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2929 Ο “στρατηγός άνεμος”

ολοκλήρωσε το κατα-

στροφικό του έργο...

Ο “Στρατηγός” Μαρκο-

γιαννάκης τα ‘βαλε με τα

πεύκα

Χάθηκε το φιλότιμο

Εχουν ήσυχη και γαλήνια τη συνείδησή τους

οι αρμόδιοι; (μικροί και μεγάλοι, άμεσοι και

έμμεσοι).

Κοιμούνται το βράδυ “σαν πουλάκια”, με κα-

θαρή τη συνείδησή τους, ότι αυτοί έπραξαν

το καθήκον τους στο ακέραιο και δεν τους

βαραίνει καμιά ευθύνη, για την καταστροφή

200.000 στρεμμάτων της Β.Α. Αττικής, για το

καρβούνιασμα των κόπων μιας ζωής των συ-

νανθρώπων μας, για το παρανάλωμα της

ακόρεστης φλόγας της κολάσεως που κατά-

καιγε τέσσερα μερόνυχτα τα δάση, τα σπίτια,

την πανίδα και τη χλωρίδα τούτης της πα-

νάρχαιης γης;                   Συνέχεια στη σελ. 2

Στων βουνών τις ολόμαυρες ράχεςΣτων βουνών τις ολόμαυρες ράχες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σκανδαλώδεις

παρατάσεις των

μισθώσεων των

ακτών Βούλας

από την ΕΤΑ

Συνεδρίαση

Δ.Σ. Δευτέρα

31/8, 7.μ. 

στη Β’ πλαζ

Θέσεις και 

δηλώσεις 

γράφει ο Κ. Βενετσάνος

Σελίδα 2, 3

ρεπορτάζ: Αννα Μπουζιάνη, σελ. 12,13
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Μέγας Πέτρος και Αγία Πε-

τρούπολη γ. κορναράκη Σελ. 8

Τέλος στις 36 κατοικίες του ΓΕΑ στον

Υμηττό Σελ. 7

Η μεταναστευτική μπλόφα της Τουρκίας

ττου Ν. Δημητρίου Σελ. 8

ΣΠΑΤΑ: “Νέα Πνοή” Σελ. 10

Ζήτω που καήκαμε, Ν. Γιαννής Σελ.10

Αναδιάρθρωση συγκοινωνιών στο

Κορωπί Σελ. 11

Προτάσεις για το Περιβάλλον 

Πέτρου Δούκα Σελ.14

Υπερτοπικό Πολιτιστικό Πάρκο

στον παλιό Ιππόδρομο Σελ. 19

Οι νεφροπαθείς πάνε διακοπές!

Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΧάθηκε 

το φιλότιμο

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Η Αλέκα Παπαρήγα 

μιλάει στη Ν. Μάκρη
Κυριακή 30/8, 8μ.μμ.

στην Κεντρική Πλατεία της Νέας Μάκρης,

Σκοπός της συγκέντρωσης είναι:

• Η αποκάλυψη των αιτιών, των υπευθύνων και του

σχεδιασμού των εμπρησμών.

• Η κινητοποίηση των εργαζομένων, των λαϊκών

στρωμάτων, της νεολαίας για τη ματαίωση των σχε-

διασμών της κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης και των επιχειρηματιών για την εμπορευματοποί-

ηση των δασών, των βουνών και των παραλιών της

Αττικής.

• Η προβολή των θέσεων του ΚΚΕ για το χαρακτήρα

των δασών και των παραλιών, γενικότερα της γης

σαν λαϊκής περιουσίας, την προστασία των δασών

και γενικότερα του περιβάλλοντος, των άμεσων μέ-

τρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις

πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων. 
Κ.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Δεν τσουρουφλίζει τη συνεί-

δησή τους το καβούρντισμα

της γης; Εκαιγε το χώμα τέσ-

σερις μέρες μετά και δεν άντε-

χες ν’ αφήσεις γυμνό το ποδά-

ρι σου. Το τσουρούφλιζε το κα-

βουρντισμένο χώμα!

Η συνείδηση των αρμοδίων,

από τους Υπουργούς και τους

αρχηγούς μέχρι τους μικρούς

– άμεσους και έμμεσους – εί-

ναι «δροσερή» και δεν την επι-

σκέπτονται σκιές καν τύψε-

ων;…

Αν όντως αυτό συμβαίνει – και

δυστυχώς  α υ τ ό συμβαίνει –

χωρίς χρείαν τεκμηριώσεων

αυτή τη στιγμή, καταλήγουμε

στο καταθλιπτικό συμπέρασμα

ότι δεν υπάρχει συνείδηση και

χάθηκε κι αυτή με το φιλότιμο.

Το περίφημο ελληνικό φιλότι-

μο!

Αν υπήρχε λίγη τσίπα ή έστω

λίγη εξυπνάδα, θα ‘πρεπε αυτή

τη στιγμή να ‘χουν παραιτηθεί

– δεν λέμε «αυτοκτονήσει» και

δεν θέλουμε – να ‘χουν παραι-

τηθεί όμως, τουλάχιστον η φυ-

σική και πολιτική ηγεσία του

πυροσβεστικού σώματος: Ο

αναπληρωτής Υπουργός Εσω-

τερικών, ο πολιτικός προϊστά-

μενος Χρ. Μαρκογιαννάκης,

εγκληματικά υπεύθυνος για

αβελτηρία και επιπολαιότητα

και ο Αρχηγός του Πυροσβε-

στικού Σώματος. Ηταν ο στρα-

τηγός που έχασε τον πόλεμο.

Να παραιτηθούν διασώζοντας,

τουλάχιστον, την έννοια του

φιλότιμου.

Κ. Βενετσάνος

Συνελήφθη στη Γλυφάδα γυναίκα ημεδαπή γιατί άρπαξε την τσάντα άλλης

γυναίκας την οποία και τραυμάτισε. Στην κατοχή της βρέθηκε και ένα μα-

χαίρι.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η δράστης είχε και συνεργό έναν 29χρονο, ο

οποίος αναζητείται.

Αγνωστοί εισήλθαν στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθν. Μετσόβιου Πο-

λυτεχνείου, αφού έσπασαν τη τζαμαρία, προκάλεσαν φθορές σε δύο γρα-

φεία και αφαίρεσαν ηλεκτρονικούς φορητούς υπολογιστές και σκληρούς δί-

σκους.

Συνελήφθησαν (26/8) στο Νέο Φάληρο πέντε ημεδαποί και πέντε αλλοδα-

ποί, όλοι νέας ηλικίας (17 έως 21 ετών) γιατί εισήλθαν σε Δημοτικό Σχολείο

της περιοχής και προκάλεσαν φθορές σε αίθουσες, ενώ δύο απ’ αυτούς κα-

τείχαν και μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Η Β’ πλαζ έχει πολλά χρόνια να ανοίξει στο κοινό· δεν λειτουργεί.

Ο μισθωτής προσπάθησε κατ’ επανάληψη να κατασκευάσει κτίσματα,

πέραν της σύμβασης και παρανόμως.

Χρωστάει μισθώματα ετών, και όλη η περιοχή είναι μέσα στη βρώμα.

Κι όμως η “καλή” ΕΤΑ του τα χαρίζει όλα, τα προσπερνάει και του ανα-

νεώνει τη σύμβαση μέχρι το 2030! 

Τί έπρεπε να είχε κάνει η Δημοτική Αρχή;

Τι κάνει ένας ενοικιαστής όταν είναι κακόπιστος ο μισθωτής;

Δεν έπρεπε να έχει καταγγείλει, εδώ και καιρό, τη σύμβαση για να μη

μπορεί η ΕΤΑ να προχωρήσει σε παρατάσεις και χαριστικές συμβάσεις;

Δευτέρα απόγευμα έχουν συμβούλιο μπροστά στη Β’ πλαζ· η σύμβαση

έχει ήδη υπογραφεί.

Στο προσεχές φύλλο μας θα παρουσιάσουμε όλες τις πτυχές των σκαν-

δαλωδών συμβάσεων.

Από τώρα ζητάμε και θα επανέλθουμε, από τους βουλευτές και Υπουρ-

γούς της περιοχής, να ζητήσουν και να ερευνήσουν:

Τί έχει οφεληθεί, τι έχει εισπράξει το δημόσιο από τις διάφορες δρα-

στηριότητες της ΕΤΑ ΑΕ και με τι ανταλλάγματα; Καθώς επίσης, τι

έχει κοστίσει στο δημόσιο οι αμοιβές των διαφόρων προέδρων, συμ-

βούλων, νομικών και παρατρεχάμενων και ποιό το λειτουργικό κόστος

εν γένει;

Για να δούμε επιτέλους πόσο κοστίζει το ξεπούλημα του κοινωνικού

πλούτου της κοινής ιδοιοχρησίας!

Υ.Γ.: Αλήθεια η ΕΤΑ δεν ανήκε στις εταιρίες που συγχωνεύθηκαν για

να περιορίσει τα έξοδα η παρούσα κυβέρνηση;

ΣΚΑΝΔΑΛΟ η μίσθωση της

Β’ πλαζ Βούλας
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στη λεηλασία της κοινής κτήσης

ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΑΤΕ το ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΑΚΥΡΩΣΤΕ τις ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
Η Ε.Τ.Α. στερεί από μια ακόμη γενιά την παραλία της. 

Παρέτεινε ΑΔΙΚΑ και ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ 

τη μίσθωση των πλαζ Βούλας μέχρι το 2030!!

Σαν επιβράβευση της απραξίας, των

παρανομιών και του αυθαίρετου απο-

κλεισμού πρόσβασης στην παραλία

του Β’ αλιπέδου Βούλας (δίπλα στο

Δημαρχείο) και άγριας εκμετάλλευ-

σης της Α’ πλαζ, η ΕΤΑ Α.Ε. – που

ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ της Κυβέρνησης

Σημίτη και διατήρησε η Ν.Δ. – παρέ-

τεινε την παραχώρηση του Α’ και Β’

αλιπέδου (εκμίσθωση το λένε) στις

«Απολλώνιες Ακτές» μέχρι το 2030!!!

Η Δημοτική Αρχή σύσσωμη αντιδρά. 

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 7 το

απόγευμα πραγματοποιεί ανοιχτή συ-

νεδρίαση του Δ.Σ. επί τόπου: Εξω από

την Β’ πλαζ και καλεί όλους τους δη-

μότες, όλους τους υπεύθυνους πολί-

τες αυτής της πόλης να παραστούν

αγωνιστικά και να συμπαραταχθούν

στον κοινό και δίκαιο αγώνα διεκδίκη-

σης.

Θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε τη

Δημοτική Αρχή να αρθεί στο επιβαλλό-

μενο ύψος των περιστάσεων. Χωρίς

εγωισμούς και αντιπαλότητες, χωρίς

σπέκουλα, με θάρρος και αποφασιστι-

κότητα: 

– Να καταγγείλει τη μνημόνιο συνερ-

γασίας που ήταν απατηλό και δεν τη-

ρήθηκε πρώτα – πρώτα από την ΕΤΑ

(τα ‘χουμε γράψει το 2002).

– Να διεκδικήσει και ν’ απαιτήσει την

παραχώρηση του Β’ αλιπέδου στο Δή-

μο Βούλας, χάριν του κοινωνικού συ-

νόλου. Κανένας μισθωτής, καμία μί-

σθωση, κανένας «νόμος» είναι ισχυρά

απέναντι στο συνταγματικά κατοχυρω-

μένο δικαίωμα του κοινωνικού συνό-

λου επί των ακτών.

Αλλά και πέραν του Συντάγματος και

πάνω απ’ όλα, το φυσικό δίκαιο κατο-

χυρώνει το δικαίωμα ακώλυτης πρό-

σβασης και απόλαυσης των ακτών και

της θάλασσας σ’ όλα τα φυσικά πρό-

σωπα.

Επιτέλους, ας τολμήσουμε: Με πολιτι-

κή πίεση, με δικαστικούς αγώνες άκα-

μπτους, τεκμηριωμένους, μεθοδευμέ-

νους και ανυποχώρητους, ακόμη και

μέχρι το δικαστήριο ανθρωπίνων δικαι-

ωμάτων, με δικηγόρους που μπορούν

και θέλουν να γράψουν ιστορία και τέ-

λος με το φυσικό μας δικαίωμα.

Κανένας δεν μπορεί να μας στερήσει

(ή να μας πουλήσει τον αέρα που ανα-

πνέουμε.

Κανένας δεν μπορεί να μας στερήσει

τη θάλασσα και το νερό

Κανένας δεν μπορεί να μας στερήσει

τις ακτές ή να μας βάλει εισιτήριο. Ει-

σιτήριο μπορεί να βάλει ο οποιοσδήπο-

τε «επενδυτής» (εντός ή εκτός εισα-

γωγικών) στα αποδυτήρια, στα ντους,

στις τσουλήθρες και σ’ οποιαδήποτε

υπηρεσία που μπορεί να κατασκευάσει

σε μισθωμένη έκταση, πέραν εκείνης

που χαρακτηρίζεται ακτή και παραλία.

Πέραν δηλαδή του σημείου που βρέχει

το «μέγιστον και σύνηθες κύμα».

Επιτέλους! Ας σταματήσει η λεηλασία

της κοινής κτήσης που γίνεται χρόνια

τώρα με διάφορα τερτίπια, δικαιολο-

γίες και μεθοδεύσεις.

Μη προκαλούν άλλο.

Μη προκαλούν τόσο…

ρ ε π ο ρ τ α ζ :  Κ ώ σ τ α ς  Β ε ν ε τ σ ά ν ο ς

Σ
το πλαίσιο αυτών των κι-

νητοποιήσεων, Δημοτική

Αρχή και Αντιπολίτευση προ-

έβησαν στις εξής ενέργειες:

Από κοινού συμφώνησαν να

πραγματοποιηθεί δημόσια

ανοικτή συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Βούλας –

δίπλα στο Δημαρχείο, όπου

βρίσκεται το Β’ αλίπεδο, για ν’

αποφασισθεί η ακολουθητέα

πολιτική, για την αντιμετώπι-

ση της κατάστασης μετά τη

νέα αυθαίρετη παράταση της

μίσθωσης μέχρι το 2030!!

Η Δημοτική Αρχή έστειλε

στον Τύπο δημόσιο κάλεσμα

(υπό τύπον Δελτίου τύπου),

στο οποίο χαρακτηρίζει την

20χρονη παράταση της μί-

σθωσης ως ΣΚΑΝΔΑΛΟ.

Ο Δημοτικός Συνδυασμός

“ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ” του Αγγε-

λου Αποστολάτου με κατα-

χώρηση που δημοσιεύουμε

στην πρώτη σελίδα, χαρακτη-

ρίζει την παραχώρηση της πα-

ραλίας ως «δόλια, καταχρη-
στική, παράνομη και αδιαφα-
νή» (κυκλοφόρησε ακόμη και

έντυπα με παρόμοιο περιεχό-

μενο).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου και υποψήφιος

Δήμαρχος Ανδρέας Κάσδα-

γλης μας διευκρίνισε ότι: «με-

τά την ενημέρωση που είχε ο

Δήμαρχος και ο ίδιος από τον

διευθύνοντα Σύμβουλο της

Ε.Τ.Α. Α.Ε. ότι ο χρόνος μί-

σθωσης του χώρου της Β’

πλαζ παρατάθηκε μέχρι το

έτος 2030, αποφασίστηκε

από τους Δημοτικούς Συμ-

βούλους όλων των παρατάξε-

ων το Δημοτικό Συμβούλιο

της 31ης Αυγούστου να γίνει

στο χώρο της εισόδου της Β’

πλαζ για να βροντοφωνάξου-

με όλοι ΟΧΙ στη δέσμευσή

της.

Η παράταση αυτή, με δεδομέ-

νο ότι το επιχειρηματικό σχή-

μα που μίσθωσε το χώρο απο-

βλέπει λογικά σε οικονομικά

οφέλη, μας οδηγεί στη βεβαι-

ότητα ότι πρόκειται να γίνει

ακραία εκμετάλλευση του χώ-

ρου με τη λειτουργία κέντρων

διασκέδασης. Αυτή τη δυνα-

τότητα προσπαθούμε με τη

συγκεκριμένη συνεδρίαση και

με συνεχείς αγώνες να απο-

τρέψουμε.

Τέλος, ο Πρόεδρος Ανδρέας

Κάσδαγλης, επισημαίνει ότι

υπάρχει σειρά αποφάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου

Βούλας, στις οποίες αυτό εκ-

φράζει  την άποψή του για τη

λειτουργία της Β’ πλαζ Βού-

λας. Αποφάσεις που έχουν

επιδεικτικά αγνοηθεί από την

εκάστοτε κεντρική εξουσία,

καίτοι αναφέρονται και στο

γνωστό μνημόνιο συνεργα-

σίας μεταξύ Δήμου και Ε.Τ.Α.

Α.Ε. και στις οποίες αποφά-

σεις ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ ΕΜΜΕ-

ΝΟΥΜΕ».

ΣΚΑΝΔΑΛΟ χαρακτηρίζει τη μίσθωση η Δημοτική Αρχή

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ  τη θεωρεί η αντιπολίτευση
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Αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλή-

νων δημιουργών, που άφησαν ανεξίτηλο

το ίχνος τους στις καρδιές του κοινού

και χαρακτήρισαν μια ολόκληρη εποχή,

ενώνουν δύο μεγάλους Έλληνες για

πρώτη φορά στο Ηρώδειο στις 15 Σε-

πτεμβρίου. Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα

μεσόφωνος Αγνή Μπάλτσα, η οποία κα-

τέκτησε την σκηνή της Όπερας της Σκά-

λας του Μιλάνου και έχει τραγουδήσει

στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κό-

σμου, υπό τη διεύθυνση κορυφαίων μαέ-

στρων, επιστρέφει στη χώρα μας για να

χαρίσει στο αθηναϊκό κοινό μια συναυ-

λία με αμιγώς ελληνικά έργα υπό τη δι-

εύθυνση και ενορχήστρωση του Σταύρου

Ξαρχάκου. Στη μοναδική αυτή συναυλία,

που έχει τίτλο  «Τα τραγούδια της πα-
τρίδας μου» θα ακουστούν δημιουργίες

των Βασίλη Τσιτσάνη, Μάνου Χατζιδάκι,

Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου.

Η Αγνή Μπάλτσα αφήνει τη δική της σφραγί-

δα σε αυτά τα τραγούδια, η οποία  αντλείται

από την πολύχρονη πορεία της στο λυρικό

θέατρο, αλλά και από την ελληνική της κατα-

γωγή. Να σημειώσουμε ότι εμφανίζεται στο

Ωδείο  Ηρώδου Αττικού, μετά από 20 χρόνια

απουσίας και έχοντας διαγράψει  μια σαρα-

ντάχρονη μυθική καριέρα στο εξωτερικό.

Η συνεργασία της με το Σταύρο Ξαρχάκο

χρονολογείται από το  1980 και έχει επανα-

ληφθεί στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου

(Αυστρία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία) με μεγά-

λη πάντα επιτυχία. Ηχογραφήθηκε μάλιστα

το 1986 από την Deutsche Grammophon με

τίτλο «Songs my country thaught me”. Ο δί-

σκος επανακυκλοφόρησε το 2004 με τίτλο

«From Greece with love», αλλά και πέρσι.

Προπώληση και κράτηση εισιτηρίων προς 35,

60, 90 και 120 € στο 210-7234567, στην Πα-

νεπιστημίου 39 στη Στοά Πεσμαζόγλου, κα-

θώς και από το www.ticketservices.gr Ώρα

έναρξης της συναυλίας 9.00 μ.μ. 

Παραγωγή Ελισάβετ Παπαγεωργίου

ΑΓΝΗ ΜΠΑΛΤΣΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ
«Τα τραγούδια της πατρίδας μου» ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο

Calé είναι ο τίτλος της νέας του παράστασης και μέσα απ’ αυτήν ξεκινά ένα ταξίδι

συναισθημάτων. Ο Joaquin Cortes,  κάνει μια ανασκόπηση της μέχρι τώρα ουσιώ-

δους πορείας του στη ζωή και την καριέρα του, αποτυπώνοντας τις επιρροές και

τις προσωπικές του εμπειρίες. Με άλλα λόγια, συγκεντρώνει την ουσία των 6 έρ-

γων που διεύθυνε και έπαιξε σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 20 χρόνια. 

Ο χορευτής και χορογράφος έδωσε την ψυχή του στο

πολυαναμενόμενο τελευταίο show του για μία ακόμη

φορά.

Συγκεντρώνει επί σκηνής 16 μουσικούς, 10 χορευ-

τές και συνολικά 40 ανθρώπους που τον συνοδεύ-

ουν  στην παγκόσμια περιοδεία του Calé. 

Η μουσική που ακούγεται είναι καθαρό flamenco

και η εντυπωσιακή σκηνή απεικονίζει καθαρά τα

συναισθήματα και τις αισθήσεις του καλλιτέ-

χνη, αφήνοντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα

που ξαφνιάζει τους θεατές. Διατηρεί επά-

ξια τον τίτλο του πρωτοπόρου καλλιτέχνη

που αναμειγνύει μοναδικά διαφορετι-

κούς ρυθμούς και μουσικά όργανα.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Άνω διάζωμα: 40€, Κάτω διάζωμα:

60€, 

Πλατεία: 100€, ΑΜΕΑ: 25€.  

Η έναρξη εισητηρίων έχει ήδη ξε-

κινήσει και αναμένεται να γίνουν

ανάρπαστα.

Εισητήρια προπωλούνται στα δισκο-

πωλεία Public, Ticket Ηouse, Village Cine-

mas, και Odeon.

Ο “θεός” του flamenco στην Αθήνα ΚΟΡΩΠΙ: ΣΦΗΤΕΙΑ 2009 
Τα “Σφήτεια 2009” εξελίσσονται στο Κορωπί, από το Πνευματικό Κέ-

ντρο του Δήμου, με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων υψηλού επιπέ-

δου. 

Εχουν ξεκινήσει από τις 26 Αυγούστου και θα κλείσουν στις 14 Σε-

πτεμβρίου.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είανι ελεύθερη.

Το πλήρες πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα 24.

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στο Δήμο Ιλίου 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 Σεπτεμβρίου  ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ Η Μα-

ρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύουν μελοποιημένη ποίηση του Γιάννη Ρί-

τσου.
Οι δύο εμβληματικοί Έλληνες ερμηνευτές συναντιούνται σε μια παραγωγή που στόχο έχει να θυμίσει

στο ελληνικό  κοινό, αλλά και να γνωρίσει στους νεότερους το καλλιτεχνικό αντάμωμα της μουσικής

με την ποίηση. Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι το 2009 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννη-

ση του Γιάννη Ρίτσου. 

Η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς ενώνουν το ταλέντο τους για να εμφυσήσουν δύναμη

και ελπίδα στο κοινό. Και είναι σίγουρο ότι ακόμα και οι νεότερες γενιές που πιθανόν δεν διάβασαν πο-

τέ τον «Επιτάφιο» θα σμίξουν τις φωνές τους με τις φωνές των ερμηνευτών στο άκουσμα αυτών των

τραγουδιών που χαράχτηκαν στην ιστορική μνήμη των Ελλήνων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  4  Σεπτεμβρίου  ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

“Καρυοθραύστης» από τον Θίασο Μαγική Αυλαία 
Ένα μικρό στρατιωτάκι ζωντανεύει με τα μαγικά λόγια του Όφμαν και χορεύει με την αιθέρια μουσική

του Τσαϊκόφσκι…. 

ΤΕΤΑΡΤΗ   9  Σεπτεμβρίου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

«Αι δύο ορφαναί»  Παύλος Χαϊκάλης  - Γιάννης Βούρος - Αργύρης Αγγέλου 

Παρίσι 1800, πόλη της διαφθοράς και της ακολασίας. Δύο ορφανά κορίτσια καταφθάνουν

από την επαρχία, με σκοπό να θεραπευτεί η μία εξ αυτών που αλίμονο είναι τυφλή.

Και οι τρεις εκδηλώσεις γίνονται στο Θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

ώρα 9.00 μμ

Η είσοδος είναι ελεύθερη
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Locksmith

Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι στην Κερατέα συνεχίζεται 

ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ 

με Θάνο Μικρούτσικο

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 ο

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ και το συγκρότημα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ στη συναυλία με τίτλο

«Τους έχω βαρεθεί!...»

Υπάρχουν δύο σοβαροί λόγοι που έπρεπε ο Θάνος Μικρού-

τσικος να εμφανιστεί οπωσδήποτε στην Κερατέα. Ο ένας εί-

ναι το πασίγνωστο, μεγάλο μουσικό του έργο που θέλγει και

συγκινεί και ο δεύτερος η υπογραφή του ως Υπουργού Πολι-

τισμού το 1995 στο ΦΕΚ προστασίας του Οβριόκαστρου «ως

Α’ ζώνη απολύτου προστασίας λόγω αρχαιολογικού ενδια-

φέροντος».

Γι΄ αυτούς τους λόγους, στη Γιορτή Μελιού 2009, τον κάλε-

σε ο Δήμος Κερατέας και θα τον τιμήσει με αναμνηστική πλα-

κέτα. 

Στην οπτικοακουστική συναυλία που θα ακολουθήσει το γνω-

στό συγκρότημα «Υπόγεια Ρεύματα» διασκευάζει και ερμη-

νεύει με το δικό του τρόπο, σε σύγχρονους μουσικούς δρό-

μους, 25 τραγούδια με πολιτικό-κοινωνικό περιεχόμενο, από

το ευρύ ρεπερτόριο του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω στους

στίχους μεγάλων ποιητών. 

Ο Θάνος Μικρούτσικος θα είναι εκεί και παίζοντας πιάνο, θα

ολοκληρώνει και θα δυναμώνει τη φωνή του σχήματος.

Ο Άρης Σπυράτος σκηνοθετεί, επιμελείται και προβάλει βί-

ντεο και φωτογραφικό υλικό και σε συνδυασμό με τη φωτι-

στική ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο Μανώλης Μπράτσης,

υπογραμμίζει και αναδεικνύει τα κομμάτια. Στην επιμέλεια

ήχου είναι ο Γιώργος Κορρές.

