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“Πάμε μπροστά”

με τον Σωτήρη

Μεθενίτη
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Ο Αποστολάτος

γράφει για τις

“Νηρηίδες”
Σελίδα 7

Αναδημοσίευση

συνέντευξης του

Κ. Βενετσάνου
Σελίδες 14, 15

Οι αναγνώστες

γράφουν
Σελίδες 11

Οι φωτιές του Αη-Γιάννη

Σελ. 24

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

και Δ.Ν.Τ. (Ι.Μ.F.)
Για την «Οικονομία» έχουμε γράψει επανειλημμέ-

να. («Στου κουφού την πόρτα…»).

Για το «Ασφαλιστικό» πάλι έχουμε γράψει επανει-

λημμένα, με μια ανατρεπτική βάση, που εφαρμό-

ζεται όμως, ιδιαίτερα στη Δανία και στις άλλες

σκανδιναυικές χώρες: Συνάθροιση των πάσης φύ-

σεως  ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών

και ενσωμάτωσή τους στον κρατικό

προϋπολογισμό, από το οποίο αντι-

μετωπίζεται ως «κοινωνική ασφά-

λεια», όπως η «εθνική άμυνα». Επι-

βάρυνση και απώλειες μηδενικές.

Και πάλι, «στου κουφού την πόρ-

τα…».

Για τον «μπαμπούλα», την «πτώ-

χευση», δεν έχουμε εντρυφήσει

ιδιαιτέρως. Θα το αποτολμήσουμε, όσο απλά γίνε-

ται, στο παρόν.

Ευθύς εξ’ αρχής να ξεκαθαρίσουμε κάτι και προκα-

λούμε οποιονδήποτε να μας διαψεύσει.

Πτώχευση κράτους υπό την έννοια του πτωχευτι-

κού δικαίου, ΔΕΝ γίνεται. Δεν νοείται.

Πτώχευση, στο ιδιωτικό (πτωχευτικό) δίκαιο επέρ-

χεται όταν παγίως ένας ιδιώτης αδυνατεί να εκ-

πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Όταν το ενεργητι-

κό του – τα πάσης φύσεως περιουσιακά του στοι-

χεία – δεν επαρκεί και δεν προσδοκάται βασίμως

να επαρκέσει για να καλύψει το «παθητικό» του

δηλαδή, τις πάσης φύσεως οικονομικές του υπο-

χρεώσεις, προς τρίτους.

Όταν αυτό διαπιστωθεί, κάποιος ή κάποιοι από

τους πιστωτές του – τράπεζες, προμηθευτές, το

κράτος (σπανίως) – προσφεύγει στα αστικά δικα-

στήρια και ζητά, ο συγκεκριμένος οφειλέτης να

κηρυχθεί «πτωχός». Με την απόφαση του δικα-

στηρίου ορίζεται «σύνδικος πτωχεύσεως» 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

“Μέχρι σήμερα πάλευα
για τη ψήφο σας, από σή-
μερα παλεύω για την ψυ-
χή σας”.

Γιώργος Παπανδρέου

Εγκληματικές παρεμβάσεις στον

φέροντα οργανισμό των κτιρίων 
Αναμένεται η έκθεση αυτοψίας στη Β’ πλαζ

Αυτοψία στις κτιριακές

εγκαταστάσεις της Β’

πλαζ πραγματοποιήθηκε

την περασμένη Πέμπτη,

αποκαλύπτοντας τα όσα

επεσήμαναν Τσιριγώτη

και Δημακόπουλος· για

εγκληματικές παρεμβά-

σεις που τραυματίζουν

σοβαρότατα την φέρου-

σα ικανότητα των στοι-

χείων από οπλισμένο

σκυρόδεμα.

Μήνυση αντιπερισπα-

τσμού κατέθεσαν οι

Απολλώνιες Ακτές. 

Σελ. 3

Επίσημη εκκίνηση της προεκλογικής του εκ-

στρατείας έκανε ο δήμαρχος Βάρης και υπο-

ψήφιος για τις επερχόμενες εκλογές Πανα-

γιώτης Καπετανέας.

Στην πλατεία Δήμα, στο εκλογικό κέντρο που πριν

33 χρόνια, άνοιξε οδοντιατρείο, κάνει μία νέα εκκί-

νηση για την κατάκτηση της Δημοτικής Αρχής του

«Καλλικράτειου» Δήμου Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμέ-

νη.

Αναφέρθηκε στο ξεκίνημά του στη Βάρη, ως νέος

κάτοικος τότε, με μεγάλη συγκίνηση. Ρίζωσε στον

τόπο, τον αγάπησε, γνώρισε φίλους και ασχολήθη-

κε με τα κοινά συμμετέχοντας σε όλες τις πολιτι-

στικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του. 

Ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, που «έπεσαν

με τα μούτρα στη δουλειά» στερώντας από την οικογένεια τους, ή την ψυχα-

γωγία τους, αγωνίστηκαν για το κοινό καλό, γι’ αυτό και πέτυχαν πράγματα ως

Δημοτική Αρχή.
Συνέχεια στη σελ. 24

Εγκαίνια στη Βάρη
“Νέα πόλη - Νέα Εποχή” - δυναμικά μαζί

προτείνει ο Παναγιώτης Καπετανέας
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Ο “φοίνικας” το μαγικό πουλί
γ. κορναράκης Σελ. 8

Ηρθε η ώρα του μεγάλου Ναι

ή όχι να πείτε    Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Homo Homini Lupus
Γεωργία Γρηγοροπούλου Σελ. 9

Αέρας ο ...αισθησιακός

Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Οι Ρόταρυ προσφέρουν στην Παμ-

μακάριστο Σελ. 12

Προαποφασισμένο το Δ.Ν.Τ.
Νίκος Θωκταρίδης Σελ. 17

“Ενεργοί Πολίτες Σαρωνικός”
με την Ν. Καπερώνη Σελ. 13

Ο χορός του ΝΑΟΒ Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΠΤΩΧΕΥΣΗ και Δ.Ν.Τ. (Ι.Μ.F.)
Συνέχεια από την σελ.1

ο οποίος αποτιμά και εκποιεί τα περιου-

σιακά στοιχεία του πτωχού και κατανέ-

μει το προϊόν της εκποίησης ποσοστιαί-

ως και κατ’ αναλογία στους πιστωτές,

με τη σειρά που ορίζει ο νόμος.

Δηλαδή αν κάποιος οφείλει 100 και τα

περιουσιακά του στοιχεία αποδώσουν

50, τότε κάθε πιστωτής θα πάρει το 50%

της απαιτήσεώς του.

Σ’ ένα κράτος αυτή η πτώχευση δεν

μπορεί να συμβεί για τους εξής λόγους:

Πρώτον: καμιά διεθνής σύμβαση, εξ’

όσων γνωρίζω, δεν προβλέπει κάτι τέ-

τοιο. Ούτε ως ποινή, ούτε ως διαδικα-

σία.

Δεύτερον: πρακτικά, δεν υπάρχει κρά-

τος που τα «παθητικό» του, δηλαδή όσα

χρωστάει, να υπερβαίνουν το «ενεργη-

τικό» του. Δηλαδή τα πάσης φύσεως

«περιουσιακά» του στοιχεία, τα οποία

εν προκειμένω είναι πολλά, πολυποίκι-

λα, υλικά και άυλα.

Αυτά ενδεικτικά συνίστανται στις απαι-

τήσεις του κράτους έναντι των πάσης

φύσεως φορολογουμένων του, στις

απαιτήσεις του έναντι άλλων κρατών –

όπως του ελληνικού  Δημοσίου, έναντι

του Γερμανικού κράτους για το υποχρε-

ωτικό, ετσιθελικό δάνειο που είχε πάρει

η ναζιστική Γερμανία από την κατεχόμε-

νη «Ελλαδίτσα», κατά τη διάρκεια του

Β’ παγκοσμίου Πολέμου – Από πολεμι-

κές αποζημιώσεις, από ανταλλάγματα

και «παραχωρήσεις» - όπως οι αμερικά-

νικες βάσεις, Σούδα κλπ.

Το «ενεργητικό» ενός κράτους συνίστα-

ται ακόμη σε περιουσιακά του στοιχεία,

όπως επιχειρήσεις και ακίνητα (ΔΕΗ,

ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κτίρια, ξενοδοχεία κλπ.).

Στις πλουτοπαραγωγικές του πηγές,

όπως ενεργειακοί πόροι – πετρέλαιο,

αιολική, ηλιακή και υδατική ενέργεια –

υπέδαφος, όπως μεταλλεύματα και λοι-

πά ορυκτά, υδροφόρος ορίζοντας…

Οι παραγωγικές του δυνάμεις και κυ-

ρίως το ανθρώπινο δυναμικό και άλλα

κ.ά..

Αλλά είναι και τα άυλα «περιουσιακά»

του στοιχεία, όπως η ιστορία του, ο πο-

λιτισμός του, η γλώσσα του και η συμ-

βολή του στην ανθρωπότητα και τον πο-

λιτισμό της. Κι αυτά δεν αποτιμώνται!

Ποιο χρέος μπορεί να υπερκαλύψει αυ-

τό το τεράστιο και ανεκτίμητο ενεργητι-

κό, ώστε να μπορεί ν’ απαιτηθεί η πτώ-

χευση του κράτους, ακόμη κι αν προ-

βλεπόταν κάτι τέτοιο από το δημόσιο

Διεθνές Δίκαιο;

Και βέβαια να τονίσουμε ότι πολλά απ’

αυτά τα «περιουσιακά» στοιχεία του

κράτους, όπως το έδαφος – μαζί με τα

νησιά και τις παραλίες – η θάλασσα και

η υφαλοκρηπίδα, καθώς και η υπεράνω

αυτών στήλη ατμόσφαιρας, είναι δημό-

σια κοινόκτητα κτήματα (domaine Public

de l’Etat)1 και κοινή κληρονομία, με

υποχρέωση διαφύλαξης και παράδοσης

στις επερχόμενες γενιές.

Μας ανήκουν από κοινού για χρήση και

προστασία και σε καμία περίπτωση για

εκποίηση. Το αντίθετο είναι καπηλεία,

κατάχρηση δικαιώματος, προδοσία.

Ας αφήσουμε τον «μπαμπούλα» λοιπόν

της «πτώχευσης» που τονίζεται μετ’

επιτάσεως για προπαγανδιστικούς και

τρομοκρατικούς λόγους και μόνο.

Κακοδιαχείριση και δυσπραγία

Άλλο εννοούσε ο Χαρ. Τρικούπης με το

«δυστυχώς επτωχεύσαμεν» και εννο-

είται συμβολικά όταν καλόπιστα λέγε-

ται από οικονομολόγους και πολιτι-

κούς. Εννοείται η δυσπραγία στην απο-

πληρωμή των υποχρεώσεων μιας χώ-

ρας με βάση το διαθέσιμο «ταμείο» της

και κατ’ επέκταση της διαθέσιμης ιδιω-

τικής περιουσίας της (fiscus) – ακίνητα

κτίσματα και επιχειρήσεις που δεν

εμπίπτουν στην κατηγορία της κοινό-

κτητης περιουσίας, που προαναφέραμε

(domaine public).

Στη δυσπραγία λοιπόν κάνουμε όσα

έγγραφα στο άρθρο μου «τι να κάνα-
με» («7η 15.5.10) και εν κατακλείδι κά-

νουμε αναστολή χρεών και επαναδια-

πραγμάτευση. 

Ούτε η «πτώχευση», ούτε, πολύ περισ-

σότερο, υποδούλωση της χώρας στις

«αγορές» και στην εθελόδουλη υπα-

γωγή στην κηδεμονία κάποιας τρόικας

και ιδιαίτερα του Διεθνούς Νομισματι-

κού Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) που κύριο σκοπό

του έχει τις συναλλαγματικές ισορρο-

πίες και την ισόρροπη ανάπτυξη του

διεθνούς εμπορίου και κυρίως την εξα-

σφάλιση των συμφερόντων του χρη-

ματοπιστωτικού συστήματος. Σε καμιά

περίπτωση πάντως, όπως έχει αποδει-

χθεί, στην «ανάνηψη» και εξυγίανση

των κρατικών οικονομιών.

