η Δημοτική Αρχή αγνόησε και αγνοεί τη δημοτική κί-

νηση που εκπροσωπεί παρά τις έντονες αντιδράσεις

σημαντικού μέρους των στελεχών της «Αναγέννη-

σης», το πρόγραμμα με το οποίο εκλέχθηκε και συ-

μπεριφέρεται στην Λουμπάρδα σαν να πρόκειται για

τμήμα ιδιοκτησίας και όχι δημόσια γη και έκταση.

Η Δημοτική Αρχή αγνόησε και αγνοεί ακόμα και των

αγώνα άλλων αυτοδιοικητικών σχημάτων, περιβαλ-

λοντικών οργανώσεων, κινημάτων και φορέων. Τα

«δεν είχαμε πολλές επιλογές» και «ο δήμος βρισκό-

ταν σε ομηρία» αποτελούν αμαρτωλές προφάσεις. Η

αλήθεια είναι, ότι ο Δήμος θα μπορούσε να επικαλε-

στεί, ότι αναφέραμε πιο πάνω και πολλά ακόμη για

να διασφαλίσει την ελεύθερη και ανεμπόδιστη χρήση

της παραλίας της Λουμπάρδας από τους πολίτες.

Εξίσου ατελέσφορο είναι και το επιχείρημα, ότι η πα-

ραχώρηση του δημόσιου χώρου έγινε για να αυξη-

θούν τα έσοδα του Δήμου. Αύξηση που αν τελικά επι-

τευχθεί είναι βέβαιο, ότι θα προέλθει από την υπο-

βάθμιση και την αλλοίωση των χαρακτηριστικών του

αιγιαλού και της παραλίας. Μια αύξηση εσόδων, που

εν τέλει δεν μπορεί να είναι πάντα άλλοθι για κάθε

επιβαρυντική για το περιβάλλον και το δημόσιο συμ-

φέρον δράση. Σε εποχές όπως η σημερινή, που το

μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού δείχνει να μην

επαρκεί για να απαντήσει στα βασικά προβλήματα

των κοινωνιών, φαίνεται ότι ορισμένοι στο Κορωπί

όψιμα και καθυστερημένα ανακάλυψαν την κρυφή

γοητεία των νεοφιλελεύθερων δογμάτων.

Τέλος για εμάς η Δημοτική Αρχή αυτή και όλες οι

προηγούμενες φέρουν ακέραια την ευθύνη για την

απαξίωση της περιοχής όλα τα προηγούμενα χρόνια

που την μετέτρεψαν «σε χώρο απορριμμάτων, σε

χώρο υψηλής παραβατικότητας και εγκληματικότη-

τας(sic)». Αλήθεια εκεί που η συνήθως πρόθυμη

ΕΛ.ΑΣ. και ο Δήμος δεν μπόρεσαν να κάνουν το αυ-

τονόητο, τώρα την τάξη θα αναλάβουν οι μπράβοι

της παραλίας:

Σεβόμενοι τον χώρο που μας διαθέτετε δεν θα επι-

χειρηματολογήσουμε άλλο για λανθασμένες κινή-

σεις και αποφάσεις. Η Δημοτική Αρχή φαίνεται να

έχει πάρει τις αποφάσεις της επιλέγοντας στρατόπε-

δο. Η κατάσταση στην παραλία της Λουμπάρδας εί-

ναι ήδη ανυπόφορη, αφού εκεί πια βασιλεύει ο «πο-

λιτισμός» της νύχτας. Οι επιχειρηματίες αποτελούν

κράτος εν κράτει και η κατάληψη και καταλήστευση

του δημόσιου χώρου συνεχίζεται ανεμπόδιστη. 

Για όλους εμάς τον λόγο έχουν πλέον οι δημοτικοί

σύμβουλοι, ώστε ο αγώνας του συνάδελφού τους

καθηγητή στο Ε.Μ.Π. Γ. Ζουπάνο, που βρέθηκε στο

νοσοκομείο υπερασπιζόμενος την ελεύθερη και ανε-

μπόδιστη πρόσβαση στις παραλίες να έχει αντίκρι-

σμα

Τον λόγο έχουν πλέον τα κινήματα ώστε να μην πε-

ράσει η ολέθρια για το κοινωνικό σύνολο αντίληψη,

ότι στους πολίτες ανήκει μόνο η ατομική τους ιδιο-

κτησία κα τίποτα άλλο. 

Τον λόγο έχουν πλέον οι πολίτες που δεν ανέχονται

τα δημόσια αγαθά να εκπλειστηριάζονται στο βωμό

του κέρδους από τους κάθε λογής αναπτυξιομανείς

και αναπτυξιολάγνους.

Τον λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη όπου και προ-

σφεύγουμε ώστε να ξεκαθαρίσει επιτέλους τι είναι

Δημόσιο και τι ιδιωτικό σε μια από τις ελάχιστες πα-

ραλίες που ανήκουν στον Δήμο Κορωπίου και κατ'

επέκταση σε όλους εμάς    

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Από Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου, λάβαμε την παρακάτω επιστολή που αφορά την παραλία της Λουμπάρδας, αλλά και γενικότερα μία

θέση για ελεύθερες παραλίες, η οποία μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Και είμαστε από αυτούς που πρωτοστατήσαμε στις κινητοποιή-

σεις, όταν το 2000, ο ΕΟΤ έγινε ΕΤΑ Α.Ε. και παρέδωσε βορά στα ιδιωτικά συμφέροντα όλη την παράλια ζώνη της Ελλάδας. Οι πολίτες

έχουν προσβάλει το Προεδρικό Διάταγμα για την παραλία και ακόμα περιμένουν, έτος 2009. Το Σύνταγμα έχει παραβιαστεί κατάφωρα

στην κοινόχρηστη και κοινόκτητη γη. Στο Γραμματικό προχθές κατέθεσε η κυβέρνηση δικόγραφο και χθες(!!) εκδικαζόταν κιόλας. 
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Ημερίδα με θέμα «Μητροπολιτικό

Πάρκο Ελληνικού» πραγματοποίησε η

Νομαρχία Αθηνών (13 Ιουλίου), με κε-

ντρικούς ομιλητές το Νομάρχη Αθη-

νών Γιάννη Σγουρό, τον Δήμαρχο Γλυ-

φάδας Γιάννη Θεοδωρόπουλο, τον

Δήμαρχο Αλίμου Θάνο Ορφανό, τον

Δήμαρχο Αργυρούπολης Δημήτρη

Ευσταθιάδη, τον Δήμαρχο Ελληνικού

Χρήστο Κορτζίδη και τους καθηγητές

του Πανεπιστημίου Αθηνών,  Μάνθο

Σανταμούρη και Γεώργιο Κάλο.

Την ημερίδα άνοιξε ο Νομάρχης Αθηνών

Γιάννης Σγουρός ο οποίος αναφέρθηκε

στην επιδείνωση του περιβάλλοντος στο

Λεκανοπέδιο της Αττικής και στην επιτα-

κτική ανάγκη αποτελεσματικής αντιμε-

τώπισης των περιβαλλοντικών προβλη-

μάτων που  έχουν γίνει  όπως είπε χα-

ρακτηριστικά πλέον προβλήματα ‘ζωής’

αλλά και ‘αναπνοής’ για τους πολίτες

της Αθήνας. 

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιάννης Θεο-

δωρόπουλος, στην τοποθέτησή του

τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός

Μητροπολιτικού Πάρκου χωρίς οικο-

δομική δραστηριότητα, ήπια, η μη που

θα ανακουφίσει όχι μόνο τις  όμορες

προς αυτό περιοχές, αλλά ολόκληρη

την Αττική, ενός “πνεύμονα πρασίνου”

όπως χαρακτηριστικά είπε και κατέθε-

σε πρόταση δημιουργίας ενός Ευρω-

παϊκού Περιβαλλοντικού και Ερευνητι-

κού Κέντρου.

Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση

από τους Καθηγητές του Πανεπιστημί-

ου Αθηνών,  Μάνθο Σανταμούρη και

Γεώργιο Κάλο της μελέτης του Μητρο-

πολιτικού Πάρκου του Ελληνικού, οι

οποίοι συνηγόρησαν με την πάγια θέ-

ση των τεσσάρων Δήμων Γλυφάδας,

Αλίμου, Αργυρούπολης και Ελληνικού

για δημιουργία στο χώρο του Πρώην

αεροδρομίου του Ελληνικού ενιαίου

πάρκου υψηλού πρασίνου.

Πνεύμονας πρασίνου μόνο!

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιάννη Θεοδωρό-

πουλος τάχθηκε υπέρμαχος ενός πάρκου

με πράσινο μόνο και όχι οικοδομική δρα-

στηριότητα. Είπε μεταξύ άλλων:

...Mε τη σημερινή ημερίδα επανέρχεται
στην επικαιρότητα, με βιαιότητα θα μου
επιτρέψετε να πω, με αφορμή τη ζοφερή
πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε με-
τά την πρόσφατη πυρκαγιά στον Υμηττό, η
αδήριτη ανάγκη  για τη δημιουργία του
Μητροπολιτικού Πάρκου της Αθήνας.