Ο ΑΓΑΘΩΝΑΣ & 

το συγκρότημά του

με  ρεμπέτικο - λαϊκό τραγούδι

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις ώρα 8:30

Ο Αγάθωνας Ιακωβίδης αποτελεί ένα ισχυρό κρίκο στη

διατήρηση και συνέχιση του ρεμπέτικου και λαϊκού τρα-

γουδιού. Με τη συνεχή παρουσία του στο πάλκο εμπλου-

τίζει την εμπειρία του σε βαθμό που να μπορεί να αποδί-

δει λεπτοδουλεμένες ερμηνείες στο δύσκολο αυτό είδος. 

Το μοναδικό πρόγραμμα του θα το απολαύσετε στις 6 Σε-

πτεμβρίου σε μια ξεχωριστή συναυλία στην Κερατέα,

όπου θα ακουστούν όλα τα αγαπημένα λαϊκά και ρεμπέτι-

κα κομμάτια.

Λίγα λόγια για τον Αγάθωνα Ιακωβίδη

Ο Αγάθωνας Ιακωβίδης γεννήθηκε στον Ευαγγελισμό του Νομού

Λαγκαδά από γονείς Μικρασιάτες πρόσφυγες το 1955. Τα πρώτα

του μουσικά ακούσματα προέρχονται από τον κοινωνικό του πε-

ρίγυρο και είναι έντονα διαποτισμένα από τις μελωδίες της Μι-

κράς Ασίας.

Με τη μουσική αρχίζει να ασχολείται συστηματικά από το 1971.

Αυτοδίδακτος, με μόνο οδηγό τα μουσικά του ακούσματα, μαθαί-

νει σχεδόν όλα τα έγχορδα που χρησιμοποιούνται στα ρεμπέτικα

τραγούδια: κιθάρα, μπαγλαμά, ούτι, μπουζούκι, τζουρά, μαντόλα

και μαντολίνο.

Το 1981 κατεβαίνει στην Αθήνα, όπου και συνεργάζεται με μου-

σικούς όπως ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Κόρος, ο Βα-

σίλης Σούκας, ο Λάζαρος Κουλαξίζης, ο Νίκος Φιλιππίδης, ο Νί-

κος Χατζόπουλος κ.ά. Έχει εμφανιστεί σε πολλές πόλεις της Ελ-

λάδας και έχει προσκληθεί για προσωπικές συναυλίες στο Ισ-

ραήλ, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβώνα και το Αμστερνταμ. Έχει συμ-

μετάσχει στο Μουσικό Φεστιβάλ της Αβινιόν. Πολλές οι συνεργα-

σίες του σε μουσικούς χώρους τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσ-

σαλονίκης, με τελευταία αυτή στην Αθήνα με τη Γλυκερία στο

"Χάραμα". 

Η Γιορτή Μελιού στην Κερατέα, επαναλαμβάνεται, μετά την μεγάλη περυσινή επιτυχία,
και φέτος στο χώρο του γηπέδου, με περίπτερα, με παραγωγούς μελιού, κερύθρες, ποι-
κιλίες μελιού και λουκουμάδες προσφορά (κι όποιος προλάβει), αλλά και άφθονη μουσι-
κή. Αξίζει μία επίσκεψη.

Οι Σύλλογοι της Κερατέας, Συντερίνα, Δημουλάκι

και Μανούτσο, διοργανώνουν την πρώτη μεγάλη 

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
11 & 12 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Συντερίνα

Υπόσχονται πλούσιο λαϊκό δημοτικό πρόγραμμα και

νησιώτικα με εννιαμελή ορχήστρα. Και βέβαια άφθο-

νο κρασί...

Και γιορτή κρασιού
με τους Συλλόγους της Κερατέας

12ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΛΑΥΡΙΟ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

12, 13, 14 & 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Το Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ είναι ένα καλλι-

τεχνικό γεγονός που καθιερώθηκε ως ένα από τα σημα-

ντικότερα και ενδιαφέροντα του είδους και διανύει αισίως

τον δωδέκατο χρόνο της διοργάνωσης του. Στο φιλόξενο

χώρο του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρί-

ου το 12ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ θα πραγ-

ματοποιηθεί από 12 έως 15 Σεπτεμβρίου και εκτός από τις

προβολές, στο πρόγραμμα του περιλαμβάνονται συζητή-

σεις με Έλληνες και ξένους δημιουργούς του κινηματο-

γράφου.

Φορείς της διοργάνωσης η Ένωση Σκηνοθετών Παραγω-

γών Ελληνικού Κινηματογράφου, η Νομαρχία Ανατολι-

κής Αττικής και η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης

Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, σε

συνεργασία με  το Δήμο Λαυρεωτικής και την Εταιρία

Μελετών Λαυρεωτικής.

Οι χώρες που εκπροσωπούνται φέτος είναι η Γαλλία, η

Ελλάδα, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Κροατία, η Πα-

λαιστίνη, και η Τουρκία, ενώ θα προβληθούν συνολικά 20

ταινίες.

Το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στο σκηνοθέτη –

παραγωγό  και διευθυντή φωτογραφίας  Νίκο Καβουκίδη

με την προβολή των ταινιών "Μαρτυρίες”, “Η στάχτη που
μένει”, “Περιπλανώμενες νότες”.
Σταθερή παραμένει η ενότητα «Οι κριτικοί κινηματογρά-
φου προτείνουν» όπου θα προβληθεί η ταινία Of Time
and the City του Terence Davies. Τη συζήτηση που θα

ακολουθήσει, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτι-

κών Κινηματογράφου θα συντονίσει ο Νίνος  Μικελίδης. 

Στις παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ φέτος περι-

λαμβάνονται:

Συναυλία – αφιέρωμα στις μουσικές που έγραψε ο Σταύ-

ρος Ξαρχάκος για τον κινηματογράφο με τίτλο «Η τέχνη
της μουσικής επένδυσης στον κινηματογράφο» θα δοθεί

το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ώρα 9.00 μ.μ. Την ορχήστρα

διευθύνει ο συνθέτης. Παρουσίαση: Αλέξης Κωστάλας

Έκθεση φωτογραφίας  του Γιάννη Ιακωβίδη με τίτλο “Το
χρώμα του χρόνου” - Λαύριο, Εικόνες Βιομηχανικής Μνή-

μης, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο. 

Το 12ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ πραγματοποιείται με

την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού,  με την ευγενική

χορηγία των ΕΡΤ Α.Ε., Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου,

Media Desk και τη συνεργασία των  Π.Ε.Κ.Κ., Ταινιοθήκης της

Ελλάδος, Κροατικής Πρεσβείας, 1-2-0 Films.

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, KOSMOS

936.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ είναι ο σκηνοθέτης Βα-

σίλης Βαφέας και Διευθυντής Οργανωτικού  ο σκηνοθέτης Νίκος

Κανάκης.  

Αλκιβιάδης Άγιος 
σε σκηνοθεσία Μαρίας Περετζή 

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Πάρκου Νέας Μάκρης 

Παρασκευή 4, Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 

Εικοσιπέντε ηθοποιοί και χορευτές μαζί με μια επταμελή ορχή-

στρα πλαισιώνουν μια μοναδική υπερπαραγωγή σε σκηνοθεσία

της Μαρίας Περετζή, εμπνευσμένη από την περιπετειώδη ζωή του

Αλκιβιάδη, του μεγάλου πολιτικού και στρατηγού της Αθήνας. 

Ζωντανές αναπαραστάσεις των Ελευσινίων Μυστηρίων, των Εκ-

στατικών Μυστηρίων του Πάνα και των Κάβειρων συνθέτουν τον

άξονα της μοναδικής αυτής παράστασης, που αναζητά τις ρίζες

της Πλατωνικής παράδοσης και δείχνει την άμεση σχέση της φι-

λοσοφίας με τις μυστικιστικές πρακτικές του αρχαίου μας κό-

σμου.  Ωρα έναρξης: 21.00  - τιμή εισόδου: 15 Ευρώ
Το έργο παρουσιάζει την αλήθεια για τον Αθηναϊκό επεκτατισμό

και για τον ηγέτη του, τον αγαπημένο μαθητή του Σωκράτη, τον

Αλκιβιάδη, που η ζωή του έχει γίνει αντικείμενο μεθοδευμένης

ιστορικής παραποίησης και άθλιας κατασυκοφάντησης. 

Πρωταγωνιστούν

Δημήτρης Γασπαράτος, Σταύρος Κάππας, Ιουλία Βεντίκου, Στα-

μάτης Λόγος και 25 ακόμη επαγγελματίες.

Πληροφορίες:  www.rodatheater.gr

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Γιορτή Σαρδέλας στα Καλύβια
Σάββατο 29 Αυγούστου

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων «Ο ΝΕΑΡΧΟΣ» σε συ-

νεργασία με το Δήμο Καλυβίων, συνεχίζοντας την επιτυ-

χημένη παράδοση των προηγούμενων ετών, διοργανώνει

για έκτη συνεχή χρονιά, τη «Γιορτή της Σαρδέλας» το Σάβ-

βατο 29 Αυγούστου και ώρα 9.00 μ.μ. στη θέση Κιόσκι (40ο

χλμ. Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου). 

Εμείς επειδή έχουμε βρεθεί, σας συνιστούμε να μη τη χά-

σετε. Αφθονη ψητή εξαιρετική σαρδέλα, δωρεάν και κρασί

με μουσική και χορό. Κι όποιος αντέξει...
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Αποκτά ακίνητα 

για ανέγερση 
Σχολείου και Γυμναστηρίου 

η Νέα Μάκρη 

με απόφαση του 

Νομαρχιακού Συμβουλίου

Με απόφαση του Νομάρχη  Λ. Κουρή και του Νομαρχιακού

συμβουλίου τροποποιήθηκαν οι όροι δόμησης:

- στο Ο.Τ. 638 Α της 5ης Π.Ε. του Δήμου Ν. Μάκρης για

την εξασφάλιση χώρου 4.000 τετρ. μέτρων για την ανέ-

γερση κλειστού γυμναστηρίου που θα εξυπηρετήσει τα

πλησίον ευρισκόμενα Γυμνάσιο και Λύκειο της περιοχής

- στο Ο.Τ. 160 Α της 1ης Π.Ε. του Δήμου Ν. Μάκρης για

την ανέγερση του 2ου Δημοτικού Σχολείου   

Οδοποιϊα στην 

Παλαιά Φώκαια

Υπεγράφη από το Ν.Σ. η σύμβαση με ανάδοχο μετά

από διαγωνισμό (ΕΔΕ Ευστ. Σάπκα),  του έργου «Συ-

ντήρηση - βελτίωση οδών των οικισμών Θυμαριού

και Καταφυγίου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας»

προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, που χρηματοδοτεί-

ται από πιστώσεις του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας.

Με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να γίνουν ερ-

γασίες διάνοιξης και οδοστρωσίας συνολικού μή-

κους 800μ. και μέσου πλάτους 5,50μ., στις οδούς

της Παλαιάς Φώκαιας: Ανώνυμος, Ηβίσκου, Πάτμου,

Λέρου, Θέμιδος.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 3 μήνες.

Tροποποιήσεις 

για στέγαση σχολείων

στο Μαρκόπουλο

Τροποποιήθηκαν από το Νομάρχη Λεων. Κουρή, με-

τά από απόφαση του Ν.Σ.:

– Οι όροι δόμησης στο Ο.Τ. Γ845 της 4ης και 5ης

Π.Ε. της περιοχής Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκο-

πούλου, προκειμένου να διασφαλιστεί η στέγαση

του 2ου Λυκείου Μαρκοπούλου, σε κτίριο που θα μι-

σθώσει η Νομαρχία 

– Το ρυθμιστικό σχέδιο Μαρκοπούλου στο Ο.Τ. 7 με

χαρακτηρισμό οικοπέδου 1.054 τετρ. Μέτρων ως

χώρου ανέγερσης σχολείου, προκειμένου να ανε-

γερθεί το 4ο Νηπιαγωγείο Μαρκοπούλου.   

Με επιστολή του προς τον Υπουρ-

γό Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλο

ο Νομάρχης  Λ. Κουρής επανέρ-

χεται στο σημαντικό πρόβλημα

της ελλιπούς στελέχωσης των

υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυ-

τοδιοικήσεων που καθίσταται κα-

θημερινά οξύτερο.

Στην επιστολή επισημαίνεται πως

παρά το ότι ολοκληρώνεται ο δια-

γωνισμός πρόσληψης μόνιμου

προσωπικού στη Νομαρχία Ανατο-

λικής Αττικής, θα μείνουν και πάλι

κενές πολλές από τις εγκριθείσες

θέσεις αφού η υπάρχουσα διαδι-

κασία αναπλήρωσης των διορι-

στέων που δεν αποδέχονται τον

διορισμό τους έχει αποδειχθεί

εξαιρετικά χρονοβόρα.

Προκειμένου λοιπόν να βελτιωθεί

η σχετική διαδικασία ώστε να αυ-

ξηθεί το ποσοστό πλήρωσης των

εγκεκριμένων θέσεων και να μει-

ωθούν πρόσθετες γραφειοκρατι-

κές ενέργειες χωρίς, εντέλει, ου-

σιαστικό περιεχόμενο, ο Νομάρ-

χης  Λ. Κουρής προτείνει:

• η διαδικασία αναπλήρωσης να

γίνεται από τον φορέα του διαγω-

νισμού μετά την οριστική έγκριση

των πινάκων από τον ΑΣΕΠ ώστε

να αποφεύγεται η χρονοβόρος

αλληλογραφία με τον ΑΣΕΠ που

περιορίζει ακόμη περισσότερο

τον, ούτως ή άλλως, μικρό χρόνο

ισχύος των πινάκων (1 έτος)

• η παράταση ισχύος των πινάκων

διοριστέων του ΑΣΕΠ τουλάχι-

στον για 2 έτη, ώστε να καλύπτε-

ται μεγαλύτερο ποσοστό των θέ-

σεων που κάθε φορά προκηρύσ-

σονται.

Επιπλέον στην επιστολή επιση-

μαίνεται ότι «εκτός από τα παρα-

πάνω σημαντική βοήθεια στην

αντιμετώπιση έλλειψης προσωπι-

κού των Νομαρχιακών Αυτοδιοι-

κήσεων θα έδιδε η δυνατότητα

πλήρωσης ποσοστού (π.χ. 50%)

των εναπομενουσών κενών θέσε-

ων από τις εκάστοτε εγκριθείσες

από προσωπικό αντίστοιχων προ-

σόντων που έχει κριθεί ως πλεο-

νάζον σε δημοτικές επιχειρήσεις,

βάσει των διαδικασιών που προ-

βλέπει το άρθρο 25 του Ν.

3613/2007 με αντίστοιχη τροπο-

ποίηση της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 42 του Ν. 3731/2008». 

Και καταλήγει ο Λ. Κουρής: 

«με την συμπλήρωση αυτή, πέραν

του ότι θα ικανοποιηθεί σε σημα-

ντικό βαθμό η συμπλήρωση των

κενών σε προσωπικό που όλες οι

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις πα-

ρουσιάζουν, θα ολοκληρωθεί η

προσπάθεια της Πολιτείας για την

αντιμετώπιση με κοινωνική ευαι-

σθησία όλων εκείνων που αντιμε-

τωπίζουν το φάσμα της ανεργίας

σε μια δύσκολη οικονομική συγκυ-

ρία».  

Με επείγουσα επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων Σωτ. Χατζηγάκη ο Νομάρχης  Λ. Κουρής ζητά την οικονομι-

κή ενίσχυση των κτηνοτρόφων των πληγεισών από την πυρκαγιά της

21 Αυγούστου περιοχών προκειμένου να αγοράσουν ζωοτροφές, αφού

κατεστράφησαν οι εκτάσεις βόσκησης.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι στις περιοχές των 15 Δήμων και Κοι-

νοτήτων που επλήγησαν εκτρέφονται 25.000 περίπου πρόβατα για την

διατροφή των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των

αρμοδίων υπηρεσιών της Νομαρχίας, 2 κιλά σιτηρέσιο (1 κιλό χονδρο-

ειδούς και 1 κιλό συμπυκνωμένης ζωοτροφής) ημερησίως για κάθε

ζώο.

Καταλήγοντας ο Νομάρχης Λ. Κουρής τονίζει την ανάγκη άμεσης λή-

ψης απόφασης προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα των ζωοτροφών

που απασχολεί δεκάδες κτηνοτρόφους της ΒΑ Αττικής. 

Βοήθεια για τους πληγέντες

κτηνοτρόφους ζητάει 
ο Νομάρχης Λ. Κουρής

Ελλιπή στελέχωση των υπηρεσιών 

των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
επισημαίνει ο Νομάρχης και προτείνει

Το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο συνεδριάζει

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνε-

δριάζει την προσεχή Δευτέρα 31

Αυγούστου.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Ν.Σ.

είχε προγραμματιστεί για την

Δευτέρα 24 Αυγούστου, αλλά

αναβλήθηκε λόγω της πυρκα-

γιάς που σάρωνε την Ανατ. Αττι-

κή.

Ετσι τη Δετέρα 31/8 στις 7μ.μ.

συνεδριάζει με πρώτο θέμα την

αντιμετώπιση των συνεπειών

της πυρκαγιάς.
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Ο
ι συνεχείς πρωτοβουλίες των Δημάρ-

χων του Συνδέσμου Προστασίας &

Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και του

Προέδρου του και Δήμαρχου Βύρωνα Νί-

κου Χαρδαλιά, τις τελευταίες ημέρες απέ-

δωσαν καρπούς!

Ο Πρόεδρος του Γ’ Τμήματος Διακοπών του Συμβου-

λίου της Επικρατείας και Αντιπρόεδρος του ΣτΕ Π.

Φλώρος, με βάση τα νέα στοιχεία που προσκόμισε ο

ΣΠΑΥ, προχώρησε στην έκδοση προσωρινής διατα-

γής απαγόρευσης οποιασδήποτε οικοδομικής εργα-

σίας εντός του ανενεργού στρατοπέδου της πρώην

350 Π.Μ. στη  Β΄ Ζώνη του Υμηττού. Παράλληλα,

έκανε δεκτό το αίτημα των Δημάρχων και των Νομι-

κών συμβούλων του ΣΠΑΥ για την άμεση εκδίκαση

της αίτησης αναστολής των οικοδομικών εργασιών,

που κατέθεσε πριν λίγες ημέρες  ο Σύνδεσμος και

αναμένεται να προσδιοριστεί η σύγκληση της Επι-

τροπής στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Είναι αυτονόητο ότι η χορήγηση της προσωρινής

διαταγής με βάση το αίτημα του ΣΠΑΥ και τα νέα

στοιχεία που προσκομίστηκαν, θα συμπαρασύρει θε-

τικά και τις υπόλοιπες αιτήσεις προσωρινών διατα-

γών που έχουν κατατεθεί από παρατάξεις και πολί-

τες του Δήμου Βύρωνα αλλά το σημαντικότερο είναι

ότι δίνει τέλος στις οποιεσδήποτε οικοδομικές εργα-

σίες μέχρι την εκδίκαση της αίτησης προσωρινής

αναστολής των οικοδομικών εργασιών.

Με δεδομένες τις τελευταίες εξελίξεις, ο Πρόεδρος

του ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Βύρωνα Νίκος Χαρδαλιάς

προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Η υιοθέτηση
του αιτήματός μας για προσωρινή διαταγή από το
ΣτΕ με βάση τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν
είναι το πρώτο βήμα δικαίωσης στην προσπάθεια
που ξεκινήσαμε τόσο οι 15 Δήμοι του Συνδέσμου
όσο και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και οι φο-
ρείς της πόλης μας. Ο αγώνας συνεχίζεται μια και τα
ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον και δη στην
προστασία του Υμηττού αποτελούν διαρκές καθημε-
ρινό στοίχημα για όλους μας. Η προστασία του Υμητ-
τού είναι άλλωστε η μεγάλη παρακαταθήκη που
αφήνουμε στα παιδιά μας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί.»

Την ίδια ώρα που η Αττική μετράει τις πλη-

γές της από τις δασικές πυρκαγιές, κάποι-

οι επιμένουν να κτίζουν εντός της Β’ ζώνης

προστασίας του Υμηττού. 

Εκατοντάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο

κάλεσμα του Συνδέσμου Προστασίας και

Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) για συμβολικό

αποκλεισμό της εισόδου των στρατοπέδων

Σακέτα, με αφορμή την κατασκευή 36 κτι-

σμάτων εντός του ανενεργού στρατοπέ-

δου της πρώην 350 Π.Μ. στη  Β΄ Ζώνη του

Υμηττού.

«Αυτή η συμβολική κίνηση είναι μόνο η αρ-
χή», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ και Δή-

μαρχος Βύρωνα, Νίκος Χαρδαλιάς, πλαι-

σιωμένος από την Αντιπρόεδρο του Συνδέ-

σμου Γωγώ Φιλίππου και το μέλος της

Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΠΑΥ Άγγελο

Μαδή.

«Οι 15 Δήμαρχοι (μέλη του ΣΠΑΥ) παίρνου-
με την κατάσταση στα χέρια μας, όπως το
Σύνταγμα της χώρας μας απαιτεί και, αφή-
νοντας στην άκρη τις πολιτικές και παρα-
ταξιακές διαφορές μας, ενώνουμε τις δυ-
νάμεις μας για τη σωτηρία του Υμηττού και
αντιστεκόμαστε έμπρακτα στην προσπά-

θεια του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
να χτίσει 36 κατοικίες (2000 τμ μπετόν) μέ-
σα στο δάσος!»

Την κινητοποίηση στήριξαν με την παρου-

σία τους, η Βουλευτής Β’ Αθήνας του ΣΥ-

ΡΙΖΑ Σοφία Ανδριοπούλου, ο τέως Υφυ-

πουργός του ΠΑΣΟΚ Λουκάς Αποστολίδης,

ο Γραμματέας του ΣΥΝ  Δημήτρης Βίτσας,

ο Αντινομάρχης Αθήνας Χάρης Πασβαντί-

δης, το μέλος της Κ.Π.Ε. του Συνασπισμού

Πάνος Τριγάζης, οι Δήμαρχοι Καισαριανής

Σπύρος Τζόκας, Ζωγράφου Γιάννης Καζά-

κος, Αγ. Παρασκευής Βασίλης Γιαννακό-

πουλος, Χολαργού Δημήτρης Νικολάου και

Ελληνικού Χρήστος Κορτζίδης, μέλη Νο-

μαρχιακών Επιτροπών και Τοπικών Οργα-

νώσεων των κομμάτων της ΝΔ, του ΠΑ-

ΣΟΚ, του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωποι

των δήμων - μελών του ΣΠΑΥ, επικεφαλής

των δημοτικών παρατάξεων και μέλη των

εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας του

Υμηττού.

Ο αποκλεισμός των στρατοπέδων επιτεύ-

χθηκε με τη βοήθεια των εργαζομένων των

Δήμων Βύρωνα και Καισαριανής αλλά και

των εθελοντών δασοπυροσβεστών, που

έκλεισαν τον δρόμο με απορριμματοφόρα

και πυροσβεστικά οχήματα. 

Στη συνέχεια, οι Δήμαρχοι τοποθέτησαν

συμβολικά ένα πανό διαμαρτυρίας μπρο-

στά από την είσοδο της πρώην 350 Π.Μ.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Βύρωνα Ν. Χαρδαλιάς με τους Δημάρχους Καισαριανής, Χο-
λαργού και Ελληνικού και Αγίας Παρασκευής Σ. Τζόκα, Δ. Νικολάου, Χ. Κορτζίδη και Β. Γιαννακό-
πουλο, τον Αντινομάρχη Αθήνας Χ. Πασβαντίδη, την Αντιπρόεδρο του ΣΠΑΥ Γ. Φιλίππου και τον Αντι-
δήμαρχο Αργυρούπολης Θ. Καλύβα κρατούν πανό διαμαρτυρίας του ΣΠΑΥ.

Συνάντηση τεσσάρων

Δήμων για την θωράκιση

του Υμηττού

Στο Δημαρχείο του Δήμου Χολαργού πραγματοποι-

ήθηκε συνάντηση (25/8), των Δήμων Αγίας Παρα-

σκευής, Γλυκών Νερών, Παπάγου και Χολαργού. 

Στόχος της συνάντησης ήταν η εκτίμηση της κα-

τάστασης και η από κοινού αντιμετώπιση της κρί-

σης. Ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Βασίλης Γιαν-

νακόπουλους δήλωσε: «Βρισκόμαστε προ μιας
βιβλικής καταστροφής για την Αττική. Ο Υμηττός
αποτελεί τον μοναδικό πνεύμονα του λεκανοπε-
δίου και η προστασία του αφορά σε όλη την Αττι-
κή και όχι μόνο τους όμορους Δήμους». 
Στη συνάντηση επισημάνθηκε η ανάγκη βελτίωσης

της συνεργασίας ανάμεσα στους Δήμους και εκτι-

μήθηκε η ετοιμότητα και τα μέσα του κάθε Δήμου

ξεχωριστά. Επίσης, αποφασίστηκε να ζητηθούν

κονδύλια για την προστασία και την θωράκιση του

Υμηττού και εκπονήθηκε σχέδιο συνεργασίας και

συντονισμού των τεσσάρων δήμων.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις έφεραν αποτέλεσμα

Τέλος στις οικοδομικές εργασίες για τις 36 κατοικίες 

του ΓΕΑ εντός της Β΄Ζώνης
Σε έκδοση προσωρινής διαταγής προχώρησε το ΣτΕ

Μετά το συμβολικό αποκλεισμό των στρατοπέδων  και το βροντερό όχι στην τσιμεντοποίηση του Υμηττού 
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«Οι Ευρωπαίοι είναι όλοι εθνικιστές. Εμείς (οι Ρώσοι)  αρνού-

μαστε την εθνικότητά μας στη ρίζα της»

Ντοστογιέφσκι 

Για δεύτερο καλοκαίρι προγραμματισμένο ταξίδι για Πετρού-

πολη αναβλήθηκε. Λόγοι ανεξέλεγκτοι  ή απροσδόκητοι συ-

νέβαλαν σ’ αυτό  το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα,  που η όποια

περαιτέρω ανάλυσή τους αποβαίνει ανούσια πράξη.  Στη δια-

δικασία  προετοιμασίας είχα φροντίσει να εντρυφήσω  στα

ιστορικά γεγονότα του τόπου. Και σ’ αυτά θα αναφερθώ εν

ολίγοις.