Ας μη ξεχνάμε ότι έφυγε κακήν – κα-

κώς από την Αργεντινή αφού κατέ-

στρεψε την οικονομία της χώρας και

εξαθλίωσε τους πολίτες της, χωρίς να

εξασφαλίσει και τους πιστωτές – τις

λεγόμενες «αγορές» - που τελικά έλα-

βαν το 37% των απαιτήσεών τους

(2002).

Εξ’ άλλου στην κατάσταση της δυ-

σπραγίας που βρίσκεται σήμερα η Ελ-

λάδα κι όχι για πρώτη φορά, όπως και

άλλες χώρες – Ισπανία, Πορτογαλία

κλπ., έχει βρεθεί και η Ρωσία (1998) και

η Ισλανδία το 2007, αλλά και παλιότε-

ρα η Γερμανία δυο φορές, το 1923 και

το 1948, η ΕΣΣΔ το 1918, η Ισπανία

τρεις φορές το 16ο αιώνα, η Τουρκία

το 1876, αλλά και πρόσφατα (1999-

2003), μέχρι που ο Ερντογάν άρχισε να

τσινάει το 2005, μέχρι που τους ξαπέ-

στειλε κανονικά το 2008 και η οικονο-

μία της Τουρκίας πήρε τ’ απάνω της,

κάνοντας τ’ αντίθετα από αυτά που ζή-

ταγε το Δ.Ν.Τ.

Το Δ.Ν.Τ., Ι.M.F. (International Monetary

Fund), κατά τη διεθνή του ονομασία,

δεν είναι ευαγές ίδρυμα.

Δεν είναι οργανισμός συμβουλευτικής

και οικονομικής βοήθειας στις χώρες

που δυσπραγούν, για οποιοδήποτε λό-

γο, κακοδιαχείρισης έστω.

Είναι διεθνής, βεβαίως, οργανισμός, -

αφού συμμετέχει και η Ελλάς – υπό

αμερικανικό κυρίως έλεγχο, για την

εξασφάλιση των συμφερόντων του

χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Της

χειρότερης μορφής, ιμπεριαλιστικού

κεφαλαιοκρατισμού. Δηλαδή των διε-

θνών τοκογλύφων.

Είναι το εργαλείο του διεθνούς χρημα-

τοπιστωτικού κεφαλαίου για την καθυ-

πόταξη των κρατών, τη στυγνή εκμε-

τάλλευση των λαών και τον έλεγχο

των παγκόσμιων πλουτοπαραγωγικών

πηγών. Τώρα κάνει γενική επίθεση

(crach test).

Η δοκιμασία αντοχής και ανοχής, ξεκί-

νησε σε μια μικρή χώρα, την Ελλάδα,

με μια υποχείρια κυβέρνηση, σ’ ένα

διεφθαρμένο εν πολλοίς πολιτικό – οι-

κονομικό σύστημα κι έναν κουρασμένο

και  διαβρωμένο, σε μεγάλο βαθμό,

λαό. Φοβούμαι ότι δεν είναι άσχετη με

τα σχέδια της διεθνούς κεφαλαιοκρατι-

κής διακυβέρνησης η προχθεσινή

έκρηξη παγιδευμένης βόμβας στην

«καρδιά» του οργανισμού κρατικής

ασφάλειας – στο κατ’ ευφημισμό

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη).

Τώρα πρέπει να οργανωθεί η αντεπίθε-

ση και η διεθνής άμυνα των λαών. Τώ-

ρα!

––––––––––––
1. Εισήγηση στο άρθρο 15 του από 21/6/1937 νό-

μου «περί διακρίσεως των κτημάτων». Ο ίδιος

ορισμός αποδίδεται και στο Βυζαντινό – Ρωμαϊ-

κό Δίκαιο (Πρακτικά Βουλής: Περίοδος Ι, Σύνο-

δος Β’ ΛΓ’ 15/11/2001) – Πρβλ. ακόμη εισήγηση

Μ. Δεκλερή: «7η» φ. 296, σελ. 2 της 1/11/2003.

Σοκ και δέος!
Αποκτήσμε τους “δίδυμους πύργους” μας!

Είτε ως προβοκατόρικη ενέργεια - το πιθανότερο - είτε ως “μά-

να εξ ουρανού” τρομοκρατική, ένα είναι σίγουρο: Τίποτα δεν

θα ‘ναι αύριο, όπως χθες.

Οδηγούμαστε όλο και περισσότερο, όλο και βαθύτερα στον

περιορισμό των πολιτικών μας ελευθεριών και δικαιωμάτων και

μάλιστα με τη “θέλησή” μας, για να μην πω, “με την απαίτησή

μας” - τουλάχιστον μιας μερίδας φοβισμένων, χάριν της δημό-

σιας ασφάλειας.

Για μια ακόμη φορά ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δεν

γνωρίζουμε αν οι αίτιοι είναι κάποιοι οργισμένοι ή κάποιοι...

ορισμένοι να κάνουν τη βρωμοδουλειά, για να γίνουν αποδε-

κτά τα μέτρα που θ’ ακολουθήσουν.

Η συνταγή είναι γνωστή. Την είδαμε και με τους “δίδυμους

πύργους” της 11/9 και τί ακολούθησε: Αφαγανιστάν, Ιράκ,

έλεγχοι εξευτελιστικοί στ’ αεροδρόμια κι αλλού, ψαξίματα, ξε-

βρακώματα, απαγόρευση νερού και κάθε υγρού και τα σουγια-

δάκια του ενός πόντου στα μπρελόκ, μπλόκα και αύξηση της

τρομοκρατίας.

Το ‘πε έξω απ’ τα δόντια ο εγκλημτολόγος Αγγ. Τσιγκρής (Σκαι

25/6/10, 10.40 στην εκπομπή της Τσαπανίδου) “Ποια 17 Νοέμ-

βρη”, “Επαναστατικοί Αγώνες”·  εκείνο που πρέπει να μας ανη-

συχεί είναι οι χιλιάδες των νέων που περιμένουν στον προ-

θάλαμο - της τρομοκρατίας - για να στρατολογηθούν”!

Οταν υπάρχει ανεργία, περιορισμός και στέρηση δικαιωμάτων

και χάνεται η ελπίδα, τότε οι μισοί Ελληνες να αστυνομικοί για

να επιτηρούν τους άλλους μισούς, η βία (της οργής) θα βρει

τρόπο να εκδηλωθεί πιο βίαιη και πιο τυφλή! Κ.Β. 

Νέο φακέλωμα

Οι χώρες της Ε.Ε. ετοιμάζονται για

έναν νέο τύπο φακελώματος, ιδεών

και συμπεριφορών που έγινε ποτέ

στην ιστορία. Το αποκάλυψε πρόσφα-

τα Μη Κυβερνητική Οργάνωση και το

δημοσίευσε η Ελευθεροτυπία. Θα

ασχοληθούμε προσεχώς.
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Εκτακτη συνεδρίαση πραγματο-

ποίησε το Δημοτικό Συβούλιο

Βούλας, με θέματα που αφορούν

την τύχη της Β’ πλαζ Βούλας,

(ενημέρωση και λήψη απόφασης

για τη Β’ πλαζ), η οποία βρίσκεται

κλειστή, πολλά χρόνια τώρα από

τους μισθωτές που δεν τη λει-

τουργούν γιατί δεν μπορούν να

φτιάξουν τα νυχτομάγαζα που θέ-

λουν μέσα στις εγκαταστάσεις.

Τι να πρωτογράψεις για το θέμα;

Παραλείψεις, αβλεψίες, καθυστε-

ρήσεις, από τη Δημοτική Αρχή,

την έχουν φέρει σήμερα σε

«ασφυξία».

Ολοι συμφώνησαν ότι πρέπει να

γίνει κάτι με την Β’ πλαζ. Αλλά τι;

Οι μισθωτές έχουν πάρει το «πρά-

σινο φως» από τη Νομαρχία, μετά

την απόρριψη της απόφασης του

Δ.Σ. που αφορούσε τις εργασίες

στο χώρο και βρίσκονται με «τις

μηχανές αναμμένες» για να ξεκι-

νήσουν τα έργα.

Το μπαλάκι στους

συμβούλους μηχανικούς

Ο Δήμαρχος πρότεινε να συσταθεί

μια επιτροπή από τους μηχανικούς

συμβούλους του Δήμου και να πάνε

στην αυτοψία που θα κάνει η Πολε-

οδομία, για να έχουν δική τους

γνώμη.

Η Ηλ. Τσιριγώτη, εξήγησε ότι έπρε-

πε το 2008, όταν ήρθαν οι Απολλώ-

νιες Ακτές για αναθεώρηση της οι-

κοδομικής άδειας και νομιμοποίηση

αυθαιρέτων, να προσφύγουν στα

δικαστήρια και όχι να δώσουν την

αναθεώρηση (147/08) με την οποία

ούτε λίγο ούτε πολύ νομιμοποιού-

νται σχεδόν όλες οι αυθαιρεσίες!!!

Κοπές πλακών και δοκαριών (φέρο-

ντα οργανισμού), κομμένα τσέρκια

και οπλισμοί, αλλαγές χρήσεων κλπ

κλπ κλπ. Οι περισσότερες από τις

αυθαιρεσίες αυτές αφορούν στατι-

κά μέρη των κτισμάτων και επειδή

γίνονται χωρίς πρόβλεψη και ου-

σιαστική μελέτη τραυματίζουν σο-

βαρότατα την φέρουσα ικανότητα

των στοιχείων από οπλισμένο σκυ-

ρόδεμα.

Διαπίστωσε δε, ότι ακόμη δεν

έχουν σαφή άποψη στο τι θέλει το

Δ.Σ. της Βούλας. «Θέλετε να πε-
ριέλθει η Α’ και Β’ πλαζ στο Δήμο;
Ναι ή όχι; Γιατί αλλιώς κοροϊδευό-
μαστε», τόνισε.

Σήμερα, είπε, «θέλετε να βάλετε
τους μηχανικούς συμβούλους να
καταγγείλουν την πολεοδομία της
Βούλας», πράγμα που παραδέχθη-

κε ο Δήμαρχος γιατί είπε: «Ναι, αυ-

τός είναι ο σκοπός μου γιατί είπατε

κι εσείς και ο Θανόπουλος ότι και ο

κ. Προυσαλιάδης και η κ. Ηλιοπού-

λου παρανόμησαν».

Ο Π. Θανόπουλος διαμαρτυρήθηκε

για τα λεγόμενα του Δημάρχου και

εξήγησε ότι η Επιτροπή των μηχα-

νικών είναι συμβουλευτική και δεν

μπορεί να παίρνει αποφάσεις.

Σοβαρότατες καταγγελίες

Ο Αρης Δημακόπουλος – μηχανικός

και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου

που έχει διατελέσει και Αντιδήμαρ-

χος Περιβάλλοντος, αναφερόμενος

στις εγκαταστάσεις της Β’ πλαζ τόνι-

σε ότι είναι επικίνδυνες. «Από το

1996 το λέω. Εχουν κάνει παράνο-

μες κατεδαφίσεις χωρίς άδεια γ’ αυ-

τό. Στην αυτοψία του 2005 βρήκαμε

τσέρκια κομμένα και καλυμμένα με

γυψοσανίδες. Κόβανε και ράβανε και

δεν θα παίρναμε είδηση αν δεν μας

ειδοποιούσε κάποιος κάτοικος. Ετσι

πήγαμε και κάναμε αυτοψία. Οι δια-

τομές του κτιρίου έχουν μειωθεί κα-

τά 40%. Κόβανε και ράβανε ό,τι θέ-

λανε.

Αυτά έχουν πάει πολιτικοί μηχανικοί

του Δήμου Βούλας, τα έχουν διαπι-

στώσει. Αλλά υπήρξε η εξής διχο-

γνωμία: Αφού τα διαπιστώσουμε, αν

τους δώσουμε άδεια αποκατάστα-

σης επικινδύνων, αυτοί παράνομα,

τώρα μιλάμε παίρνανε Υπουργοί,

βουλευτές, μεγαλοπαράγοντες και

με φοβερίζανε κιόλας.