...Η θέση του Δήμου Γλυφάδας,  ήταν ξε-

κάθαρη από την πρώτη στιγμή που τέθηκε
το θέμα και παραμένει το ίδιο διαυγής. Εί-
μαστε υπέρ της δημιουργίας ενός πνεύμο-
να πρασίνου, ενός μητροπολιτικού Πάρ-
κου που θα ανακουφίσει όχι μόνο τις  όμο-
ρες προς αυτό περιοχές, αλλά ολόκληρη
την Αττική. Είμαστε υπέρ της δημιουργίας
του Μητροπολιτικού Πάρκου, χωρίς οικο-
δομική δραστηριότητα, ήπια η μη, και εδώ,
θα καταθέσω και μία σκέψη που την ανα-
φέρω δημόσια, για πρώτη φορά. 
Σε ένα τέτοιο πάρκο, σε μία τέτοια  έκτα-
ση θα μπορούσε ίσως, να δημιουργηθεί
ένα πρότυπο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό
και Ερευνητικό Κέντρο που θα εξετάζει
και θα προτείνει λύσεις  σε θέματα Περι-
βάλλοντος. 
Ταυτόχρονα η  δυνατότητα  δημιουργίας
Περιβαλλοντικών  και Πολιτιστικών δρά-
σεων θα καταστήσει  το Μητροπολιτικό
Πάρκο σημαντικό κέντρο ανταλλαγής
απόψεων και πολιτισμού.

Με αυτόν τον τρόπο, το επαναλαμβάνω
αποτελεί πρωτόλεια σκέψη, θα καταφέ-
ρουμε να εξασφαλίσουμε τους πόρους για
την λειτουργία του Πάρκου σε συνάρτηση
φυσικά και με τη βοήθεια της πολιτείας. 
Κλείνοντας ο Δήμαρχος Γλυφάδας τόνισε:

“Το περιβάλλον δεν έχει πολιτικό χρώμα.

Αποτελεί καθημερινό πεδίο αναγνώρισης

και δράσης για τον καθένα από εμάς”.

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο

βουλευτής της Ν.Δ. και Πρόεδρος της Ειδικής

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλο-

ντος Κυριάκος Μητσοτάκης, η βουλευτής του

ΠΑΣΟΚ Μαρία Δαμανάκη, η Υπερνομάρχης

Κωνσταντίνα Μπέη,  ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ

και Δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Καλογερό-

πουλος, η Πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστι-

κού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της

Αθήνας Αικατερίνη Συκανάκη, ο Αντιπρόεδρος

της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς,   ο Δήμαρχος

Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου, ο Δήμαρχος

Υμηττού Χρήστος Ζούπας, ο Δήμαρχος Καλλι-

θέας Κώστας Ασκούνης, ο Δήμαρχος Ν. Σμύρ-

νης Γιώργος Κουτελάκης, Δήμαρχος Λυκόβρυ-

σης Δημήτρης Φωκιανός, η Δήμαρχος Ψυχικού

Ειρήνη Κατσαρού.

Αδήριτη ανάγκη  δημιουργίας Μητροπολιτικού 

Πάρκου στο παλιό Αεροδρόμιο

Φωτογραφικό στιγμιότυπο με τους συμμετέχοντες.

Παιγνίδι, μουσική, διασκέδαση και πολύ κέφι χαρακτήρισαν το 1ο

Φεστιβάλ Νεολαίας Γλυφάδας το οποίο διοργάνωσαν με επιτυχία

το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) σε συνεργασία

με το Πνευματικό & Πολιτιστικό Κέντρο, στην 3η Μαρίνα της πό-

λης (6-7-8//7)

Οσοι βρέθηκαν εκεί, και ήταν πολλοί, είχαν την ευκαιρία να απο-

λαύσουν  πρωτότυπα  φουσκωτά παιγνίδια για όλες τις ηλικίες,

επιδείξεις skateboard πάνω σε ειδική πίστα, μαθήματα graffiti, εκ-

θέσεις βιβλίου και C.D. και όλα αυτά υπό τους ήχους  ζωντανής

μουσικής από γνωστό d.J.

Ο πρόεδρος του ΤΟ.ΣΥ.Ν. Αιμίλιος Βουγιουκλάκης καθώς και μέ-

λη του συμβουλίου και η Πρόεδρος του Πνευματικού και Πολιτι-

στικού Κέντρου Μπέσσυ Αργυράκη είχαν μόνιμη παρουσία στο

φεστιβάλ καλοσωρίζοντας τον κόσμο.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, Γιώργος Καραδήμος, συγκρότημα Ωρίω-

νες, Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης λίγα από τα ονό-

ματα που παρουσίαζαν κάθε βράδυ συναυλίες.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιάννης Θεοδωρόπουλος συνεχάρη τους

νέους καθώς και το Δ.Σ. του Πνευματικού & Πολιτιστικού Κέντρου

για την πρωτοφανή επιτυχία του Φεστιβάλ και ανακοίνωσε ότι

πρόκειται να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη, ενώ τόνισε την

ανάγκη να επιστραφεί η παραλία της Γλυφάδας στον Δήμο για

την καλύτερη αξιοποίησή της και την διοργάνωση σε αυτήν κι άλ-

λων παρόμοιων εκδηλώσεων.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιάννης Θεοδωρόπου-
λος υποστηρικτής ενός πάρκου πρασίνου. Επί-
σης διεκδικεί την παραλία της πόλης να επα-
νέλθει στο Δήμο

1ο Φεστιβάλ Νεολαίας Γλυφάδας
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Τα νήπια απέκτησαν τη δική

τους στέγη στα Γλυκά Νερά
Ενας βρεφονηπιακός σταθμός εγκαινιάστηκε στα Γλυκά Νερά,  επί των οδών Γρη-

γορίου Αυξεντίου και Βυζαντίου. Ετσι τα νήπια απέκτησαν τη δική τους στέγη με-

τά από 25 χρόνια!

Ο βρεφονηπιακός σταθμός χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το Περιφερειακό Επιχει-

ρησιακό Πρόγραμμα Αττικής και από το πρόγραμμα «Θησέας». 

Ο Δήμαρχος Γλυκών Νερών Γ. Σιώκος χαιρέτισε την εκδήλωση καθώς και η πρόε-

δρος του  Βρεφονηπιακού Σταθμού Ξένη Μπαλκανά–Ντούγια, η οποία ήταν ιδιαί-

τερα συγκινημένη και ως εκπαιδευτικός αλλά και ως μάνα με πέντε παιδιά.

Ο Δήμαρχος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η δημοπράτηση του έργου έγινε από την

προηγούμενη δημοτική αρχή και το έργο αποπερατώθηκε από την σημερινή. Το συ-

νολικό κόστος ανήλθε περίπου στο 1,5 εκ ευρώ.

“Σήμερα αυτό το κτίριο είναι ένα στολίδι και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση

όσον αφορά τις κτιριακές του υποδομές αλλά και κάτι σημαντικότερο. Αποτελεί πα-

ράδειγμα προς μίμηση ως προς την λειτουργία του αυτή καθαυτή και γι’ αυτό πρέ-

πει να ευχαριστήσουμε το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό του βρεφονηπια-

κού σταθμού”.

Η διευθύντρια μίλησε για όσους εργάζονται εθελοντικά στο σταθμό προσφέροντας

υπηρεσίες (διακοσμήτρια, γυμνάστρια, παιδίατρος, ψυχολόγος) και τους ευχαρί-

στησε δημόσια γι’ αυτό.

Ο Δήμαρχος  Γ. Σιώκος και η πρόεδρος του Δ.Β.Σ  Ξένη Μπαλκανά-Ντούγια κόβουν την κορδέλα.

Και δεύτερο  Παιδικό σταθμό απέκτησε ο Δήμος  Μαρα-

θώνα, που εγκαινιάστηκε στις 12/7  από τον Νομάρχη Λε-

ωνίδα Κουρή και τον Δήμαρχο Μαραθώνα Σπυρ. Ζαγάρη.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 590.000€ που χρη-

ματοδοτήθηκε κατά 80% από την Νομαρχία  και κατά 20%

από τον Δήμο Μαραθώνα. Το κτίριο συνολικής επιφάνειας

450 τετρ.μέτρων σε δύο επίπεδα διαθέτει σύγχρονες

εγκαταστάσεις (χώρους υποδοχής, μαθημάτων και ψυχα-

γωγίας, αίθουσα ύπνου, κουζίνα, πλυντήρια και λοιπούς

βοηθητικούς χώρους), μεγάλη αυλή, πληρεί όλες τις προ-

διαγραφές ασφαλείας και είναι πλήρως εξοπλισμένο.

Ο Δήμαρχος Σπ. Ζαγάρης ανέφερε μεταξύ άλλων στον

χαιρετισμό του: «Η ίδρυση ενός παιδικού σταθμού, ενός
χώρου αγωγής και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά της
προσχολικής ηλικίας, αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τις
εργαζόμενες μητέρες.
...Αποτελεί επίσης τον προθάλαμο κοινωνικοποίησης των
παιδιών και εισαγωγή τους στη μάθηση και τη γνώση. Πα-
ραδίδουμε λοιπόν αυτό το “κόσμημα” στους μικρούς μας
δημότες, τα παιδιά μας.
...Τα παιδιά μας είναι το κέντρο του κόσμου μας. Και θέλουμε

να κάνουμε αυτόν τον κόσμο, καλύτερο γι’ αυτά»

Τέλος ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Νομάρχη  για την

αμέριστη υποστήριξη και το προσωπικό του ενδιαφέρον.

Την αντιδήμαρχο Αικατ. Τσαντουλή- Καλέμη και το προ-

σωπικό του Δήμου που φρόντισαν για τον καθαρισμό του

κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου και την οργάνωση της

τελετής των εγκαινίων. Την πρόεδρο της Δημ. Επιτροπής

Παιδείας Ευαγγ. Δημέλη και τους συνεργάτες της που ερ-

γάσθηκαν για την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου και

όλους τους παριστάμενους. 

Σημαντικές επισκευές εξελλίσονται στα σχο-

λεία του Κορωπίου - Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

- προκειμένου να γίνουν κάποιες απαραίτητες

επισκευές αλλά και να αλλάξουν δάπεδα που

περιέχουν αμίαντο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και της Δημοτικής Επιτρο-

πής Παιδείας Αντώνης Ντούνης και ο δημοτικός

σύμβουλος Κων/νος Παπαμιχάλης, Πρόεδρος

των Σχολικών Επιτροπών (1ης & 2ης),  επιθεώ-

ρησαν τις εργασίες  συντήρησης των αιθουσών

στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχο-

λείο. Στο Κίτσι ανάλογες εργασίες εκτελούνται

στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο.