Η πόλη όταν  πρωτοιδρύθηκε από τον μεγάλο Πέτρο ονομα-

τίστηκε ‘’Αγία Πετρούπολη’’. Αργότερα στον Α΄Παγκόσμιο

Πόλεμο ‘’Πέτρογκραντ’’ μαζί με τον τίτλο της πλέον ανθυγιει-

νής πόλης στην Ευρώπη. Σε συνέχεια οι ριζοσπάστες σοσια-

λιστές, δηλαδή οι μπολσεβίκοι,  ‘’Λένινγκραντ’’ και τελικά  με-

τα την διάλυση της Ενωσης των Σοβιετικών Δημοκρατιών πά-

λι σε ‘’Αγία Πετρούπολη’’.  Γνωστός άλλωστε και παρ΄ημίν

αυτός ο παλιμπαιδισμός του νικητή,  να γράφει «ιστορία» και

συγκεκριμένα  να μεταβάλει τοπωνύμια κατά το δοκούν ή και

το πολιτικό συμφέρον. Παλιότερα η Πετρούπολη δεν υπήρχε.

Υπήρχε μοναχά  η Μόσχα, η Ρούσικη πρωτεύουσα του Ιβάν

του Γ΄, η Μόσχα με τις 1600 εκκλησίες που μύριζε παντού το

λιβάνι της βυζαντινολατρείας. Η  παλιά μοσχοβίτικη πόλη,

που έδυε βραδέως αλλά σταθερά, με  λασπωμένους ξύλινους

δρόμους και σπίτια, με το οπισθοδρομικό κλίμα  και το προ-

νόμιο του αναλφαβητισμού. Καμιά φορά εκεί πάνω, το φεγ-

γάρι κοκκινισμένο  ακόμα,  έμοιαζε να στάζει  από το αίμα των

Βογιάρων των πριγκήπων και των αριστοκρατών και όχι μόνο.

Οι μισοί από τα 34.000.000 των Ρώσων εκείνης της εποχής,

αναφέρεται ότι ήσαν δουλοπάροικοι, κτήμα ζωντανό των φε-

ουδαρχών γαιοκτημόνων. Τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής

κατακλύζονταν από ‘’ρωσικά κορμιά αιχμαλώτων’’ για πώλη-

ση. Αυτοί ήσαν τόσοι πολλοί που οι  καλοθελητές απορούσαν

«Πώς είναι δυνατόν να έμεινε ακόμα κανείς  Ρώσος κάτοικος

στη Μόσχα».

Αν θελήσομε  να χωρίσομε τη ρωσική ιστορία σε χρονικές

περιόδους, θα δακρίνομε, την εποχή του Κιέβου, (13ος αι.)

την εποχή της κατοχής των Μογγόλων (13-15 αι.), την Μο-

σχοβίτικη εποχή (15-17 αι.), την Αυτοκρατορική εποχή  (18-19

αι.). Και μετά η εποχή των Μπολσεβίκων, η διάλυση των Σο-

βιετικών Δημοκρατιών και η δημιουργία ανεξάρτητων κρατών. 

Αυτά σε μια χονδρική χρονική αναφορά για να έχομε κάποιες

ιστορικές συντεταγμένες σαν γνώμονα της ρωσικής  πορείας. 

Επάνω στο τέλος της μοσχοβίτικης περιόδου, έρχεται και

μπαίνει ο Μεγάλος Πέτρος, τότε μόλις 24  ετών, που μετά

από τη νικηφόρα μάχη στο Αζόφ  με  τους Τούρκους, κομπά-

ζει με ρωμαϊκού τύπου ‘’Θρίαμβο’’ στη Μόσχα. Τα ηνία της

‘’ρούσικης αρκούδας’’ είναι πια στα χέρια του και στο κνούτο

του. 

Δεν του αρέσει όμως μια  Ρωσία που να είναι το εγγύτερο

τμήμα της Ανατολής. Την θέλει σαν το απώτερο τμήμα της

δυτικής Ευρώπης. Χαράζει λοιπόν  καινούρια πορεία.   Οργα-

νώνει μεγάλη αποστολή ‘’Πρεσβεία’’ την λέει, για Αγγλία, Δα-

νία, Ολλανδία, Ρώμη, Βενετία:  250 άτομα, ποικίλων αξιωμά-

των, ειδικοτήτων και πνευματικού επιπέδου. Αλλά και   άμα-

ξες, μάγοι, νάνοι, μουσικοί σαλπιγκτές. Στη μαζική μετακίνη-

ση, μπροστάρηδες οι διπλωμάτες, οι τεχνικοί και τεχνοκρά-

τες, και προ πάντων οι κατάσκοποι: Να  μπουν, να δουν, να

πάρουν και να τα φέρουν οίκαδε. 

Επικεφαλής για τον τύπο και το φαίνεσθαι,  ο Ελβετός Λεφόρ

Φράνσις.  Αριστοκράτης Κυβερνήτης του Νόβογκαρντ, με τίτ-

λους αρχιναυάρχου, αλλά και σεσημασμένου μέθυσου. Πραγ-

ματική κεφαλή όμως της κουστωδίας ο  ίδιος ο Πέτρος, ο Τσά-

ρος. Ινκόγκνιτο με το συμβατικό ψευδώνυμο Πέτρος Μιχαή-

λωφ -απαγόρευε να προβάλλεται να διακρίνεται και να καλεί-

ται με τον τίτλο του ακόμα και στο στενό του κύκλο. Μια κου-

στωδία με νωπή ακόμα στη μνήμη την 250χρονη  μογγολική

σκλαβιά. 

Η Ρωσία μέχρι τώρα  δεν έχει γνωρίσει την ‘’Μεταρρύθμιση’’

ούτε ‘’Αντιμεταρρύθμιση’’ και ‘’Αναγέννηση’’. Ζει και βιώνει

έξω από αυτά, βυθισμένη μέσα στη Μεσαιωνική της στασιμό-

τητα και σε μια περίεργη ακυβερνησία. Αγνοεί ό,τι το μοντέρ-

νο στην επιστήμη, στην τεχνογνωσία, στην κρατική οργάνω-

ση. Δεν ξέρει τι θα πει ανεξιθρησκεία. Οι θρησκευτικοί δεσμοί

είναι η συνεκτική ύλη,  που καλύπτει την έλλειψη της φυλετι-

κής ομοιογένειας του Ρώσου.  Και χωρίς  φυλετική και εθνική

ομοιογένεια, η  σύγκρουση με το θρησκευτικό κατεστημένο

δεν είναι δυνατή. Και έτσι ο Πατριάρχης αψηφά τον Τσάρο.

Το αντίθετο συνέβη και συμβαίνει στον ελληνικό χώρο που ο

σκεπτικισμός, η αμφισβήτηση και η ερευνητική αναζήτηση

της αλήθειας από αρχαιοτάτων χρόνων ισχύει. Η γυναίκα στη

ρωσική αυτή περίοδο, είναι αιχμάλωτη κοινωνικά και ουσια-

στικά χωρίς τα στοιχειώδη προνόμια και δικαιώματα  επιβίω-

σης. 

Τα πάντα μόνο ο θεός και ο τσάρος τα ξέρουν αλλά ο θεός

κατοικεί ψηλά και ο τσάρος, ο πατερούλης, ο ‘’μπατιούσκα’’

οκτώ σκαλοπάτια πιο πάνω από το λαό του.

Με άλλα λόγια υστερεί καταφανώς απέναντι στην ευρωπαϊκή

κουλτούρα και πολιτισμό. 

Ο Πέτρος δεν επιζητεί την αναβάθμιση, την εξίσωση  ή την

εξομοίωση. Θέλει  την πρωτοπορεία.  Μέχρι τώρα οι  Βογιά-

ροι, αριστοκράτες όντες στην εξουσία  αποκόβουν το προβά-

δισμα των ‘’αξίων’’. Και η χώρα παραπαίει. Ο Μονάρχης, είναι

ο ένας εκείνος που στέκεται πολύ ψηλά και ο λαός - πατρίκι-

οι και πληβείοι- γονατίζει και κυριολεκτικά σέρνεται και στα-

ματά στα 100 μέτρα προτού τον πλησιάσει.

Η αποστολή –‘’Πρεσβεία’’, βλέπει,  σπουδάζει, μελετά και

αποτυπώνει, σε ξένες ‘’Αυλές’’ και τόπους, για 18 μήνες, τον

άγνωστο γι’ αυτή δυτικό πολιτισμό, από πρώτο χέρι.  Γνωρίζει

το μικροσκόπιο, το τηλεσκόπιο, το θερμόμετρο, το βαρόμε-

τρο, την πυξίδα το ρολόι. Ενηλικιώνεται. Αντιγράφει δυτική

στρατιωτική τέχνη, ιατρική, ναυπηγική, αρχιτεκτονική.  Επι-

στρέφει και  αναμορφώνει κα ξαναγεννά μια καινούργια Ρω-

σία. Πρώτα αποσβήνει την μοσχοβίτικη πατροπαράδοτη δου-

λοπρέπεια.  (1698). Οι μοσχοβίτες τώρα γνωρίζουν ένα

εγκάρδιο άνθρωπο χωρίς την άκαμπτη τυπολατρεία. Η γυναί-

κα παίρνει τη θέση της και την ελευθερία της. Η καταγωγή και

το γαλάζιο του  αίματος παύουν να εξοβελίζουν τους ‘’αξί-

ους’’. Χύνονται νέα νομίσματα από χαλκό ασήμι ακόμα και

χρυσό κατά τα πρότυπα του Αγγλικού νομισματοκοπείου.

Εκείνα τα γερμανικά με τη χτυπημένη σφραγίδα του ‘’Μ’’(Μό-

σχα), καταργούνται. Ακόμα και τα ασημένια ‘’καπίκια’’, παύε-

ται και να κόβονται με τσεκούρι για να αποκτήσουν στη συ-

ναλλαγή  την μικρότερη αξία.

Στον μεταρρυθμιστικό αγώνα στήνει έναν Πολωνό κουρέα,

καταμεσής της πλατείας να σαπουνίζει και να ξυρίζει με τη

βία τις γενειάδες των αξιοσέβαστων μοσχοβιτών. Κανείς δεν

ξεφεύγει· ούτε ο αρχιστράτηγος του ρωσικού στρατού. Μόνο

ο Πατριάρχης και μερικοί ιερωμένοι. Όποιος θέλει να γλυτώ-

σει τα γένεια του θα πρέπει να πληρώσει φόρο βαρύ, διαλα-

λεί το φιρμάνι. Και για διαπίστωση θα πρέπει να φέρει περι-

λαίμιο με την σχετική ένδειξη ότι ‘’πλήρωσε ‘’. Η παλιά δήλω-

ση του Ιβάν του  Τρομερού ότι το ξύρισμα της γενειάδας είναι

πράξη αμαρτωλή τώρα ξεχάστηκε.

Το κεντητό  πουκάμισο, τα φαρδιά παντελόνια  που τα σκέλη

τρύπωναν  μέσα στις μπότες, εκείνες τις κόκκινες ή πράσινες,

με τις γυριστές μύτες, το μακρύ καφτάνι με το κολάρο και τα

πλατιά μανίκια γνώρισαν το ψαλίδι του ‘’’αναμορφωτή’’ τσά-

ρου... «Πάρτε τα αποκόμματα, να τα κάνετε γκέττες» έλεγε

στους Βογιάρους κατάμουτρα.

Οι Μοσχοβίτες  μιμούμενοι του Γερμανούς έμαθαν να τρώνε

‘’γρασίδι’’, δηλαδή  σαλάτα. Ο μέγας Πέτρος τώρα ζεί με  κο-

σμοαντίληψη ευρωπαϊκή, αλλά  και  κραιπάλη και μέθη ρωσι-

κή.

Θέλει και ένα φρούριο να προστατεύει την εκβολή  του ποτα-

μού Νέβα, στον μυχό του Φινλανδικού κόπου,  και μετά ένα

μεγάλο λιμάνι για να συντομεύεται ο δρόμος των εμπορικών

πλοίων.  

Τωρα,  εδώ στις ακτές της Βαλτικής, σ’ αυτό το ελώδες έδα-

φος φαντάζεται μια  πόλη θύρα της Ευρώπης. Και χτίζει μια

δική του πόλη, τη δική του καινούρια πρωτεύουσα την Αγία

Πετρούπολη.( 1703) 

Μεταφέρονται κορμοί ξύλινοι  και με ειδική τεχνική βυθίζο-

νται μέσα στα έλη για να θεμελιώσουν την πόλη την καινού-

ρια.  Απαγορεύει τη χρησιμοποίηση της ξυλείας σε όλη τη χώ-

ρα. Ο λαός παγώνει χωρίς  θέρμανση. Ακόμα το ζεστό νερό

για την στοιχειώδη καθαριότητα είναι απαγορευμένο.  Πέτρες

και ξυλεία εσπευσμένα μεταφέρονται στην πόλη. Χτίζονται

δρόμοι, ναυπηγεία και φρούρια. Οικοδόμοι φτασμένοι από

την Ευρώπη και επιστρατευμένοι εργάτες από τη Βαλτική και

από όλη τη χώρα με το καλό ή με το κνούτο,  εργάζονται για

τη μεγάλη πόλη.  Μοιάζει σαν να φτιάχνουν μια ολάκερη πό-

λη εκεί ψηλά στους ουρανούς και έτοιμη πια, την καθίζουν και

τη στεριώνουν στο ελώδες έδαφος.  

Για το μεγαλόπνοο υπερφίαλο έργο- αυτό το τόσο θαυμαζό-

μενο στα μετέπειτα  χρόνια και τόσο τουριστικό για τις μέρες

μας, έγινε αιτία να αφανιστούν χωριά και κωμοπόλεις. Συνά-

μα  να  χαθούν οικογένειες μέσα σε μια αθλιότητα φτώχιας,

σκορβούτου, δυσεντερίας, και ελονοσίας.  Λέγεται ότι το αν-

θρώπινο τίμημα είναι 100.000 ζωές. Με άλλα λόγια αυτή η

θαυμαστή Αγία Πετρούπολη είναι χτισμένη και θεμελιωμένη

επάνω σε ανθρώπινα οστά.  

Το 1714 οι αρχιτέκτονες ο Ιταλός Τρετσίνι, ο Γερμανός Σλι-

ούτερ και ο Γάλλος Λε Μπλοντ παραδίδουν 34.000 οικοδομή-

ματα και  μια  υγρή ανθυγιεινή πόλη, απομονωμένη που σε αυ-

τή κανείς δεν ήθελε να κατοικήσει. Ο Τσάρος όμως  βιάζεται

και πιέζει. Οι δημόσιες υπηρεσίες μεταφέρονται και ολόκλη-

ρα χωριά μουζίκων με τη βία εγκαθίστανται. Αργότερα ο Γκο-

γκόλ  γράφει για την όμορφη λεωφόρο Λε Μπλόντ , για  δρό-

μους με φλαμουριές και λεύκες από το Κίεβο, καστανιές από

το Αμβούργο, βαλανιδιές από τη Μόσχα, και τουλίπες από το

Αμστερνταμ. Τα χρόνια που πέρασαν οι Ρώσοι κάτω από τον

ζυγό των Ταττάρων είναι πια παρελθόν. Και η καινούργια πό-

λη εντυπωσιάζει  και θα εντυπωσιάζει  για πάντα.

Εκτός από τη θυμόσοφη μητέρα μου, που αν ζούσε και της

έλεγα την ιστορία της Πετρούπολης, της Αγίας που λένε,  θα

κουνούσε το κεφάλι της και θα μου  έδινε την απάντηση: «Ναι

αλλά ποιό ήταν  το ανθρώπινο αντίτιμο. Μια δυστυχία και χι-

λιάδες χαμένες ψυχές». 

Και θα κλείσω με το ερώτημα που κάνει ο Παπαδογιώργης

στον ‘’Ντοστογιέφκυ’’  του: «Πόσο πραγματική ‘’ρωσική’’ Ρω-

σία υπήρχε στη Πετρούπολη με τον δάνειο ευρωπαϊσμό, σε

αυτή τη λεγομένη ‘Βενετία’’ του Βορρά».

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

––––––––––––––––––
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Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                               ΒΟΛΟΣ 3-8-2009

Αξιότιμε κύριε Ρώντα

Επιθυμώ καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μου δί-

νετε τη δυνατότητα, ως δήμαρχος της πόλης του

Βόλου, μέσα από την εφημερίδα σας, να εκφράσω

την πλήρη στήριξή μας,

στην πρωτοβουλία που

έχετε αναλάβει για τους

ήρωες αγωνιστές της Κύ-

πρου.

Θα ήθελα να σας ενημερώ-

σω ότι ως Δήμαρχος του

Βόλου αλλά και ως άνθρω-

πος, όταν μου ζητήθηκε να

συνδράμω, το Σύλλογο Βε-

τεράνων Κύπρου, το έκανα

χωρίς δεύτερη σκέψη, θέ-

λοντας να τιμήσω τους εκατοντάδες ανώνυμους

αγωνιστές μίας περιόδου για την οποία κάποια στιγ-

μή όλοι οι Έλληνες πρέπει να μάθουν την αλήθεια.

Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση επιστημονικής

ημερίδας από το Ασκληπιείο της Βούλας σχετικά με

τις ασθένειες που ταλαιπωρούν μέχρι σήμερα τους

Έλληνες Αγωνιστές της Κύπρου, είναι πράγματι μία

πολύ σημαντική παρέμβαση που θέλω να πιστεύω

ότι θα αγκαλιαστεί από την Πολιτεία και τους αρμό-

διους φορείς.

Είναι χρέος μας και αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής

για αυτούς τους ανθρώπους, η Πολιτεία να βρεθεί

δίπλα τους, έστω και τώρα, αναγνωρίζοντας την με-

γάλη τους προσφορά στην πατρίδα.

Ως δήμαρχος της πόλης του Βόλου, σας διαβεβαιώ

ότι θα είμαι δίπλα σας, συμπαραστάτης και αρωγός

στην πρωτοβουλία που αναλάβατε.

ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος

Αγαπητέ κ. Ρώντα,

Λαβόντες την από της 23ης Ιουνίου σταλείσης

επιστολής σας, περί πρωτοβουλίας προβολής του

δράματος συνανθρώπων μας, αγωνιστών της Κύ-

πρου, οι οποίοι υποφέρουν εκ των συνεπειών της

χρήσεως απηγορευμένων όπλων και ουσιών εκ

μέρους του τουρκικού στρατού, δηλούμεν απερι-

φράστως τον αποτροπιασμόν μας περί των πρά-

ξεων αυτών και ενθέρμως υποστηρίζομεν πάσαν

αρωγήν προς αποκατάστασιν της υγείας και της

διαβιώσεως των παθόντων.

Είναι λυπηρόν το ότι, όπως υπογραμμίζετε, η Ελ-

ληνική Πολιτεία παραμένει αδιάφορος προς τα θέ-

ματα τα εγειρόμενα εκ των προβλημάτων αυτών.

Το ελάχιστον της προσφοράς της θα έπρεπε να

ήτο και η περίθαλψις των πασχόντων, ψυχική και

σωματική, η δε καταγγελία της χρήσεως των απη-

γορευμένων ουσιών ως παραβίασις ανθρωπίνων

δικαιωμάτων εις τα διεθνή όργανα έπρεπε δεό-

ντως να ασκηθή αδιακρίτως αριθμού των.

Χαιρετίζομεν, λοιπόν, την πρωτοβουλίαν οργανώ-

σεως ημερίδος εις το Ασκληπιείον Βούλας, η

οποία, ελπίζομεν όπως αποτελέσει εφαλτήριον,

ενημερώσεως και αντιδράσεως της Πολιτείας και

του ευρύτερου κοινού προς το πρόβλημα αυτό.

Απευχόμενοι την πραγματοποίησιν της ευαγγελι-

κής ρήσεως “δια το πληθυνθήναι την ανομίαν ψυγή-

σεται η αγάπη των πολλών” (Ματθ. 24:12-13), αλλά

και δυναμούμενοι εκ του “όταν δε ακούσητε πολέ-
μους και ακοάς πολέμων, μη θροείσθε· δει γαρ γενέ-

σθαι, αλλ’ ούπω το τέλος” (Μαρκ. 13:7-8), ευχόμε-

θα συνέχειαν των προσπαθειών σας δια την πλή-

ρη αποκατάστασιν των θυμάτων εκ της χάριτος

του Ιατήρος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Μετά θερμών ευχών και ευλογιών

+Ο Φθιώτιδος Νικόλαος

Κυρία Διευθύντρια, 

Η πρόταση του συνεργάτη της εφημερίδας σας, δημοσιογράφου

κ. Γρηγόριου Ρώντα, για τη διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας

στο Ασκληπιείο της Βούλας, σχετικά με μορφές καρκίνου και άλ-

λες ανίατες ασθένειες που υπέστησαν οι Έλληνες αγωνιστές κα-

τά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, αποτελεί μια ση-

μαντική και αξιέπαινη πρωτοβουλία.  

Μια  πρωτοβουλία, η οποία συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση

35 χρόνων από τα τραγικά γεγονό-

τα της Κύπρου και η οποία αναμέ-

νεται να συμβάλει στην ανάδειξη

σημαντικών παραμέτρων, ως μέρος

μιας ιστορικής αλήθειας που παρα-

μένει άγνωστη στο ευρύ κοινό, μέ-

χρι και σήμερα.  

Αναφέρομαι βέβαια στα αντισυμβατι-

κά όπλα, όπως είναι οι βόμβες Να-

πάλμ, που χρησιμοποιήθηκαν κατά

τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής

και τα οποία συντέλεσαν καθοριστι-

κά στην τελική έκβαση του αγώνα, ενώ αποτέλεσαν την αιτία ώστε

πολλοί αγωνιστές να παρουσιάσουν μορφές καρκίνου και ανίατες

ασθένειες, οι οποίες τους ταλαιπωρούν, μέχρι και σήμερα. 

Σύμφωνα με όλα αυτά λοιπόν, η διοργάνωση της συγκεκριμένης

επιστημονικής ημερίδας γεννά βάσιμες ελπίδες πως θα φωτι-

στούν όλες αυτές οι σημαντικές πτυχές αυτού του άνισου αγώνα

που δόθηκε το 1974. 

Αφετέρου, εκτιμώ πως θα συμβάλλει στην περαιτέρω ευαισθητοποί-

ηση της Ελληνικής Πολιτείας, ώστε να αποδώσει τις δέουσες τιμές

και να προσφέρει έμπρακτη στήριξη σε όλους αυτούς τους συμπολί-

τες μας – αγωνιστές που βρίσκονται εν ζωή, οι οποίοι όμως, μοναχι-

κά και στωικά, αλλά με υπερηφάνεια και μεγαλείο ψυχής, συνεχί-

ζουν να αγωνίζονται ώστε αυτή τη φορά να αντιμετωπίσουν με αξιο-

πρέπεια, τα σοβαρά προβλήματα υγείας με τα οποία βρίσκονται αντι-

μέτωποι, ως απόρροια των τοξικών ουσιών στις οποίες εκτέθηκαν

κατά τη διάρκεια της εισβολής. 

Εν κατακλείδι, η απόλυτη ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, μέσω

της οποίας θα αναδειχθεί το μέγεθος της προσφοράς, η απόδο-

ση όλων των τιμών και η έμπρακτη στήριξη αυτών των συναν-

θρώπων μας που αγωνίστηκαν για την προάσπιση της δημοκρα-

τίας, της ελευθερίας και της πατρίδας, αποτελεί μέγιστο χρέος

της  Ελληνικής πολιτείας. 

Με την παρούσα επιστολή, εκφράζω τα ειλικρινή μου συγχαρη-

τήρια για αυτή την πρωτοβουλία, ενώ στέκομαι αρωγός στην

αξιέπαινη προσπάθεια σας, η οποία είμαι βέβαιη πως θα στεφθεί

με απόλυτη επιτυχία. 

Με τιμή

Άντζελα Γκερέκου
Βουλευτής Κέρκυρας ΠΑΣΟΚ

Τ
ον τίτλο που χρησιμοποιώ, δεν τον έκλεψα· τον

δανείστηκα από την εφημερίδα σας (4 Ιουλίου

2009) κι ανήκει στο διακεκριμένο σας συνεργάτη κ.

Γρ. Ρώντα. Χωρίς να ξεροβήχει ή να ψευδίζει, με

τρόπο παραστατικό και γλαφυρό,  περιγράφει μερι-

κές από τις άπειρες θλιβερές αλήθειες από τις οποί-

ες προκύπτει ένα ανελέητο ξεπούλημα κάθε ελληνι-

κής αξιοπρέπειας. Τις τελευταίες δεκαετίες οι ηγέ-

τες μας:

– μας πληροφόρησαν ότι η Κύπρος “πέφτει μακριά”,

– “Ε.Ο.Κ. και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”, μας είπαν

– προεκλογικά εφώναζαν με αποφασιστικότητα

“Εξω οι βάσεις από την Ελλάδα”. Αλλοίμονο σ’

όσους βασίστηκαν στα χωρίς “βάσεις” λόγια

τους!

– Παραχωρώντας το προνόμιο της ετεροδικίας

στους Αμερικανούς, έδωσαν το δικαίωμα στο λο-

χία να σκορπά το θάνατο και να δικάζεται στις

Η.Π.Α. για το έγκλημα που διέπραξε,

– η “υπερήφανη” εξωτερική πολιτική μάς οδήγησε

στο κατάντημα, τα Σκόπια να μας κάνουν να νιώ-

θουμε σκόρπια και οι Τσάμηδες να μας χορεύουν

τσάμικο.

– το “δεν δικεδικούμε τίποτα”, είχε ως αποτέλεσμα

να μη μπορούμε να κολυμπήσουμε στα Ιμια...

Από τα παραπάνω θλιβερά παραδείγματα επιλέγω το

της ετεροδικίας που οι “ηγήτορές” μας παραχώρη-

σαν στους Αμερικανούς και θα σας πω, χωρίς περι-

στροφές, γιατί δεν έπρεπε να το κάνουν:

Οι Οθωμανοί, κατέλυσαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατο

ρία σχεδόν αμαχητί! Ο λόγος ήταν απλός. Οι υπήκο-

οι των αυτοκρατόρων γνώριζαν ότι δεν θα περνού-

σαν χειρότερα κάτω από οποιονδήποτε άλλο κατα-

κτητή, άρα η αντίστασή τους δεν θα είχε νόημα. Εγι-

ναν, στην ουσία, τρείς μάχες:

α. Στο Κοσσυφοπέδιο: Εκεί πολέμησαν όλοι οι λαοί

των Βαλκανίων, πλην των Ελλήνων!...