Λοιπόν, αν τους δώσουμε άδεια

αποκατάστασης επικινδύνων, αυτοί

θα πάνε και στα παρακάτω μαγαζιά.

Και είπαμε να μη δώσουμε άδεια

επικινδύνων.  Τώρα αυτοί και με την

αναθεώρηση που κάνουνε τα πάνε

πακέτο όλα μαζί. Αποκατάσταση

εργασιών και συνέχιση· όλα μαζί.

Αυτό δεν γίνεται. Κάνεις αποκατά-

σταση εργασιών, γίνεται αυτοψία,

τα ‘φτιαξες σωστά και προχωράς

παρακάτω.

Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή

δεν είναι αν μεγάλωσε 10 πόντους

εδώ και εκεί. Αυτό είναι δευτερεύ-

ον. Πάνε και κοιμούνται τη νύχτα οι-

κονομικοί μετανάστες. Αν γίνει

ένας σεισμός 4 ρίχτερ θα πέσουν

και θα τους πλακώσουν!!

Τα ξέρουν και οι μηχανικοί της Πο-

λεοδομίας και οι ίδιοι οι μισθωτές.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος, επεσήμανε

ότι σήμερα ο Δήμος ζητάει να κερ-

δίσει χρόνο και πρέπει να αποκό-

ψουν την προσπάθεια που γίνεται

για  τη Β’ πλαζ με την προεκλογική

περίοδο.

Αναφέρθηκε στην πρόταση των

Συλλόγων, που είχαν καταθέσει και

διάβασε ο πρόεδρος· πρότεινε να

την υιοθετήσουν.

Οι Σύλλογοι ζητούν, επειδή επίκει-

ται να συζητηθεί στο ΣτΕ η προ-

σφυγή τους, κατά της αναθεώρη-

σης της άδειας, να συστήσουν στην

Πολεοδομία την ολιγόμηνη ανα-

στολή της άδειας.

Ο Αποστολάτος αναφέρθηκε στους

επενδυτές τονίζοντας ότι ποτέ δεν

ξεκίνησαν να κάνουν την επένδυση

που έλεγαν, των πολλών εκατομμυ-

ρίων ευρώ, για καθαρισμό των υδά-

των κλπ. Αναφέρθηκε ακόμη, στα

μισθώματα που δεν εισπράττει -

χρόνια - ο Δήμος και τα πρόστιμα

από τις πολεοδομικές παραβάσεις.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης επεσήμα-

νε ότι πρέπει να σχεδιαστεί μια συ-

νολική παρέμβαση για το παραλια-

κό μέτωπο και να δούμε τι μπορεί

να γίνει στη Β’ πλαζ. Κατέθεσε δε

συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποί-

ες έγιναν δεκτές σχεδόν στο σύνο-

λό τους. 

Στο μεταξύ οι Απολλώνιες

Ακτές κατέθεσαν μήνυση κατά

του Δημάρχου, του Προέδρου

του Δημοτικού Συμβουλίου και

των προϊσταμένων της Πολε-

οδομίας Βούλας, Α. Προυσα-

λιάδη και Π. Ηλιοπούλου. 

Αναμένεται το πόρισμα
Στα πλαίσια της αυτοψίας της Πο-

λεοδομίας, μετά την εκ νέου κα-

ταγραφή των παλιών και νέων αυ-

θαιρέτων κατασκευών, προτάθηκε

η αποξήλωση των ενδύσεων γυ-

ψοσανίδας και η απομάκρυνση

των πρόσθετων μεταλλικών κατα-

σκευών ώστε να εκτιμηθεί εκ νέ-

ου η κατάσταση. 

Σημειωτέον δε ότι την ημέρα της

αυτοψίας (24/6) δούλευαν σε οι-

κοδομικές εργασίες μέσα στον

χώρο χωρίς άδεια!!!!

Αννα Μπουζιάνη

Σοβαρότατες καταγγελίες 

επισείουν ευθύνες... για τη Β’ πλαζ Βούλας

Η
Νανά Καραγιάν με φωτογραφικό

υλικό έδειξε τριτοκοσμικές εικόνες

από περιοχές της Βούλας, που λει-

τουργούν ως μπαζότοποι.

Καμένη περιοχή που κάηκε πριν λίγες ημέ-

ρες στα όρια με τη Βάρη, όταν την επισκέ-

φθηκε η Καραγιάν, όπως κατήγγειλε, βρή-

κε μια …χωματερή με εγκαταλειμμένα διά-

σπαρτα σκουπίδια (στρώματα, χρώματα,

ξυλεία κλπ.)  Κυδωνιών και Δημητρακοπού-

λου, στην Εξοχή και αλλού.

Κατήγγειλε ανοιχτό οικόπεδο γεμάτο

στρώματα, παπλώματα, τροχόσπιτα, βάρ-

κες, παλέτες από ξύλο (Χλόης και Δαρδα-

νελίων), μία βόμβα μέσα στην καρδιά του

Πανοράματος.

Συγχρόνως, το έχουν γεμίσει σκυλόσπιστα

κάποιοι «φιλόζωοι» που ταϊζουν τα σκυλά-

κια και έχουν γίνει αγέλη, που μπορεί να σε

φάνε, αν τολμήσεις να περάσεις πεζός από

εκεί.

Δεν τα γνωρίζει αυτά η Ομάδα Πυροπρο-

στασίας, αναρωτήθηκε.

Φοίνικες πεταμένοι μέσα στο δάσος, ιδιαί-

τερα επικίνδυνοι για φωτιά.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Κώστας

Ανδριόπουλος, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν

αδυναμίες στο Δήμο να ανταπεξέλθει σε

κάποια πράγματα. Για το ανοιχτό οικόπεδο,

αναζητούν τον ιδιοκτήτη, και δεν τον βρί-

σκουν.

Σ.Σ. Αλλά, αφού οι όμοροι ιδιοκτήτες κά-
νουν χρήση του οικοπέδου, δεν θα ΄πρεπε
να το καθαρίζουν, αντί να το χρησιμοποι-
ούν ως χωματερή;
Και όμοροι χρήστες και άμοιροι ευθυνών
δεν γίνεται. 

Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους.
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Ημέρες δημιουργίας 

& Πολιτισμού στη Βούλα

Άλλη μια χρονιά τα σχολεία της Βούλας (Νηπια-

γωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια) κλείνουν τη σχο-

λική χρονιά με εκδηλώσεις πολιτισμού μαζί με τα

τμήματα της  Πνευματικής Εστίας του Δήμου Βού-

λας (ΠΕΒ).

Οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από το περασμένο

Σάββατο 22 Μαϊου. Το πρόγραμμα συνεχίζεται.

Ετσι ακολουθούν:

Δευτέρα 28/6 έως Κυριακή 4/7 θα εκτεθούν έργα

της ζωγράφου Κορίννας με θέμα «Υπάρχει ακόμα
ελπίδα», στην «Ιωνία» 7-9μ.μ.

Τετάρτη 30 Ιουλίου το θεατρικό εργαστήρι θα κλείσει

με θεατρική παράσταση και  το σημειολογικό τίτλο του

έργου «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» των Αλ. Σακελλάρι-

ου & Χρ. Γιαννακόπουλου, στην “Ιωνία”, ώρα 8μ.μ.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ & ΑΛΙΜΟΥ 
ΜΕ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΕΒΕΝΙΟΥ

Τα ΚΑΠΗ των Δήμων Βάρης και Αλίμου διοργανώνουν

την Πέμπτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο

χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βάρης (οδός Άττιδος)

μουσική λαϊκή βραδιά με τη λαϊκή ορχήστρα του Γιάννη

Πρεβενιού, και υπόσχονται μία βραδιά γεμάτη τραγούδι

και χορό!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

στο ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ

Ο Δήμος Βάρης με σύνθημα «ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ, ΧΑΡΙΣΕ

ΖΩΗ» καλεί τους πολίτες του Δήμου να δώσουν και πά-

λι το «παρών» στην Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου

Βάρης, που διοργανώνεται την Τετάρτη 07/07/10 και

ώρες 16:00 – 19:00 στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ. Το αί-

μα δεν παράγεται, δίνεται μόνο από άνθρωπο σε άν-

θρωπο. Από άνθρωπο, που σέβεται και εκτιμά την αξία

της ζωής σε άνθρωπο, που το έχει ανάγκη για να παρα-

μείνει σε αυτήν. «Η Αιμοδοσία βασίζεται αποκλειστικά

σε εθελοντές, ανθρώπους με υψηλό το αίσθημα της

προσφοράς και της ευθύνης προς τον συνάνθρωπο. Ο

Δήμος Βάρης καλεί όλους τους πολίτες της περιοχής

στη μεγάλη οικογένεια των Εθελοντών Αιμοδοτών.

Οι  μαγικές σβούρες  και ο σκηνοθέτης

Δημήτρης  Αδάμης, οι δημιουργοί  της

παράστασης «Σίτος Σιταράκις, αυτός ο

Μεγάλος μικρός», που αγαπήθηκε πο-

λύ από τα παιδιά, έρχονται για να διη-

γηθούν ένα  υπέροχο ελληνικό παρα-

δοσιακό παραμύθι στη Νέα Μάκρη!!!

Είναι το παραμύθι που κατάγεται από

τα βάθη μιας Ελλάδας που αγαπάμε

και που έχει γνωρίσει δεκάδες πα-

ραλλαγές. Τότε που γιαγιάδες και

παραμυθάδες έδιναν με τις ιστορίες

τους εξήγηση στα φαινόμενα της φύ-

σης, στα μαγικά μυστικά αυτού του

κόσμου. Τότε που τα παραμύθια

έστρεφαν τα βλέμματα των παιδιών

ψηλά στον ουρανό για να ακολουθή-

σουν τον δρόμο των αστεριών.

Ήταν και δεν ήταν, σε ένα τόπο μα-

κρινό και κοντινό συνάμα, ένα κορί-

τσι, η Πούλια. Ζούσε μαζί με τον βα-

σιλιά πατέρα της που είχε παντρευτεί

μιαν άλλη γυναίκα. Αυτή η γυναίκα

είχε ένα γιο, τον Αυγερινό. Στο πρό-

σωπό του η Πούλια θα βρει τον καλύ-

τερο αδερφό, το φύλακα άγγελό της.

Όμως η μητέρα του Αυγερινού είναι

μάγισσα και έχει άλλα σχέδια. Ο Αυ-

γερινός θα  προστατέψει την Πούλια

και οι δυο τους θα βρεθούν μακριά.

Κάποια στιγμή οι ήρωες του παραμυ-

θιού  θα ζήσουν μια μαγική μεταμόρ-

φωση. Ο Αυγερινός γίνεται ελάφι! Το

κορίτσι και το ελάφι συνεχίζουν μαζί.

Η αλήθεια και η αδερφική αγάπη αυ-

τών των δυο παιδιών θα νικήσει το

κακό και θα τα οδηγήσει να λάμψουν

στον ουρανό σαν τα δυο φωτεινά

αστέρια που ακόμα μας φωτίζουν,

τον Αυγερινό και την Πούλια.

Τα παιδιά, στην παράσταση θα μπουν

στον κόσμο μιας έναστρης νυχτιάς,

καθώς αστεράκια θα προβάλουν μα-

γικά παντού. Η ευαισθησία και το χι-

ούμορ εναλλάσσονται συνεχώς. Τα μι-

κρότερα παιδιά θα αγαπήσουν το πιο

περιπετειώδες και τρυφερό παραμύθι

που έχει γραφτεί ενώ τα μεγαλύτερα

θα ταυτιστούν με τους δύο ήρωες-

έφηβους που απέδειξαν πως η αγάπη

είναι ένα  φωτεινό αστέρι, πάνω από

την κακία, το θυμό και την οργή.

Μια μεγάλη αποκάλυψη της παρά-

στασης είναι η μουσική της. 