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου, εκτελού-

νται  εργασίες αντικατάστασης των δαπέδων

των αιθουσών,   επισκευές μονώσεων και εντα-

τικοί καθαρισμοί.  Με έγγραφό του ο Δήμος εί-

χε καλέσει κλιμάκιο του επιστημονικού Κέντρου

«Δημόκριτος» για να ελέγξουν τυχόν ύπαρξη

αμιάντου στις πλάκες των δαπέδων. Πράγματι

ανιχνεύτηκε αμίαντος και αποφασίστηκε άμεσα

η αντικατάστασή τους. Ήδη αντικαταστάθηκαν

800μ2 δάπεδα αιθουσών στο 2ο Δημοτικό σχο-

λείο και Νηπιαγωγείο καθώς και στο Κλειστό

Γυμναστήριο. 

Δήμαρχος και Νομάρχης κόβουν την κορδέλα με τη “βοήθεια”
του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου.

Εγκαινιάστηκε ο 2ος Παιδικός Σταθμός στο Μαραθώνα

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με το Ιν-

στιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γε-

νικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«Σχολές Γονέων». Το πρόγραμ-

μα απευθύνεται σε γονείς παι-

διών κάθε ηλικίας και μορφωτι-

κού επιπέδου, και σε μελλοντι-

κούς γονείς. Η συνολική διάρ-

κεια του προγράμματος είναι

40 ώρες. Στόχος του προγράμ-

ματος είναι η συστηματική ενη-

μέρωση και εκπαίδευση των γονέων σε θέματα

που αφορούν:

•  βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογέ-

νεια

•  ουσιαστική επικοινωνία των γονέων με το σχο-

λείο

•  βελτίωση των σχέσεων των γονέων σχετικά με

τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες

ανάγκες των παιδιών, σε κάθε στάδιο ανάπτυ-

ξής τους

•  ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στις

σχολικές δραστηριότητες και συνεργασίας

τους με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων,

για την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας

στα παιδιά τους

•  βελτίωση γνώσεων των γονέων και την ανάπτυ-

ξη των δεξιοτήτων τους, για την έγκαιρη διά-

γνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφο-

ρών των παιδιών τους

•  απόκτηση ικανοτήτων, έτσι ώστε να μπορούν να

βοηθήσουν τα παιδιά τους να αντεπεξέλθουν στις

απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνα-

σίου & λυκείου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν το εν-

διαφέρον τους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα,

στο Γραφείο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου

(2ος όρ.), από τις 15 Ιουλίου έως τις 25 Αυγού-

στου, Δευτέρα με Παρασκευή 9.30 - 13.30 ή τηλε-

φωνικά στο 22990 20141.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Αντικατάσταση δαπέδων αμιάντου

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Με τριήμερες εκδηλώσεις

θρησκευτικού και πολιτι-

στικού περιεχομένου, τίμη-

σαν την ΑΓΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ,

προστάτιδα της φερώνυ-

μης Κοινότητας.  

Τελέστηκε Πανηγυρικός

Εσπερινός και ακολούθησε

Ιερά Λιτάνευση της Εικό-

νας, χοροστατούντος του

Σεβασμιωτάτου Μητροπο-

λίτου Θερμοπυλών ενώ

συνόδεψαν της Εικόνα η

Φιλαρμονική του Δήμου Γέ-

ρακα, επίσημοι και πλήθος

κόσμου. Ακολούθησε δε

δεξίωση στο προαύλιο χώ-

ρο του Ιερού Ναού.

Την Παρασκευή και Κυρια-

κή (10 & 12/7) η Κοινότητα

παρουσίασε  πλούσιο καλ-

λιτεχνικό πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος της Κοινότη-

τας Τριαντάφυλλος Κου-

τσικούρης καλοδέχθηκε

τους προσκεκλημένους

στη δεξίωση όπως τον Νο-

μάρχη Λεωνίδα Κουρή, τον

Υφ. Οικονομίας Αθ. Μπού-

ρα, τους Βουλευτές Νίκο

Καντερέ, Βασίλη Οικονό-

μου, Μάκη Βορίδη, τους

επ.Βουλευτές Ντίνα Τριλί-

κη και Παντελή Ασπραδά-

κη. 

Καλοδέχθηκε επίσης τον

Δήμαρχο Γέρακα, τον Κοι-

νοτάρχη Πικερμίου, τους

Αντινομάρχες και Νομαρ-

χιακούς Συμβούλους και

εκπροσώπους φορέων,

συλλόγων κ.ά.

Η ΑΝΘΟΥΣΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΤΗΣ

Μοναδική εμπειρία αποτέλεσε η επίσκεψη στο περίπτερο του

λαογραφικού μουσείου και του μουσείου ψωμιού Βαρνάβα,

στην εκπληκτική από κάθε άποψη εκδήλωση της Ν.Ε.Λ.Ε.

αφιερωμένη στον πολιτισμό και στην επιμόρφωση, όπου συμ-

μετείχαν δεκάδες φορείς της Ανατολικής Αττικής 

Τα προγράμματα που πραγματοποίησαν οι δύο παραπάνω

φορείς κόσμησαν τον εκθεσιακό χώρο και έδωσαν τη χα-

ρά και την ευκαιρία στους εκατοντάδες επισκέπτες της έκ-

θεσης αυτής  να τους απολαύσουν. 

Η πρόεδρος του μουσείου  Μηλέα Παππά με την επικεφα-

λής του μουσείου ψωμιού  Αναστασία Μέξη και τις επι-

μορφώτριες των προγραμμάτων υποδέχονταν τους επι-

σκέπτες καταδεικνύοντας την ομαδική συνεργασία με το

αποτέλεσμά του και στον πολιτισμό. 

Το λαογραφικό μουσείο Βαρνάβα πριν πέντε χρόνια ήταν

αυτό που πρότεινε στην ΝΕΛΕ την λειτουργία για πρώτη

φορά του «κεντημένου ψωμιού». Ένα πρόγραμμα που σαν

φορέας το καθιέρωσε σε όλη τη χώρα  με τους «Δρόμους

του Ψωμιού» και με τη δημιουργία του μουσείου ψωμιού

με τα 450 και πλέον εκθέματά του.  

Πάνω: Και η βουλευτής Εύη Χριστοφιλοπούλου, στο περίπτερο του
μουσείου μαζί με νομαρχιακούς συμβούλους και τη διοίκησή του.
Δεξιά: Ο Νομάρχης με τις κυρίες του Μουσείο Βαρνάβα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Μελέτης: ΤΥ/31/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση Φωτιστικών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠ. 37.800,00€ πλέον ΦΠΑ 19%

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αρ. Πρωτ. 13593/21.7.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου

και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότε-

ρη τιμή για την ανάθεση της εργασίας: 

“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ”

Η εργασία  είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.800,00€ πλέον Φ.Π.Α.

19% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 38/80 και

Ν.3463/06 και Ν.3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 5η Αυγού-

στου 2009, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και ώρα λήξης

την 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης

Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 210 6622.379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Ενδιαφέρον περίπτερο στην εκδήλωση ΝΕΛΕ
είχαν τα μουσεία Βαρνάβα 

Βροντερό παρών της νεολαίας

στις εκδηλώσεις της ΚΝΕ 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και φέτος  οι προφεστιβαλι-

κές εκδηλώσεις της Τομεακής Οργάνωσης Μεσογείων της ΚΝΕ

που έλαβαν χώρα στην Παλλήνη και στην Ραφήνα.

Εκατοντάδες νέοι της περιοχής  μαζικά αγκάλιασαν τις  προφε-

στιβαλικές εκδηλώσεις της ΚΝΕ που έχουν γίνει πια θεσμός και

τόπος συνάντησης  της ερασιτεχνικής δημιουργίας, της  πλού-

σιας  συζήτησης  για τα τοπικά - κεντρικά προβλήματα  και της

ιστορίας που σκόπιμα την αποκρύπτουν από τα σχολικά βιβλία.

Επίσης  πέρα από κάθε προσδοκία ήταν και η συμμετοχή των με-

γαλύτερων ανθρώπων,  αποδεικνύοντας  «θρονοκρατούντες» ότι

η εργατική τάξη και τα παιδιά της, έχουν κοινά προβλήματα, κοι-

νά συμφέροντα και κοινούς στόχους πάλης.

Μεγάλη συζήτηση προέκυψε για τον σοσιαλισμό που αποτελεί

και το θέμα του κεντρικού φεστιβάλ της ΚΝΕ.  Η νεολαία ζητού-

σε να μάθει την αλήθεια για την Σοβιετική Ένωση αλλά και για

τους μεγάλους επαναστάτες της εποχής όπως ήταν ο Λένιν, ο

Στάλιν κ.ά αποδεικνύοντας έτσι εμπράκτως ότι δεν υποκύπτουν

στην λασπολογία και στους τόνους ψεμάτων που έχουν γραφτεί

και αναπαραχθεί από τους πολέμιους των συμφερόντων της ερ-

γατικής τάξης και των παιδιών της.