β. Η μάχη του Νεοχωρίου στο υψίπεδο της Νεβρυ-

πόλεως (Λ. Πλαστήρα σήμερα) το 1423.

γ. Η γνωστή μάχη στην Κωνσταντινούπολη το 1453.

Αυτή η μάχη δεν είχε νόημα, αφού ολόκληρη η Βυ-

ζαντινή Αυτοκρατορία - πλήν της Πόλης - είχε κατα-

λυθεί. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, εκτός από

έναν ένδοξο θάνατο, τι άλλο θα μπορούσε να επιτύ-

χει με 10.000 αλλοδαπούς μισθοφόρους από τη μιά

μεριά και 100.000 φυγόστρατους κηφήνες στα μο-

ναστήρια από την άλλη;

Μη χανετε την υπομονή σας! Ολα αυτά δεν τα γρά-

φω για να περνάει η ώρα! Τα γράφω για να μάθουν

όλοι, ότι οι Αγραφιώτες δεν παραχώρησαν τότε

στους Τούρκους το δικαίωμα της ετεροδικίας! Ενας

Τούρκος εγκληματίας δικαζόταν στο Νεοχώρι, πρω-

τεύουσα των Αγράφων, μέχρι τις αρχές του 19ου αι-

ώνα!

Τώρα γιατί τ’ Αγραφα δεν υποχωρούσαν στις αξιώ-

σεις των πανίσχυρων Οθωμανών, ενώ μια ολόκληρη

Ελλάδα ταπεινώνεται κατ’ εξακολούθηση και κατά

συρροή, θα μας το πεί ο βασιλιάς της Μακεδονίας

Φίλιππος Β: “Είναι καλλίτερα να ‘χεις ένα λιοντάρι

για στρατηγό σε στρατό ελάφων, παρά ένα ελάφι σε

στρατό λεόντων”.

Θωμάς Θεολόγης

Ιστοριοδίφης / Συγγραφέας

“Κυβερνήσεις 

delivery boys 

των ΗΠΑ”
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Ζήτω που καήκαμε!
Ορισμένοι αποφασίσαμε να ζήσουμε σε δασικές περιοχές

ή περιοχές με έντονη βλάστηση. Η επιλογή αυτή έχει τί-

μημα. Προσωπικό τίμημα και τίμημα για τους υπολοίπους

ανθρώπους. 

Προσωπικό τίμημα είναι η ατομική μας ευθύνη να προβαί-

νουμε σε ενέργειες πρόληψης αλλά και συμμετοχής στην

καταστολή. Πρόληψη είναι να καθαρίζουμε τις αυλές μας,

τις σκεπές, τα οικόπεδα και τον δρόμο μας, να πιέζουμε

την αυτοδιοίκηση να κάνει αντίστοιχα το καθήκον της και

να χρησιμοποιεί σωστά και κατά προορισμό τους διαθέσι-

μους πόρους, να διαθέτουμε πυροσβεστήρες και άλλα μέ-

σα καταστολής, να διαθέτουμε εκ των προτέρων σχέδιο

διαφυγής ειδικώς για παιδιά και ηλικιωμένους, να μην προ-

τιμούμε εύφλεκτα υλικά στο σπίτι μας αν η έκθεση τους

στη φωτιά προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, να προετοιμά-

ζουμε το σπίτι σωστά όταν πλησιάζει η φωτιά απομακρύ-

νοντας κουρτίνες κ.λπ. 

Καταστολή είναι είτε με την έννοια της υπεύθυνης συμπε-

ριφοράς κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς ώστε να διευκο-

λύνεται το έργο όσων επιχειρούν και να μειώνονται οι κίν-

δυνοι για εμάς ενεργώντας σωστά, είτε ακόμη και συμμε-

τέχοντας ενεργά και οργανωμένα στην κατάσβεση μέσα

από τοπικές εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης που διαθέ-

τουν την εκπαίδευση, τα ίδια μέσα, την ετοιμότητα και τη

συνείδηση προς τούτο, ομάδες που ως κοινωνία πολιτών

πρέπει να υπάρχουν παντού, αφού δεν είναι δυνατόν να

έχουμε έναν αστυνομικό και έναν πυροσβέστη σε κάθε

σπίτι. 

Το τίμημα της δικής μας επιλογής για τους υπόλοιπους αν-

θρώπους των πόλεων είναι ότι εκείνοι υφίστανται τις επι-

πτώσεις της δικής μας επιλογής να καταστρέφουμε αθέ-

λητα, από αδιαφορία ή και σκόπιμα τη φύση, καθώς εκεί-

νοι αφενός έχουν επιλέξει να ζουν στις μειονεκτικές συν-

θήκες της πόλης που απομάκρυναν εμάς από αυτήν, αφε-

τέρου υποφέρουν από την αύξηση της θερμοκρασίας, τη

μείωση του οξυγόνου και την αδυναμία περιπάτων στο

βουνό που προκαλεί η εξαφάνιση των περιαστικών δασών.

Πρόκειται λοιπόν για το δικαίωμα όλων των ανθρώπων στο

περιβάλλον, το οποίο μάλιστα μη διαθέτοντας αυτοτελώς

εκλογική δύναμη, είναι σε θέση αδυναμίας να προστατεύ-

σει τον εαυτό του, ειδικώς από τη λαιμαργία μικρών και με-

γάλων οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων! 

Μικρά οικονομικά συμφέροντα είναι αυτά όσων δυσανα-

σχετώντας με τις συνθήκες της πόλης θέλουν να μετοική-

σουν στην κοντινή ύπαιθρο με μικρό οικονομικό κόστος,

άρα αυθαιρετούν ως προς τον νόμο και ως προς τη φύση

προσβλέποντας στην εκ των υστέρων νομιμοποίηση. Φυ-

σικά με τον τρόπο αυτό η φύση εξαφανίζεται, άρα και ο

λόγος της μετοικεσίας. 

Μεγάλα οικονομικά συμφέροντα είναι αυτά που θρέφει η

παράνομη εκτός σχεδίου οικιστική επέκταση, ορισμένοι

δηλαδή μεγαλοιδιοκτήτες και έμποροι γης, εργολάβοι και

γενικώς ισχυροί παράγοντες γύρω από την εκμετάλλευση

της γης και την ανοικοδόμηση. Κοινός παρονομαστής

όλων των παραπάνω είναι το πνεύμα πλεονεξίας που δια-

κρίνει έναν ικανό (για τη διάβρωση του αξιακού κώδικα της

κοινωνίας) αριθμό συμπολιτών μας, είτε μιλούμε για ιδιώ-

τες είτε για επιχειρηματίες, καθώς και το λαϊκιστικό επι-

χείρημα πως όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο, ανεξαρτή-

τως αν κάποιοι –τελικώς αφελείς- το πληρώνουν με

600.000€ ενώ άλλοι την ίδια έκταση γης και στο ίδιο μέ-

ρος τελικώς την πληρώνουν με 30.000€ συν τον μικρό

έστω κίνδυνο που διατρέχουν, να καταδικαστούν για την

αυθαιρεσία τους ή να μην ενταχθούν στο σχέδιο. 

Φυσικά η κατάσταση δεν θα ήταν αυτή εάν οι πάσης φύ-

σεως αιρετοί δεν ανελάμβαναν τον ρόλο του συνηγόρου -

εκπροσώπου ισχυρών οικονομικών παραγόντων καθώς και

ομάδων με αντάλλαγμα την πολυπίκοιλη πελατειακή υπο-

στήριξη. Αρκεί να δει κανείς ακόμη και τη φυσική παρου-

σία κατασκευαστικών παραγόντων σε όλες τις βαθμίδες

της αυτοδιοίκησης, ειδικώς στην Ανατολική Αττική. 

Υπό τις συνθήκες αυτές οι πυρκαγιές της Αττικής του

2009, είτε σκόπιμες στον βαθμό που στοχεύουν στην πρό-

κληση μη αναστρέψιμων καταστάσεων ή που προέρχονται

από πολύ κακούς και μικρονοϊκούς ανθρώπους, είτε προϊ-

όν χυδαίας αδιαφορίας και ασθενούς κοινωνίας πολιτών, ή

τέλος κραυγαλέα εκδήλωση της πολιτειακής – διοικητικής

ανεπάρκειας, υπαγορεύουν την ανάγκη: 

(1) ταχείας προόδου της νόμιμης οικιστικής επέκτασης,

των βιομηχανικών και επιχειρηματικών ζωνών, των Ανανε-

ώσιμων Πηγών Ενέργειας και τουριστικών υποδομών χά-

ριν και του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού και των άλ-

λων χωροταξικών σχεδίων, με τα οποία προς τιμήν της μας

εξόπλισε για πρώτη φορά η κυβέρνηση της Ν.Δ., καθώς

και ταχείας κατάρτισης του δασολογίου όπως προβλέπει

το Σύνταγμα, 

(2) ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο της κοινωνίας πολιτών,

ανεξάρτητης από παραταξιακές σκοπιμότητες και ιδιωτικά

συμφέροντα, με τη δημιουργία αξιόπιστων Συλλόγων ειδι-

κώς στους τομείς του περιβάλλοντος και της πολιτικής

προστασίας, 

(3) αλλαγή του πολιτικού συστήματος με τη θέσπιση ανω-

τάτου ορίου δύο θητειών σε όλους τους φορείς εκτελε-

στικής λειτουργίας (Δήμαρχοι, Νομάρχες, Υπουργοί),

ώστε να μην ασκεί τόση επιρροή το πολιτικό κόστος στην

πολιτική απόφαση και στη διοικητική λειτουργία, αλλά και

αλλαγή του προτύπου όσων ασχολούνται με τα κοινά,

προτιμώντας και αναδεικνύοντας πολιτικούς που διαθέ-

τουν διαπιστωμένα επαγγελματική ικανότητα, γνώση, ποι-

ότητα, ανεξαρτησία και αίσθημα καθήκοντος, τέτοιοι στην

Ευρώπη συνήθως προέρχονται από το εθελοντικό κίνημα

και την κοινωνία πολιτών.

Νίκος Γιαννής

Περιφέρεια Αττικής 

www.nicosyannis.gr   

Ο
ι πρόσφατες εξελίξεις στους κόλ-

πους της Δημοτικής Αρχής, αντι-

κατοπτρίζουν και επιβεβαιώνουν «την

αδυναμία εκπλήρωσης των υποσχέσε-

ων που έχει δώσει στους συμπολίτες

μας από το 2002 και μετά, παρ’ ότι της

παραδώσαμε ένα πανίσχυρο Δήμο»,

οικονομικά και με δρομολογημένη

ανάπτυξη, που δυστυχώς για την πόλη

μας δεν αξιοποίησε.

Η απόφαση του Δημάρχου, στις 23 Ιου-

λίου, για απαλλαγή από τα καθήκοντά

τους, ως Αντιδημάρχων, των στενών συ-

νεργατών του Θ. Μαργέτη και Χ. Μάρ-

κου, ήταν η κορυφή του παγόβουνου. 

Ο ίδιος, με το «υπηρεσιακό ύφος» του

κειμένου της απόφασής του, διατυπώνει

ευθέως ότι: 1). δεν ήταν βοηθητικός ο ρό-

λος τους προς αυτόν 2). δεν υπήρχε συ-

νεργασία μαζί του και έχει χαθεί κάθε δυ-

νατότητα τέτοιας συνεργασίας με αποτέ-

λεσμα να δημιουργείται δυσλειτουργία

στη Διοίκηση του Δήμου 3). τον αμφισβή-

τησαν ως επικεφαλής του συνδυασμού

τους

Οι δύο πρώην Αντιδήμαρχοι / Δημοτικοί

Σύμβουλοι με γραπτή δήλωσή τους στις

27 Ιουλίου χαρακτηρίζουν την απόφασή

του Δημάρχου «κίνηση ιδιότυπου ηγεμο-

νικού χαρακτήρα» και «τελευταία πράξη

ενός καλοστημένου σκηνικού που δια-

φαίνετο επί διετία»

Εμείς, έχοντας εξ αρχής προβλέψει τα

προβλήματα που αναπόφευκτα δημι-

ουργήθηκαν, επισημάναμε  ότι «η πόλη

μας έχει μπει σε μια περίοδο επικίνδυ-

νης στασιμότητας με καταγεγραμμέ-

νες μόνο ανεκπλήρωτες υποσχέσεις» 

Στα 6,5 χρόνια, που διαφέντευσε η πα-

ρούσα Δημοτική Αρχή τα συμφέροντα

της πόλης μας, έφτασε το Δήμο μας,

έναν απ’ τους πλουσιότερους της Ελ-

λάδας, στα πρόθυρα χρεοκοπίας! 

Αποκορύφωμα, η απόφασή τους (υπ

αρ. 175/2009 στην οποία υποβάλλαμε

ένσταση) να χρεώσουν το Δήμο ακόμη

παραπάνω με δάνειο 1,5 εκατομμυ-

ρίων € από το Τ.Π.Δ. υποθηκεύοντας

το μέλλον του Δήμου μας! Αυτόν τον

«έξυπνο» τρόπο βρήκαν «για να δώ-

σουν λύση» στο πρόβλημα που οι ίδιοι

αδικαιολόγητα δημιούργησαν! 

Τα ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ και οι μεταξύ

τους διαφωνίες δεν απασχολούν ούτε

εμάς ούτε τους Σπαταναίους δημότες.

Δυστυχώς όμως αυτά τα γεγονότα δί-

νουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα:  ότι υπάρ-

χει μια διαλυμένη Δημοτική Αρχή που

δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον!

Η πολιτική των «μεγάλων υποσχέσε-

ων» ή άλλως των «μεγάλων ψεμά-

των», του διαχωρισμού των πολιτών

σε «ημετέρους» και τους «άλλους»,

των παρασκηνιακών μεθοδεύσεων,

επιτείνουν την υπάρχουσα νοσηρή κα-

τάσταση!

Ανησυχούμε βαθύτατα για την τύχη

του Δήμου μας τον 1,5 χρόνο που απο-

μένει μέχρι οι Δημότες να τους στεί-

λουν και τυπικά στα σπίτια τους!

Εμείς είμαστε εδώ και δηλώνουμε ότι

δε θ’ αφήσουμε το Δήμο να διαλυθεί!

Θα προσπαθήσουμε μαζί να ξαναδώ-

σουμε πνοή στην πόλη μας που πλη-

γώθηκε από λάθος επιλογές!

Σπάτα, 1-8-2009

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

Επικεφαλής της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης Δήμου Σπάτων

ΣΠΑΤΑ, «νέα πνοή»

ΔΗΛΩΣΗ του πρώην Δημάρχου

ΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥΝΤΑ

Ο Νίκος Γιαννής στον Αγιο Παρθένιο, Λύρειο, ενώ η φω-
τιά πλησιάζει.  
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Τροποποίηση της Λεωφ. γραμμής 308
Β. Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής

γραμμής 308 και μεταφορά της αφετηρίας σταθμό

ΜΕΤΡΟ Νομισματοκοπείο.

Μεταφορά της αφετηρίας της λεωφορειακής γραμ-

μής 308 Σταθμός Εθνικής Άμυνας - Παιανία – Κο-

ρωπί  από το σταθμό ΜΕΤΡΟ Εθνικής Άμυνας στο

νέο σταθμό ΜΕΤΡΟ Νομισματοκοπείο και την με-

τονομασία της σε 308 σταθμός Νομισματοκοπείο –

Παιανία – Κορωπί. Επίσης η διαδρομή τροποποιεί-

ται στο κέντρο του Δήμου Κορωπίου λόγω της πε-

ζοδρόμησης τμήματος της οδού Βασ. Κων/νου.

Περιγραφή διαδρομής προς τέρμα 308

Από Λεωφ. Βασ. Κων/νου αριστερά στην Χρ. Παύ-

λου, δεξιά στην Αττικής, αριστερά στη Σπ. Δάβαρη,

στάση έμπροσθεν της εξόδου του σταθμού «Κορω-

πί» της Προαστιακός ΑΕ, αναστροφή επί της Σπ.

Δάβαρη (κατεύθυνση προς Κορωπί) και τέρμα

έμπροσθεν της δεύτερης εξόδου του σταθμού «Κο-

ρωπί» της Προαστιακός ΑΕ στην υπάρχουσα εσο-

χή.

Περιγραφή διαδρομής προς αφετηρία 308

Από στάση έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου του

σταθμού «Κορωπί» της Προαστιακός ΑΕ, επί της

Σπ. Δάβαρη (κατεύθυνση προς Κορωπί), συνέχεια

στην Σπ. Δάβαρη, δεξιά στην Αττικής, αριστερά

στην Αγ. Παρασκευής, δεξιά στην Λεωφ. Βασ.

Κων/νου με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Ίδρυση στάσεων για την Λεωφορειακή Γραμμή 308

στη διαδρομή προς τέρμα (στο κέντρο του Δήμου

Κορωπίου λόγω της πεζοδρόμησης της Βασ.

Κων/νου)

Ίδρυση στάσεων για την Λεωφορειακή Γραμμή 308

στη διαδρομή προς αφετηρία (στο κέντρο του Δή-

μου Κορωπίου λόγω της πεζοδρόμησης της Βασ.

Κων/νου).

Γ. Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής

γραμμής 120 Γλυφάδα – Βάρη – Προαστιακός Κο-

ρωπίου.

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής

γραμμής 120 Γλυφάδα – Βάρη – Προαστιακός Κο-

ρωπίου

Περιγραφή διαδρομής προς τέρμα 120 

Από τη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, δεξιά στην

Αναπαύσεως, δεξιά στην Αγ. Αναργύρων, αριστερά

στην περιφερειακή οδό του Κορωπίου, δεξιά στη

Σπ. Δάβαρη, στάση έμπροσθεν της εξόδου του

σταθμού «Κορωπί» της Προαστιακός ΑΕ, αναστρο-

φή επί της Σπ. Δάβαρη (κατεύθυνση προς Κορωπί)

και τέρμα έμπροσθεν της δεύτερης εξόδου του

σταθμού «Κορωπί» της Προαστιακός ΑΕ στην

υπάρχουσα εσοχή. 

Περιγραφή διαδρομής προς αφετηρία  120

Από στάση έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου του

σταθμού «Κορωπί» της Προαστιακός ΑΕ, επί της

Σπ. Δάβαρη (κατεύθυνση προς Κορωπί), συνέχεια

στην Σπ. Δάβαρη, αριστερά στην περιφερειακή οδό

του Κορωπίου, δεξιά στην Αγ. Αναργύρων, αριστε-

ρά στην Αναπαύσεως, αριστερά στη Λεωφόρο Βά-

ρης – Κορωπίου και εν συνεχεία προς Γλυφάδα.

Δ. Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής

γραμμής 125 και μεταφορά της αφετηρίας σταθμό

ΜΕΤΡΟ Νομισματοκοπείο.

Μεταφορά της αφετηρίας της λεωφορειακής γραμ-

μής 125 Σταθμός Εθνικής Άμυνας - Παιανία – Βάρ-

κιζα  από το σταθμό ΜΕΤΡΟ Εθνικής Άμυνας στο

νέο σταθμό ΜΕΤΡΟ Νομισματοκοπείο και η μετο-

νομασία της σε 125 σταθμός Νομισματοκοπείο –

Παιανία – Βάρκιζα. Επίσης η διαδρομή τροποποιεί-

ται στο κέντρο του Δήμου Κορωπίου λόγω της πε-

ζοδρόμησης τμήματος της οδού Βασ. Κων/νου

όπως περιγράφεται παρακάτω:

Περιγραφή διαδρομής προς τέρμα 125

Από Λεωφ. Βασ. Κων/νου αριστερά στην Χρ. Παύ-

λου, δεξιά στην Αττικής, δεξιά στην περιφερειακή

οδό του Κορωπίου, δεξιά στην Αγ. Αναργύρων, αρι-

στερά στην Αναπαύσεως, αριστερά στην Λεωφόρο

Βάρης – Κορωπίου και εν συνεχεία προς Βάρη.

Περιγραφή διαδρομής προς αφετηρία 125

Από τη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, δεξιά στην

Αναπαύσεως, δεξιά στην Αγ. Αναργύρων, αριστερά

στην περιφερειακή οδό του Κορωπίου, αριστερά

στην Αττικής, αριστερά στην Αγ. Παρασκευής και

δεξιά στην Λεωφ. Βασ. Κων/νου με κατεύθυνση

προς Αθήνα.

Κατάργηση των κάτωθι στάσεων για την Λεωφο-

ρειακή Γραμμή 125 στη διαδρομή προς τέρμα (στο

κέντρο του Δήμου Κορωπίου λόγω της πεζοδρόμη-

σης της Βασ. Κων/νου)

Ε. Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής

γραμμής 330 Κορωπί – Αγ. Μαρίνα λόγω της Πε-

ζοδρόμησης Τμήματος της Οδού Βασιλέως Κων-

σταντίνου από τον Δήμο Κορωπίου

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής

γραμμής 330 Κορωπί – Αγ. Μαρίνα  ως εξής:

Περιγραφή διαδρομής προς τέρμα (Αγ. Μαρίνα)

330

Από στάση έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου του

σταθμού «Κορωπί» της Προαστιακός ΑΕ, επί της

Σπ. Δάβαρη (κατεύθυνση προς Κορωπί), συνέχεια

στην Σπ. Δάβαρη, αριστερά στην περιφερειακή οδό

του Κορωπίου, δεξιά στην Αγ. Αναργύρων, αριστε-

ρά στην Αναπαύσεως, αριστερά στην Λεωφόρο Βά-

ρης – Κορωπίου και εν συνεχεία προς Αγ. Μαρίνα.

Περιγραφή διαδρομής προς αφετηρία (Προαστια-

κός) 330

Από τη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, δεξιά στην

Αναπαύσεως, δεξιά στην Αγ. Αναργύρων, αριστερά

στην περιφερειακή οδό του Κορωπίου, δεξιά στη

Σπ. Δάβαρη, στάση έμπροσθεν της εξόδου του

σταθμού «Κορωπί» της Προαστιακός ΑΕ, αναστρο-

φή επί της Σπ. Δάβαρη (κατεύθυνση προς Κορωπί)

και αφετηρία έμπροσθεν της δεύτερης εξόδου του

σταθμού «Κορωπί» της Προαστιακός ΑΕ στην

υπάρχουσα εσοχή.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Όλες οι αναφερόμενες λεωφορειακές γραμμές

θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα με την έναρξη

λειτουργίας του σταθμού ΜΕΤΡΟ Νομισματο-

κοπείο. 

Τα δρομολόγια θα καλύπτονται αρχικά από 3

mini  λεωφορεία νέας τεχνολογίας της ΕΘΕΛ

και θα αφορούν τον εσωτερικό-μικρό δακτύλιο

του κέντρου του Κορωπίου. Η αναμονή σε στά-

ση δεν θα ξεπερνάει σύμφωνα με πληροφορίες

της ΕΘΕΛ τα 10 λεπτά. Η γραμμή 309 αντι-

στοιχεί στην πρώτη φάση συγκοινωνιακών αλ-

λαγών. Αναμένεται και η λειτουργία και άλλης

λεωφορειακής γραμμής που θα καλύπτει τον

εξωτερικό δακτύλιο του κέντρου Κορωπίου και

θα συνδέει τις περισσότερες περιοχές-γειτο-

νιές της πόλεως Κορωπίου. 

ANAΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

στο ΚΟΡΩΠΙ
Μία σημαντική αναδιάρθρωση επιτελείται στο Κορωπί με τις

αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες θα λειτουργήσουν ταυτό-

χρονα με την έναρξη λειτουργίας του σταθμού ΜΕΤΡΟ Νο-

μισματοκοπείο.

Από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώθηκαν:
Έχοντας υπόψη τα:

α) Τις διατάξεις του Ν. 2669/98 & 2175/93

β) Το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Δικτύου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική

γ) Την Πεζοδρόμηση Τμήματος της Οδού Βασ. Κωνσταντίνου από τον Δήμο Κορωπίου

δ) Την εύρυθμη λειτουργία των συγκοινωνιών

ε) Τον συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Υπηρεσίας μας

στ) την λειτουργία του σταθμού ΜΕΤΡΟ Νομισματοκοπείο 

ζ) αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 

Αποφασίσθηκαν τα εξής:

Α. Ίδρυση της τοπικής κυκλικής λεωφορειακής γραμμής 309 Κορωπί – Σταθμός

Προαστιακού – Κορωπί στο Δήμο Κορωπίου

Ίδρυση της Τοπικής Κυκλικής Λεωφ. Γραμμής 309 Κορωπί – Σταθμός Προαστια-

κού Κορωπίου – Κορωπί στον Δήμο Κορωπίου, με αφετηρία στο Σταθμό Προα-

στιακού κοινή με την αφετηρία του 308.

Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 11.100 μέτρα περίπου και ο χρόνος που

απαιτείται  για τη συνολική κάλυψη της διαδρομής είναι 30-35 λεπτά. 

Η διαδρομή είναι κυκλική με αφετηρία και τέρμα στον Σταθμό του Προαστιακού

και ακολουθεί την διαδρομή:

Από τον προαστιακό, συνέχεια στη Σπ. Δάβαρη, δεξιά στην Αττικής, αριστερά

στην Αγ. Παρασκευής, αριστερά στην Βασ. Κων/νου, δεξιά στην Χρ. Ζωίτσα, δε-

ξιά στην Νικ. Κώνστα, αριστερά στην Γ. Βλάχου, αριστερά στην Αναγνώστου, συ-

νέχεια στην Αλαγιάννη, δεξιά στην Βασ. Κων/νου, αριστερά στην Αναπαύσεως

(στον φωτεινό σηματοδότη), αριστερά στην Ηρακλέους, αριστερά στην Νικ. Κου-

λοχέρη, δεξιά στην Θάσου, αριστερά στην Αβέρωφ, δεξιά στην Βασ. Αδάμ, αρι-

στερά στην Λέσβου, δεξιά στην Βασ. Κων/νου, δεξιά στην Χρ. Παύλου, δεξιά

στην Αττικής, συνέχεια στην Σπ. Δάβαρη, τέρμα Προαστιακός.