Τα παιδιά θα απολαύσουν τον άγνω-

στο, στους πολλούς, κύκλο τραγου-

διών του υπέροχου  Μωρίς Ραβέλ,

βασισμένο σε ελληνικά δημοτικά

τραγούδια! 
Σκηνοθεσία : Δημήτρης  Αδάμης

Σκηνικά : Χριστίνα  Κωστέα 

Κοστούμια : Αλέξανδρος  Κομπόγιωργας

Κίνηση - Χορογραφία: Άρτεμις Ιγνατίου

Ενορχήστρωση-Διασκευή: Γιώργος Κων-

σταντινίδης

Μουσική  φινάλε: Τ. Ζωγράφου

Στίχοι-Μουσική Επιμέλεια: Δ.Αδάμης

Φωτισμοί : Γιώργος  Ανεστόπουλος

Παίζουν οι ηθοποιοί:  Νίκη Αναστασίου,

Αντώνης Γκρίτσης, Κων/νος Μπούντας,

Δημήτρης Πάσσος, Έλενα Σταμάτη, Νίκος

Σταματόπουλος, Μαριλίζα  Χρονέα.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ:  12  ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν.ΜΑΚΡΗΣ

«Ο Αυγερινός και η Πούλια»
του Δημήτρη Αδάμη - από τις  μαγικές σβούρες

Η πιο λαμπερή παράσταση για παιδιά στη Νέα Μάκρη

ΣΑΒΒΑΤΟ, 03  ΙΟΥΛΙΟΥ, 9μ.μ. Αμφιθέατρο Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης

Ο Πολιτιστικός και Φιλολογικός

Σύλλογος Σπάτων “Οι φίλοι της

Γνώσης” οργανώνουν την Κυριακή

27 Ιουνίου, στις 8μ.μ. παρουσίαση

του λευκώματος “Εν Εκκλησίαις

ευλογείτε τον Θεόν”, ένα οδοιπο-

ρικό στα ξωκκλήσια και τις εκκλη-

σίες των Σπάτων.

Η εκδήλωση θα γίνει στον περίβο-

λο του Προφήτη Ηλία (Ηρακλείου

2 Σπάτα).

“Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν”
ένα οδοιπορικό στα ξωκκλήσια και τις εκκλησίες των Σπάτων

«Όταν χορεύουμε τα δυο,
σφίξε μου το χεράκι»

Το Τμήμα Ελληνικών Χορών του Πνευμα-

τικού Κέντρου Δήμου Καλυβίων πραγμα-

τοποιεί το Σάββατο 26 Ιουνίου στις 9 μ.μ.

την ετήσια καλοκαιρινή παράστασή του με

τίτλο «Όταν χορεύουμε τα δυο, σφίξε μου
το χεράκι»,  με την οποία ολοκληρώνεται

η φετινή περίοδος, στο Α΄ Δημοτικό Σχο-

λείο Καλυβίων.

Στην παράσταση συμμετέχουν το Τμήμα

Κρουστών υπό τη διεύθυνση της Κατερί-

νας Μητροπούλου και ο Πνευματικός και

Πολιτιστικός Όμιλος Νέων Παλατίων

Ωρωπού.  Τη διδασκαλία των χορών  έχει

ο χοροδιδάσκαλος Γιάννης Κοντογιάννης. 
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“Το παραμύθι χωρίς όνομα”

Η θεατρική ομάδα του Γενικού Λυκείου Βάρης

θα δώσει τη θεατρική παράσταση “Το παραμύ-

θι χωρίς όνομα” του Ιάκωβου Καμπανέλλη, την

Τρίτη & Τετάρτη 29 & 30 Ιουνίου στις 8.30μ.μ.

στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 [Η] 
26 & 27 Ιουνίου - Ώρα έναρξης 9:00

Schaubühne Berlin 

– Thomas Ostermeier 

Ερρίκου Ίψεν 

Τζον Γαβριήλ Μπόρκμαν
Στα γερμανικά με ελληνικού υπέρτιτλους

Ο Τόμας Οστερμάιερ, ένας από τους σημαντικότερους

σκηνοθέτες της σύγχρονης ευρωπαϊκής θεατρικής σκη-

νής, γνωστός για την προτίμησή του και την ιδιαίτερα

ανατρεπτική ματιά του πάνω στα κλασικά θεατρικά έρ-

γα, επισκέπτεται και φέτος -για πέμπτη φορά- το Φεστι-

βάλ Αθηνών, με τον θίασο της θρυλικής Schaubühne

Berlin. Ο Τζον Γαβριήλ Μπόρκμαν του Χένρικ Ίψεν που

παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό, έχει γνωρίσει τέτοια

επιτυχία στην Ευρώπη, που παραμένει στο ρεπερτόριο

του θιάσου από το 2008.

Τζον Γαβριήλ Μπόρκμαν
Το έργο αυτό είναι το προτελευταίο (1896) που έγραψε

ο Νορβηγός συγγραφέας Ο  Μπόρκμαν, ένας αποτυχη-

μένος τραπεζίτης που καταχράστηκε εκατομμύρια, μετά

τα χρόνια που πέρασε στη φυλακή αποφασίζει να μείνει

κλεισμένος στο δωμάτιό του μέχρι το θάνατό του. Η

ζωή του ήταν πάντα μία προσπάθεια για την κατάκτηση

πλούτου και της εξουσίας, με οποιοδήποτε κόστος: πα-

ρότι ερωτευμένος με την Έλλα, παντρεύεται την δίδυμη

αδερφή της, Γκούνχιλ, προκειμένου να εκμεταλλευτεί

την περιουσία της. Τώρα η Γκούνχιλ τον μισεί και η Έλ-

λα είναι βαριά άρρωστη. Παρά την καταστροφή που έχει

προκαλέσει στους άλλους και στον εαυτό του, δεν έχει

χορτάσει δόξα και χρήμα. Μέσω του γιου του θέλει να

αποκαταστήσει το όνομα των Μπόρκμαν και να ανελι-

χθεί ξανά στην κοινωνική και οικονομική πυραμίδα. Ο

Ίψεν φτιάχνει το πορτραίτο ενός ανθρώπου που είναι

τόσο παθιασμένος με την εξουσία και τον πλούτο, που

τα τοποθετεί όχι μόνο πάνω από τον νόμο, αλλά και πά-

νω από την ανθρώπινη αξία.

Διάρκεια: 1 ώρα και 50 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Cinemascope
ένα ντοκιμαντέρ για το τέλος του κόσμου

Ένα φάντασμα πλανάται πάνω από την Ευρώπη...

3-27 Ιουνίου (Πέμπτη έως Κυριακή)

Ώρα έναρξης 9:30

Ομάδα blitz

Οι πάντα δραστήριοι και πρωτοπόροι blitz παρουσιά-

ζουν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών τη νέα τους

δουλειά, μια νέα σκηνική φόρμα που κινείται ανάμεσα

σε θέατρο και κινηματογράφο, με τον τίτλο Cinemas-

cope. Οι θεατές, φορώντας ασύρματα ακουστικά πα-

ρακολουθούν μέσα από τη μεγάλη τζαμαρία του πο-

λυχώρου BIOS αυτό που εκτυλίσσεται έξω. Ο δραμα-

τικός χρόνος της παράστασης είναι οι δύο τελευταίες

ώρες πριν το τέλος του κόσμου. Χωρίς κανένας να ξέ-

ρει γιατί και πώς, ο κόσμος τελειώνει. Παρατηρώντας

την αδιάκοπη κίνηση των περαστικών, σκηνοθετημένη

αλλά και αυθόρμητη, οι θεατές παρακολουθούν..... 

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη
Ο Δήμος Βάρης και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου (ΠΚΔΒ)

διοργανώνουν και φέτος το καλοκαίρι Φεστιβάλ πολιτιστικών

εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Κυριακή 27 Ιουνίου - Solea Flamenca

Χορός και μουσική σε παραδοσιακούς ήχους Ισπανικού Fla-

menco. Λιμάνι Βάρκιζας, 20.30

Κυριακή 4 Ιουλίου - Παραδοσιακοί χοροί

Βραδιά παραδοσιακών χορών με τη συμμετοχή δέκα χορευτι-

κών συγκροτημάτων από διάφορους Δήμους & Συλλόγους με

χορούς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Συμμετέχει η ορχήστρα του Γιώργου Κωτσίνη

Λιμάνι Βάρκιζας, 20.00

Παρασκευή 9 Ιουλίου - Βραδιά Οπερέτας

Ελληνική Οπερέτα με καλλιτέχνες της Εθνικής Λυρικής Σκη-

νής.  Λιμάνι Βάρκιζας, 21.00

Τετάρτη 14 Ιουλίου Βραδιά Κουβανέζικης Μουσικής με το

συγκρότημα Cubanita Son Λιμάνι Βάρκιζας, 21.00

Κυριακή 18 Ιουλίου Συναυλία με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και

την ορχήστρα του. Λιμάνι Βάρκιζας, 21.00

Δευτέρα 19 Ιουλίου Μουσική βραδιά στο Κόρμπι - δίπλα στην

παιδική χαρά, 21.00

Σάββατο 24 Ιουλίου Συναυλία με Ελένη Τσαλιγοπούλου – Δή-

μητρα Γαλάνη & Imam Baildi Στάδιο Βάρης, 21.00

Είσοδος 15€. Προπώληση εισιτηρίων στο Δήμο Βάρης. 

Εισιτήρια θα πωλούνται και την ημέρα της συναυλίας στα τα-

μεία του σταδίου Βάρης

Σάββατο 31 Ιουλίου 

Λαϊκή Μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Γιάννη Πρεβε-

νιού “Ακούρδιστοι”, Παιδική χαρά Χέρωμα, 21.00

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στη Βάρη

ΕΚΔΡΟΜΗ με παράσταση

«ΙΠΠΗΣ» στην Επίδαυρο με
την Πνευματική Εστία Βούλας

Η Πνευματική Εστία Βούλας οργανώνει κρουαζιέρα

στην Επίδαυρο, το Σάββατο 3 Ιουλίου, για την πα-

ράσταση «ΙΠΠΗΣ» του Αριστοφάνη από το ΔΗΠΕ-

ΘΕ Αγρινίου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαϊδη, με

τον Παύλο Χαϊκάλη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δηλώσεις τηλέφωνα: 2108952241 & 210 8958327.

Πρόγραμμα κρουαζιέρας

16:00  Συγκέντρωση έξω από την πνευματική εστία Βού-

λας  και μεταφορά στη μαρίνα Βουλιαγμένης

17:00 Επιβίβαση και  αναχώρηση του πλοίου «Μανταλέ-

να»  από τη μαρίνα Βουλιαγμένης.

19:30 Άφιξη στην Παλαιά Επίδαυρο.

Μεταφορά με πούλμαν  στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύ-

ρου για την  θεατρική παράσταση “Ιππής” (Αριστοφάνης)   

Σκηνοθεσία: Βασίλης Νικολαϊδης

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Αρμένης, Παύλος Χαϊκάλης

,Γιάννης Κοτσαρίνης, Θύμιος Κούκιος, Σαμψών Φύτρος

Συμμετέχει 14μελής Χορός 

24:00 Επιστροφή με δείπνο, μουσική και χορό στο πλοίο

02:30 Άφιξη στη μαρίνα Βουλιαγμένης. 

Ολα περιλαμβάνονται στην τιμή της εκδρομής.

Για συμμετοχή καλέστε: Dyna travel  210 8994930 και 

Πνευμ. Εστία Βούλας Τηλ/Fax: 210 8952241 & Τηλ: 8958327

Φιλαρμονική συνάντηση
κάτω από το Αττικό Φεγγάρι

στο Μαρκόπουλο

Μοναδική συνάντηση της φιλαρμονικής Μαρκοπούλου με

τη μπάντα του κολεγίου Augustana Performing and Visual

Arts, από την πολιτεία της Νότιας Ντακότα (ΗΠΑ), το Σάβ-

βατο 26 Ιουνίου στις 8.30 στο “Μύλο” στην πλατεία Εμπει-

ρίκου, εγκαινιάζοντας τις καλοκαιρινές εκ-

δηλώσεις.