Κλείνοντας, η Τ.Ο Μεσογείων της ΚΝΕ, τις προφεστιβαλικές της

εκδηλώσεις, καλεί μικρούς και μεγάλους των Μεσογείων στο 35ο

κεντρικό φεστιβάλ, στις 17-19 Σεπτεμβρίου στην Πανεπιστημι-

ούπολη στα Ιλίσια.                                             T.O.Mεσογείων 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

«Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» 
ΚΡΗΤΗΣ 3 ΠΑΛΛΗΝΗ 15351  ΤΗΛ.-FAX:  210-6668199   

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ: 6974581800                                                           

ΕΥΧΑΡΙΣΤHΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Στις 18 Ιουλίου ο Σύλλογoς διοργάνωσε πολιτιστική εκδρομή

στο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ για την παρακολούθη-

ση της θεατρικής παράστασης «ΑΛΚΗΣΤΗ» του Ευριπίδη από

το Εθνικό Θέατρο. Η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε κάθε

προσδοκία! Δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πα-

ρακολουθήσουν μια πολύ καλή παράσταση και ταυτόχρονα να

απολαύσουν μια υπέροχη εκδρομή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αισθάνεται την ανάγκη

να ευχαριστήσει τα μέλη και τους φίλους για τη συμμετοχή

τους και να υποσχεθεί ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για

ακόμα καλύτερες εκδηλώσεις που όχι μόνο θα αναδεικνύουν

την κληρονομιά και τα έθιμά  μας, αλλά ταυτόχρονα θα ανα-

βαθμίζουν την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Αναστάσιος Μπουντουβάς  

Τα έργα από τα μαθήματα κατασκευών - διακόσμησης, οικοτεχνίας – χειροτεχνίας και ζωγραφικής

εκτέθηκαν στο περίπτερο του Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», στην έκθεση της Ν.Ε.Λ.Ε., η οποία

διεξάγεται κάθε χρόνο με το πέρας των μαθημά-

των. 

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε (26, 27/6), σε πανη-

γυρική ατμόσφαιρα, με πλήθος εκδηλώσεων και

με την παρουσία πολιτικών, επιμορφωτών και

πολλών πολιτών.

Το περίπτερο του Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φι-

λίας» διακρίθηκε για την ποικιλία των έργων, την

πρωτοτυπία, το μεράκι και τη σοβαρότητα που τα

χαρακτήριζαν, αποδεικνύοντας την ορθή επιμόρ-

φωση και την ανάδειξη της επιθυμίας των πολιτών

για δημιουργική απασχόληση και πολιτιστική ανά-

πτυξη.                              Φωτογραφικό στιγμιότυπο με τη βουλευτή Εύη Χριστοφιλοπούλου στο περίπτερο.

Νέοι Ορίζοντες Φιλίας και ΝΕΛΕ
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Από την Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας   ανακοινώνεται ότι

οι γεωργοί της περιοχής που ενδιαφέρονται να εντάξουν το σύ-

νολο ή μέρος της εκμετάλλευσής τους στα συστήματα βιολογικής

παραγωγής, ολοκληρωμένης διαχείρισης στην φυτική παραγωγή

(AGRO 2) και ολοκληρωμένης διαχείρισης για τη διασφάλιση της

ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3), μπορούν να δηλώνουν

την συμμετοχή τους στο Μέτρο 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συ-

στήματα για την ποιότητα τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτι-

κής Ανάπτυξης 2007-2013.

Σκοπός του Μέτρου 132 είναι η βελτίωση της ποιότητας των

αγροτικών προϊόντων και η στήριξη του εισοδήματος των παρα-

γωγών. Το μέγιστο ετήσιο χορηγούμενο ποσό ανά εκμετάλλευση

ανέρχεται σε 3000 € επί πέντε χρόνια.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεωργοί (φυσικά και νομικά πρό-

σωπα) που θα εντάξουν τις εκμεταλλεύσεις τους στα παραπάνω

συστήματα ποιότητας του Οργανισμού Πιστοποίησης κ Επίβλε-

ψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ), υποβάλουν Ενιαία Δήλωση

Εκμετάλλευσης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης κ

Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν ελάχιστη απαιτούμενη εργασία/εκμε-

τάλλευση 0,5 Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) για μεμονω-

μένους παραγωγούς και 0,25 ΜΑΕ για δικαιούχους μέλη ομάδας

παραγωγών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα

www.metro132.gr και θα οριστικοποιείται στη Διεύθυνση Γεωργίας

με ταυτόχρονη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτή-

σεις από 22 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου για την ηλεκτρονική υπο-

βολή και ως 21 Αυγούστου για την κατάθεση των εκτυπωμένων

αιτήσεων και των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Γεωργίας Ανα-

τολικής Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέ-

φωνα 213 2005368-70 (Γ. Καβαδάκης, Π. Κασσιού)

Διευκρινίσεις στο πρόβλημα του οικισμού στον «Πράσινο

Λόφο» του Δήμου Αρτέμιδος ζητά με ερώτησή της προς

τον αρμόδιο υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, η βουλευτής Περιφέρειας

Αττικής, Εύη Χριστοφιλοπούλου. 

Η περιοχή του «Πράσινου Λόφου», έκτασης 500 περίπου

στρεμμάτων και στα όρια του σχεδίου πόλης του Δήμου

Αρτέμιδος Αττικής, αποτελεί οικισμό για πάνω από 40 χρό-

νια, με 500 και πλέον οικοδομές, για την πλειονότητα των

οποίων έχει χορηγηθεί νόμιμη άδεια πρώτης κατοικίας.

Στον εν λόγω οικισμό υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, δί-

κτυα Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. και είναι ρυμοτομημένη με

δρόμους πλάτους 8-10 μέτρων. Η περιοχή αποτελεί φυσι-

κή συνέχεια και εκ των πραγμάτων πολεοδομική ενότητα

με την εντός σχεδίου πόλης περιοχή του Ρυμοτομικού

Σχεδίου Αρτέμιδος. Όμως, ο χαρακτηρισμός της ευρύτε-

ρης περιοχής ως Ζώνη Ά Πρασίνου στα πλαίσια του καθο-

ρισμού χρήσεων γης των Μεσογείων έρχεται σε αντίθεση

με την πραγματική κατάσταση. 

Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, οι τίτλοι κυ-

ριότητας ήδη από το 1873, η χρήση της γης ως αγροτικής

με καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέχρι το 1964 - οπότε άρχισε

να δομείται, η εκτός οικισμού δασική κάλυψη και οι σημε-

ρινές ανάγκες διαβίωσης και ανάπτυξης των κατοίκων συ-

νηγορούν στην ένταξη του

οικισμού στο Γενικό Πολεο-

δομικό Σχέδιο του Αρτέμι-

δος με προοπτική ένταξής

του στο σχέδιο πόλης. 

Η βουλευτής υπογραμμίζει

ότι εδώ και δεκαετίες,  η δι-

οίκηση έχει συμβάλει στη

διαμόρφωση της σημερινής

κατάστασης με την έκδοση

παραχωρητηρίων, οικοδομι-

κών αδειών, αδειοδότηση παροχής νερού, ρεύματος και

τηλεφωνικών συνδέσεων. Η συμπεριφορά της διοίκησης

απέναντι στους πολίτες και κατοίκους του οικισμού είναι

τουλάχιστον αντιφατική και για αυτό πρέπει να διευκρινι-

στούν άμεσα οι προθέσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για την τύχη του

οικισμού. 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Διευκρινίσεις ζητάει η βουλευτής Εύη Χριστοφιλοπούλου

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 Σχεδίων και εφαρμογών

Λ. Μαραθώνος 100, 1531

Πληροφορίες: Α. Αναγνωστόπουλος

Πρόσκληση

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμο-

γής τμήματος της περιοχής Παραλία του Δήμου Καλυβίων Θορικού και

συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ3 κατά τη δεύτερη ανάρ-

τησή 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 συμπλη-

ρώθηκαν 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 Παραλία του Δήμου Κα-

λυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής ενότητας ΠΕ3, να

προσέλοθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή

στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και

Εφαρμογών της Δ/νσης Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου τομέα,

Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

α) Να λάβαουν γνώση ης Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Παραλία του

Δήμου Καλυβίν Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας

ΠΕ3, που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμήμα Χω-

ροταξίας 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 ιδιοκτησίας, εάν δεν

έχουν ήδη υποβάλλει ή έχουν επέλθει μεταβολές και τυχόν απρατηρή-

σεις επί των κτηματογραφικών 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 παρούσης και για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφω-

να με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι:

1.  Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου

καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και

τα συνοδεύοντα 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, Πολεοδομικών και Τοπογραφι-

κών 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 Γέρακας 23/7/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 4260

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την “Προ-

μήθεια πινακίδων σήμανσης οδών”, αρ. προμ. 26/2009, σύμφωνα με την

υπ’ αριθμ. 161/2009 απόφαση τς Δημ. Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπο-

λογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 149.468,76€ με το

Φ.Π.Α.

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

μαρχείο Γερακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 8η Σεπτεμβρίου 2009, ημέ-

ρα Τρίτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης

την 10:30.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που

είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου

και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης,

δηλαδή 7.473,44 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη-

κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δη-

μοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: κ.

Μπίθα Δήμητρα τηλ. 210 6604647, (1ος ορ.) και ώρες 9:00-14:00.

Ο Δήμαρχος

Αθαν. Η. Ζούτσος

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι που είχαν αρχίσει να πιστεύ-

ουν ότι θα αποφύγουν τα σκουπίδια. Ηρθαν τα γεγονότα

στο Γραμματικό και πολύ φοβούνται ότι γρήγορα θα ‘ρθει

και η σειρά τους, αφού οι υποσχέσεις του Καραμανλή

όταν ήταν στην αντιπολίτευση δεν ισχύουν. Στο Γραμμα-

τικό, είναι μικρή η Κοινότητα, λίγοι οι κάτοικοι, αλλά

έστησαν τα στήθη τους και έβαλαν πλάτη για να μην

προχωρήσουν.