Περιγραφή στάσεων Όνομα οδού

1) Προαστιακός Γέφυρα προαστιακού Υπάρχουσα

2) Αγ. Ραφαήλ Σπ. Δάβαρη Υπάρχουσα

3) 2η Αττικής Οδός Αττικής Υπάρχουσα

4) 1η Αττικής Οδός Αττικής Υπάρχουσα

5) Χρ. Ντούνη Οδός Αττικής Νέα Στάση

6) Αγ. Παρασκευής Οδός Αττικής & Χρ. Παύλου Υπάρχουσα

7) Δημαρχείο Βασ. Κων/νου & Κονίτσης Υπάρχουσα

8) Αδριανού Βασ. Κων/νου & Αδριανού Υπάρχουσα

9) Χρ. Ζωίτσα Χρ. Ζωίτσα 32 Νέα Στάση

10) Ν. Κώνστα Ν. Κώνστα 32-34 Νέα Στάση

11) Σουρλαντζή Μεταξύ Θησέως & Σουρλαντζή Νέα Στάση

12) Αναγνώστου Αναγνώστου 33-35 Νέα Στάση

13) Αλαγιάννη Μεταξύ οδών Αλαγιάννη & Γκίκα Νέα Στάση

14) Ανάληψη Βασ. Κων/νου (Ιερός Ναός) Υπάρχουσα

15) Παλαιό Τέρμα Βασ. Κων/νου Υπάρχουσα

16) 1η Νέο Τέρμα Βασ. Κων/νου Υπάρχουσα

17) Αναπαύσεως Οδός Αναπαύσεως Υπάρχουσα

18) Βαλτετσίου Οδός Αναπαύσεως Υπάρχουσα

19) Γράμμου Μεταξύ Ηρακλέους & Γράμμου Νέα Στάση

20) Γυμναστηρίου Μεταξύ Ν. Κουλοχέρη & Γυμναστηρίου Νέα Στάση

21) Θάσου Οδός Θάσου (42μ μετά την Τροίας) Νέα Στάση

22) Αβέρωφ Αβέρωφ (μεταξύ Αρτέμιδος & Χ.Ε. Ντούνη) Νέα Στάση

23) Βασ. Αδάμ Β. Αδάμ (μεταξύ Αριστείδου & Λέσβου) Νέα Στάση

24) Δημαρχείο Βασ. Κων/νου (έναντι Κονίτσης) Υπάρχουσα

25) ΔΕΗ Οδός Αττικής Υπάρχουσα

26) 1η Αττικής Οδός Αττικής (έναντι Χρ. Ντούνη) Υπάρχουσα

27) 2η Αττικής Οδός Αττικής Υπάρχουσα

28) Αγ. Ραφαήλ Σπ. Δάβαρη Υπάρχουσα

29) Προαστιακός Τέρμα Υπάρχουσα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Δήμος Κορωπίου υποχρεώνεται όπως απαγορεύσει την στάση και

την στάθμευση επί της οδού Χρ. Ζωίτσα στη δεξιά πλευρά της οδού στην κα-

τεύθυνση από Βασ. Κων/νου προς Ν. Κώνστα.
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Φωτιά και όλεθρος· πύρινη λαίλαπα που δεν μπορούσε να τη σταματήσει ανθρώπινο χέρι, από τη στιγμή που τους ξέφυγε. Ανέβηκε βουνά, κατέβηκε χαράδρες, μπήκε μέσα σε
οικισμούς και ρήμαξε στο πέρασμά της. Τιτάνιες προσπάθειες κατοίκων έσωσαν τα σπίτια τους και όχι όλοι. Ανθρωποι απλοί που προσπαθούσαν με κουβάδες και κλαριά να προ-
λάβουν. Βούλωσαν τα σιφώνια τους και γέμισαν ταράτσες και βεράντες με νερό, γιατί έρχονταν κάτι κάρβουνα όσο ένα καρύδι. Ο δυνατός άνεμος ό,τι έκαιγε το έπαιρνε και το
μετέφερε πυρωμένο, δεκάδες μέτρα μακριά, ανάβοντας νέα φωτιά.
Κι όμως κάποια πυροσβεστικά έμεναν σταθμευμένα έξω από σπίτια “υψηλών” βαλαντίων και “κονέ”, όπως μας κατήγγειλαν αγανακτισμένοι κάτοικοι.

21 Αυγούστου: Μια φωτιά που δεν εκτιμήθηκε σω-

στά; δεν αντιλήφθηκαν τη δυνατότητα επέκτασής

της; ολιγώρησαν ή εσκεμμένα αγνόησαν; Αμείλικτα

τα ερωτηματικά από χιλιάδες κατοίκους αλλά και πο-

λιτικούς.

Μια φωτιά που ξεκίνησε από το Γραμματικό και επε-

κτάθηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ανατολικής

Αττικής. Δεκαπέντε Δήμοι και Κοινότητες βρέθηκαν

μέσα στο πύρινο μέτωπο, να προσπαθούν με φτωχά

μέσα να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και πρά-

σινο.

Γραμματικό, Αγ. Στέφανος, Μαραθώνας, Διόνυσος,

Παλλήνη, Ανθούσα, Γέρακας, Ν. Μάκρη, Δροσιά,

Βαρνάβα, Ροδόπολη, Σταμάτα, Πικέρμι, Καπανδρίτι

στις φλόγες!

Η Ανατολική Αττική κηρύσσεται σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης.

Ξένες χώρες στέλνουν βοήθεια με μηχανικό και αν-

θρώπινο δυναμικό.

Επί τρεις ημέρες κατέκαιε, ερημοποιούσε και κατέ-

στρεφε. Πολλοί άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να

γίνονται παρανάλωμα, αδύναμοι μπροστά στη “θεά”

πυρά.

Το μόνο ευτήχημα είναι ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώ-

πινες ζωές, όπως πριν δύο χρόνια. 

Μια φωτιά, που πριν δύο χρόνια κατέκαψε μια τε-

ράστια έκταση στην Πελοπόννησο, έδειξε τις αδυ-

ναμίες της κρατικής μηχανής, οι οποίες όμως δεν

πήραν μαθήματα. Κανείς δεν διδάχθηκε για να προ-

λάβει τα επόμενα. 

Και τα ζήσαμε τόσο τραγικά επί τρεις ημέρες...

Τι κι αν αναζητηθούν ευθύνες;

Τι κι αν βγουν πορίσματα;

Πώς θα αντικατασταθεί αυτός ο πράσινος όγκος

που κάηκε;

Πώς θα ηρεμήσουν οι ψυχές των ανθρώπων που

έβλεπαν τα σπίτια τους να τα τρώει η φωτιά;

Πώς θα απαλαγούν από τους εφιάλτες;

Πόσο τραγικό αλήθεια! Κι όμως, και πάλι θα ξανα-

λέμε τα ίδια, σε κάποια επόμενη τραγική πυρκαγιά.

Γιατί δεν δουλεύουμε για την πρόληψη. Και τη φω-

τιά αν δεν την προλάβεις, μετά την κυνηγάς ωσάν

να κυνηγάς χίμαιρες.

Πόσο αισιόδοξος μπορεί να είναι κανείς!

Πώς κοιμούνται με ήσυχη συνείδηση οι αρμόδιοι;

Κάηκε ένας μεγάλος πνεύμονας πρασίνου,
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Κυριακή πρωί! Μοιάζει με νύχτα· κι όμως είναι 11 το πρωί. Ο ήλιος είναι κρυμένος από τον πυκνό κα-
πνό, όχι δίπλα στις φωτιές, αλλά στη νοτιοδυτική Αττική, στη Βούλα. Εφτασε μέχρι την Αφρική!
Το Πανόραμα της Βούλας (φωτο), κάποτε ήταν παρθένο δάσος· σήμερα χτισμένο στο σύνολό του,
μετά από αλλεπάλληλες πυρκαγιές, το βλέπετε σκεπασμένο από τον πυκνό καπνό.

Η φωτιά ακόμη βράζει τη γη, αφού κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις παρθένου δάσους, σπίτια, και
ό,τι άλλο έβρισκε στο πέρασμά της. Λέτε το Πανοραμα της Παλλήνης να το δούμε μετά από λίγα
χρόνια, όπως το Πανόραμα της Βούλας στη διπλανή φωτογραφία;

Τρεις ημέρες μετά και η γη καίει, δεν αγγίζεται. Πάτησα πάνω και ένιωσα το ζεμάτισμα
στο πόδι μου μέσα από το παπούτσι! Καπνίζει ακόμα σε πολλά σημεία ωσάν να είναι
ηφαίστειο! 
Φανταστείτε τι θερμοκρασίες αναπτύχθηκαν και σε τί βάθος έχει προχωρήσει η θερμο-
κρασία!

Καμένα ζώα. Ζώα οικόσιτα που έτρεφαν άνθρωποι του μόχθου για να επιβιώσουν, αλ-
λά  και άγρια ζώα της φύσης. Λαγοί απανθρακωμένοι στις φωλιές τους, αλεπούδες και
σκαντζόχοιροι. Το μικρό αλογάκι με τη μαμά του, μόλις γλίτωσε, αφού το σπίτι που ζού-
σαν το έγλειψαν οι φλόγες από παντού.

κόβοντας τις ανάσες μας
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι ιδιοκτήτες των οποίων τα κτίρια υπέστησαν ζημιές από

την πυρκαγιά που ξεκίνησε την 21 Αυγούστου και έπληξε

τους Δήμους Μαραθώνα, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Παλ-

λήνης, Ν. Μάκρης, Γέρακα, Άνοιξης, Δροσιάς και τις Κοι-

νότητες Γραμματικού, Βαρνάβα, Ροδόπολης, Σταμάτας,

Πικερμίου, Καπανδριτίου, Ανθούσας μπορούν από την 25

Αυγούστου  να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στους ΟΤΑ

της περιοχής τους προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία,

όπως προβλέπει η νομοθεσία, από την Υπηρεσία Αποκατά-

στασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του ΥΠΕΧΩΔΕ για να χορη-

γηθεί  η συνδρομή στεγαστικής αποκατάστασης.

Στις περιπτώσεις που τα κτίρια έχουν καταστεί μη κατοι-

κήσιμα λόγω των βλαβών από την πυρκαγιά ο αντίστοιχος

Δήμος ή η Κοινότητα θα χορηγεί βεβαίωση στους ενδια-

φερόμενους για την φιλοξενία τους σε εγκαταστάσεις που

έχουν τεθεί στην διάθεση της Νομαρχίας.

Η Περιφέρεια 

συσκέπτεται

Ο γεν. γραμ. της Περιφέρειας Αττι-

κής Χαράλαμπος Μανιάτης συγκάλε-

σε σύσκεψη στην έδρα της Περιφέ-

ρειας Αττικής, όπου συμμετείχαν

βουλευτές, νομάρχες, ο πρόεδρος

της ΤΕΔΚΝΑ, δήμαρχοι και κοινοτάρ-

χες των πληγεισών περιοχών. 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξε-

τάστηκαν όλα τα δεδομένα, οι τελευ-

ταίες εξελίξεις που έχουν προκύψει

μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν

τις προηγούμενες ημέρες στην Αττι-

κή, καθώς και οι από εδώ και πέρα

προβλεπόμενες κινήσεις.

Ειδικότερα, ο Χαρ. Μανιάτης ενημέ-

ρωσε και ενημερώθηκε εκτενώς, ανέ-

πτυξε τις θέσεις του για το τι θα πρά-

ξει άμεσα, σύμφωνα πάντα με τις δυ-

νατότητες που του παρέχουν οι νό-

μοι, ενώ άκουσε τις εκτιμήσεις και τις

θέσεις όλων των συμμετεχόντων για

την επόμενη ημέρα στην Αττική.

Ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε άμεσα η αε-

ροφωτογράφιση για την αποτύπωση

των πυρόπληκτων περιοχών σε συ-

νεργασία με τον Στρατό Ξηράς, την

Πολεμική Αεροπορία και την Γεωγρα-

φική Υπηρεσία Στρατού, ενώ ταυτό-

χρονα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδι-

κασίες για την κήρυξη των περιοχών

αυτών ως αναδασωτέες, το ταχύτε-

ρο δυνατό.
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1. Να διδαχθούμε από τις τρα-

γικες εμπειρίες των τελευταί-

ων ημερών. Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Περιβάλλοντος της

Βουλής, και τα μέλη της Επι-

τροπής να καλέσουν σε ακρόα-

ση (όχι για «εξέταση») όλους

όσους θα μπορούσαν να συμ-

βάλλουν με τις επιστημονικές

γνώσεις τους, τις εμπειρίες

τους, τη συμμετοχή τους στο

σχεδιασμό και την προσπάθεια

κατάσβεσης των πυρκαγιών

των τελευταίων ημερών, για να

μπορέσουμε να βγάλουμε κά-

ποια συμπεράσματα: τι δούλε-

ψε σωστά, τι δεν δούλεψε, αν

υπάρχουν σαφείς προσωπικές

ευθύνες για το ότι η πυρκαγιά

«ξέφυγε» και επεκτάθηκε, το

πρόβλημα με την πανσπερμία

αρμοδιοτήτων και την πολυαρ-

χία, τα προβλήματα που δημι-

ουργεί η δασική νομοθεσία και

η εφαρμογή της στην πράξη.

Σκοπός είναι να μάθουμε, να δι-

δαχθούμε, να βελτιώσουμε τα

συστήματα προστασίας, όχι να

καταγγείλουμε και να ενοχο-

ποιήσουμε.

2. Το πρόβλημα με το φαινόμε-

νο του θερμοκηπίου είναι οξύ-

τατο. Και εμείς και τα δάση μας

θα υποφέρουμε όλο και περισ-

σότερο από την αύξηση της μέ-

σης θερμοκρασίας στον πλανή-

τη και στην περιοχή μας. Έχου-

με (έχω) ήδη προτείνει στον

ΟΗΕ, τη Διεθνή Τράπεζα και

την Ευρωπαϊκή Ένωση να σχε-

διάσουν και να υλοποιήσουν

ένα μαζικό παγκόσμιο πρό-

γραμμα δενδροφύτευσης του-

λάχιστον 70 δισεκ. δένδρων

μέχρι το 2011.  Το ίδιο προτεί-

νω και για εμάς.  Πέρα από την

αναδάσωση των καμμένων πε-

ριοχών, να φυτέψουμε 70 εκατ.

δένδρα τη τριετία 2010-2012,

(6 δεντράκια για κάθε Έλληνα)

όχι μόνο μέσω Δήμων και οικο-

λογικών οργανώσεων, αλλά με

ανάθεση έργου στις μεγάλες

ελληνικές τεχνικές εταιρίες.

Άμεσα. Οι προσπάθειες των

Δήμων, των μαθητών, των προ-

σκόπων είναι φιλότιμες, αλλά

εδώ μιλάμε για κάτι εντελώς

διαφορετικής έκτασης....

3. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙ-

ΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ στις εκτάσεις

της τ. βασιλικής περιουσίας,

στο Τατόϊ από την ΚΕΔ. Σήμε-

ρα για τις εκτάσεις αυτές είναι

συναρμόδια τα Υπουργεία Οι-

κονομικών, Πολιτισμού, ΠΕΧΩ-

ΔΕ και Αγροτικής Ανάπτυξης

και κάθε προσπάθεια υλοποιεί-

ται με εξαιρετικά αργούς ρυθ-

μούς. 

4. ΚΤΗΜΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Το

Δημόσιο να αγοράσει το 40%

του κτήματος που «εξ’ αδιαιρέ-

του» ανήκει στην οικογένεια

Ηλιοπούλου και να δημιουργη-

θεί μικρό Εθνικό πάρκο.

5. Στα βουνά της χώρας,

Ταΰγετος κ.α. να δημιουργη-

θούν πραγματικά Εθνικά Πάρκα

με προστασία της χλωρίδας και

της πανίδας, με καταφύγια ζώ-

ων, αλλά και με δυνατότητες

κάποιων ήπιων παρεμβάσεων

από τους κατοίκους, τους

αγρότες και τους κτηνοτρό-

φους των περιοχών αυτών,

ώστε να μη τρομάζουν κάθε

φορά που ακούνε τη λέξη

«προστασία του περιβάλλο-

ντος». Τα ίδια και για τις Πρέ-

σπες, όπου πρέπει να συνεργα-

στούμε με τους βόρειους γεί-

τονές μας για τηνδιατήρηση και

ανάδειξη της απίθανης ομορ-

φιάς τους.

6. Κίνητρα για εναλλακτικές

μορφές ενέργειας, όπως έχει

σχεδιάσει η Κυβέρνηση, αλλά

και μια σταυροφορία για μείω-

ση της κατανάλωσης και για

«πράσινες ταράτσες». Μάλιστα

προτείνω να ενισχύσουμε την

έρευνα για το σχεδιασμό «πρά-

σινων ταρατσών» και να γίνου-

με σε αυτό και στο τομέα της

«πράσινης πολεοδόμησης»,

global center of excellence. Επί-

σης να αξιοποιήσουμε τις

εφαρμογές του καθηγητή κ. Νι-

κήτα Νικητάκη για δημιουργία

πλωτών συστημάτων αφαλά-

τωσης αξιοποιώντας ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειας. 

7. Να αξιοποιήσουμε τις δυνα-

τότητες εξοικονόμησης ενέρ-

γειας και δημιουργίας νέων συ-

στημάτων εξοικονόμησης

ενέργειας (energy saving

systems and applications). 

8. Να ενισχυθεί η προσπάθεια

αναβάθμισης του Αττικού Πάρ-

κου στην Ανατολική Αττική.

Έχει γίνει εξαιρική δουλειά

στον μικρό αυτό ζωολογικό κή-

πο και μπορεί το κράτος να

βοηθήσει στην επέκτασή του.

9. Από τότε που η Αττική περιό-

ρισε την δυνατότητα στους βο-

σκούς να βόσκουν γίδια και

πρόβατα, οι πυρκαγιές πολλα-

πλασιάσθηκαν. Να εξετάσουμε

την δυνατότητα ανάπτυξης της

«κτηνοτροφίας» (πρόβατα και

κατσίκια) σε περιοχές που ήδη

υπάρχει πυκνή βλάστηση, αλλά

όχι σε εκτάσεις που αναδασώ-

νονται.  

10. Άμεση και συνεχή συνεργα-

σία με τις περιβαλλοντικές ορ-

γανώσεις; Greenpeace, WWF

και τις αντίστοιχες Ελληνικές. 

11. Να επανεξετάσουμε τον

χωροταξικό σχεδιασμό της Ατ-

τικής. Ποιές περιοχές είναι κα-

θαρά «αστικές», ποιές καθαρά

αστικές, και σε ποιές περιοχές

που έχουν «δάσος» μπορεί να

υπάρχει ήπια οικιστική ανάπτυ-

ξη. Οι υπερβολές προκαλούν

αντιδράσεις και αυθαιρεσίες

(όπως έχει φανεί στην πράξη)..  

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Επιτροπή Ελέγ-

χου Οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών,

που είναι επιφορτισμένη κάθε χρόνο με την εξέταση

του πόθεν έσχες των βουλευτών, δηλαδή του πού

βρήκαν οι βουλευτές τα περιουσιακά στοιχεία που κα-

τέχουν και δηλώνουν στην εφορία. Η Επιτροπή αυτή

έχει ως πρόεδρο ένα βουλευτή, στη σύνθεσή της με-

τέχουν δικαστικοί και περιορίζεται στο να δημοσιοποι-

εί τις φορολογικές δηλώσεις των Ελλήνων βουλευ-

τών. Ανακοίνωσε μάλιστα την αδυναμία της να επιβε-

βαιώσει την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, ανα-

φέροντας ότι είναι δύσκολη η εξακρίβωση της αλήθει-

ας των δηλώσεων. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή

προφανώς θεώρησε ότι κάλυψε τις απαιτήσεις της

κοινής γνώμης για διαφάνεια.

Το πρώτο απαράδεκτο σύμπτωμα βρίσκεται στη σύν-

θεση της Επιτροπής, καθώς ο πρόεδρος και τα άλλα

μέλη με βουλευτική ιδιότητα αναλαμβάνουν να ελέγ-

ξουν τους εαυτούς τους: τέτοιου είδους μεθοδεύσεις

συντελούν στη συγκάλυψη μάλλον παρά στην αποκά-

λυψη παρατυπιών. Η δεύτερη αστοχία συνίσταται στο

ότι οι βουλευτές δεν καλούνται να αιτιολογήσουν σε

βάθος χρόνου τον τρόπο κτήσης των περιουσιακών

τους στοιχείων, δημιουργώντας έτσι αμφιβολία για το

εάν η Επιτροπή στοχεύει στη διαφάνεια ή στην παρο-

χή υποκατάστατου διαφάνειας. Τρίτο ατόπημα είναι η

έλλειψη ερωτήματος για το κατά πόσον οι βουλευτές

μετέχουν σε υπεράκτιες (off-shore) εταιρείες, πράγμα

που αφήνει υπόνοιες ότι ορισμένοι εθνοπατέρες

έχουν τη δυνατότητα να αποκρύπτουν φορολογητέο

εισόδημα. Εξ ίσου σημαντική είναι η μη υποβολή  ερω-

τήματος για ύπαρξη καταθέσεων σε Τράπεζες εξωτε-

ρικού, κατάσταση που επιτρέπει σε βουλευτές να δη-

λώνουν μηδαμινές καταθέσεις σε ελληνικές Τράπεζες

και παρ' όλα αυτά να ζουν πλουσιοπάροχα.

Το δημόσιο αίσθημα απαιτεί η σχετική έρευνα να γί-

νεται αποκλειστικά από ανεξάρτητη δικαστική αρχή,

ώστε να συνειδητοποιούν όλοι ότι όποιος έχει βου-

λευτική έδρα δεν μπορεί ατιμωρητί ούτε να λέει ψέ-

ματα στον ελληνικό λαό, ούτε να κλέβει την εφορία.

Η δικαστική αρχή πρέπει να επιβάλλει την έγγραφη

αναλυτική δικαιολόγηση των εισοδημάτων όλων των

βουλευτών, ώστε η ποιότητα των δηλώσεων να δίνει

τη δυνατότητα στους ψηφοφόρους να αποτρέπουν με

την ψήφο τους την παρουσία απατεώνων στα βουλευ-

τικά έδρανα. Είναι καιρός με τον τρόπο αυτό να αντι-

ληφθούν τα κόμματα ότι στιγματίζονται με βουλευτές

που αποδεδειγμένα είτε λένε ψέματα στο κοινωνικό

σύνολο στις φορολογικές τους δηλώσεις, είτε κλέ-

βουν την εφορία συστήνοντας υπεράκτιες εταιρείες

και μεταβιβάζοντας εκεί περιουσιακά τους στοιχεία. Η

κοινωνία των πολιτών αναμένει πλήρη διαφάνεια στα

οικονομικά των εκπροσώπων της στη Βουλή και όχι

δηλώσεις ανικανότητας από επιτροπές που θα έπρεπε

να εξασφαλίζουν ακριβώς αυτή τη διαφάνεια.      

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Πόθεν έσχες: 

οι βουλευτές δίνουν 

αρνητικό παράδειγμα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΔΟΥΚΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οικονομική βοήθεια στους ΟΤΑ

για την αντιμετώπιση ζημιών

Με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής και δεδομέ-

νων των ζημιών που προκλήθηκαν σε πρωτοβάθμιους

και δευτεροβάθμιους ΟΤΑ της χώρας εξαιτίας των πρό-

σφατων καταστροφικών πυρκαγιών, ο Υφυπουργός

Εσωτερικών Θανάσης Νάκος, ζήτησε από το υπουργείο

Οικονομίας και Οικονομικών την άμεση μεταφορά πί-

στωσης ποσού 3.750.000 ευρώ, προκειμένου να αποδο-

θεί από το υπουργείο Εσωτερικών ως έκτακτη επιχορή-

γηση σε ΟΤΑ, για την αντιμετώπιση των ζημιών.

Το παραπάνω ποσό θα αποδοθεί ως εξής:

Α. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (ΟΤΑ Β’ βαθμού)

1. Ν.Α. Ανατολικής Αττικής 500.000€

2. Ν.Α. Αθηνών 250.000€

Β. Στους Δήμους και Κοινότητες (ΟΤΑ Α’ βαθμού)

1. Δήμος Αγίου Στεφάνου 150.000€

2. Δήμος Ανοίξεως 150.000€

3. Δήμος Γέρακα 150.000€

4. Δήμος Διονύσου 150.000€

5. Δήμος Δροσιάς 150.000€

6. Δήμος Μαραθώνος 150.000€

7. Δήμος Νέας Μάκρης 150.000€

8. Δήμος Παλλήνης 150.000€

9. Κοιν. Ανθούσης 150.000€

10. Κοιν. Βαρνάβα 150.000€

11. Κοιν. Γραμματικού 150.000€

12. Κοιν. Καπανδριτίου 150.000€

13. Κοιν. Πικερμίου 150.000€

14. Κοιν. Ροδοπόλεως 150.000€

15. Κοιν. Σταμάτας 150.000€

16. Δήμος Νέας Πεντέλης 150.000€

17. Δήμος Πεντέλης 150.000€

18. Δήμος Βιλίων 150.000 ευρώ

19. Δήμος Πλαταιών 150.000€

20. Δήμος Καρύστου 150.000€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος 

και Πολιτισμού

Προλαμβάνοντας τις πυρκαγιές του 2010!

Οι φετινές πυρκαγιές αποτελούν πικρή επιβεβαίωση της θλιβε-

ρής πρόβλεψης των ειδικών, ήδη από το 2007, ότι οι καύσωνες

και οι πυρκαγιές εκείνου του έτους θα επανέρχονται ανά διετία.

Για άλλη μια χρονιά, το Πανελλήνιο παρακολούθησε άφωνο και

ανήμπορο τη νέα βιβλική καταστροφή μέσα από τις αδιάλειπτες

εκπομπές των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικτύων.

Εύλογο ερώτημα αποτελεί το γιατί πρέπει να αντιμετωπίζουμε

κάθε καλοκαίρι την ίδια πύρινη λαίλαπα που κατατρώει ανενό-

χλητα την Αττική γη και όχι μόνο.  Άραγε ο καθησυχασμός ότι

ευτυχώς φέτος δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές αρκεί; 

Όπως δυστυχώς διαπιστώνεται στο πρόσφατο σχέδιο νόμου για

την προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού με τις ποικίλες

και περίεργες «περιστασιακές» ρυθμίσεις του, ο χωροταξικός

σχεδιασμός όχι μόνο παρουσιάζει τα πλείστα όσα κενά, αλλά

αγνοεί παντελώς την τεράστια εθνική καταστροφή από τις επα-

ναλαμβανόμενες κάθε καλοκαίρι πυρκαγιές.       