Ενα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα με δρώ-

μενα από τη “Μάσκα του Ζορό” και το “Φά-

ουστ” μέχρι τους Beatlies και τους Deep

Purple.

Στον ίδιο χώρο, την Κυριακή 27 Ιουνίου στις 8.30 θα

πραγματοποιηθεί συναυλία των σχολών της Φιλαρ-

μονικής Μαρκοπούλου (φλάουτα, κλαρινέτα, σαξό-

φωνα, τρομπέτες, κόρνα, τρομπόνια και τούμπες).

Ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης, διορ-

γανώνει την Παρασκευή 2 Ιουλίου στις

9:00μ.μ. στις εγκαταστάσεις

του Ομίλου, τον θερινό χορό

για να γιορτάσουν την έναρξη της θε-

ρινής περιόδου.
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2500 χρόνια από τη μάχη του

ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

•Φέτος το 2010 γιορτάζει η ΕΛΛΑΔΑ και

μαζί όλος ο κόσμος τα 2500 χρόνια από

τη μάχη του ΜΑΡΑΘΩΝΑ το 490 π.Χ

• Ετοιμάζονται γιορτές, αναπαραστάσεις

της μάχης για να θυμηθούμε και να τιμή-

σουμε αυτούς τους 10.000 Αθηναίους

και 1.000 Πλαταιείς που σταμάτησαν εδώ στο ΜΑΡΑΘΩ-

ΝΑ τους κοσμοκράτορες Πέρσες, που έσωσαν την πε-

μπτουσία του Δυτικού Κόσμου και Θεμελίωσαν ΔΗΜΟ-

ΚΡΑΤΙΑ.

Σήμερα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ της Ελλάδος αποφάσισε να τιμήσει

τη ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ με τη δημιουργία ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ

στο Μαραθώνα… ΕΜΠΡΟΣ λοιπόν όλα τα σκουπίδια της

Αττικής και όχι μόνον, στο ΜΑΡΑΘΩΝΑ. Είναι τυχαία ή

εσκεμμένη η απόφαση αυτή!

Ας θυμηθούμε λίγο την Ιστορία μας

• Μετά το 490 π.Χ. έχουμε τον Πλάτωνα, το Σωκράτη, τον

Παρθενώνα,… 

Ίσως χωρίς τη νίκη στο Μαραθώνα να μην υπήρχαν  όλα

αυτά.

• Ότι οι Αρχαίοι Αθηναίοι τιμούσαν τη μάχη του Μαραθώ-

να με θρησκευτικές τελετές, με προσφορά κτερισμάτων,

με τη δημιουργία μνημείων της μάχης: Τοιχογραφία Ποικί-

λης Στοάς, με ανάγλυφο της μάχης στο ναό της Νίκης, …

ΟΛΟΙ  ΕΜΕΙΣ

Κάτοικοι, κόμματα, Σύλλογοι και Φορείς προστασίας του

περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς οι χιλιά-

δες πολίτες  που υπέγραψαν κατά της δημιουργίας ΧΥΤΑ

στο Μαραθώνα

• Όλοι εσείς οι πολιτικοί ηγέτες της Ελλάδας του 2010 και

ιδιαίτερα εσείς κ.κ. Υπουργοί του Πολιτισμού και του Πε-

ριβάλλοντοςνα σταματήσετε τη δημιουργία ΧΥΤΑ- ΧΥΤΥ

στο Μαραθώνα. 

ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ είναι κομμάτι ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, σύμβολο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ των λα-

ών. 

Τα σκουπίδια μας να τα διαχειριστούμε όπως όλες οι σύγ-

χρονες  κοινωνίες στην Ελλάδα και την  Ευρώπη.

Το ΔΣ των Φίλων του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

ΣΤΗ ΒΑΡΗ

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ανάρτηση της πρά-

ξης εφαρμογής του υπόλοιπου Ασυρμάτου η οποία

θα διαρκέσει 15 ημέρες από τη Δευτέρα 21 Ιουνί-

ου 2010 όπου κι έγινε η ανάρτηση. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως λάβουν γνώ-

ση. Μπορούν να προσέρχονται στον Δήμο Βάρης

εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρε-

σία του Δήμου.

Θα προχωρήσει 

ολοταχώς 

η οδοποιΐα στη Βάρη 

Υπεγράφη το δάνειο

Σημαντικό νέο για τη Βάρη, και ιδι-

αίτερα για τις συνοικίες που περι-

μένουν χρόνια την οδοποιΐα, η εί-

δηση ότι υπεγράφη, 24 Ιουνίου, με-

ταξύ του δημάρχου Βάρης Πανα-

γιώτη Καπετανέα και των εκπρο-

σώπων του Ταμείου Παρακαταθη-

κών και Δανείων, το εγκεκριμένο

δάνειο του Δήμου Βάρης ύψους 1 εκατομμυρίου ευ-

ρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη

Δημοτική Οδοποιϊα του Δήμου Βάρης (Ασύρματος,

Μηλαδέζα κ.ά.). Η κατασκευή των νέων οδών (από

την Μουτούση κ.λπ.) έχει ήδη ξεκινήσει.

Ηταν ένας αγώνας δρόμου για το Δήμαρχο από

την αρχή της θητείας του, η οδοποιΐα, γιατί θα λύ-

σει σοβαρά προβλήματα περιβαλλοντικά και πλημ-

μυρών στις περιοχές όπου θα γίνουν οι δρόμοι.

Συντήρηση οδών προς

Βαρνάβα και Κάλαμο

Υπεγράφη από τον Νομάρχη  Λ. Κουρή η σύμβαση με

ανάδοχο μετά από διαγωνισμό, του έργου «Συντήρηση

της Περιφερειακής οδού Καπανδριτίου και λοιπών οδών

που οδηγούν προς τις περιοχές Βαρνάβα και Καλάμου».

Το έργο έχει προϋπολογισμό 625.000 € και προβλέπεται

να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες.

Βρεφονηπιακός Σταθμός

στην Αρτέμιδα

Εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, η σύναψη

προγραμματικής σύμβασης για τη δημιουργία Βρεφο-

νηπιακού σταθμού στον Δήμο Αρτέμιδας. 

Στην εισήγησή του ο Νομάρχης Λ. Κουρής αναφέρθη-

κε στην δέσμευση της Νομαρχίας να δημιουργήσει

σύγχρονες κοινωνικές υποδομές σε όλους τους Δή-

μους και τις Κοινότητες της περιοχής και τόνισε ότι η

κατασκευή και ο εξοπλισμός βρεφονηπιακών σταθμών

αποτελεί σημαντική βοήθεια για την εργαζόμενη μητέ-

ρα, ιδιαίτερα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που

βιώνει η χώρα.

Για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται χρηματοδό-

τηση συνολικού προϋπολογισμού 590.000 €, δαπάνη

που θα κατανεμηθεί κατά 80% στην Νομαρχία Ανατο-

λικής Αττικής με το ποσό των 472.000 Ευρώ και κατά

20% στον Δήμο Αρτέμιδας με το ποσό των 118.000

Ευρώ.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 625.000 € και προβλέπε-

ται να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες.

Ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία

Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας

Ανατολικής Αττικής σε συνεργα-

σία με διαπιστευμένο εργαστήριο

το πρόγραμμα ελέγχου της ποιό-

τητας νερού ανθρώπινης κατανά-

λωσης στους 44 Δήμους και Κοι-

νότητες της Ανατολικής Αττικής.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε

δειγματοληψίες νερού για χημι-

κές (PH, NH4, ηλεκτρική αγωγι-

μότητα, χρώμα, θολότητα) και μι-

κροβιολογικές (κολοβακτηριοει-

δή, κολοβακτηρίδια, εντερόκοκ-

κοι, αερόβιοι μικροοργανισμοί)

αναλύσεις καθώς και την συλλο-

γή των στοιχείων για τους υπό-

λοιπους παράγοντες του συστή-

ματος που επηρεάζουν την ποιό-

τητα του νερού όπως η εφαρμογή

κατάλληλης απολύμανσης του νε-

ρού, ο επαρκής της έλεγχος, η

επίδραση των συστημάτων απο-

χέτευσης κλπ.

Από τις αναλύσεις των δειγμάτων

νερού που ελήφθησαν από 275

σημεία των δικτύων ύδρευσης

προέκυψαν τα εξής συμπεράσμα-

τα:

• Όλες οι ποιοτικές παράμετροι

του πόσιμου νερού βρίσκονται

εντός των προβλεπομένων από

την νομοθεσία ορίων.

• H πλειοψηφία των Δήμων και

Κοινοτήτων της Ανατολικής Αττι-

κής υδροδοτείται με νερό της ΕΥ-

ΔΑΠ, ενώ μικρό ποσοστό χρησι-

μοποιεί είτε αποκλειστικά νερό

γεωτρήσεων, είτε ανάμειξη του

νερού της ΕΥΔΑΠ με νερό από

γεωτρήσεις επικουρικά κατά τους

θερινούς μήνες.

Επίσης λόγω της ρύπανσης του

υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτε-

ρης περιοχής του Ασωπού από τα

βιομηχανικά απόβλητα της βιομη-

χανικής ζώνης της Βοιωτίας

πραγματοποιήθηκαν, σε συνεργα-

σία με το Γενικό Χημείο του Κρά-

τους, αναλύσεις του πόσιμου νε-

ρού των ΟΤΑ Βορειοανατολικής

Αττικής που υδρεύονται από γεω-

τρήσεις της περιοχής Μαυροσου-

βάλας Αττικής για ανίχνευση εξα-

σθενούς χρωμίου.

Από αυτές τις αναλύσεις προέκυ-

ψε ότι το πόσιμο νερό είναι από-

λυτα ασφαλές και εντός των προ-

βλεπόμενων ορίων όπως αυτά

ορίζονται από την Υπουργική

Απόφαση Υ2/2600/01.

Ελεγχος νερού σε 44 Δήμους και

Κοινότητες της Ανατολικής Αττικής

Το πόσιμο νερό είναι απόλυτα

ασφαλές, αποφαίνεται η Νομαρχία
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας

Ο Δ. Κιούκης, χρησιμοποιώντας

γλωσσική ακηδεία, στο έκτακτο δη-

μοτικό συμβούλιο της 23/6, επετέ-

θη στον Αγγελο Αποστολάτο, κατη-

γορώντας τον ότι γέμισε την παρα-

λία νυχτερινά κέντρα όταν ήταν δή-

μαρχος.

Ο Αγγ. Αποστολάτος επικαλέστηκε

τον Δήμαρχο Γ. Μάντεση, λέγο-

ντας: Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να

μου πείτε ένα νυχτομάγαζο που

έφτιαξα επί θητείας μου; Ήσασταν

πρόεδρος τότε και πολλοί από τους

συμβούλους της πλειοψηφίας σή-

μερα ήταν σύμβουλοι και τότε.

Ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης, πράγμα-

τι στάθηκε στο κύρος του, και είπε

την αλήθεια.

«Το 1987 βρήκαμε να λειτουργούν το

Le Palmier, το Σμαράγδι σαν ταβέρ-

να, το Βο δούλευε όπως δουλεύει και

σήμερα, το Rive το ίδιο, αυτός εδώ ο

χώρος του Δημαρχείου ήταν ήδη

εγκαταλειμένος από το Catering και

ήταν κλειστό. Εδώ άνοιξε το La Playa

ως εστιατόριο και όχι όπως έγινε με-

τά. Το Αρχιπέλαγος το βρήκε ο Απο-

στολάτος ως νυχτερινό κέντρο και

κατέβαιναν τα μεγάλα ονόματα της

πίστας τότε (Στανίση κλπ.). Κατέβαι-

νε ο αείμνηστος Παπανδρέου και χό-

ρευε…».

Το Πολιτιστικό Κέντρο

έγινε Catering

Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι

το σημερινό Δημαρχείο ήταν το

«Pamela’s”, που το 1984 δόθηκε

από την τότε Κυβέρνηση στο Δή-

μο για να γίνει Πολιτιστικό Κέ-

ντρο. Ο Ιωάννης Κιούκης αντ’ αυ-

τού το ενοικίασε ως Catering. Και

μετέπειτα έγινε το La Playa. 