Στην Κερατέα, εντός και εκτός πόλης, είναι κοντά δεκα-

πέντε χιλιάδες κάτοικοι και αν βάλουμε τους 55 οικι-

σμούς που αυτοί θίγονται περισσότερο, το Καλοκαίρι ξε-

περνούν τους 100.000 πληθυσμό. Ολος αυτός ο κόσμος

ήρθε εδώ πριν από χρόνια και έχτισε ένα σπίτι είτε για

εξοχικό είτε για να μείνει μόνιμα και έρχεται σήμερα το

κράτος και με το «έτσι θέλω» πάει να κάνει σκουπιδότο-

πο τα όνειρά τους.

Κάποιοι «ξύπνιοι» της κυβέρνησης λένε ότι θα γίνουν ερ-

γοστάσια τελευταίου τύπου, όπως έχει όλη η Ευρώπη.

Επειδή τους πολιτικούς δεν τους πιστεύει κανείς αναρω-

τιούνται, αφού αυτά τα εργοστάσια δεν θα ενοχλούν το

περιβάλλον, γιατί δεν τα κάνουν στην Αθήνα όπως έχει

όλη η Ευρώπη; Αρα εργοστάσια του κ…. θα κάνουν. Κά-

ποιες περιοχές όπως η Ανάβυσσος, η Σαρωνίδα, τα Κα-

λύβια, το Μαρκόπουλο, το Κορωπί, η Παιανία δεν έχουν

πάρει χαμπάρι τι θα γίνεται στην περιοχή τους που θα

περνούν χιλιάδες απορριμματοφόρα και θα αφήνουν το

ωραίο «οξυγόνο», ενώ στο Λαύριο ο κόσμος κοιμάται.

Όμως οι άνεμοι συνήθως φυσάνε προς το Λαύριο, από

εκεί που θα πάνε τα σκουπίδια!

Μεγάλες κινητοποιήσεις γίνονται πάντως στην Κερατέα,

από τη Συντονιστική Επιτροπή και τους κατοίκους, προε-

τοιμάζοντας την δύσκολη ημέρα που θα τολμήσουν να

έρθουν οι εργολάβοι. Θα χυθεί αίμα, και θα την πληρώ-

σουν τα παιδιά των ΜΑΤ που δεν φταίνε σε τίποτα και ο

κόσμος που αγωνίζεται να σώσει το βιός του, που δού-

λευε μια ζωή και του το πετάνε στα σκουπίδια…

Κώστας Χρηστίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 22/7/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 4222

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τι-

μή, για την εκτέλεση των “Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων”, αρ. μελ.

11/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 158/2009 απόφαση της Δημ.Επιτρ.

και τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του ΠΔ28/80 και της παρ. 9 του αρ.9

του Ν.2623/1998. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρ-

χεται στο ποσό των 49.980,00 € με Φ.Π.Α.

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

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 17η Αυγούστου 2009, ημέ-

ρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λή-

ξης την 11:00.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που

διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εμπειρία και παρέχουν εχέγ-

γυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 2.500€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα-

ταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, καθώς και να λάβουν τα απαιτούμενα έντυπα

συμμετοχής, στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας, τηλ. 2106604645 (1ος

ορ.) και ώρες 9:00 - 14:00.

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

Προγράμματα για

Βιολογική παραγωγή

Συμβαίνουν στην Κερατέα
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Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου με ερώ-

τησή του στη Βουλή επισημαίνει την κω-

λυσιεργία της διαμόρφωσης της παραλίας

στο ΠΙΚΠΑ Βούλας προκειμένου να εξυ-

πηρετεί ανάγκες των ΑμΕΑ.

Συγκεκριμένα γράφει στην επιστολή:

Πέντε χρόνια πριν, όλοι θαυμάσαμε την

μοναδική παραλία της χώρας για άτομα

με κινητικά προβλήματα που εγκαινιά-

στηκε στα πλαίσια των Παραολυμπια-

κών Αγώνων της Αθήνας. Οι δεσμεύσεις

της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ήταν

πολλές για ανάπτυξη και έργα υποδο-

μών που θα μετέτρεπαν αρκετές παρα-

λίες της χώρας σε παραλίες προσβάσι-

μες για ΑΜΕΑ.

Σήμερα, όχι μόνο δεν έχει υπάρξει κα-

μία μετατροπή παραλίας της χώρας, αλ-

λά και η εν λόγω παραλία μοναδική για

τα άτομα με ειδικές ανάγκες δείχνει να

έχει εγκαταλειφθεί πλήρως από το

«κοινωνικό κράτος» της ΝΔ.

Ενώ είχε προγραμματιστεί να ανοίξει

για το κοινό στις 15 Ιουνίου, τα χρήμα-

τα που απαιτούνταν για τις βασικές ερ-

γασίες συντήρησης της δεν καταβλήθη-

καν έγκαιρα με αποτέλεσμα ο χώρος να

μην καθαριστεί, να μη γίνουν οι απαραί-

τητες επιδιορθώσεις και να μην μπορεί

να καλυφθεί ούτε καν λειτουργικά. 

Πέραν από  τη μη διάθεση της παραλίας

στο κοινό, οι κατασκηνώσεις που διορ-

γανώνονταν στο χώρο κάθε χρόνο από

τους συλλόγους των ΑΜΕΑ με τη συ-

μπαράσταση του ΠΙΚΠΑ Βούλας, δε θα

ανοίξουν όπως προγραμματίστηκε ανα-

μένοντας να δοθεί το αναγκαίο κονδύλι! 

Και ερωτά να μάθει τους χρόνους που

προτίθεται να τακτοποιήσει την εκκρε-

μότητα αυτή το αρμόδιο Υπουργείο.

Ανεμογεννήτριες

στον κόλπο του

Μαραθώνα
ερώτηση του 

βουλευτή Μάκη Βορίδη

Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ., Μάκης

Βορίδης κατέθεσε ερώτηση σχετικά με την

σχέδιο για εγκατάσταση ανεμογεννήτριων

στον κόλπο του Μαραθώνα. Στην ερώτηση

που κατέθεσε στο ΥΠΕΧΩΔΕ γράφει μετα-

ξύ άλλων:

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από Δη-

μοτικούς Συμβούλους του Δήμου Μαραθώ-

να, πρόκειται να εγκατασταθούν στον ευ-

ρύτερο ιστορικό κόλ-

πο του Μαραθώνα

και του Νότιου Ευ-

βοικού μέχρι τους

Πεταλιούς, ενενήντα

ανεμογεννήτριες

ονομαστικής ισχύος

5.000 KW έκαστη,

συνολικής ισχύος 45

MW.  Σημειώνεται ότι

η καλυπτόμενη χω-

ροθετημένη επιφά-

νεια του Αιολικού πάρκου, ανέρχεται σε

100.000 στρέμματα, περίπου όση η έκταση

ολόκληρου του Δήμου, ενώ οι ανεμογεν-

νήτριες θα έχουν ύψος που θα υπερβαίνει

τα 150 μέτρα από την επιφάνεια της θά-

λασσας. 

Και ερωτά:

– Αληθεύει η πληροφορία;

– Δεδομένης της ιστορικής σημασίας του

κόλπου του Μαραθώνα αλλά και των σύγ-

χρονων χρήσεών του, πραγματοποιήθηκε

η απαιτούμενη περιβαλλοντική μελέτη,

από ποιον εκπονήθηκε και τι ακριβώς προ-

βλέπει για την κατασκευή και τους όρους

της; 

Η μοναδική παραλία για ΑμΕΑ κλειστή

στο ΠΙΚΠΑ Βούλας

Στις με αριθμ.12778/20-01-2009 και 12779/20-01-2009 ερω-

τήσεις μου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλ-

λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την επι-

κινδυνότητα του αμιάντου στα δίκτυα ύδρευσης, η απάντηση

που έλαβα ήταν ότι υπάρχουν σωλήνες αμιάντου στα δίκτυα

ύδρευσης των Δήμων Αγίου Στεφάνου, Λαυρεωτικής, Νέας

Μάκρης, Σπάτων, Ωρωπίων, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Ζε-

φυρίου, Μάνδρας, Μαγούλας καθώς και των κοινοτήτων

Κρυονερίου, Σαρωνίδος,

σύμφωνα με τα στοιχεία

που απέστειλαν οι Δήμοι

και οι Κοινότητες.

Στο απαντητικό  έγγραφο

του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος, Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων αναφέ-

ρεται  ότι η αντικατάσταση

των σωλήνων ύδρευσης

δεν προβλέπεται στο Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα

«Περιβάλλον και Αειφό-

ρος Ανάπτυξη» 2007 και 2013.

Πρόσφατα η Νομαρχία  σε συνεργασία με διαπιστευμένο ερ-

γαστήριο, ολοκλήρωσε  πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους 44 Δήμους και Κοινό-

τητες της Ανατολικής Αττικής.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δειγματοληψίες νερού για χημι-

κές (PH, NH4, ηλεκτρική αγωγιμότητα, χρώμα, θολότητα) και

μικροβιολογικές (κολοβακτηριοειδή, κολοβακτηρίδια, εντερό-

κοκκοι, αερόβιοι μικροοργανισμοί) αναλύσεις καθώς και την

συλλογή των στοιχείων για τους υπόλοιπους παράγοντες

του συστήματος που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού

όπως η εφαρμογή κατάλληλης απολύμανσης του νερού, ο

επαρκής της έλεγχος, η επίδραση των συστημάτων αποχέ-

τευσης .

Ένα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι δειγμα-

τοληψίες ήταν ότι πολλοί ΟΤΑ εξυπηρετούνται από δίκτυα

ύδρευσης που λόγω παλαιότητας έχουν ανάγκη εκτεταμέ-

νων ανακατασκευών ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι επι-

τακτική η αντικατάσταση των σωλήνων από άλλους νέας τε-

χνολογίας. 

Η Νομαρχία   σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε αναφέρει ότι λό-

γω του αυξημένου κόστους χρειάζεται η λήψη πρόσθετων

μέτρων για την κατά προτεραιότητα ένταξη των σχετικών έρ-

γων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.  