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού το Σε-

πτέμβριο του 2007, όταν ακόμα άχνιζαν τα αποκαΐδια στην

Ηλεία αλλά και σε άλλες περιοχές, απευθύνθηκε στην κορυφή

της κυβέρνησης και ζήτησε με λεπτομερείς προτάσεις την άμε-

ση και συνολική προετοιμασία χωρίς να τύχει μιας απάντησης.

Οι προτάσεις υποβλήθηκαν και πάλι στο τέλος του έτους 2008,

έστω μετά τις ηπιότερες πυρκαγιές εκείνου του θέρους. 

Αλλά... επανέρχονται και για 3η συνεχή χρονιά.
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Ανακοινώσεις και διαπιστώσεις για τις φωτιές

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πύρινη λαίλαπα στην

περιοχή της Βορειανατολικής Αττικής (Γραμματικό,

Βαρνάβας, Μαραθώνας) μεγάλης έκτασης και κα-

ταστροφών, δασών, σπιτιών, νοικοκυριών.

Είναι ώρα μεγάλης επαγρύπνησης και δράσης.

Η ΝΕ Αττικής του ΚΚΕ καλεί τις Κομματικές Οργα-

νώσεις και την ΚΝΕ σε ετοιμότητα και άμεση κινη-

τοποίηση. Να συμβάλλουν στην κινητοποίηση του

λαού και της νεολαίας, έτσι ώστε να σβήσουν οι

φωτιές, να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές και

κατοικημένες περιοχές και αν είναι δυνατό να προ-

λάβουν την εκδήλωση νέων εμπρησμών. Να απευ-

θυνθούν στα σωματεία, στους οργανισμούς Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης και άλλους τοπικούς φορείς.

Το χέρι των εμπρηστών, αποθρασυμμένο από την

πολιτική του δικομματισμού, τα διάφορα συμφέρο-

ντα και τις ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού, μό-

νο η λαϊκή κινητοποίηση μπορεί να το εξουδετερώ-

σει.

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει τον αγώνα του για ουσιαστικά

μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών από τους

εμπρησμούς, για διεκδίκηση μέτρων πρόληψης

υπέρ των δασών και των δασικών εκτάσεων, της

γης που είναι εκτεθειμένη στην εμπρηστική πολιτι-

κή της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης.

22/8/2009 - Η ΝΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  

ΑΝΑΤΟΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Δύο χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Πάρνη-

θα, η Ανατολική Αττική έζησε ξανά τον πύρινο εφιάλτη. Με-

τά τη «πρόβα τζενεράλε» στον Υμηττό στις αρχές του κα-

λοκαιριού ήρθε η σειρά της Βόρειοανατολικής Αττικής. 

Με συντριβή παρακολουθήσαμε για μια ακόμη φορά «το

χρονικό ενός  προανεγ-γελθέντος εγκλήματος» σε βάρος

της ζωής μας, σε βάρος του περιβάλλοντος.

... Η Αττική έζησε τις καταστροφικότερες πυρκαγιές στην

ιστορία της, οι οποίες αφήνουν πίσω τους τεράστια οικο-

λογική καταστροφή, εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις στις

συνθήκες διαβίωσης, καθώς και οικονομική και κοινωνική

ζημιά στις τοπικές και αγροτικές κοινωνίες και στην παρα-

γωγική δραστηριότητα. 

....Τις επόμενες μέρες θα ακούσουμε ξανά τα ίδια λόγια και

τις ίδιες υποσχέσεις για την αποκατάσταση των πληγέντων

και του πρασίνου. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό καθώς η

συνεχιζόμενη καταστροφή του περιβάλλοντος συντελεί-

ται, όχι μόνο την ώρα της καταστροφής, αλλά πολύ πιο

πριν με την άτακτη δόμηση, την παράνομη οικοδόμηση, την

έλλειψη σχεδιασμού και έλλειψη κυρίως  φροντίδας του

δάσους και του πράσινου που έχει απομείνει στην Αττική.

Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, ένας μαραθώνιος

διαδοχικών πυρκαγιών έχει κατορθώσει να καταστρέψει

συνολικά πάνω από 300.000 στρέμματα δάσους, τα οποία

στη συνέχεια επίδοξοι «οικοδόμοι» φροντίζουν να «αξιο-

ποιήσουν» με τον πιο κερδοφόρο τρόπο.

Οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι της Παράταξης μας, τα μέλη

και οι φίλοι, που βρέθηκαν μαζί με τους κατοίκους στα μέ-

τωπα της πυρκαγιάς, εκφράζουν τη συμπαράσταση της

στους πληγέντες συμπολίτες μας, και ζητάμε άμεσα 

– Την άμεση καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποζη-

μίωση των πληγέντων χωρίς καμία καθυστέρηση.    

– Την απόλυτη και με κάθε τρόπο προστασία των δασικών

εκτάσεων με άμεση κήρυξη όλων των καμένων εκτάσεων

ως αναδασωτέες, την ταχεία συγκρότηση δασικών χαρτών

και την απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης .

– Την επανεξέταση του μοντέλου δασοπυρόσβεσης και δα-

σοπροστασίας με σύσταση ενιαίου φορέα.. 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ  

«ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Αυτονόητο είναι, και το είδαμε άλλωστε μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, οι βου-

λευτές της Περιφέρειας βρέθηκαν από τις πρώτες ώρες στη μάχη της φωτιάς.

Συνομίλησαν με κατοίκους, παρενέβησαν όπου μπορούσαν, κατήγγειλαν, διαπί-

στωσαν. Ολοι βγήκαν στα “παράθυρα” και μίλησαν για παραλείψεις, ολιγωρίες,

αλλά και αδικίες που εμφανίζονται μετά την κατάσβεση της φωτιάς.

Τα κόμματα έκαναν επίσης ανακοινώσεις, οι οργανώσεις τους το ίδιο. Παρου-

σιάζουμε αποσπασματικά ή αυτούσια, αντιπροσωπευτικό δείγμα, όσων μας απέ-

στειλαν

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ – Fax :  210 60.33.170  E-Mail: neanatt@pasok.gr 

Δυστυχώς για ακόμα μία φορά βλέπουμε την Ανα-

τολική Αττική να παραδίνεται στις φλόγες και γινό-

μαστε μάρτυρες μιας μεγάλης σε έκτασης οικολο-

γικής καταστροφής της περιοχής μας. 

Η ολιγωρία του κρατικού μηχανισμού, να προστα-

τέψει έναν από τους τελευταίους πνεύμονες πρα-

σίνου στην Αττική, προκαλεί οργή και απορία σε

όλους μας. Η αδυναμία συντονισμού μεταξύ της

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και

των φορέων της περιοχής είναι πρωτοφανής, με

αποτέλεσμα η φωτιά να φτάσει να έχει μέτωπο 15

χιλιομέτρων και περίμετρο 40 χιλιομέτρων και συ-

νεχώς να επεκτείνεται.

Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, θα θέλαμε να δηλώ-

σουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλους

αυτούς που δίνουν την άνιση μάχη με τη φωτιά, τό-

σο τους πολίτες, όσο και τους πυροσβέστες και την

Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Η σκέψη μας και η αγωνία μας θα είναι μαζί σας.  

ΝΕ ΠΑΣΟΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας στις πρό-

σφατες καταστροφικές πυρκαγιές της

Αττικής, όπου κυριαρχούσε η ασυνεν-

νοησία ανάμεσα στους διάφορους

υπευθύνους. Η έλλειψη συντονισμού

ήταν σαφής, προφανώς προέκταση της

συνολικής και γνωστής κυβερνητικής

ασυνεννοησίας. Το ότι ο Πρωθυπουρ-

γός και η  κυβέρνηση δεν  λειτουργούν εν θερμώ εφαρ-

μόσθηκε σε όλη του την μεγαλοπρέπεια. Αναπόφευκτο

αποτέλεσμα ήταν η περιβαλλοντική και υλική κατα-

στροφή της Αττικής,  τις επιπτώσεις της οποίας στην

υγεία και την οικονομία της χώρας, θα τις δούμε σύ-

ντομα.  Δυστυχώς σήμερα η Αττική πάσχει από βαρύ

αναπνευστικό πρόβλημα.

Ντίνος Βρεττός

Μήνυμα  του  Δημάρχου

Αγ.  Στεφάνου

Παναγ. Βορριά

Αγαπητές  Φίλες, αγαπητοί  φίλοι,

Τις  τελευταίες ημέρες, η πόλη μας δοκιμάστηκε από

τις χειρότερες σε ένταση και έκταση  πυρκαγιές

στην  ιστορία  της.

Μέσα  από  αυτή τη δοκιμασία, αποδείχθηκε ότι, η

σωστή  οργάνωση, η άριστη  συνεργασία, η ουσιαστι-

κή  συμμετοχή, η κατανόηση που επέδειξαν όλοι, πε-

ριόρισαν τις  καταστροφές.

Σήμερα, με  μεγαλύτερη  αισιοδοξία, προχωρούμε:

καταγράφουμε τα προβλήματα, καθορίζουμε τις προ-

τεραιότητες για την επίλυση τους. Με την κατανόηση

σας, θα τα επιλύσουμε.

Ευχαριστώ  προσωπικά όλους  όσους συμμετείχαν  στη

μεγάλη αυτή προσπάθεια, τους εργαζόμενους  στο Δή-

μο, την Πυροσβεστική  Υπηρεσία, την  Ελληνική Αστυ-

νομία  αλλά, πρωτίστως, τους  Εθελοντές  του Συλλό-

γου Πολιτικής Προστασίας Δήμου  Αγ. Στεφάνου  και

τους  Δημότες  μας  για  τη  συμμετοχή  τους.

Η περιβαλλοντική καταστροφή είναι

ανυπολόγιστη. Η απώλεια σπιτιών, καλ-

λιεργειών και περιουσιακών στοιχείων

είναι τεράστια. Με τις κοινοβουλευτικές

μου παρεμβάσεις έγκαιρα είχα επισημά-

νει  την ελλιπή χρηματοδότηση των

ΟΤΑ της Αττικής για την πυροπροστα-

σία (μόλις 40.000€ για ολόκληρο τον

χρόνο πήρε ο κάθε δήμος της Αττικής!), την απαξίωση

του ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων (δεν χρησιμοποιή-

θηκαν καθόλου τα Chinook στην αεροπυρόσβεση) ενώ

τόνισα  ότι το πάθημα από τις μεγάλες πυρκαγιές του

2007 στην Πάρνηθα και την Πελοπόννησο δυστυχώς

δεν έγινε μάθημα το 2009.  

Βασίλης Οικονόμου

Δεν εγκατέλειψαν. Ολιγώρησαν. Κατ’

αρχήν θα πρέπει να πω ότι όλες αυ-

τές τις μέρες είδαμε ηρωισμό πυρο-

σβεστών, αυτοθυσία πολιτών. Δεν εί-

ναι εκεί το πρόβλημα. Υπάρχει όμως

ζήτημα αναφορικά με το επιχειρησια-

κό κέντρο και την πολιτική ευθύνη

που υπάρχει για το πώς αφέθηκε αυ-

τή η φωτιά να εξελιχθεί, όταν γνώρι-

ζαν όλοι και η Πυροσβεστική και το Υπουργείο ότι τα

μποφόρ θα ήταν από 8 και πάνω από το πρωί.

Τα μποφόρ ήρθαν στις 5 η ώρα το πρωί, με αποτέλεσμα

η ελεγχόμενη φωτιά στο Γραμματικό να γίνει μη ελεγ-

χόμενη. 

Εκείνη την ώρα ή έστω σε 1,5 ώρα που χαράζει, στις

6.30, αν είχαν έρθει αεροπλάνα, θα ήταν σχετικά ελεγ-

χόμενη η κατάσταση. Το πρώτο ελικόπτερο που έκανε

απλά αναγνώριση πέταξε το πρωί και το πρώτο αερο-

πλάνο που έριξε νερό ήρθε στις 8.30 η ώρα.

Εύη Χριστοφιλοπούλου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΤΑ)

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΕΠ ΚτΠ Μέτρο 4.2 και 20% από Εθνικούς Πόρους

Αρ. Πρωτ. 9767

Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού
με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προ-

σφορά (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου του έργου:

“Προμήθεια Εγκατάσταση & Δοκιμαστική Λειτουργία Εξοπλισμού και Ευρυζωνικής Πρόσβασης

(Wi-Fi Hotspots) του Δήμου Βάρης”

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βάρης

Αντικείμενο έργου: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού ευρυζωνικής πρόσβασης,

προϋπολογισμός: 27.370€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%).

Διάρκεια της σύμβασης: 30 ημέρες από την υπογραφή της.

Παροχή εγγυήσεων που απαιτούνται: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού (συ-

μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) καθώς και εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 10% του

συμβατικού τμήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

ή ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και συνεταιρισμοί που να έχουν αποδεδειγμένη τε-

χνική και οικονομική ικανότητα και σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση έργων συναφών με το αντικείμενο της

προκήρυξης.

Λήψη πλήρους τεύχους προκήρυξης: Από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672

Βάρη), της εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο 2 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφο-

ρών. Αρμόδιος Μιχαήλ Δήμας, τηλ. 2132030473.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 15 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της παρούσας ανακοίνωσης, και

ώρα 10:00π.μ., στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Βασ. Κωνσταντίνου 25 16672 Βάρη).

Αποσφράγιση προσφορών: Θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία τα Αναθέτουσας Αρχής, αμέσωως μετά το πέρας

της ως άνω προθεσμίας.

Ο Δήμαρχος Βάρης

Παναγιώτης Καπετανέας

Βάρη 11 Αυγούστου 2009

Σημαντικές δυνατότητες ανοί-

γονται για τις ελληνικές ιχθυο-

καλλιέργειες με τον νέο Καν.

(ΕΚ) 710/2009 για την βιολογική

ιχθυοκαλλιέργεια, που τέθηκε

σε εφαρμογή στις 5 Αυγούστου

2009. Πλέον η νομοθεσία για

την βιολογική παραγωγή και τα

βιολογικά προϊόντα που μέχρι

τώρα κάλυπτε  τη φυτική και ζω-

ική παραγωγή, την μεταποίηση,

τις ζωοτροφές, το πολλαπλασια-

στικό υλικό, επεκτείνεται και κα-

λύπτει την βιολογική ιχθυοκαλ-

λιέργεια και την παραγωγή φυ-

κιών.

Η επέκταση της νομοθεσίας για

την βιολογική παραγωγή και

στις ιχθυοκαλλιέργειες αποτελεί

πολύ σημαντικό γεγονός για την

παραγωγή ασφαλών και ταυτό-

χρονα υψηλής ποιότητας προϊό-

ντων με ελάχιστες επιπτώσεις

στο υδάτινο περιβάλλον.

Οι γενικές αρχές της βιολογικής

παραγωγής, όπως θα εφαρμόζο-

νται και στην βιολογική ιχθυο-

καλλιέργεια βασίζονται στον κα-

τάλληλο σχεδιασμό και διαχείρι-

ση των βιολογικών διεργασιών

βάσει οικολογικών συστημάτων

τα οποία αξιοποιούν του φυσι-

κούς πόρους κάθε οικοσυστήμα-

τος με μεθόδους σύμφωνα με

την αρχή της αειφόρου εκμετάλ-

λευσης της αλιείας. 

Προβλέπουν επίσης ότι η βιολο-

γική ιχθυοκαλλιέργεια πρέπει να

διαφυλάσσει τη βιοποικιλότητα

των φυσικών υδατικών οικοσυ-

στημάτων. Να διευκρινιστεί ότι η

τεχνητή διευκόλυνση της ανα-

παραγωγής με την βοήθεια ορ-

μονών ή παραγώγων τους δεν

είναι συμβατή με τις αρχές της

βιολογικής παραγωγής και  την

αντίληψη των καταναλωτών για

τα προϊόντα βιολογικής ιχθυο-

καλλιέργειας και συνεπώς οι ου-

σίες αυτές δεν χρησιμοποιού-

νται. Οι πρώτες ύλες για την δια-

τροφή των ιχθύων πρέπει, κατά

προτίμηση, να προέρχονται από

βιώσιμη αλιευτική εκμετάλλευ-

ση, ενώ η διαχείριση της υγείας

τους πρέπει, πρωτίστως, να βα-

σίζεται στην πρόληψη των ασθε-

νειών.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος –

Γεν. Διευθυντής του Οργανισμού

ΔΗΩ  Σπύρος Σγούρος, καθώς η

Ελλάδα είναι από τις πρώτες

χώρες στην ιχθυοκαλλιέργεια

στην ΕΕ, το νέο νομικό πλαίσιο

προσφέρει σημαντικές δυνατό-

τητες στον διεθνή ανταγωνισμό,

που πρέπει να σπεύσουμε να εκ-

μεταλλευτούμε.

Ο υπεύθυνος του Οργανισμού

για το θέμα, ιχθυολόγος Θοδω-

ρής Ζορμπάς, δήλωσε ότι  ο Ορ-

γανισμός ΔΗΩ με το κατάλληλο

και εξειδικευμένο προσωπικό

του και στο τομέα της ιχθυοκαλ-

λιέργειας, είναι σε θέση να κα-

λύψει τις νέες ανάγκες που δη-

μιουργούνται με στόχο την ορθή

εφαρμογή της νομοθεσίας στην

πράξη. Ήδη προχωράει στην

ενημέρωση των εταιρειών του

κλάδου ώστε σύντομα και χωρίς

προβλήματα να ξεκινήσει η

εφαρμογή του νέου νομοθετικού

πλαισίου.

Βιολογικές ιχθυοκαλλιέργειες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυκά Νερά  27.08.2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 6380

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Ι. Κώτσου 25 & Ελύτη Γλυκά Νερά  153 54

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου 

Τηλέφωνο: 213 2016000, 213 2016025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΙ-

ΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗ-

ΜΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.984,00 ΕΥΡΩ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Ι. Κώτσου 25

& Ελύτη, στις 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα έναρ-

ξη παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ.  και λήξη 11.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να κα-

ταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.999,20 Ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής

και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

θύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213

2016000, 213 2016025 αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π. ΣΙΩΚΟΣ

Κατατέθηκε η τροπολογία στη

Βουλή για να δοθεί το πράσινο

φως στις προσλήψεις των 20.000

συμβασιούχων-ανέργων, για 36

μήνες στα πλαίσια της υλοποίη-

σης της προγραμματικής σύμβα-

σης μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ.- Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,

με την οποία υποθηκεύονται για

τα επόμενα χρόνια θεσμοθετημέ-

νοι πόροι της αυτοδιοίκησης.

Η παράταξή μας, αλλά και οι δυ-

νάμεις της Ριζοσπαστικής Αριστε-

ράς στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. έχουν εκ-

φράσει την πλήρη αντίθεσή τους,

σ’ αυτή την απόφαση, γιατί ούτε

τα ζητήματα της ανεργίας αντιμε-

τωπίζουν, ενώ θα δημιουργήσουν

τεράστια προβλήματα στη λει-

τουργία των δήμων, στα ασφαλι-

στικά ταμεία των εργαζομένων

και στις εργασιακές σχέσεις.

Η μόνη απάντηση στο μεγάλο

πρόβλημα της ανεργίας, που θα

οξυνθεί λόγω της οικονομικής

κρίσης και των νεοφιλελευθέρων

κυβερνητικών επιλογών, είναι η

ανάπτυξη των ενωτικών-διεκδικη-

τικών αγώνων του εργατικού-

συνδικαλιστικού κινήματος. 

Άμεσα ζητάμε την κεντρική προ-

κήρυξη, με κρατική επιδότηση

στους Ο.Τ.Α., όλων των κενών

τους οργανικών θέσεων στους,

την ενίσχυση των κοινωνικών

τους υπηρεσιών, τη δημιουργία σ’

όλους τους Δήμους υπηρεσιών

καθαριότητας και συνεργείων συ-

ντήρησης των υποδομών των πό-

λεων, την ανάληψη απ’ την Τοπική

Αυτοδιοίκηση της λειτουργίας

των μονάδων ανακύκλωσης και

των Φορέων Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων (ΦΟ.Σ.Δ.Α.), μέσα

από δημόσιους φορείς κλπ.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Αντίθετοι με τις προσλήψεις συμβασιούχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι: 

1. Με την υπ’ αρ. 1604/09 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής εγκρίθη-

καν (ανανεώθηκαν) οι περιβαλλοντικοί όροι του πρατηρίου υγρών καυ-

σίμων - λιπαντήριο - πλυντήριο αυτοκινήτων του κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΒΟΣΝΑ

που βρίσκεται επί της οδού Αλκυονιδών 13 (Καραμανλή) & Αθ. Διάκου 1

στη Βούλα.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος

της ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στη διάθεση κάθε

ενδιαφερόμενου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατ.

Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προ-

σέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

Παλλήνη 25/8/09

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι: 

1. Με την υπ’ αρ. 1736/09 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής εγκρίθη-

καν (ανανεώθηκαν) οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λει-

τουργία τριόροφου βιομηχανικού κτιρίου με λειτουργία την κατασκευή

οργάνων και συσκευών μέτρησης επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης

και άλλων χρήσεων με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανι-

κών μεθόδων παραγωγής στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) του Δήμου Κε-

ρατέας Αττικής.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος

της ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στη διάθεση κάθε

ενδιαφερόμενου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατ.

Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προ-

σέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

Παλλήνη 25/8/09

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι: 

1. Με την υπ’ αρ. 1743/09 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής εγκρίθη-

καν οι περιβαλλοντικοί όροι του υφιστάμενου συνεργείου ηλεκτρικών

συστημάτων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων με την

ονομασία “Γκίνης Χρήστος” που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Τριάδας στη

θέση “Βελατούρι”, στο Δήμο Κερατέας Αττικής.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος

της ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στη διάθεση κάθε

ενδιαφερόμενου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατ.

Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προ-

σέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

Παλλήνη 25/8/09

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι: 

1. Με την υπ’ αρ. 1603/09 απόφα-

ση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής

εγκρίθηκαν (ανανεώθηκαν) οι πε-

ριβαλλοντικοί όροι του υφιστάμε-

νου πρατηρίου υγρών καυσίμων

με πλυντήριο και λιπαντήριο,

που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αλ-

κυονιδών 83 (Καραμανλή) στο

Δήμο Βούλας Αττικής.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως

άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλ-

λοντος της ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η σχε-

τική μελέτη βρίσκεται στη διάθε-

ση κάθε ενδιαφερόμενου, στη Δι-

εύθυνση Περιβάλλοντος της Νο-

μαρχίας Ανατ. Αττικής (17ο χλμ.

Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη),

όπου μπορεί να προσέλθει για

παροχή πληροφοριών και στοι-

χείων.

Παλλήνη 25/8/09

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 24/8/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙ/ΝΣΗ Αρ. Πρ. 15241

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Αττικής 12 Κορωπί

Πληροφορίες κ. Παπαμιχάλη, τηλ. 210 6623.628

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που

αναφέρεται στις προμήθειες του Ν.2286/95, για την “Προμήθεια φωτι-

στικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού”.

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 124.806,50 ευρώ

πλέον ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η Σεπτεμ-

βρίου 2009 με ώρα έναρξης παραλαβής την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την

10:30π.μ.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών

του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη, τηλ. 210 6623.628).

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ                           Αίγινα, 25-8-2009

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                      Αριθμ. πρωτ.: 12311 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Έχοντας υπόψη:

α) τον ισχύοντα Κοινοτικό και Δημοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006)

β) Την υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ: “Περί Ενιαίου Κανονι-

σμού     Προμηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ)” και του Ν. 2286/1995

γ) Την υπ’ αριθμ. 166/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής

Διακηρύσσει  ότι,  

Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με

κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά: “Η προμήθεια ενός

μηχανήματος τεμαχισμού κλαδιών δένδρων” προυπολογισμού

55.000,00 € πλέον του ΦΠΑ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

της υπ' αριθμ. 101/2009 μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπη-

ρεσία του Δήμου Αίγινας και θεωρήθηκε από την ΤΥΔΚ Πειραιά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας {Χρ. Λα-

δά 1} ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Ε.Κ.Π.ΟΤΑ του Δήμου στις 16 Σε-

πτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προ-

σφορών την 11:00 π.μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται α)τα φυσικά πρόσωπα (ϳΕλληνες πολί-

τες ή αλλοδαποί), β) τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), γ) συ-

νεταιρισμοί, δ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της αριθμ. 11389/93 απόφασης του

ΥΠ.ΕΣ.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών

που αναφέρονται στην διακήρυξη και Εγγυητική Επιστολή ποσού

3273,00 €  αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων.

Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo Γραφείο της Δημαρχιακής

Επιτροπής του Δήμου Αίγινας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Λορέντζος Αθα-

νάσιος) ή στο Γραφείο της Τεχνικής υπηρεσίας  (αρμόδιος υπάλληλος κ.

Μαργαρώνης Ιωάννης) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα 22973-

20032, 20000 & 22970-22800, 28776).                                                                    

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Ι. Κουκούλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 24/8/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙ/ΝΣΗ Αρ. Πρ. 15243

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Αττικής 12 Κορωπί

Πληροφορίες κ. Παπαμιχάλη, τηλ. 210 6623.628

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που

αναφέρεται στις προμήθειες του Ν.2286/95, για την “Προμήθεια επί-

πλων”.

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 159.663,86 ευρώ

πλέον ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η Σεπτεμ-

βρίου 2009 με ώρα έναρξης παραλαβής την 10:30π.μ. και ώρα λήξης την

11:00π.μ.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών

του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη, τηλ. 210 6623.628).

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 24/8/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙ/ΝΣΗ Αρ. Πρ. 15239

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Αττικής 12 Κορωπί

Πληροφορίες κ. Παπαμιχάλη, τηλ. 210 6623.628

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που

αναφέρεται στις προμήθειες του Ν.2286/95, για την “Προμήθεια συστή-

ματος συμπίεσης απορριμμάτων και ενός ειδικού οχήματος μεταφοράς

απορριμματοκιβωτίων”.