Είπε χαρακτηριστικά ο υιός Κιού-

κης: «Πήρε ο Γιάννης ο Κιούκης,
αυτό το κτίριο. Το πήρε για να γί-
νει πολιτιστικό κέντρο. Και πα-
ράλληλα να γίνει και δημοτική
επιχείρηση. Ο τότε νεοσύστατος
Δήμος που δεν είχε την υποδομή
και τα έσοδα, έκανε 2 χρόνια για
να καταλήξει τι μπορεί να γίνει.
Το αποτέλεσμα ήταν μεγάλα συμ-
φέροντα νυχτερινών κέντρων,
δεν λέω όνομα, αλλά στη συνέ-
χεια εγκαταστάθηκαν στην Γλυ-
φάδα, προσπάθησαν με παρεμβά-
σεις τους να ακυρώσουν την πα-
ραχώρηση και να γυρίσει το κτίριο
αυτό στον ΕΟΤ για να γίνει μπου-
ζουκομάγαζο. Τότε βρέθηκε η λύ-
ση να μισθωθεί με απόφαση του
ΕΟΤ στην  Olympic Catering, η
οποία ήταν μια προβληματική
επιχείρηση.
Φτιάξανε το μαγαζί αυτό, που για
να το κάνει ο Δήμος έπρεπε να
δαπανήσει τον προϋπολογισμό
ενός έτους, δεν πήγε καλά το μα-
γαζί, εγκαταλείφθηκε και ήρθε και
το πήρε ο κ. Αποστολάτος, πολύ
καλά έκανε και έβαλε το Δημαρ-
χείο, πολύ καλά έκανε και το έδω-
σε σε καφετέρια…».
Και απορεί κανείς, πέραν από τις

φοβερές ανακρίβειες που περι-

γράφει,  ποιος λοιπόν μετέτρεψε

το πολιτιστικό κέντρο σε μαγαζί;

Ο ίδιος ο υιός Κιούκης ομολογεί

ότι το έκανε ο πατέρας του, κάτω

από την πίεση μεγάλων συμφε-

ρόντων!!!

Και ο ίδιος ο Κιούκης ομολογεί ότι

ο Αποστολάτος το έκανε καφετέ-

ρια το La Playa. Δεν το έκανε νυ-

χτερινό κέντρο!

Διέψευσε τον Κιούκη όσον

αφορά το Δημαρχείο

Στις αιτιάσεις του Κιούκη ότi δεν

ενήργησε ορθά ο Αποστολάτος

στην μίσθωση με το La playa, δευ-

ψεύσθη από το Δήμαρχο Γ. Μά-

ντεση λέγοντας:

Όταν έκανε την εκδήλωση ενδια-
φέροντος ο Αποστολάτος για το
La playa το 50% θα το έπαιρνε ο
Δήμος για τον καθαρισμό της πα-
ραλίας και το άλλο 50% θα το έδι-
νε στον ΕΟΤ. Όταν ανέλαβα εγώ
ήρθε στο Δημόσιο Ταμείο Γλυφά-
δας, να μου κατασχέσουν 151
εκατομμύρια δραχμές γιατί ουδέ-
ποτε αποδόθηκαν τα μισθώματα
στον ΕΟΤ.
Δεν έχει δίκηο ο Κιούκης.

Θανόπουλος: Κύριε Δήμαρχε, με

λυπεί το γεγονός ότι προσπαθεί-

τε να βάλετε μπλάνκο, στην ιστο-

ρία με τα νυχτερινά κέντρα.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης επεσήμα-

νε ότι συζητάμε θέματα που δεν είναι

απλά εκτός ημερήσιας διάταξης αλλά

είναι προεκλογικά, μια που σε 4 μήνες

έχουν εκλογές.

Τόσο η θητεία του κ. Αποστολάτου,

αλλά στον ίδιο περίπου βαθμό με το

ίδιο κριτήριο των 12 χρόνων, η παρα-

λία πόσο ελεύθερη και πόσο ανελεύ-

θερη είναι;

Εγώ δεν βλέπω καμία ποιοτική διαφο-

ρά στην παραλία, ούτε τότε  ούτε τώ-

ρα.

Αρα η κριτική είναι ίδια για όλα αυτά

τα χρόνια (το Palmier υπάρχει, το

Σμαράγδι, υπάρχει, το Βο υπάρχει).

Τόνισε ότι ο Δήμος είναι θεσμός και

πρέπει να μείνει έξω από συνδυα-

σμούς. Χαρακτήρισε σφάλμα τη συμ-

μετοχή του Δήμου σε μια δραστηριό-

τητα ενός συνδυασμού, όσον αφορά

την κατάληψη του κάμπινγκ.

Γίνεται μία μάχη στην παραλιακή ζώ-

νη. Εκεί που πήγατε δεν είναι πλαζ.

Είδατε ότι οι μηνύσεις για τις πλαζ

έγιναν. Και κινδυνεύουμε να γίνει

ένας συμψηφισμός…

Η μάχη για την παραλία είναι στη Β’

πλαζ και στην Α΄ πλαζ. Εκεί που είναι

συντεταγμένος ο στρατός.

Ποιος μιλάει!
Ο Δ. Κιούκης χαρακτήρισε τον Αγγ.

Αποστολάτο επικίνδυνο για την πόλη,

“γιατί είναι ο ίδιος κατασκευαστής με-
γάλων τουριστικών κέντρων στην Κε-
φαλλονιά και το Βόλο!”
Σ.Σ.: Τότε πρέπει να φύγει το μισό δη-

μοτικό συμβούλιο και πρώτος πρώτος

ο ίδιος αφού ασχολείται με χωμα-

τουργικά και διετέλεσε μάλιστα Αντι-

δήμαρχος περιβάλλοντος!

Αγανάκτηση και αγωνία κατέθεσε

ο Παν. Σωτηρόπουλος υπεύθυνος

της πυροπροστασίας, γιατί έμεινε

η πόλη για δύο εβδομάδες, ανο-

χύρωτη, αφού το μοναδικό όχημα

πυρόσβεσης ήταν χαλασμένο και

το άλλο που το είχαν ακινητοποι-

ημένο, το απέσυραν για διάλυσή

του.

Εριξε δε τις ευθύνες στην Υπηρε-

σία περιβάλλοντος.

Α.Μπουζιάνη

Μετά λύπης μας παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην

περιοχή της Βουλιαγμένης σε σχέση με το ιστορικό

πλέον κτίσμα πρώην “Νηρηίδες”, που βρίσκεται στο

Καβούρι.

Πάγια θέση του συνδυασμού μας ήταν και είναι η δια-

φύλαξη της ακτής και της παραθαλάσσιας ζώνης από

οποιασδήποτε μορφής κέντρα διασκεδάσεως. 

Παρόλα αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώ-

νει ο καθένας από εμάς ότι, οι διαμαρτυρίες και οι

έντονες αντιδράσεις των κατοίκων που εναντιώνονται

στη κατεδάφιση του συγκεκριμένου κτηρίου έχουν βά-

ση. 

Πρώτον διότι είναι ξεκάθαρο πως η συγκεκριμένη από-

φαση έχει προσωπικά κίνητρα ιδίου οφέλους και δεύ-

τερον διότι το συγκεκριμένο κτήριο βρίσκεται εντός οι-

κοδομικής νησίδας και διαθέτει τις απαραίτητες άδει-

ες.

Με αυτά ως δεδομένα, καλούμε τον κ. Κασιδόκωστα

να επαναπροσδιορίσει αυτή του τη θέση και να μην

προχωρήσει στην καταστροφή του συγκεκριμένου χώ-

ρου, δίνοντας έτσι στην επόμενη δημοτική αρχή την

ευκαιρία να σχεδιάσει και να παρουσιάσει μια πλήρως

προσαρμοσμένη με το φυσικό κάλλος της περιοχής

πρόταση, για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, με το με-

γαλύτερο όφελος για τους κατοίκους.

Θεωρούμε πραγματικά κρίμα σε μια περίοδο που σε

όλη την Ελλάδα υπάρχει έλλειψη υποδομών, κτήρια

σαν το συγκεκριμένο να κατεδαφίζονται και να χάνε-

ται οποιαδήποτε δυνατότητα αξιοποίησής τους προς

το κοινό όφελος.

Παράλληλα, παροτρύνουμε τον κ. Κασιδόκωστα και το

δημοτικό συμβούλιο, να σκεφτούν  με το βλέμμα στο

μέλλον και να οραματιστούν το συγκεκριμένο χώρο ως

χώρο πολιτισμού για τους κατοίκους της Βουλιαγμέ-

νης και όχι μόνο.

Εμείς πιστεύουμε πως οι πρώην «Νηρηίδες», μπορούν

και πρέπει να γίνουν  ένα κέντρο πολιτισμού της πε-

ριοχής. 

Το νέο κτήριο «Φιλοξενία», 

Κέντρο Υποδοχής & Φιλοξενίας Πολιτισμού και Διε-

θνών Σχέσεων, μπορεί να είναι ένα δημοτικό διαμάντι

που θα διαθέτει τις υποδομές και τον εξοπλισμό για

την πραγμάτωση μικρών εκδηλώσεων όπως συναντή-

σεις κορυφής, μικρά συνέδρια, κυρίως διεθνούς χαρα-

κτήρα. Εκδηλώσεων δηλαδή που μόνο κύρος μπορούν

να προσδώσουν στον τόπο και την περιοχή.

Με αυτές τις προτάσεις και με δεδομένη τη βασική μας

αρχή για διαφύλαξη και ανάδειξη της παράκτιας ζώ-

νης, στεκόμαστε δίπλα στον αγώνα τον κατοίκων για

τη διάσωση του συγκεκριμένου κτηρίου και παραμέ-

νουμε στη διάθεση του Δημάρχου και της Δημοτικής

Αρχής για να παρουσιάσουμε τον παραπάνω σχεδια-

σμό μας σε όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί.

Πάντα κοντά σας

Άγγελος Αποστολάτος

Δ.Α.Δ.Α με όραμα

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΝΗΡΗΙΔΕΣ»

με απόφαση του Δημάρχου Κασιδόκωστα

Αντίο 3ο

Γυμνάσιο-Λύκειο

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λος ενημέρωσε το σώμα στο

έκτακτο δημοτικό συμβού-

λιο, προ ημερησίας, ότι από

έγκυρη πληροφορία που εί-

χε από τον Μαγκριώτη, του

μετεφέρθη ότι η απαλλο-

τρίωση δεν θα γίνει, είναι

πολύ ακριβή και με την ένω-

ση του «Καλλικράτη» θα

υπάρξουν χώροι στη Βάρη!

Σ.Σ. Θυμάστε που σας τα
‘λεγα, όταν μιλούσαμε για
τον «Καλλικράτη»;

Την ίδια πληροφορία έχουμε

κι εμείς – εγκύρως – από με-

ριά της Βάρης.

Οσο κι αν «πονάει», η Μ.

Μαυραγάννη, ενοχλήθηκε

από τα όσα είπε ο Γρ. Κων-

σταντέλλος, (οι αλήθειες

πάντα πονάνε), δυστυχώς

όμως, «ξύπνησαν» αργά,

όπως περίπου είπε η Ηλ. Τσι-

ριγώτη τονίζοντας: «φοβά-
μαι ότι κοροϊδευόμαστε με-
ταξύ μας. Περιμέναμε δώδε-
κα χρόνια και έρχεστε τώρα
να λέτε τι;».

Πολιτικός αμοραλισμός
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Εκείνο το βράδυ βρεθήκαμε για λίγο κρασί,

βάλσαμο στη θύμηση της σημερινής κατά-

ντιας. Δεν βαριέσαι όμως· το μυαλό μας

αναπολούσε το παρελθόν της ανεμελιάς,

τριγύριζε στο παρόν της ντροπής και βα-

σανιζόταν για το μέλλον της απόγνωσης. 