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης 

σε ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής μέσω ΕΣΠΑ 
ερώτηση του βουλευτή Ντίνου Βρεττού

Στις σημερινές συνθήκες της πα-

γκοσμιοποιημένης κρίσης της οικο-

νομίας, όπου οι εργαζόμενοι οδη-

γούνται στην ανεργία και η κρίση

πλήττει  κυρίως τους εργαζόμε-

νους, πληροφορίες αναφέρουν ότι

περισσότερα από 200 εκατομμύρια

παιδιά εργάζονται στον πλανήτη, εκ

των οποίων τα 100.000 στην χώρα

μας, σημειώνει σε ερώτησή του ο

βουλευτής Φώτης Κουβέλης.     

Συνεπώς,  “η παιδική εργασία” χρή-

ζει μεγαλύτερης προσοχής  και

αποτελεσματικότερης στήριξης και

προστασίας από την πολιτεία  μέσω

της ενίσχυσης του υπάρχοντος ή

δημιουργίας ενός νέου θεσμικού

πλαισίου προστασίας της, καθώς

και της  ενεργοποίησης των υπαρ-

χόντων  ελεγκτικών της  μηχανι-

σμών με εξειδικευμένες παρεμβά-

σεις  για την καλύτερη προστασία

της. 

Ζητάει να μάθει λοιπόν ο βουλευ-

τής μεταξύ αλλων, ποιος είναι ο

αριθμός αδειών εργασίας για ανήλι-

κους, που χορηγήθηκαν κατ΄ έτος

στην τελευταία πενταετία καθώς

και το πρώτο εξάμηνο του έτους

2009 και ποιος είναι ο αριθμός των

ελέγχων που διενεργήθηκαν την

τελευταία πενταετία, αναφορικά με

την εφαρμογή της εργατικής νομο-

θεσίας για απασχόληση των ανηλί-

κων και  ποια τα αποτελέσματα των

ελέγχων αυτών κατ΄ έτος; 

Αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας
Ερώτηση του βουλευτή Φώτη Κουβέλη



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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

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

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc
l Ανάλυση σύστασης σώματος

l Εφαρμοσμένα προγράμματα διατροφής για: 

Παχυσαρκία, Αθλητική διατροφή, Παθολογικές καταστάσεις

διαταραχές λήψης τροφής, εγκυμοσύνη, θηλασμός.

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

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ  28/7  8μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει TETAΡTH 29/7  8μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25, ΤΡΙΤΗ 28 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/7

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

40ήμερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΥΩΤΗ
τελούμε 40ήμερο Μνημοσυνο 

στις 9 Αυγούστου, 9.30π.μ. στον Αγιο Χαράλαμπο

Φλόκα Αρχαίας Ολυμπίας.

Η σύζυγος Τα τέκνα

Ελένη Αννα και Βασίλης

Ο εγγονός Ηλίας

40ήμερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στην αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα και γιαγιά

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
τελούμε 40ήμερο Μνημόσυνο 

την Κυριακή 2 Αυγούστου, 10.00π.μ.

στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Βούλας.

Ο σύζυγος η Κόρη

Αθανάσιος Αικατερίνη

τα εγγόνια Ευαγγελία - Χρήστος
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Η σπιρουλίνα ανήκει στην κατηγορία των βρώσιμων φυ-

κιών, δηλαδή αυτών που υπάρχει η δυνατότητα να καλ-

λιεργηθούν και να καταναλωθούν ως τροφή από τον άν-

θρωπο. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό φύκι του γλυκού

νερού, με χαρακτηριστικό κυανοπράσινο χρώμα, που οφεί-

λεται σε φυσικές χρωστικές. Επιστημονικά, ονομάζεται

«αρθροσπείρα», γιατί αποτελείται από πολλά κύτταρα που

σχηματίζουν μεταξύ τους νημάτια, τα οποία πολλές φορές

είναι σπειροειδή. 

Ποια είναι τα θρεπτικά της συστατικά;

Εξαιτίας των πολυάριθμων θρεπτικών της συστατικών, η

σπιρουλίνα θεωρείται τροφή πλήρης και με μοναδικά χα-

ρακτηριστικά. Περιέχει πρωτεΐνες σε ποσοστό 55-70%,

15-25% υδατάνθρακες, 6-8% λιπαρά, χλωροφύλλη, τέσσε-

ρις διαφορετικές μοριακές μορφές β-καροτίνης, μέταλλα

(σίδηρος, κάλιο, μαγνήσιο κ.ά.), ιχνοστοιχεία και βιταμινες

Ε, Α, Κ και Β, συμπεριλαμβανομένης και της βιταμίνης

Β12. Η σπιρουλίνα είναι πολύ πλούσια σε πληθώρα συ-

στατικών, που μάλιστα δεν υπάρχουν σε καμία άλλη φυτι-

κή τροφή σε τέτοια έκταση ή αναλογίες. Επιπλέον, κι αυ-

τό είναι το πιο σημαντικό, τα συστατικά της έχουν υψηλή

βιοδιαθεσιμότητα, αφομοιώνονται δηλαδή και αξιοποιού-

νται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον ανθρώπινο οργανι-

σμό. 

Μέση θρεπτική σύσταση (ανά 100γρ)

Θερμίδες 290 

Πρωτεΐνες 57,4 g 

Λιπαρά 7,7g 

Υδατάνθρακες  23,9 g 

Φυτικές ίνες  3,6 g 

Η σπιρουλίνα:

Περιέχει περισσότερα από 100 ωφέλιμα θρεπτικά στοι-

χεία, απολύτως αναγκαία για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Είναι η πλουσιότερη φυτική πηγή πρωτεϊνών. 

Έχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που πρέπει να λαμβά-

νουμε καθημερινά μέσω των τροφών. 

Διαθέτει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε σίδηρο από

όλες τις φυτικές τροφές. 

Αποτελεί πηγή Β12, βιταμίνης που υπάρχει μόνο στις ζωι-

κές τροφές και συνήθως παρατηρείται έλλειψή της στους

αποκλειστικά χορτοφάγους. 

Περιέχει πολλά διαφορετικά φυτοχημικά, τα περισσότερα

με αποδεδειγμένες αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 

Είναι πλούσια σε γ-λινολεϊκό οξύ, το οποίο χρησιμοποιεί-

ται από τον οργανισμό για την παραγωγή της προστα-

γλανδίνης Ε1, που παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του

ανοσοποιητικού συστήματος. 

Η NASA χαρακτήρισε τη σπιρουλίνα "τροφή του μέλλο-

ντος" και ο ΟΗΕ "ιδανική τροφή για την ανθρωπότητα",

αφού με τόσο πολλά θρεπτικά συστατικά και σε τόσο με-

γάλες ποσότητες που τα περιέχει, αποτελεί πολύτιμη τρο-

φή σε περιπτώσεις υποσιτισμού.

Δράση της στον ανθρώπινο οργανισμό

Η σπιρουλίνα, όπως έχει αποδειχτεί, βοηθάει την πέψη και

προωθεί τις εντερικές λειτουργίες, αυξάνοντας συγχρό-

νως την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών των υπόλοι-

πων τροφών. Μας ενισχύει επίσης με ποικίλα ωφέλιμα συ-

στατικά,  συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση δια-

φόρων διατροφικών ελλείψεων και επομένως στη θρέψη

και τη διατήρηση του οργανισμού μας σε καλή λειτουργι-

κή κατάσταση. 

Ορισμένα από τα συστατικά της έχουν θετικά αποτελέ-

σματα και σε άλλους τομείς εκτός της θρέψης.

Τα αμινοξέα προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα, βελ-

τιώνουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και ενι-

σχύουν το μυϊκό ιστό. 

Τα αντιοξειδωτικά δρουν κατά των ελεύθερων  και εμποδί-

ζουν την πρόωρη γήρανση. 

Το γ-λινολεϊκό οξύ (CLA), το οποίο βοηθάει στην αντιμε-

τώπιση του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου, συμβάλλει

στην ελάττωση της υψηλής χοληστερόλης και στον έλεγ-

χο του σωματικού βάρους, ενισχύει την παραγωγή καλών

εικοσανοειδών και ανακουφίζει από χρόνιες φλεγμονές. 

Ένα ακόμη συστατικό της η σπιρουλάνη εμποδίζει ή καθυ-

στερεί την ανάπτυξη ορισμένων ιών. Μελετάται ακόμα η

δράση της σε ασθενείς που πάσχουν από ΑΙDS. 

Περιέχει φυκοκυανίνη, μια πρωτεΐνη που δρα αντιοξειδω-

τικά, υποστηρίζει την αποτοξινωτική δράση ήπατος και νε-

φρών και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. 

Ποιοι μπορούν να τη λαμβάνουν;

Αποκλειστικά χορτοφάγοι και ημιχορτοφάγοι. 

Άτομα που δεν διατρέφονται καλά, παρουσιάζουν διατρο-

φικές ελλείψεις, ακολουθούν εξειδικευμένα διαιτολόγια ή

έχουν αυξημένες θρεπτικές ανάγκες. 

Άτομα με πολύ δραστήριο τρόπο ζωής ή έντονες σωματι-

κές δραστηριότητες, όπως π.χ. οι αθλητές. 

Σε περιόδους αυξημένης κούρασης, μειωμένης ενέργειας,

υπερβολικού άγχους ή κατά την ανάρρωση έπειτα από

ασθένεια. 

Κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης. 

Είναι ασφαλής η κατανάλωση σπιρουλίνας;

Διάφορες τοξικολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η σπι-

ρουλίνα είναι ένα πολύ ασφαλές διατροφικό προϊόν, τόσο

που δύναται να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από παιδιά,

εγκύους ή άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή,

εφόσον βέβαια συμβουλευτούν πρώτα το γιατρό τους.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται

υπέρβαση της συνιστώμενης δοσολογίας, ενώ άτομα που

αντιμετωπίζουν διαταραχές του θυρεοειδούς θα πρέπει να

βεβαιώνονται ότι το προϊόν που επιλέγουν δεν περιέχει

καθόλου ιώδιο.