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 159.663,86 ευρώ

πλέον ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η Σεπτεμ-

βρίου 2009 με ώρα έναρξης παραλαβής την 10:30π.μ. και ώρα λήξης την

10:00π.μ.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών

του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη, τηλ. 210 6623.628).

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα, 25-8-2009

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. 12315

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει

Την διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την

εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου Αίγινα - Φάρος», πρου-

πολογισμού 101.580,51€ πλέον του ΦΠΑ (κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ), με

εγγεγραμμένη πίστωση 70.000,00 στον προυπολογισμό του Δήμου μας

οικονομικού έτους 2009 από ιδίους πόρους. Προκαταβολή δεν θα χορη-

γηθεί.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 10:00΄

π.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επι-

τροπής διαγωνισμού στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Aί-

γινας, οδός Ν. Πέππα 7 (πλησίον του Δημαρχείου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-

γωνισμού μέχρι την Πέμπτη 10-9-2009.

Η δημοπρασία θα γίνει με διαγωνισμό μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσε-

ων με έντυπο  προσφοράς κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτω-

σης - άρθρο 6  του Π.Δ. 609/ 85 και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον

Ν. 3669/2008.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που αποτελεί την αφετη-

ρία όλων των προθεσμιών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγω-

νιζόμενο εγγυητική επιστολή ύψους 2031,61 €, δηλαδή ποσοστό 2% της

προϋπολογιζόμενης δαπάνης του δημοπρατούμενου έργου χωρίς ανα-

θεώρηση και ΦΠΑ και κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-

θρων 23 και 27 του Π.Δ. 609/85 και θα έχει ισχύ όχι μικρότερη των έξι (6)

μηνών και τριάντα (30) ημερών.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ,

εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη εντός Νομού για έργα κατηγο-

ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και όλοι όσοι νομιμοποιούνται να συμμετάσχουν με βά-

ση την κείμενη νομοθεσία.

Η προσφορά του διαγωνιζόμενου θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν. 3669/2008.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή του Δήμου Αίγινας.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και τα έξοδα δημο-

σίευσης της παρούσας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας – αρμόδια υπάλληλος κα

Ταλέβη Αγγέλα -  τηλέφωνα: 22970 - 28776, 22800 τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Ι. Κουκούλης       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά 26.8.09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 3243

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΚΗΣΗΣ Εργο: Ηλεκτροφωτισμός

& Δ/ΚΗΣΗΣ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ γηπέδων μπάσκετ & τένις

ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Φορέας: Δήμος Δροσιάς

Γρ. Λαμρπάκη 19, Δροσιά Προϋ/σμός: 44.940,00 € με Φ.Π.Α.

Τηλ. 210 8131.332, 8137.526 Χρηματ/ση: Ιδιοι πόροι

Fax 8136.129

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δροσιάς Αττικής

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τον “Ηλε-

κτροφωτισμό γηπέδων μπάσκετ & τένις”, με ανοιχτή πρόχειρη δημο-

πρασία και επί μέρους ποσοστά έκπτωσης με βάση το τιμολόγιο της με-

λέτης, συνολικού προϋπολογισμού με τον Φ.Π.Α. 44.940,00€.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς, την Τρίτη

8 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2009, με ώρα έναρξης παραλαβής των

προσφορών την 09:30 και ώρα λήξης την 10;00.

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ τά-

ξεως και άνω, για έργα Η/Μ.

4. Σαν συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι τριάντα

(30) ημερολογιακές ημέρες.

5. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 755,30€ (2% επί

του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο

Δροσιάς Αττικής και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

ματίου του Τ.Π.Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας.

6. Εντυπο προσφοράς και τεύχη δημοπράτησης, χορογούτναι στους εν-

διαφερόμενους μέχρι και την 7/9/09, στα γραφεία του Δήμου.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως

δεν θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών.

Ο Αντιδήμαρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι: 

1. Με την υπ’ αρ. 160/09 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής εγκρίθη-

καν (ανανεώθηκαν) οι περιβαλλοντικοί όροι του πρατηρίου υγρών καυσί-

μων - λιπαντήριο - πλυντήριο αυτοκινήτων της ΔΗΜ. Π. ΖΑΓΟΥΡΑΣ - Β.

ΣΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Αφροδίτης 1 στη Βουλιαγ-

μένη.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος

της ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στη διάθεση κάθε

ενδιαφερόμενου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατ.

Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προ-

σέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

Παλλήνη 25/8/09

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι: 

1. Με την υπ’ αρ. 1289/09 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής εγκρίθη-

καν  οι περιβαλλοντικοί όροι της Μονάδας Παραγωγής, Εμπορίας, Εγκα-

τάστασης και Συντήρησης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού στο Τεχνολο-

γικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου της εταιρίας με την επωνυμία TWIN

PEAK A.B.E.E. Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρία Συστημάτων

Προηγμένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, που πρό-

κειται να εγκατασταθεί στο “Κτήριο Ρολόι” του Τεχνολογικού Πολιτιστι-

κού Πάρκου Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής Νομού Αττικής.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος

της ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στη διάθεση κάθε

ενδιαφερόμενου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατ.

Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προ-

σέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

Παλλήνη 25/8/09

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔI  «H ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»  

(ΕΙΔΙΚΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ)  N. MAΚΡΗ, ATTΙΚΗΣ 

ΤΗΛ.: 22940- 91206, 22940- 96013 FAX: 22940- 91407 

e-mail : pammakar@ath.forthnet.gr 

Το Ιδρυμα για το Παιδί “Η Παμμακάριστος” στη Νέα Μάκρη έχει προκηρύξει την

πλήρωση 1 θέσης Εργοθεραπευτή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και

πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Ιδρύματος 22940- 91206, 22940- 96013 

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
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Η πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑ-

ΣΟΚ για θέματα Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας, Εύη Χρι-

στοφιλοπούλου, έκανε δηλώσεις

σχετικά με τη δίκη Τραπεζών -

ΟΤΟΕ, τονίζοντας ότι:

Στη δίκη αυτή κρίνεται το μέλλον

των συλλογικών διαπραγματεύ-

σεων στις τράπεζες, και όχι μό-

νον, ένα μέλλον το οποίο οφεί-

λουμε ως πολιτεία να διασφαλί-

σουμε, γιατί μόνο μέσα από την

αρμονική συνεργασία εργοδοτών

– εργαζομένων, μπορεί να υπάρ-

χει βιώσιμη ανάπτυξη. Ο τραπεζι-

κός τομέας, σημαντικότατο κεφά-

λαιο του οποίου είναι και οι εργα-

ζόμενοι, πρέπει να κατευθυνθεί

προς την πραγματική οικονομία

για να μπορέσουμε να ανατάξου-

με την κοινωνία και τη χώρα. 

Η κυβέρνηση όφειλε εδώ και πολύ

καιρό να ευνοήσει, αν πραγματικά

το ήθελε τις συλλογικές διαπραγ-

ματεύσεις. Αν μη τι άλλο, ωθώ-

ντας τους διορισμένους από αυτή

Διοικητές της Εθνικής και Αγροτι-

κής Τράπεζας, κ.κ. Αράπογλου και

Μηλιάκο, όχι απλώς να μην προ-

σφύγουν δικαστικά κατά της

ΟΤΟΕ, αλλά να προσέλθουν στο

τραπέζι των διαπραγματεύσεων

και να διαβουλευθούν με τους ερ-

γαζόμενους για την κλαδική τους

σύμβαση. Οι εργαζόμενοι, οι οποί-

οι σήμερα απεργούν, έχουν εδώ

και πολύ καιρό τώρα καταστήσει

σαφές ότι θα ήταν έτοιμοι να κά-

νουν ακόμη και θυσίες, σε ένα κλί-

μα δικαιοσύνης και αλληλοσεβα-

σμού με τους εργοδότες,  στο

όνομα της πραγματικής ανάπτυ-

ξης της οικονομίας αλλά και του

τραπεζικού κλάδου στη χώρα μας.

Αυτή η υπεύθυνη στάση των ερ-

γαζομένων θα έπρεπε να έχει άλ-

λη τύχη και όχι τα δικαστήρια. 

Οι τραπεζίτες, παρά τα υπερκέρδη

των τελευταίων ετών, κωφεύουν

και προσφεύγουν στα δικαστήρια

έχοντας σταθερά την πλάτη της

κυβέρνησης που υποθάλπει τη

διάλυση του θεσμού της συλλογι-

κής διαπραγμάτευσης, τον οποίο

άλλωστε  έχει προσβάλλει και με

σειρά νομοθετημάτων της.

Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τον αγώνα

των τραπεζοϋπαλλήλων για την

υπογραφή της κλαδικής τους σύμ-

βασης και δεσμεύεται, γενικότε-

ρα, να αποκαταστήσει ένα κλίμα

ευνοϊκό για την αυτονομία των

συλλογικών συμβάσεων, και να

διασφαλίσει τα συνταγματικά κα-

τοχυρωμένα δικαιώματα των ερ-

γαζομένων.   

Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ολοκλήρω-

σε (16/7) την  επεξεργασία και ψήφιση του σχεδίου νόμου με

τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος

«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού

Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Εθνική Βιβλιοθή-

κη της Ελλάδος», ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Εθνική Λυρική

Σκηνή», ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.»

και ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσί-

ου Α.Ε.», ρύθμιση θεμάτων συναφών με την υλοποίηση του

υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την επωνυμία «Κέντρο

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και λοιπές διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου κατά το μεγαλύτερο μέρος του κυρώνει τη

σύμβαση που υπεγράφη στις 26 Μαρτίου 2009 μεταξύ του Ελ-

ληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επι-

πλέον, κυρώνει τις συμβάσεις παροχής ολοκληρωμένων υπη-

ρεσιών από τον Οργανισμό προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της

Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή  (πρόκειται για το σχέ-

διο των συμβάσεων που θα υπογραφούν το 2015).

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τις χωροταξικές και πολεοδο-

μικές ρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες για την υλοποίηση

του έργου. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τρο-

ποποιείται περιορισμένα και σημειακά το Ρυμοτομικό Σχέδιο

του Δήμου Καλλιθέας Αττικής, όπου βρίσκεται ο χώρος του

Παλαιού Ιπποδρόμου Αθηνών, προκειμένου να υλοποιηθεί

εκεί το υπερτοπικό πολιτιστικό πάρκο σύμφωνα με την σύμ-

βαση δωρεάς καθώς και Δημοτικό Πάρκο-Αθλητικοί χώροι.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Θανάσης Μπού-

ρας, τόνισε ότι το σχέδιο νόμου αυτό έχει ιστορική σημασία,

επισημαίνοντας ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις συμβάλ-

λουμε αποφασιστικά   στην αναβάθμιση των πολιτιστικών

υποδομών της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας, καθώς

το σχέδιο νόμου είναι μία δέσμη ρυθμίσεων που αφορούν στη

μετεγκατάσταση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού. 

Ο Υφυπουργός υπογράμμι-

σε εξαρχής ότι το έργο αυ-

τό  θα υλοποιηθεί σε έκτα-

ση που ανήκει και θα ανή-

κει στο Ελληνικό Δημόσιο

ενώ η πραγματοποίηση του

έργου θα γινει με δωρεά

του Ιδρύματος «Κοινωφε-

λές Ίδρυμα Σταύρος Σ.

Νιάρχος», το κόστος της

οποίας σήμερα ανέρχεται

σε   450 εκατομμύρια ευρώ

περίπου. Στη συνέχεια το

Ίδρυμα θα προβεί σε δωρεά

του Κέντρου Πολιτισμού μετά την ολοκλήρωσή του στο Ελ-

ληνικό Δημόσιο προς χρήση και όφελος όλων των Ελλήνων.

(Υπενθύμισε δε  ότι η σύμβαση αυτή  τις δεσμεύσεις του Μνη-

μονίου Συνεργασίας που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός Κώστας

Καραμανλής τον Ιούνιο του 2007). 

Μετά τη δωρεά του ολοκληρωμένου Κέντρου Πολιτισμού, το

Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος θα αποξενωθεί από

τον Οργανισμό που θα περιέλθει στην αποκλειστική κυριότη-

τα του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο, ως μόνος ιδιοκτήτης

του, θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διαχείρισης των

λειτουργιών και των οικονομικών του χωρίς περαιτέρω αρω-

γή από το ανωτέρω Ίδρυμα.

Η σημασία του προτεινόμενου πολιτιστικού πάρκου απορρέει

από το γεγονός  ότι το πάρκο που θα δημιουργηθεί θα απο-

τελεί τον σημαντικότερο χώρο πρασίνου στο παραλιακό μέ-

τωπο της πόλης και από τους σημαντικότερους σε όλο το λε-

κανοπέδιο.

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη εισήγησή του ο Υφυπουργός Θ.

Μπούρας επεσήμανε ότι  το έργο αυτό  είναι όχι μόνο συμ-

βατό αλλά και προωθεί την υλοποίηση στόχων και επιλογών

τόσο του Ρυθμιστικού Σχεδίου και του Γενικού Πλαισίου Χω-

ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου όσο και του Εθνικού

Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2007-2013, το

οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προ-

σέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Θ. Μπούρας εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι στο δρόμο για

την πολιτιστική αναβάθμιση της πρωτεύουσας και της χώρας

ευρύτερα, που ξεκίνησε προ ημερών με τα εγκαίνια του Μου-

σείου της Ακρόπολης,  η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου θα

είναι ένας σημαντικός σταθμός. «Η ιστορία  θα μας δικαιώ-

σει», είπε ολοκληρώνοντας την εισήγησή του, με την προ-

τροπή όλες οι πτέρυγες της Βουλής να συναινέσουν για την

αναγκαιότητα αυτής της ρύθμισης.  

Υπερτοπικό Πολιτιστικό Πάρκο στον παλιό Ιππόδρομο
Εθνική Βιλιβλιθήκη και Εθνική Λυρική Σκηνή 

Στα δικαστήρια  Τράπεζες - ΟΤΟΕ
Δήλωση της βουλευτού Εύης Χριστοφιλοπούλου,

Η κατασκευή του ΧΥΤΑ

Γραμματικού
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Επίτροπος Στ. Δήμας καλείται να απα-

ντήσει στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού

της πολιτικής διαχείρισης απορριμμάτων

Ερώτηση του ευρωβουλευτή

Νίκου Χουντή

Σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χου-

ντή σχετικά με την κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού

καλείται να απαντήσει ο Στ. Δήμας, Επίτροπος αρμό-

διος για θέματα περιβάλλοντος. Η ερώτηση θα συζητη-

θεί στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον

Σεπτέμβριο.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του ο Έλληνας ευ-

ρωβουλευτής σημειώνει με έμφαση ότι η ίδια η Κομι-

σιόν έχει στο παρελθόν αναγνωρίσει, ότι προκειμένου

για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νομό Αττικής

δεν «ικανοποιούνται οι όροι της οδηγίας 99/31» αφού

τα έργα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορ-

ριμμάτων του νομού, έχουν κυριολεκτικά βαλτώσει.

Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο Νίκος Χουντής κα-

λεί τον Επίτροπο, να παρέμβει άμεσα για να σταματή-

σει η κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού, αφού δεν κα-

λύπτονται οι όροι της οδηγίας 99/31. 



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

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

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc
l Ανάλυση σύστασης σώματος

l Εφαρμοσμένα προγράμματα διατροφής για: 

Παχυσαρκία, Αθλητική διατροφή, Παθολογικές καταστάσεις

διαταραχές λήψης τροφής, εγκυμοσύνη, θηλασμός.

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

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  31/8  7μ.μ. 

Το ΔΗΜ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  31/8  7μ.μ. στη Β’ πλαζ

Το ΔΗΜ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  31/8  8.30μ.μ. 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8, ΠΕΜΠΤΗ 3 & ΚΥΡΙΑΚΗ 6/9

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: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555
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Βρισκόμαστε στη χρονική περίοδο που πολλοί συμπολίτες

μας (όσοι, βασικά, έχουν την οικονομική ή τη φυσική δυ-

νατότητα) σχεδιάζουν που και πότε θα κάνουν τις θερινές

διακοπές τους. Αξίζει, λοιπόν, να στρέψουμε το βλέμμα

μας σε μια ομάδα συμπολιτών μας, τους αιμοκαθαιρόμε-

νους νεφροπαθείς, για να δούμε τι πρόβλημα αντιμετώπι-

ζαν κάποτε (ως προς αυτό το θέμα) και πώς έχουν   εξελι-

χθεί τα πράγματα σήμερα…

ΜΕΧΡΙ πριν από δέκα περίπου χρόνια αισθανόταν πολύ τυ-

χερός όποιος αιμοκαθαιρόμενος κατάφερνε να ξεφύγει

έστω και λίγες μέρες από την καθήλωση του στο μηχάνη-

μα αιμοκάθαρσης του Νοσοκομείου ή της Κλινικής που νο-

σηλευόταν σε μόνιμη βάση.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ, πέρα από τους οικονομικούς, ήσαν πολλοί: έλ-

λειψη Μονάδων Τεχνητού Νεφρού σε πολλές πρωτεύου-

σες νομών, άρνηση σχεδόν όλων των ασφαλιστικών τα-

μείων να πληρώσουν έξοδα μετακίνησης, τεράστια γρα-

φειοκρατία για τα δελτία κοινωνικού τουρισμού. Αλλά το

πιο σημαντικό από όλα ήταν ότι δεν υπήρχαν Μονάδες

Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που να λειτουργούν εκτός Νοσο-

κομείων και Κλινικών (σε τουριστικά μέρη κι όχι μόνον…).

ΜΕ συντονισμένες προσπάθειες καταφέραμε, βήμα – βή-

μα, οι αιρετοί εκπρόσωποι των νεφροπαθών, να ανατρέ-

ψουμε σε μεγάλο βαθμό αυτή τη σκληρή πραγματικότητα!

Tώρα πλέον υπάρχουν Μονάδες Τεχνητού Νεφρού στα

Νοσοκομεία όλων των πρωτευουσών των νομών της χώ-

ρας (κι όχι μόνον…), η Εργατική Εστία στέλνει υπαλλή-

λους της στα γραφεία του Συνδέσμου μας για συμπλήρω-

ση των δελτίων κοινωνικού τουρισμού, κάποια ταμεία (π.χ.

Ι.Κ.Α.) πληρώνουν μέχρι και δύο μηνών έξοδα μετακίνησης

από και προς τον τόπο παραθερισμού κ.λ.π..

ΟΜΩΣ, το σημαντικότερο από όλα είναι ότι στη διάρκεια

της δεκαετίας που διανύουμε ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε

ο νόμος για τη δημιουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρ-

σης (Μ.Χ.Α.) εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών.

Η ΩΦΕΛΕΙΑ (από τη λειτουργία των Μ.Χ.Α.) για τους αι-

μοκαθαιρόμενους συνασθενείς μας είναι πολλαπλή. Κατά

πρώτον, νοσηλεύονται σε ένα χώρο που δεν θυμίζει σε τί-

ποτε το ‘’κλίμα’’ του νοσοκομείου (βαριά περιστατικά,

ασθενοφόρα, τραγική ξενοδοχειακή υποδομή, ανθεκτικά

ενδονοσοκομειακά μικρόβια κ.λ.π.). 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, οι Μ.Χ.Α. δημιουργούνται σε περιοχές που

υπάρχει έλλειψη χώρων αιμοκάθαρσης, επομένως οι συ-

νασθενείς μας δεν υφίστανται την ταλαιπωρία των μεγά-

λων, σε χιλιομετρική απόσταση, μετακινήσεων. Πέραν δε

αυτού υπάρχει μεγάλο χρηματικό κέρδος και για τα ασφα-

λιστικά ταμεία από τα μειωμένα έξοδα μετακίνησης νε-

φροπαθών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ, όμως, όλων των άλλων, είναι ότι υπάρ-

χουν πλέον πάρα πολλά διαθέσιμα μηχανήματα αιμοκά-

θαρσης σε πολλές από τις περιοχές της πατρίδας μας που

προσελκύουν επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερι-

κό.

ΜΠΟΡΟΥΝ, λοιπόν, επιτέλους, οι Έλληνες νεφροπαθείς

να κάνουν διακοπές! Και η γκάμα των τουριστικών αυτών

προορισμών θα διευρυνθεί αν οι αρμόδιοι φροντίσουν να

τροποποιήσουν το υφιστάμενο θεσμικό και νομοθετικό

πλαίσιο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ η

λειτουργία Μ.Χ.Α. σε νησιά όπως η Άνδρος, η Μύκονος, η

Σαντορίνη, η Πάρος και άλλα.

ΔΥΣΚΟΛΗ, η προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας ζω-

ής των νεφροπαθών, σημαντικά τα θετικά της αποτελέ-

σματα, αλλά η κρατική γραφειοκρατία τη δυσκολεύει ακό-

μη περισσότερο. Το παράδειγμα της Άνδρου είναι χαρα-

κτηριστικό:

ΕΚΕΙ ένα Κοινωφελές Ίδρυμα επιθυμεί να χρηματοδοτή-

σει τη δημιουργία και λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμο-

κάθαρσης Αυτό, όμως, δεν μπορεί να γίνει διότι ο νόμος

ορίζει ότι το 51% του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να

ανήκει σε γιατρό!

ΓΙΑ τους ίδιους λόγους δεν μπορούν να ιδρύσουν Μονά-

δες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

Δικαίου όπως π.χ Δήμοι ή Νομαρχίες. Οι συνέπειες από

αυτό το γραφειοκρατικό αλαλούμ είναι δυσβάσταχτες για

τους νεφροπαθείς των δυσπρόσιτων περιοχών της ηπει-

ρωτικής και της νησιώτικης Ελλάδας, ειδικά το χειμώνα.

ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ, κάθε χειμώνα, εκατοντάδες νεφροπαθείς κιν-

δυνεύουν να μη μεταφερθούν για αιμοκάθαρση στην ώρα

τους (με κίνδυνο της ζωής τους), εξαιτίας των χιονοπτώ-

σεων ή των θυελλωδών ανέμων! Και τότε αναλαμβάνουν

δράση τα ελικόπτερα “παντός καιρού”, η Πυροσβεστική, οι

διασώστες της ΕΜΑΚ και κάποιοι θαρραλέοι καπετάνιοι

καϊκιών, όλοι με κίνδυνο και της δικής τους ζωής!

ΓΙΑΤΙ; Διότι ο νόμος μένει ‘ως έχει’! Αλήθεια, γιατί να μη

δημιουργηθούν Μονάδες Νεφρού ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΕ-

ΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ των μικρομεσαίων νησιών και των άλλων

δυσπρόσιτων περιοχών;        

Περισσότερη ενημέρωση για τα θέματα των νεφροπαθών

μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες www.psnrenal.gr,

www.pon.gr

και www.giorgoskastrinakis.com

Για τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας μπορείτε να ενημε-

ρωθείτε από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Με-

ταμοσχεύσεων (www.eom.gr).  

* Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-

δίας Νεφροπαθών, πρόεδρος του Διευρυμένου Νομαρχιακού Συμβουλίου

Αθηνών-Πειραιώς, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υποψή-

φιος βουλευτής Β’ Αθήνας.

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο μο-

ντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως  950€, Πλή-

ρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

6984375995 ή www.newhomework.gr

ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Νοτίων Προαστίων ζητεί

δασκάλους και δασκάλες. Αποστείλατε Βιο-

γραφικό. Τ.Θ.74130, ΤΚ 16602 ΑΛΙΑΝΘΟΣ.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Νοτίων Προαστίων ζητεί

καθηγητές ειδικότητας ΠΕ15 Οικιακής Οικο-

νομίας και ΠΕ18 Τεχνολογίας. Αποστείλατε

Βιογραφικό. Τ.Θ.74130, ΤΚ 16602 ΑΛΙΑΝΘΟΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΑΣ από Ιδιωτικό Σχολείο των Νοτίων Προα-

στίων. Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 74220

Βάρκιζα.

ΟΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΑΛΛΑ…

Το χρονικό μιας δύσκολης προσπάθειας που τη δυ-
σκολεύει ακόμη περισσότερο η κρατική γραφειο-
κρατία. Κάθε χειμώνα εκατοντάδες νεφροπαθείς
κινδυνεύουν να μη μεταφερθούν για αιμοκάθαρση!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ*

Εχετε συχνά 

πονοκεφάλους;
www.headaches.gr

Όσοι υποφέρουν από συχνούς πονοκεφάλους το γνωρί-

ζουν καλά: οι πόνοι αυτοί μειώνουν την παραγωγικότητά

μας, περιορίζουν τις κοινωνικές μας δραστηριότητες,

επηρεάζουν ακόμα και τις προσωπικές μας σχέσεις! Στην

ιστοσελίδα www.headaches.gr θα βρείτε όσα θέλετε να

γνωρίζετε για θέματα όπως η ημικρανία, ο πονοκέφαλος

τάσεως, η αθροιστική κεφαλαλγία και πολλά άλλα είδη

πονοκεφάλων - από τι προκαλούνται, πως εκδηλώνεται ο

πονοκέφαλος κάθε είδους, αλλά και ποια είναι τα πιο

πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για τη θεραπεία τους.

Το www.headaches.gr είναι η πιο πλήρης ελληνική ενη-

μερωτική ιστοσελίδα για τους πονοκεφάλους και έχει

στόχο την παροχή γνώσεων με τρόπο απλό και κατα-

νοητό για όλους και όχι την παροχή εξειδικευμένων και

δυσνόητων ιατρικών πληροφοριών. Με άλλα λόγια, η

ιστοσελίδα αυτή απευθύνεται γενικά στο κοινό. 