Δεν ξέρω γιατί θυμήθηκα εκείνη τη ρήση

του σοφού Κρητικού πατέρα μου: 

«Αν δεν σε βάνει το στιβάνι,  όπου  θέλει
ας είναι ο νούς σου», 
μου την έδινε οσάκις  τον ρωτούσα: «Είσαι
καλά πατέρα;».
Του πατέρα μου πονούσε το πόδι του, από

ένα “θεραπευμένο” σπάσιμο και με την πα-

ραβολική απάντηση εννοούσε, πως όταν

σε στενεύει το παπούτσι,  το μυαλό σου

πάντα πηγαίνει εκεί, στο πρόβλημα και σε

αποκόβει από κάθε χαρούμενη στιγμή.

Στη συζήτηση φτάσαμε στην συνηθισμένη

εύκολη λύση: «Αν ήμουν εγώ κυβερνήτης,
αν έκανα εγώ τις συμφωνίες», και άλλα τέ-

τοια “ελληνικά”, οπότε ξέσπασε ο αισιόδο-

ξος “Ελληναράς” της παρέας:  «Εγώ δεν
φοβάμαι. Περάσανε οι πατεράδες μας μα
και εμείς τόσα και τόσα. Και η Ελλάδα πο-
τέ δεν πέθανε και δεν πεθαίνει. Είναι σαν
τον Φοίνικα που ξαναγεννιέται από τις στά-
χτες του».
Σαν τον Φοίνικα λοιπόν! Για το μυθικό που-

λί τον Φοίνικα, πρώτος μάς μίλησε ο Ηρό-

δοτος (2,73).

«Έστι δε και άλλος όρνις ίρος  τω ούνομα
Φοίνιξ. Εγώ μεν ούκ είδον ειμή όσον γρα-
φή». Δηλαδή, υπάρχει και άλλο ιερό πουλί,

που το όνομα του είναι Φοίνικας. Όμως

εγώ, δεν το έχω ιδεί ποτέ, παρά μόνο σε

ζωγραφιά.   

Το πουλί λοιπόν αυτό κατάγεται από την

Αιθιοπία, και η ιστορία του είναι συνυφα-

σμένη με την Αίγυπτο και τη λατρεία του

Ηλίου,  του Ρα και  Όσιρη. Αυτό το πουλί

γνώρισε μεγάλη δημοτικότητα και έπαιξε

καθοριστικό ρόλο στη Ρώμη  τον 4ο π.Χ. αι-

ώνα,  αλλά ο μύθος του,  κατά καιρούς έρ-

χεται στην επικαιρότητα. 

Η Ρώμη,  όταν βρισκόταν σε κοινωνική και

πολιτική παρακμή έβλεπε στον Φοίνικα,

ένα σύμβολο διαιώνισης και ανανέωσης.

Μα και οι χριστιανοί της Ανατολής έφερ-

ναν στη μεριά τους, αυτόν τον ήδη από

τους ειδωλολάτρες αγκαλιασμένο μύθο,

“κατ΄άνθρωπον” (ad hominem) επιχείρημα

υπέρ της Ανάστασης του Χριστού και της

σάρκας, επιχείρημα για την αθανασία της

ψυχής και την αναγέννηση της ζωής. Σαν

έμβλημα της Φιλικής Εταιρείας δήλωνε

την ανάσταση του Γένους. Ο Καποδίστριας

συμβολικά και αλληγορικά, ονόμασε “Φοί-

νικες” τα πρώτα αργυρά νομίσματα που

έκοψε το 1928 στην Αίγινα. Η δικτατορία

της 21ης Απριλίου στην Αθήνα, αποτύπωσε

την εικόνα του μυθικού πουλιού Φοίνικα

στα ελληνικά νομίσματα και τη χρησιμοποί-

ησε σαν έμβλημα του κράτους  με τον συμ-

βολικό ένοπλο στρατιώτη στη μέση. 

Ο Φοίνικας λοιπόν, μοιάζει κάτι σαν μεγάλο

αετό, με ποικιλόχρωμο φτέρωμα, κόκκινο

της φωτιάς, ανοιχτό γαλάζιο, πορφυρό και

χρυσό. Λέγεται ότι ζει στην Αιθιοπία και

εμφανίζεται  κατά περιόδους  κάθε   500, ή

1461, ή 12.954, χρόνια. Αλλοι το χαρακτη-

ρίζουν σαν “επίτροπο” των περιόδων της

αιωνιότητας, (500 χρόνια η κάθε μια). Όταν

δε ο Φοίνικας αισθανθεί  ότι πλησιάζει το

τέλος της ζωής του,  μαζεύει αρωματικά

φυτά και προχωρεί σε θυμίαμα, με ένα εί-

δος φωτιάς που γίνεται συγχρόνως τάφος

και λίκνο  της καινούργιας του γέννησης.

Από τη φωτιά  καίγεται το πουλί και από τις

στάχτες της αναγεννιέται, εξ ού και η απει-

κόνιση του Φοίνικα να κάθεται επάνω στις

φλόγες. 

Στη μυθική ιστορία, κανένα άλλο πουλί δεν

παρουσιάζει τέτοιο βιολογικό φαινόμενο.

Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή στην

παρουσίαση του μύθου της αναγέννησής

του: Ο Φοίνικας πεθαίνει στη φωλιά του,

αφού πρώτα την έχει  ποτίσει με το σπέρ-

μα του. Τότε γεννιέται ένας καινούριος

Φοίνικας. Αυτός περισυλλέγει το νεκρό

σώμα του πατέρα του και το πηγαίνει στην

Ηλιούπολη, στην ιερή πόλη, για να το κά-

ψουν οι ιερείς του  Ήλιου, στον βωμό των

θεών. Και τότε πάλι - μετά από χρόνια - ξα-

ναγυρίζει στην Αιθιοπία.  Γι΄ αυτό και τη

μακρά διάρκεια  της ζωή του,  την ονόμα-

σαν Μεγάλο Ενιαυτό ή Μεγάλο Έτος. 

Και ξαναγυρίζοντας στο εν αρχή θέμα μας,

φαίνεται ή και καταφαίνεται ότι η ελπίδα

για την επιβίωση πλέον του Γένους  προ-

βάλλεται  από το πουλί, ο Φοίνικας. Προ-

σέξατε όμως, γιατί η αδράνεια ενός λαού

και αυτή η προσκόλληση στο “ποτέ δεν πε-
θαίνει και σαν το μυθικό πουλί  από την τέ-
φρα του ξαναγεννιέται”, φέρνει ενίοτε Φοί-

νικα με ενσωματωμένο  στρατιώτη...

«Κάποιες φριχτές εξώμορφες κρύβονται
στο σκοτάδι, /
υφαίνοντας αόρατους ιστούς σαν τις αρά-
χνες, /
για να αρπάξουν κάθε τι που περνά από τη
γειτονιά τους, /
και ύστερα αχόρταγα να το καταβροχθί-
σουν.»* 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

―――――――――

*Απόσπασμα από το  μεγάλο ποίημα, -συγκλονι-

στικό  ορατόριο θα έλεγα – “στις Γειτονιές του

Απείρου” του βραβευμένου Γιώργου Μαρινάκη,

ποιητή, λογοτέχνη  μουσικού, ηλεκτρολόγου μη-

χανικού.    
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Ο “Φοίνικας” 
το μυθικό πουλί

Τα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» είναι ένα πρόγραμμα

που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2009 και έφερε στο

προσκήνιο την πρόκληση της οικολογικής οικιακής

επένδυσης. Η συγκεκριμένη επένδυση αφορά την

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ιδιόκτη-

τες ταράτσες ή κεραμοσκεπές.

Το συγκεκριμέ-

νο πρόγραμμα

εισάγει μια νέα

προοπτική στον

οικιακό κτιριακό

τομέα. Η νέα

προοπτική αφο-

ρά την απεξάρ-

τηση από τους

ορυκτούς πό-

ρους, την εκπαί-

δευση στην χρή-

ση και αξιοποίη-

ση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση

των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου.

Αναλυτικότερα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτε-

λούνται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια τα οποία με την

σειρά τους αποτελούνται από τις φωτοβολταϊκές κυ-

ψέλες. Οι φωτοβολταϊκές κυψέλες αξιοποιούν την

προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπουν

σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. 

Το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα προωθείται μέσω καλω-

δίων στον μετατροπέα, ο οποίος το μετατρέπει σε

εναλλασσόμενο ρεύμα. Το εναλλασσόμενο ρεύμα με-

ταφέρεται στο νέο μετρητή της Δ.Ε.Η για τη μέτρηση

της παραγόμενης ενέργειας σε kwh.

Στο τέλος κάθε μήνα επιστρέφονται με πιστωτικό τιμο-

λόγιο τα χρήματα που αναλογούν στην ενέργεια που

παράχθηκε και δεν καταναλώθηκε. Η κάθε παραγόμενη

kwh πολλαπλασιάζεται επί την τιμή της (0,55/kwh) και

επί τα χρόνια (25 χρόνια) που είναι η διάρκεια του συμ-

βολαίου με τη Δ.Ε.Η. Έτσι υπολογίζεται το καθαρό κέρ-

δος του σύγχρονου μικρού παραγωγού ενέργειας. 

Οι προϋποθέσεις για τη βελτιστοποίηση της επένδυσης

είναι η δυνατότητα νότιου προσανατολισμού των πα-

νέλων και η ύπαρξη ικανού χώρου (από 70 τμ – 180 τμ)

επίπεδης ταράτσας ή επικλινής κεραμοσκεπής (50 τμ –

120 τμ). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε μία ταράτσα 140

τ.μ τοποθετούνται πανέλα συνολικής ισχύος 8 KW με

ετήσιο κέρδος 6.000 ευρώ και απόσβεση σε 5,5 χρόνια.

Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης, αποτελεί η ύπαρξη

θερμοσίφωνα ή ηλιοθερμικού συστήματος παραγωγής

ζεστού νερού.

«Ήταν σκοτάδι κι άβυσσος με ατέλειωτη  απραξία, κι ακραία

παραδοξότητα στα σύνορα του αγνώστου,

Μα μες στο επίπεδο κενό και την αέναη πλήξη,

μια αιθερόμορφη πνοή άρχισε να ανασαίνει»

(Από τη ποιητική συλλογή του Γιώργου Μαρινάκη

‘’Στις γειτονιές του απείρου ‘’)*

ΚΑΘΕ ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Από την Μπίμπα Γ. Κωνσταντίνα
Πολιτικό και Διοικητικό Επιστήμονα

Σύμβουλο Περιβάλλοντος ΜSc MA

Project Manager της EcoExpert
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Για τους βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο λόγος. Εκτός από

την επικείμενη κατάθεση του αν-ασφαλιστικού νομοσχε-

δίου είναι εξόχως πιθανό η κυβέρνηση να επιλέξει την

κοινοβουλευτική της «χρυσή ορδή»* –αντί των προεδρι-

κών διαταγμάτων- και για τις μεσαιωνικές επιδρομές στο

εργασιακό τοπίο.  Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληρο-

φορίες από κατευθυνόμενες κυβερνητικές διαρροές

στον Τύπο, ο Γ. Παπανδρέου έχει διαμηνύσει στους κυ-

βερνητικούς βουλευτές ότι η οποιαδήποτε διαφοροποίη-

σή τους στις επίμαχες ψηφοφορίες θα επισύρει την άμε-

ση διαγραφή τους και την προκήρυξη εκλογών με λίστα

πιστοποιημένων αρχηγικών φερεφώνων.