Σε κάθε περίπτωση, η σπιρουλίνα, αυτό το μικροσκοπικό

κυανοπράσινο φύκι, περιέχει τόσα πολλά πολύτιμα θρε-

πτικά συστατικά και έχει τέτοιες εξαιρετικές θρεπτικές και

θεραπευτικές ιδιότητες που αξίζει να την  εντάξετε στη

διατροφή σας.
Ίσαρη Γεωργία

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Πηγή: MedNutrition

Σπιρουλίνα· η απόλυτη τροφή

ΑΤΟΜΑ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ! 
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Για υπαλλήλους, Ελευθ. Επαγγελματίες, Νοικοκυρές, Φοιτητές, Ανέργους)

l Ημιαπασχόληση έως 980 ευρώ

l Πλήρης Απασχόληση έως 5.500 ευρώ

l Άμεσο ξεκίνημα

l Πληρωμένες διακοπές 

Πληροφορίες τηλ.: 22990-73867,  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.
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Πρόστιμα ύψους €  223.500 για παραβάσεις διατά-

ξεων περί προστασίας καταναλωτή στον κλάδο των

μονάδων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης  Γιώργος Βλάχος και ο Γε-

νικός Γραμματέας Καταναλωτή  Γιάννης Οικονόμου

έδωσαν   στην δημοσιότητα πρόστιμα, που επέβα-

λαν, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστα-

σίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ύστερα από κα-

ταγγελίες καταναλωτών που της υποβλήθηκαν, εξέ-

δωσε, σε βάρος δώδεκα κέντρων αισθητικής, δέκα

τέσσερις αποφάσεις, με τις οποίες επέβαλε κατ’

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 της Υπουρ-

γικής Απόφασης Ζ1-1262/2007 σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του άρθρου 13α παρ. 2 του ν. 2251/1994

«Προστασία των καταναλωτών», όπως τροποποιήθη-

κε και ισχύει, χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους

€ 223.500 για παράβαση των διατάξεων του άρθρου

4 παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης Ζ1-1262/2007. 

Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

επεξεργάζεται επίσης ένα μεγάλο αριθμό νέων κα-

ταγγελιών για κέντρα αισθητικής και γυμναστήρια

ώστε να προχωρήσει σε ενδεχόμενη επιβολή προ-

στίμων.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ:
ΠΡΙΝΟΥ:ΝΙΟΥΓΙΟΡΚ ΣΛΙΜ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ Ε.Ε για

μη αποδοχή υπαναχώρησης-μη επιστροφή χρημάτων, 

15.000€

ΝΙΟΥΓΙΟΡΚ ΣΛΙΜ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑ Ε.Ε

για μη αποδοχή υπαναχώρησης-μη επιστροφή χρημάτων

5.000€

ΒΙΤΑΛΙΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Ε.Ε. για  μη

αποδοχή καταγγελίας σύμβασης-μη επιστροφή χρημάτων

7.000€

BODYLINE ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ν.ΙΩΝΙΑ Ε.Ε. για μη

αποδοχή υπαναχώρησης-μη επιστροφή χρημάτων 6.500€

ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ε.Ε

για μη αποδοχή καταγγελίας σύμβασης-μη επιστροφή

χρημάτων) 45.000€

ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε Σ-97 για μη

αποδοχή υπαναχώρησης-μη επιστροφή χρημάτων 17.000€

ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Ε για

μη αποδοχή καταγγελίας σύμβασης-μη επιστροφή χρημά-

των 7.000€

BE GYM ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε Σ-97 για μη αποδοχή

καταγγελίας σύμβασης-μη επιστροφή χρημάτων, μη παρά-

δοση αντιγράφου σύμβασης-μη αποδοχή υπαναχώρησης-

μη επιστροφή χρημάτων 30.000+ 15.000€

ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε.Ε για

μη αποδοχή καταγγελίας σύμβασης-μη επιστροφή χρημά-

των) 20.000€

BE GYM ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε.Ε για μη απο-

δοχή καταγγελίας σύμβασης -μη επιστροφή χρημάτων)

12.000€

LASERLINE CLINICSLASERLINE CLINICS ΚΕΝΤΡΑ

LASER ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α.Ε», για μη αποδοχή καταγγελίας

σύμβασης -μη επιστροφή χρημάτων

6.000€

ATHENS MED SPAΑΘΗΝΩΝ ΜΕΝΤ ΣΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Ε.Π.Ε - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ για μη αποδοχή κα-

ταγγελίας σύμβασης -μη επιστροφή χρημάτων 8.000€

Πρόστιμα σε κέντρα αδυνατίσματος

Οπως είχαμε γράψει σε παλιότερο ρε-

πορτάζ για τους οδικούς άξονες ο Δή-

μος Σπάτων είχε αντιδράσει με ομό-

φωνη απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου.

Είχε αντιδράσεις σε βασικά σημεία

αφού τριχοτομείτο η πόλη και κατέ-

στρεφε σημαντικά στοιχεία της “Ετος

κλπ.).

Ετσι τα αιτήματά τους που ήταν:  

1. Ταύτιση των τροχιών αυτοκινητο-

δρόμου – προαστιακού.

2. Σύνδεση του κόμβου Σπάτων με το

αεροδρόμιο με ταυτόχρονη στάση

του προαστιακού κοντά στη βόρεια

πύλη.

3. Άμεση διαδικασία για οριοθέτηση –

διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας

με ταυτόχρονη απορροή των νερών

από το αεροδρόμιο.

4. Κατάργηση του κόμβου Πικερμίου.

5. Όσο το δυνατόν ανώδυνη διέλευση

του αυτοκινητοδρόμου από το λόφο

«Έτος», τα γνωστοποίησαν με τον

πιο ηχηρό τρόπο προς κάθε κατεύ-

θυνση.

Οπως χαρκατηριστικά λέει ο Δήμαρ-

χος Αθαν. Τούντας: “Αυτή ήταν η
στρατηγική μας. Κάναμε κατανοητό σ’
όλους ότι δεν υπάρχει περίπτωση οπι-
σθοδρόμησης σε κανένα από τα παρα-
πάνω αιτήματα. ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΑ ΔΕΚΤΑ
από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Η σωστή
δουλειά από Επιτροπή Δημοτικών
Συμβούλων, το δίκαιο των αιτημάτων
μας, η εμπειρία και το κύρος της Δη-
μοτικής Αρχής, ήταν τα κυρίαρχα στοι-
χεία αυτής της προσπάθειας”.

Κάνει δε έναν συσχετισμό της σημερι-

νής αντίδρασης με εκείνης της προη-

γούμενης Δημοτικής Αρχής,  όταν χα-

ραζόταν η Αττική Οδός που δεν γνω-

μοδότησαν γιατί ήθελαν χρηματοδό-

τηση για να αναθέσουν την εκπόνηση

σε μελετητή. 

Επιστημονική μελέτη για να μορφώσει

άποψη επί της χάραξης αυτής και δεν

έγινε τίποτα!

Εκδήλωση διαμαρτυρίας για τους αυτοκινητόδρομους και το Ρυθμιστικό Σχέδιο

Αθήνας (ΡΣΑ) πραγματοποίησαν και τα Γλυκά Νερά στην πλατεία του Παλιού

Δημαρχείου στις 8/7.

Ο Δήμαρχος Γλυκών Νερών Γ. Σιώκος, αφού

τόνισε ότι η συγκέντρωση έχει διαδημοτικό

χαρακτήρα, αφορά όλους τους πολίτες ανε-

ξαρτήτως πολιτικών και κομματικών προτιμή-

σεων γιατί η καταστροφή του περιβάλλοντος

έχει τις ίδιες επιπτώσεις για όλους τους κα-

τοίκους των Μεσογείων, τόνισε ότι “εάν
εφαρμοστεί το πακέτο παρεμβάσεων που
προτείνει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η Ανατολική Αττι-
κή μετά από μερικά χρόνια δεν θα διαφέρει
καθόλου οικιστικά από την Κυψέλη, το Πα-
γκράτι και εμποροβιομηχανικά από τον
Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα. Η τροποποίη-
ση του Π.Δ. με την προσθήκη 4-5 Ζωνών θα
επιτρέψει την αυθαίρετη δόμηση (σε εκπαι-

δευτήρια, αναψυκτήρια – σπίτια, Νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, θεραπευτήρια,
αθλητικά κέντρα και άλλες χρήσεις)”.
Και συνέχισε: « … από την μία οι καταπατητές και οι εμπρηστές και από την άλ-
λη οι αυτοκινητόδρομοι και τα αναψυκτήρια, στο τέλος δεν θα μείνει ούτε ένα
δενδράκι στον Υμηττό. Τα σπίτια που βαπτίζουν αναψυκτήρια θα φτάσουν μέχρι
την κορυφή του Υμηττού.
...Όσον αφορά την εξαγγελία του Υπουργού του ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (15/4) για το νέο

ΡΣΑ τόνισε ότι  επιχειρείται να μεταφερθούν στα Μεσόγεια οι ανεπιθύμητες

λειτουργίες της  Αθήνας, μέσω του Ρυθμιστικού Σχεδίου,   όμως άλυτα τα προ-

βλήματα της Ανατολικής Αττικής (διαχείριση σκουπιδιών, αποχέτευση κ.λ.π.

υποδομές ).

Τέλος τόνισε ότι πρώτο μας μέλημα είναι η Αποχέτευση και ζήτησε να αποσυρ-

θεί άμεσα το προτεινόμενο Π.Δ.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν οι ομιλίες των εκπροσώπων Πολιτικών Δημοτικών

παρατάξεων και των ενεργών πολιτών.