Την επιστημονική επιμέλεια της ιστοσελίδας έχει ο ειδι-

κευμένος σε θέματα πονοκεφάλων νευρολόγος Μιχαήλ

Κ. Βικελης, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Κε-

φαλαλγίας και δ/ντής του Ιατρείου Κεφαλαλγίας Νότιας

Αθήνας που λειτουργεί στη Γλυφάδα Αττικής (Λαζαράκη

8, Γλυφάδα, τηλ. 210-9681760). Παράλληλα,  ο ιατρός

συνεργάζεται με ιδιωτικά Νοσοκομεία και είναι επιστη-

μονικός συνεργάτης του Ιατρείου Κεφαλαλγίας του Ναυ-

τικού Νοσοκομείου Αθηνών και του Κέντρου Κεφαλαλ-

γίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ.Γεν-

νηματάς».
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ

Υποτροφίες Διδάκτρων
Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών Διεθνής  Πιστοποίηση  ISO 17024

http://www.hsss.gr/csap/

Το Πανεπιστήμιo Πειραιώς σε συνεργασία με την ΕΕΣΜ

(Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών) πραγματοποι-

ούν το Επαγγελματικό   Πρόγραμμα CSAP (Certified

Systemic Analyst Professional), το οποίο υλοποιείται στο

Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και απονέ-

μει Επαγγελματικό Τίτλο με το Διεθνές ISO 17024

Professional Certification.

Το CSAP αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία επαγγελματικής
κατάρτισης και δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό με-
ταξύ των πανεπιστημιακών σπουδών και των σύγχρονων
απαιτήσεων της Αγοράς σε συγκεκριμένα γνωστικά αντι-
κείμενα. Οι πιστοποιούμενοι του CSAP θα είναι επαγγελ-
ματικά έτοιμοι να αναλάβουν επιτυχώς συγκεκριμένα έρ-
γα διότι το CSAP θα τους καταστήσει γνώστες των επι-
στημονικών εργαλείων και της εμπειρίας από επιτυχημένα
αντίστοιχα έργα.

Τα Οφέλη για την Επιχείρηση είναι:
Το CSAP είναι αποτελεσματικό στο Business Plan των
επιχειρήσεων και στο Business Plan των πελατών
Το CSAP δίνει εξειδικευμένα και τα πλέον μοντέρνα ερ-
γαλεία για Επιχειρηματική Στρατηγική καθώς επίσης για
Δημιουργία και Εκτέλεση Διαδικασιών
Με το CSAP μεταφέρονται στην επιχείρησή σας οι πιο
σύγχρονες τεχνολογίες του e-Business και του Project
Management

Το CSAP προσφέρει Συστημικές Μεθοδολογίες για Απο-
τελεσματικές και Σταθερές Αποφάσεις των Επιτροπών με
στόχο την Ομόφωνη Σύγκλιση των Απόψεων
Η επιχείρηση μέσω του CSAP δημιουργεί “Leaders”
Τα Οφέλη για τον Υποψήφιο είναι:
Το CSAP με ISO είναι το πρώτο Επαγγελματικό Πρόγραμ-
μα στη διεθνή κοινότητα της προσέγγισης των συστημά-
των που θα πιστοποιεί με ISO το πρόσωπο
Το CSAP με ISO προσφέρει τις εφαρμοσμένες διεθνείς
επιστημονικές μεθοδολογίες και το σχετικό λογισμικό της
Επαγγελματικής Συστημικής

Με το Certification Project στο CSAP αποκτάτε εμπειρίες

μέσα από την πράξη σε ενεργά επαγγελματικά έργα και

μαθαίνετε να γράφετε ορθά και να παρουσιάζετε με επι-

τυχία το έργο σας

Μέσω του CSAP με τις αυστηρές προβλεπόμενες διαδικα-

σίες του ISO 17024 που ακολουθεί για το πρόσωπο, λαμ-

βάνετε πιστοποιημένες γνώσεις και εμπειρίες που κάνουν

τη διαφορά στην Aγορά
Το CSAP με ISO πιστοποιεί τον Eπαγγελματία Συστημικό
Aναλυτή με επαγγελματικές δυνατότητες για αποτελε-
σματικά έργα

Γνωστές Εταιρείες της Ελληνικής και Πολυεθνικής Αγο-

ράς υποστηρίζουν το Πρόγραμμα CSAP

Συνεργασίες: http://www.hsss.gr/csap

Το CSAP προσφέρει 40 Υποτροφίες Διδάκτρων

Ανακοινώσεις: http://www.hsss.gr/csap

Ελάχιστη προϋπόθεση για το CSAP είναι φοιτητές τελευ-
ταίου έτους ή πτυχιούχοι με σχετικό γνωστικό αντικείμε-
νο και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο
Πειραιώς Σάββατο πρωί.

Το CSAP δύναται να χρηματοδοτηθεί μέσω του ΛΑΕΚ
0,45% από τον ΟΑΕΔ.

Οι Αιτήσεις γίνοται δεκτές μόνο μέσω email μέχρι

31-08-2009

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την

ιστοσελίδα http://www.hsss.gr/csap/

Μεταξύ των μέτρων για τη στήρι-

ξη και αναβάθμιση της Δευτερο-

βάθμιας Τεχνικής Επαγγελματι-

κής Εκπαίδευσης που εφάρμοσε

διαχρονικά η πολιτεία, ήταν και οι

κρατικές υποτροφίες προς τους

αριστούχους μαθητές όλων των

τάξεων των (Τεχνικών Επαγγελ-

ματικών Λυκείων) Τ.Ε.Λ και των

(Τεχνικών Επαγγελματικών Εκ-

παιδευτηρίων) Τ.Ε.Ε.

Πράγματι, με τους εκπαιδευτικούς

νόμους 1566/85 και 2640/98 δινό-

ταν η δυνατότητα στους εκάστοτε

υπουργούς παιδείας, να αποφασί-

ζουν για την χορήγηση κρατικών

υποτροφιών στους αριστούχους

μαθητές όλων των τάξεων των

Τ.Ε.Λ και Τ.Ε.Ε και αυτό εφαρμό-

στηκε και αποτέλεσε ένα σημαντι-

κό κίνητρο στην ανάπτυξη της ευ-

γενικής άμμιλας μεταξύ των μα-

θητών και στην ποιοτική αναβάθ-

μιση της εκπαιδευτικής διαδικα-

σίας μέσα στην τάξη, αλλά και

στη σχολική ζωή των Τεχνικών

Επαγγελματικών Σχολείων γενι-

κότερα.

Οι κρατικές υποτροφίες ήταν ένα

θετικό μέτρο και είχαν ποιοτικά

αποτελέσματα με πραγματικά μι-

κρό οικονομικό κόστος - συμβολι-

κό θα λέγαμε -  για την πολιτεία,

γιατί οι κρατικές υποτροφίες αφο-

ρούσαν μικρό αριθμό αριστούχων

μαθητών.

Όμως και στο νόμο 3475/06 με τα

άρθρα 4, παρ. 7 και 18, παρ. 1.δ, ο

νομοθέτης προέβλεψε – και πολύ

σωστά έκανε – κρατικές υποτρο-

φίες προς τους μαθητές όλων των

τάξεων των (Επαγγελματικών Λυ-

κείων) ΕΠΑ.Λ. Η απόφαση για την

υλοποίηση του νόμου εναπόκειται

στον Υπουργό Παιδείας. Η ευαι-

σθησία του υπουργού για θέματα

Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης, αλλά και το χρέος για ου-

σιαστική στήριξη που έχουμε όλοι

μας απέναντι στους μαθητές της

Τ.Ε.Ε, πιστεύω ότι θα υπερνική-

σουν την διεθνή και Ελληνική οι-

κονομική κρίση και θα επιτρέψουν

να εφαρμοστεί πάλι το θετικό μέ-

τρο χορήγησης κρατικών υποτρο-

φιών στους μαθητές των ΕΠΑ.Λ.

Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαί-

δευση έχει την ανάγκη στήριξης

κάθε θετικού μέτρου, που θα τη

βοηθά να πάρει τη θέση που της

ανήκει στο Ελληνικό Εκπαιδευτι-

κό Σύστημα, αλλά και στις καρ-

διές των μαθητών και των οικογε-

νειών τους. 

Κερασιώτης Σεραφείμ
Μαθηματικός – Εκπαιδευτικός

Διευθυντής 2ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου

Να συνεχιστούν οι κρατικές υποτροφίες

στους μαθητές των ΕΠΑ.Λ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Facoltà di Psicologia

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡIΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Σπουδαστών

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή

και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές

με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυ-

σκολίες και στις οικογένειες τους», που διοργανώνουν τα

Tμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρι-

σης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

και η Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Torino,  καλεί

τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη

σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές, οι

οποίες διαρκούν ένα έτος (12 μήνες) οδηγούν στο αντίστοιχο

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.  (ΦΕΚ 1359/τ. Β΄/09-07-

2009).

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 4 Σεπτεμ-

βρίου 2009 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Ανάπτυξη δεξιοτήτων

εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την δια-

χείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συ-

ναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειες

τους» (Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό

Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα,  τηλ.: 2721065104,

2721065102 ). 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, γίνονται δεκτοί, μετά

από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών

προσόντων, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. των Ανθρω-

πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Ιατρικών και Νοση-

λευτικών Σχολών, των Σχολών Διοίκησης, Οικονομίας, Τεχνο-

λογίας και Αθλητισμού, των Σχολών Θετικών και Βιολογικών

Επιστημών της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών

ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων

τμημάτων των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Για

τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί-

ται η καταβολή διδάκτρων, το οποίο ανέρχεται σε 4.500 ευρώ.

Γίνονται δεκτοί και υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων Ιδρυμάτων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2721065104, 2721065102 )

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

16 –17 Σεπτεμβρίου 2009

Το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μη-

χανικών (ΕΕΚΧΜ) υλοποιεί τον Σεπτέμβριο σεμινάριo με

θέμα: “Περιβαλλοντικοί δείκτες και εταιρική κοινωνική ευ-

θύνη”. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των πε-

ριβαλλοντικών δεικτών, βάση των οποίων συντάσσεται η

περιβαλλοντική έκθεση – απολογισμός βιωσιμότητας, ως

αναπόσπαστο κομμάτι του δελτίου εταιρικής κοινωνικής

ευθύνης (ΕΚΕ). 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

· Εισαγωγή στα πλαίσια σύνταξης απολογισμών βιωσιμό-

τητας – παρουσίαση πλαισίου Global Reporting Initiative

(GRI)

· Δείκτες επίδοσης με θέμα το Περιβάλλον – Υλικά, Ενέρ-

γεια, Νερό Βιοποικιλότητα, Εκπομπές Αερίων, Υγρών και

Στερεών αποβλήτων

·  Επίπεδα εφαρμογής και αξιολόγηση απολογισμών βιω-

σιμότητας κατά GRI

·  Παραδείγματα απολογισμών βιωσιμότητας στον ελληνι-

κό και διεθνή χώρο 

η βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευόμενων και η ου-

σιαστική κατάρτιση τους στη σύνταξη περιβαλλοντικών

εκθέσεων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς δείκτες και

τα πρότυπα GRI
Θεματικές ενότητες:

• Εισαγωγική ενημέρωση – Πλαίσια σύνταξης απολογισμών βιω-

σιμότητας  

• Περιβαλλοντικοί Δείκτες Επίδοσης

• Επίπεδα εφαρμογής και αξιολόγηση απολογισμών βιωσιμότητας

κατά GRI 

• Παραδείγματα απολογισμών βιωσιμότητας στον ελληνικό και

διεθνή χώρο

Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν

από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής ει-

σφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ. 

Τελευταία ημέρα υποβολής στον ΟΑΕΔ έως 09 Σεπτεμβρίου

Περισσότερες λεπτομέρειες.

Τηλ: 2109536775-6 , Fax: 2109536777
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ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
νέα αγωνιστική 2009-2010

Την παρουσίαση της ομάδας του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ για

την αγωνιστική περίοδο 2009-2010, διάλεξε η Διοίκησή

του να πραγματοποιήσει  στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας.

Με ολιγόλεπτο αφιέρωμα στην ιστορία του από το 1931

μέχρι σήμερα και ομιλίες-χαιρετισμό,  από τον Α΄Αντιπρό-

εδρο Νίκο Τζανιδάκη, τους Υφ. Ανάπτυξης και Οικονομίας,

τον Πρόεδρο της ΕΠΣΔΑ και των Παλαιμάχων, τον Δήμαρ-

χο Ελευσίνας Γιώργο Αμπατζόγλου και τον Πρόεδρο του

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Μιχάλη Φωτάρα ξεκίνησε η εκδήλω-

ση την οποία παρηκολούθησαν φίλοι της Ιστορικής Ομά-

δας, παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, αθλητικοί παράγοντες,

νέες και νέοι των ακαδημιών του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ.

Ο Προπονητής Μουράτ Σοροπιάν έβαλε στόχους για την

αγωνιστική περίοδο και στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση

της Ομάδας.

Έκπληξη προκάλεσε το τραγούδι του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑ-

ΚΟΥ, που για πρώτη φορά ακούστηκε στην εκδήλωση και

πραγματικά έδωσε παλμό, ρυθμό και ζωντάνεια.

Γραμμένο από την Ντίνα Τριλίκη, επ.Βουλευτή Περιφέρει-

ας Αττικής, σε μουσική Μπάμπη Τζανιδάκη και ερμηνεία

Θανάση Νάνου, πραγματικά αγκαλιάστηκε από την πρώτη

στιγμή και τραγουδήθηκε από τους παρευρισκόμενους,

αφού είχαν φροντίσει εκ των προτέρων να μοιράσουν

τους στίχους σε έντυπα.

Η όλη εκδήλωση έκλεισε με παρατεταμένα χειροκροτήμα-

τα και υποσχέσεις από μεν τους παίκτες να προσπαθήσουν

το καλύτερο και από τους παρευρισκόμενους να γυρίσουν

και πάλι στα γήπεδα, χωρίς βία, με τις οικογένειές τους και

να αγκαλιάσουν την ομάδα.

Ε-Ε-ΕΛΕΥΣΙΣ   (8)

Με το στάχυ στη φανέλα ξεκινά
η ομάδα μας και πάλι ν΄ανεβαίνει
στα μεγάλα τα σαλόνια τα ψηλά
που η πόλη μας όλη το περιμένει

*
Ελευσίνα με τα νέα σου παιδιά
στα σαλόνια που καθήσαμε για χρόνια
μες τα μάτια η γαλάζια σου ομορφιά
τόνομά σου στην καρδιά μας θάναι αιώνια

*
Πανελευσινιακάρα
στάχυ - δόξα - λεβεντιά
100 χρονη ιστορία                                                       
που δεν σβήνει απ΄την καρδιά

*
Πανελευσινιακάρα
παίξε δυνατά μπορείς
όλους μας στην Ελευσίνα
να μας κάνεις ευτυχείς
Ε-Ε-ΕΛΕΥΣΙΣ (8)

H Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατ. Αττικής

(EΠΣΑΝΑ) ανακοινώνει ότι λόγω των καταστροφικών πυρ-

καγιών που έπληξαν την περιοχή, αποφάσισε την παράτα-

ση της ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής των πρωταθλη-

ματών Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας καθώς και του Κυπέλλου ΕΠ-

ΣΑΝΑ έως την Παρασκευή 4/9/09.

Η ΕΠΣΑΝΑ θα λειτουργεί:

Δευτέρα έως Παρασκευή από 09.00 έως 16.00 εκτός Τρί-

της και Πέμπτης  που θα λειτουργεί από 09.00 έως 20.00.

Καλούνται παρατηρητές
Για την επάνδρωση της Επιτροπής Πρωταθλήματος από

παρατηρητές αγώνων καλούνται:

α) Τα σωματεία της Ενωσης να υποδείξουν έναν εκπρό-

σωπό τους για παρατητηρή 

β) φοιτητές ΤΕΦΑΑ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν

στους αγώνες της ΕΠΣΑΝΑ ως παρτηρητές να υποβάλ-

λουν τα βιογραφικά τους έως την Παρασκευή 4/9/09 στη

διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 5 Παλλήνη, με φαξ 210

6030.924 και στο e-mail: epsana@otenet.gr.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

Η Ελληνική Ομάδα θριάμβευσε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Ιππικής Δεξιοτεχνίας, που φιλοξενήθηκε στη Φιλιππούπολη

της Βουλγαρίας από 21 έως και 23 Αυγούστου. Οι Έλληνες

ιππείς και αμαζόνες κατάφεραν να κατακτήσουν συνολικά

επτά μετάλλια, εκ των οποίων τα πέντε ήταν χρυσά. Συγκε-

κριμένα, κέρδισαν τα τρία χρυσά μετάλλια στα ομαδικά αγω-

νίσματα, δύο χρυσά μετάλλια στα ατομικά αγωνίσματα των

κατηγοριών παίδων και εφήβων, ένα ασημένιο μετάλλιο στο

ατομικό εφήβων και ένα χάλκινο στο ατομικό ενηλίκων. 

Η Κέλλη Σκλαβούνου με την Dynastie αναδείχθηκε Πρωτα-

θλήτρια Βαλκανίων στην Κατηγορία Εφήβων με ποσοστό

69,450%, ενώ στην 2η θέση των εφήβων βρέθηκε η Λία Κου-

δούνη με τον Donnergroll με ποσοστό 67,30%. 

Στην κατηγορία Παίδων το χρυσό μετάλλιο στο ατομικό αγώ-

νισμα πήρε η Αμαρυλλίς Γουλανδρή με τον Red Diamond με

ποσοστό 69,57%, ενώ το χάλκινο μετάλλιο στο ατομικό αγώ-

νισμα των ενηλίκων κέρδισε η Χαρά Πουλή με τον Wandango

14 με ποσοστό 64,40%.

Στην «χρυσή» ομάδα των παίδων, η οποία συγκέντρωσε συ-

νολικό ποσοστό 190,550%, εκτός της Αμαρυλλίς Γουλανδρή,

συμμετείχαν ακόμη η Μαρία Μπάσδρα με τον Gello Notturno,

η Δανάη Στεφανίδη με τον Wilster και η Ηλέκτρα Σταυρο-

γιάννη με την Wendy. 

Η ομάδα των εφήβων, που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο ομα-

δικό με συνολικό ποσοστό 184,52%, πήραν μέρος εκτός της

Σκλαβούνου και της Κουδούνη, η Σοφία Αφένδρα με τον Lah-

mar Gravvaenge και η Άννα Μαρία Παπαγιαννάκου με τον

Laousse. 

Τέλος στην ομάδα των ενηλίκων, που ήταν επίσης «χρυσή»

με ποσοστό 183,53%, συμμετείχαν εκτός της Πουλή, η Ελέ-

νη Μυράτ με τον Hitrol, ο Στέλιος Σταυρουλάκης με τον Rigo-

letto και η Λίτα Τσαγκάρη με τον Alyur.

Θρίαμβος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 

Ιππικής Δεξιοτεχνίας
Επέστρεψαν με 7 μετάλλια

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχισαν οι εγγραφές στην Πετοσφαίριση για κορί-

τσια και αγόρια καθημερινά από 5 έως 7μ.μ.

Πληροφορίες: 210 8994.484, κιν. 6972 778540 &

6978 661302

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΝέο Διοικητικό Συμβούλιο

απέκτησε ο Α.Ο. Αμφιαραος

Νέα αρχή στον Κάλαμο, εκλέχτηκε μετά από ομόφωνη ψηφοφο-

ρία του νέου διοικητικού συμβουλίου του Α.Ο. Αμφιαράου.

Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει με πολύ όρεξη για δουλειά και για νέες

επιτυχίες της ομάδας.

Απαρτίζεται από τους:

Γεώργιο Νικολάου, πρόεδρο, Αθανάσιο Μπαρδά Αντιπρόεδρο,

Σταυρούλα Λαδά Γεν. Γραμματέα, Παναγ. Σαρκήρη Ταμία, Κων/νο

Πούλο Γεν. Αρχηγό, Σπύρο Νικολάου Ειδ. Γραμματέα, Λάμπρο

Ντζαμάρα β’ ταμία και Παναγιώτη Μαργέτα και Νίκο Χορμοβίτη

μέλη.

Superleague με ηλεκτρονικό

εισιτήριο 

Αρχισε η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και της

κάρτας φιλάθλου, σε 4 γήπεδα της Superleague, του Ερ-

γοτέλη, του Ατρομήτου, του Πανιωνίου και του Λεβαδεια-

κού.

Η εφαρμογή είναι πιλοτική και θεωρείται από τον υφυ-

πουργό αθλητισμού καινοτόμο το μέτρο, σε συνδυασμό με

την ύπαρξη καμερών ασφαλείας. 

Η ευθύνη πλέον θα εξατομικεύεται, η κάθε θέση θα έχει

ονοματεπώνυμο, ο καθένας δηλαδή θα έχει την αποκλει-

στική ευθύνη για τη δική του θέση και θα γνωρίζουν επα-

κριβώς πού κάθεται ο κάθε φίλαθλος μέσα στο γήπεδο κα-

θώς και ποια είναι η «γειτονιά» του. 

Αποχώρησαν 

Γιώργος Χατζηδάκης 

& Ζάχος Αφρουδάκης

Παρελθόν για τον ΝΟΒ αποτελούν οι επί 20 χρόνια

αθλητές της ομάδας σε κολύμβηση και υδατοσφαίριση

Γιώργος Χατζηδάκης και Ζάχος Αφρουδάκης.

Ο Γιώργος που την τελευταία πενταετία αποτέλεσε τον

βασικό φουνταριστό του ανδρικού τμήματος θα συνεχί-

σει την καριέρα του στη Λάρισα, ενώ ο Ζάχος Αφρουδά-

κης που  επί 4 χρόνια (2005-2009)  διετέλεσε αρχηγός

του ΝΟΒ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο Πα-

λαιό Φάληρο.

Αποκτήθηκε 

ο Γκιόργκι Σέλες
Ο 24χρονος Ούγγρος αθλητής

Γκιόργκι Σέλες θα καλύψει τη θέ-

ση του κοινοτικού στην ομάδα του

ΝΟΒ για την περίοδο 2009-2010.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Οι αντίπαλοι του ΝΟΒ στην Ευρωλίγκα
Στον τέταρτο όμιλο της Α' προκριματικής φάσης της Ευ-

ρωλίγκας κληρώθηκε η ανδρική  ομάδα του ΝΟΒ.

Οι παίκτες του Γιάννη Γιαννουρή θα αντιμετωπίσουν

εκτός της διοργανώτριας του  ομίλου, CΗ Χόρνετς Κόζι-

τσε (Σλοβακία), τη Νις (Σερβία), την Πορτινάδο (Πορτο-

γαλία)  και τη Γαλατασαράι (Τουρκία).

Όσον αφορά στην κλήρωση της Πρωταθλήτριας Ευρώ-

πης γυναικείας ομάδας του ΝΟΒ στο  Τσάμπιονς Καπ, θα

πραγματοποιηθεί αργότερα αφού η διοργάνωση ξεκινά-

ει στις 18 Δεκεμβρίου.
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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.comΜόνο με ραντεβού: Μαρία Ρεκλείτη 6944.288720 - Μάρθα Τσιάνη 6947.800190 

Unforgettable
Ελάτε να 

συνδυάσουμε το

γεγονός και τη 

προσωπικότητα σας 

με το μεράκι και 

τις πρωτότυπες ιδέες μας 

και το αποτέλεσμα θα είναι

απλά... UnforgettableUnforgettable (αξέχαστο)!!!

ΜΑΓΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Τίμησαν τον 

Θόδωρο Αγγελόπουλο

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου ο Δήμος Κερατέας

το Πολιτιστικό του Κέντρο και η δημοτική επιχείρη-

ση Κακής Θάλασσας τίμησαν τον κορυφαίο Έλληνα

σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο στο δημοτικό κι-

νηματογράφο της Κακής θάλασσας.

«Μαγική» χαρακτήρισε την βραδιά ο ίδιος ο σκηνο-

θέτης, μπροστά στον κατάμεστο, από θεατές, κινη-

ματογράφο. Την τιμητική βραδιά ακολούθησε η

προβολή της  τελευταίας του ταινίας «Η ΣΚΟΝΗ

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ».

“Να υποστηρίζετε τους Έλληνες δημιουργούς. Αν
πάρετε εφημερίδα απόψε μόνο μία ταινία Έλληνα
σκηνοθέτη παίζεται σε όλο το λεκανοπέδιο της Ατ-
τικής·  εδώ μόνο  στην Κακή θάλασσα, η δική μου”
είπε μεταξύ των άλλων ο Θ. Αγγελόπουλος.

Προηγουμένως ο δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ια-

τρού αναφέρθηκε στη ρήση της αξέχαστης Μελί-

νας Μερκούρη “η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας εί-
ναι ο πολιτισμός της”. Απόψε συνέχισε έχουμε

έναν εκπρόσωπο της βαριάς μας βιομηχανίας τον

Θόδωρο Αγγελόπουλο που έχει κάνει διεθνώς γνω-

στό τον σύγχρονο Ελληνικό πολιτισμό και τον Ελ-

ληνικό κιν/φο με τα πολλά του βραβεία. Επεσήμανε

δε  την αγάπη του σκηνοθέτη για την περιοχή,

αφού έχει γυρίσει επτά συνολικά ταινίες, στο κινη-

ματογραφικό πλατό της Λαυρεωτικής.

Ο ιστορικός του κιν/φου συγγραφέας, σεναριογρά-

φος, Στάθης Βαλούκος αναφέρθηκε στο έργο του

Θ. Αγγελόπουλου και ανέλυσε την τελευταία του

ταινία «Η ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»: «Ο Θόδωρος Αγ-
γελόπουλος είναι ένας Μυκηναίος», κατέληξε.

Τιμητική πλακέτα  παρέδωσε ο δήμαρχος στον σκη-

νοθέτη και δώρα στη γυναίκα του παραγωγό Φοίβη

Οικονομοπούλου τονίζοντας ότι “δίπλα σε ένα
σπουδαίο δημιουργό βρίσκεται μία εξίσου σπουδαία
γυναίκα” . Επίσης στον Στάθη Βαλούκο, ενώ δεν πα-

ρέλειψε να τιμήσει και τον κιν/φιστή της καμπίνας

με 40χρονη θητεία στα σινεμά της Κερατέας Τάκη

Ιατρού σημειώνοντας ότι δεν πρέπει «να ξεχνάμε
ότι κοντά στον σκηνοθέτη, τους ηθοποιούς και τους
άλλους συντελεστές είναι και οι εργάτες του κινη-
ματογράφου».

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην συμπαραγωγή ντο-

κιμαντέρ που ετοιμάζουν ο Δήμος Κερατέας και η

Νομαρχία Αν. Αττικής με στόχο το Φεστιβάλ Θεσ-

σαλονίκης με τίτλο «ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΟΒΡΙΟΚΑ-

ΣΤΡΟΥ» του Άγγελου Κωβότσου.