Τα Σπάτα “κέρδισαν πόντους”

για τους οδικούς άξονες και τον

Προαστιακό από το ΥΠΕΧΩΔΕ

Διαφωνούν και τα Γλυκά Νερά

για οδικούς άξονες και ΡΣΑ
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Οι φετινοί Διεθνείς Ιστιο-

πλοϊκοί Αγώνες Ανοικτής

Θάλασσας με την επωνυ-

μία "Aegean Regatta", που

διοργανώνει  το Υπουργείο

Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι-

γαίου & Νησιωτικής Πολιτι-

κής, σε συνεργασία με την

Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσ-

σης της Ελληνικής Ιστιο-

πλοϊκής Ομοσπονδίας και

τους Ομίλους: Ν.Ο. Χίου,

Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Ν.Ο. Σά-

μου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης,

με συντονιστή Όμιλο για το

2009 τον Α.Ο. Αιγαίου. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν

από Κυριακή 23 μέχρι Σάβ-

βατο 29 Αυγούστου, στο

Αν. Αιγαίο. 

Συμμετοχή μπορούν να δη-

λώσουν όσοι έχουν σκάφη

με έγκυρο πιστοποιητικό

καταμέτρησης ORC

International (ORCi), IRC

και O.R.C. Club, ολικού μή-

κους ίσου ή μεγαλύτερου

των 7 μέτρων, των οποίων

το ΠΓΕ επιτρέπει πλόες

τουλάχιστον κατηγορίας III

(ΠΔ 917/19-11-1979).

Οι δηλώσεις συμμετοχής

πρέπει να υποβληθούν

στην γραμματεία της Επι-

τροπής Αγώνων το αργότε-

ρο μέχρι την Κυριακή 23

Αυγούστου και ώρα 14:00.

Διεθνείς Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες

Ανοικτής Θαλάσσης 

Aegean Regatta 2009

Μετά το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Ελληνική Ιππασία στους Μεσογειακούς Αγώνες της Πεσκάρα, οι Ευ-

ρωπαϊκές διοργανώσεις συνεχίζο-

νται με αμείωτη ένταση. Αυτή την

εβδομάδα, από 24 έως και 26 Ιου-

λίου, η Εθνική Ομάδα των Παίδων

θα λαμβάνει μέρος στο Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμπο-

δίων, που διεξάγεται στην

Moorsele του Βελγίου.  

H Ελληνική Ομάδα αποτελείται

από πέντε ιππείς, τον Στέφανο

Παπαγεωργίου, φετινό Πρωτα-

θλητή παίδων, την Δέσποινα Γα-

λαζούλα, την Άννα Μαρία Παπα-

γεωργίου, την Βασιλική Μπάτου

και την Λάουρα Μαρτίνη.

Αρχηγός Αποστολής είναι η Σίσ-

συ Παπαδήμα, μέλος του Δ.Σ της

ΕΟΙ και Αρχηγός Ομάδας ο Δη-

μήτρης Μπούτσης.  

Το περσινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων είχε διεξαχθεί στην Ελλάδα, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας

στο Μαρκόπουλο, ενώ στο Ατομικό Αγώνισμα την 5η θέση είχε καταλάβει ο Πρωταθλητής Παίδων 2008,

Παναγιώτης Φραντζής.

Στο Ευρωπαϊκό Παίδων η Ελλάδα

Ανανεώσεις και μεταγραφές στον ΝΟΒ
Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ανακοί-

νωσε τη συνεργασία του με τον διεθνή

υδατοσφαιριστή και  βασικό φουνταριστό

της Εθνικής

των ΗΠΑ Ράιαν

Μπέιλι.

Γεννήθηκε το

1975, είναι από-

φοιτος του Πα-

νεπιστημίου Ίρ-

βαϊν και αποτε-

λεί στέλεχος

του αντιπροσω-

πευτικού συ-

γκροτήματος

της χώρας του από το 1998.

Το 2008 στο Πεκίνο, στέφθηκε αργυρός

Ολυμπιονίκης ενώ έχει μεγάλη ευρωπαϊκή

εμπειρία. Είναι επίσης γνώστης της ελληνι-

κής πραγματικότητας, καθώς την περίοδο

2006-2007 φόρεσε με επιτυχία το σκουφά-

κι του Πανιωνίου, όπου και πάλι είχε ως

προπονητή τον Γιάννη Γιαννουρή με τον

οποίο θα συνεργαστεί και φέτος.

Παρέμεινε για δύο χρόνια 

η Ρουμπέση 

Η διεθνής περιφερειακός και γηγενής

αθλήτρια, παρά το γεγονός ότι φέτος έμει-

νε ελεύθερη, αποφάσισε να παραμείνει

στην ομάδα της καρδιάς της.

Στο μεγαλύτερο διάστημα της προηγούμε-

νης περιόδου έμεινε εκτός δράσης λόγω

σοβαρού τραυματισμού αλλά επέστρεψε

δριμύτερη και φέτος αναμένεται να έχει

και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας η

προπονήτρια της γυναικείας ομάδας του

ΝΟΒ Αλεξία Καμμένου, δήλωσε: "Η αξία

της Ρουμπέση είναι γνωστή, θεωρώ ότι
έχει να δώσει πάρα πολλά ακόμα και να
γράψει ιστορία στην Παγκόσμια υδατο-
σφαίριση".

Aπέκτησε την Εύη Μωραϊτίδου 

Μία από τις καλύτερες αθλήτριες στην

ιστορία της ελληνικής γυναικείας υδατο-

σφαίρισης απέκτησε ο ΝΟΒ που συμφώνη-

σε για έναν χρόνο με την Εύη Μωραϊτίδου.

Η αργυρή Ολυμπιονίκης του 2004 είχε

αγωνιστεί και στο παρελθόν με επιτυχία

στην ομάδα μας με την οποία είχε κατα-

κτήσει το LEN Trophy το 2003 και τα Πρω-

ταθλήματα Ελλάδας των ετών 2003 και

2004.

Τις δύο τελευταίες περιόδους αγωνίστηκε

στη Γλυφάδα με την

οποία πανηγύρισε το

Πρωτάθλημα το

2008 και φέτος θα

βοηθήσει τον ΝΟΒ

να παλέψει για το

δεύτερο συνεχόμε-

νο Τσάμπιονς Καπ

αλλά και την επι-

στροφή στην κορυ-

φή εντός των συνόρων.

Για τη μεταγραφή η προπονήτρια της ομά-

δας μας Αλεξία Καμμένου δήλωσε: "Υπήρξε
συμπαίκτριά μου επί σειρά ετών στην Εθνική
ομάδα και συνεργαστήκαμε στη συνέχεια
και στη Βουλιαγμένη. Ήταν η μόνη παίκτρια
για την οποία πραγματικά στενοχωρήθηκα
πολύ όταν έφυγε από τον ΝΟΒ, αλλά μία
ατυχής στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει την ει-
κόνα μία τόσο μεγάλης αθλήτριας".
"Όλοι γνωρίζουμε το χαρακτήρα της Εύης
και θεωρώ ότι της αξίζει να φύγει με το κε-

φάλι ψηλά όταν εκείνη το αποφασίσει ως
πρωταγωνίστρια σε μία ομάδα με υψηλούς
στόχους".

Ο Φώτης Μπλάνης στον ΝΟΒ

Ο έμπειρος περιφερειακός συμφώνησε για

τα επόμενα δύο χρόνια να αγωνίζεται για

τον ΝΟΒ και αναμένεται να βοηθήσει πολύ

την ομάδας τόσο στις εγχώριες διοργανώ-

σεις όσο και στην Ευρωλίγκα.

Την περασμένη περίοδο ο Φ. Μπλάνης

αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ΝΕΠ συμ-

βάλλοντας τα μέγιστα στην είσοδο της

ομάδας από την Πάτρα στην τετράδα της

Α1 για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Τα προηγούμενα χρόνια αγωνίστηκε με ιδι-

αίτερη επιτυχία στον Εθνικό με τον οποίο

πανηγύρισε το Πρωτάθλημα το 2006.

Ο προπονητής του ΝΟΒ Γιάννης Γιαννου-

ρής δήλωσε για τον νεοαποκτηθέντα αθλη-

τή: "Ο Φώτης Μπλάνης είναι ένας παίκτης
που έχει δώσει δείγματα ήθους, χαρακτή-
ρα και ικανότητας". 
"Αγωνίζεται για την Ομάδα, αγαπάει τη
δουλειά κι έχει φιλοδοξία να συνεχίσει να
αγωνίζεται στην πρώτη γραμμή. Είμαι βέ-
βαιος ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην κα-
λή πορεία της Ομάδας τόσο στην Ελλάδα
όσο και την Ευρώπη".

Την 16η Ιουλίου τα Δ.Σ. του Α.Ο. “ΚΟΡΩΠΙ” και της Α.Ε. ΔΟΞΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ,

μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις και συζητήσεις κατάφεραν να βρουν  τα

κοινά σημεία για την πολυπόθητη στενή συνεργασία με συγκεκριμένο στόχο

την δημιουργία ενός ενιαίου τοπικού φορέα ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στο

ΚΟΡΩΠΙ. 

Οι αντιπαραθέσεις και οι αντιξοότητες μεταξύ των δύο σωματείων ανήκουν στο

παρελθόν. 

Το μέλλον διαγράφεται αισιόδοξο χάριν στην σοβαρότητα και συνέπεια που

διακρίνει όλα τα μέλη και τους παράγοντες των δύο διοικητικών συμβουλίων. 

Πρωτοπορεί, για άλλη μια φορά, το Κορωπί

Ενώνονται οι δυνάμεις δύο

σωματείων για το ποδόσφαιρο
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