Τούτη την ώρα, που όλο και περισσότεροι Έλληνες πλη-

ροφορούνται και αντιλαμβάνονται ότι υπήρχαν κι άλλες,

απείρως συμφερότερες λύσεις εξόδου από την κρίση -

αλλά ο Γ. Παπανδρέου επέλεξε την προσυμφωνημένη

και άνωθεν διατεταγμένη κατοχή της Ελλάδας από την

γνωστή τρόϊκα των δανειστών, εκπλειστηριαστών και

αγοραστών μας- η στάση ενός εκάστου των βουλευτών

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τον φέρνει αντιμέτωπο με την αμετάκλητη

λαϊκή κρίση και απόφαση. Το δίλημμα που ως δαμόκλει-

ος σπάθη επικρέμαται της ψήφου τους είναι ξεκάθαρο:

«Είστε μ’ εμάς ή με τους άλλους»; Είναι γνωστοί οι άλ-

λοι. Είναι το διευθυντήριο της επιδιωκόμενης Παγκό-

σμιας Διακυβέρνησης, που μέσω των ελληνότυπων υπο-

χειρίων του μεθόδευσε την παγίδευση της ελληνικής οι-

κονομίας ώστε ν’ αγοράσουν οι παγκόσμιοι “ευεργέτες”

την στρατηγικής σημασίας γι’ αυτούς Ελλάδα αντί πινα-

κίου φακής.

Η μαυρομύτα γράφει. Τα γνωστά και μέχρι αηδίας χιλιο-

ειπωμένα φληναφήματα των ενσυνείδηταν καταχρα-

στών της λαϊκής εμπιστοσύνης και εκμεταλλευτών της

λαϊκής απελπισίας, όπως: «ο λαός εξέλεξε το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

για να βγάλει την χώρα από τα αδιέξοδα, στηρίζω την

κυβέρνηση στον αγώνα που δίνει για έξοδο από την κρί-

ση, ναι είναι αντι-λαϊκά τα μέτρα, αλλά αναγκαία και

αναπόφευκτα» κλπ, κλπ..., απλώς επιφυλάσσουν μιά θέ-

ση στις μαύρες δέλτους της Ιστορίας μας για όσους τα

παπαγαλίζουν. 

Θα σας θυμόμαστε όλους. Έναν-έναν με τ’ όνομά του. Η

ανοχή μας τελείωσε και η οργή μας θα ξεσπάσει αναπό-

τρεπτη και ασυγκράτητη εναντίον όσων πιθαμιαίων  ασε-

βούν στο αίμα των γιγάντων που θυσιάστηκαν για την

λευτεριά, την προκοπή και την αξιοπρέπεια της Ελλά-

δας. Θα παρασύρει η οργή μας, όλους όσους ευτελίζουν

τον τίμιο ιδρώτα του «απλού» Έλληνα, που φτύνει αίμα

για να μεγαλώσει και να σπουδάσει τα παιδιά του και

που στην συντριπτική πλειονότητά τους οι πολιτικοί μας

νταραβεριτζήδες και παπατζήδες δεν είναι άξιοι ούτε για

να του ξεσκονίσουν τα υποδήματα. Ο «παπάς» σχόλασε

καλόπαιδα. Μας τα πήρατε, μας τα ξαναπήρατε, τη μά-

θαμε πια τη «μηχανή», πως δουλεύει, για ποιούς δου-

λεύει και θα ζοριστείτε να ξαναβρείτε αρκετά κορόϊδα

της τράπουλας για να ξαναστήσετε το τραπεζάκι σας.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ...Ο αρχηγός

σας έχει δηλώσει ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κό-

στος. (Προκειμένου να φέρει σε πέρας την αποστολή

υποταγής και εκποίησης της Ελλάδας, που του έχουν

αναθέσει οι Μπιλντερμπέργκειοι καθοδηγητές του). Το

δικό σας πολιτικό κόστος που αναπόφευκτα καλείσθε να

διακυβεύσετε με την περαιτέρω στάση σας, δεν είναι η

διατήρηση, ή μη της βουλευτικής σας καρεκλίτσας. Είναι

το αν θα μπορείτε στο εξής να κυκλοφορείτε στον δρό-

μο όπως κάθε «απλός» Έλληνας. Να ψωνίζετε στο σου-

περμάρκετ, να φάτε σ’ ένα εστιατόριο, να πάτε στον κι-

νηματογράφο κι όλα αυτά χωρίς την αμφιβόλου επάρ-

κειας προστασία του αστυνομικού-συνοδού. Για σκε-

φτείτε το λιγάκι.

Δεν κάνουμε, προς Θεού, έκκληση στον πατριωτισμό

σας. Οι περισσότεροι το έχετε δηλώσει και αποδείξει ότι

είστε οπαδοί του «νεο-πατριωτισμού» που ψώνισε πριν

πολλά χρόνια ο αρχηγός σας στα πανέρια του Μπρού-

κλιν. Είστε επίσης οπαδοί των «εθνικών κόκκινων γραμ-

μών», που προσβάλουν το Έθνος και καπηλεύονται το τι-

μημένο στην παγκόσμια συνείδηση χρώμα του αίματος.

Επομένως, δεν σας ζητάμε τον παραλογισμό να εκτινα-

χθείτε ξαφνικά στο κοινοβουλευτικό ανάστημα ενός

Αλέκου Παναγούλη, ενός Γιάννη Ζίγδη, ενός Νίκου Μάρ-

τη. Σας ζητάμε να αφυπνίσετε το ένστικτο της προσωπι-

κής σας αυτοσυντήρησης, επειδή με όσα απεργάζεται ο

αρχηγός σας η μέρα που η Αθήνα θα θυμίζει Σαϊγκόν του

1973 δεν είναι μακριά.

Επιλέξτε λοιπόν ΤΩΡΑ. Η θα τον ακολουθήσετε στην

μοιραία καταβαράθρωσή του στην συνείδηση των Ελλή-

νων, ή θα συνταχθείτε με τους Έλληνες.

Η μαυρομύτα γράφει.

––––––––––––
*«Χρυσή Ορδή»: Έτσι αποκαλούσαν οι Μογγόλοι τον στρατό του Τζέν-

κις Χαν και των διαδόχων του.

Ηρθε η ώρα που πρέπει 

το μεγάλο ΝΑΙ ή το μεγάλο ΟΧΙ να πείτε
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Το έχουμε επανειλημμένως επισημάνει: Για την

κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην

Ελλάδα ευθύνονται κατά κύριον λόγον οι πολι-

τικοί και το σαθρό νομικό-πολιτικό πλαίσιο που

έχουν δημιουργήσει γύρω τους. Για να τους πε-

ριβάλλει και να τους προστατεύει έναντι της οι-

ασδήποτε ενδεχόμενης τιμωρίας τους. Αλλά

δεν φταίνε μόνον αυτοί. Φταίνε, όπως το έχου-

με ξαναπεί άλλωστε και οι δημοσιογράφοι και

τα μήντια που τους στηρίζουν, δίκην συνενο-

χής. Και φταίνε στον υπέρτατο βαθμό και οι

απανταχού της Ελλάδος, εργατοπατέρες συν-

δικαλιστές. Αυτοί που κατά την θεωρία, οφεί-

λουν να μάχονται για να διασφαλίζουν τα δικαι-

ώματα των εργαζομένων, που εκπροσωπούν!

Ομως αλλοίμονο, παρά τον εξ ορισμού ρόλο

τους, η μέχρι τώρα πορεία, των μετά την μετα-

πολίτευση μεσουρανούντων δήθεν διεκδικητών

και  δήθεν υπερασπιστών των εργατικών κεκτη-

μένων, δείχνει ακριβώς το αντίθετο! Οι κύριοι

αυτοί, όχι μόνον δεν αγωνίζονται για τους

υπαλλήλους και τους εργάτες, των οποίων

ηγούνται, αλλά δυστυχώς, πάμπολλες φορές,

μας προκύπτουν ως προστάτες συντεχνιών και

συντεχνιακών δικαιωμάτων, και πάμπολλες φο-

ρές έχουν ενεργήσει εναντίον των συμφερό-

ντων του εργαζόμενου κοσμάκη, πλέον της

απροκάλυπτης και ανενδοίαστης ανάμιξής τους

με τα κρατικά οφφίτσια και της όσμωσής τους

με την εξουσία. Ετσι στις περισσότερες των πε-

ριπτώσεων οι συνδικαλιστές ενεργούν πλέον

ως χειραγωγοί αντί ως ηγήτορες και ως διεκπε-

ραιωτές μικροκομματικών αποστολών αντί ως

πρωταγωνιστές των αγώνων των εργαζομένων

έναντι της οιασδήποτε εργοδοτικής βίας. Πράγ-

μα καθόλου περίεργο πιά, αφού σ’ αυτούς βρή-

καν πρόσφορο έδαφος η πολιτική και ο κομμα-

τισμός που έκαναν βαθιές ρίζες, και άπλωσαν

και διείσδυσαν παντού αλλοτριώνοντας και το

τελευταίο αποκούμπι αμεροληψίας και αγωνι-

στικότητας στον κάθε εργασιακό χώρο. Οι κύρι-

οι αυτοί εν ονόματι της εργατικής τάξης επιθυ-

μούν και επιδιώκουν να ικανοποιήσουν δικές

τους προσωπικές φιλοδοξίες, που έχουν να κά-

νουν είτε με την περαιτέρω αναρρίχησή τους

στην συνδικαλιστική ιεραρχία είτε με την κατ’α-

κολουθίαν αυτής ανάληψη βουλευτικού ή

υπουργικού θώκου. Πολλοί είναι οι συνδικαλι-

στές εκείνοι, από το πρόσφατο παρελθόν, οι

οποίοι ξεκίνησαν την πολιτική τους σταδιοδρο-

μία με εφαλτήριο την Γ.Σ.Ε.Ε. και συνέχισαν

την πορεία τους ως βουλευτές ή υπουργοί! Αλ-

λά ακόμη κι αν δεν εκλέγονται, βρίσκουν άλ-

λους τρόπους να αποφέρουν εις εαυτούς μεγά-

λες απολαβές, αφού με την ανοχή των κομμά-

των, που σιωπηρώς τους αναγνωρίζουν ως φο-

ρείς υπερεξουσίας, διορίζονται από την εκάστο-

τε κυβέρνηση σε ακριβοπληρωμένες θέσεις με-

λών Δ.Σ. σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανι-

σμούς

Βέβαια, χρυσωρυχείο θεωρείται  γι’ αυτούς η

τοποθέτησή τους ως μέλη Δ.Σ. σε ΔΕΚΟ, όπως

η ΔΕΗ (όπου οι ετήσιες αποδοχές-πλέον των

τακτικών μισθών τους από την εργασία τους -

κυμαίνονται στο ποσό  των 26.000 ευρώ) και σε

οργανισμούς όπως ο Οργανισμός εργατικής

εστίας, ο οργανισμός εργατικής κατοικίας και ο

ΟΑΕΔ, όπου η αμοιβή του α΄αντιπροέδρου είναι

ίση με τα 2/3 του μισθού του αντιπροέδρου του

Αρείου Πάγου και πάντως άνω των 3000 ευρώ

μηνιαίως! 

Ιδια προνόμια απολαμβάνουν και οι αγροτοσυν-

δικαλιστές της ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ, της ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ  και

της ΣΥ.ΔΑ.ΣΕ που επιπροσθέτως απομυζούν

από το κράτος γενναίες επιχορηγήσεις. Πέραν

αυτού, γαλάζιοι και πράσινοι, μοιράζονται σε

περιβάλλον έντονης εσωστρέφειας, πανάκρι-

βες θέσεις σε διάφορες επιτροπές, στην Ελλά-

δα και το εξωτερικό! Ολοι αυτοί οι εργατο-

αγροτοπατέρες έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα

ακόμη κι από τους βουλευτές να διορίζουν κό-

σμο χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια και να έχουν

ακόμη και τον  λόγο για τον τρόπο λειτουργίας

όλων των δημοσίων οργανισμών και επιχειρή-

σεων, πλέον του γεγονότος ότι δεν είναι υπο-

χρεωμένοι να παρέχουν προσωπική εργασία

στον εργοδοτικό τους φορέα!

Αλλοι λεβέντες αυτοί! Λαδωμένοι, διαπλεκόμε-

νοι, συνδιαχειριστές της εξουσίας, μαζί με τους

εκάστοτε κυβερνώντες. Ολοι τους με χονδρές

κοιλιές και χονδρά πορτοφόλια, μακράν των

αναγκών και των προβλημάτων των εργαζομέ-

νων στην επισφαλή εργασία, που αντιμετωπί-

ζουν πλέον καθημερινώς το φάσμα των απολύ-

σεων, χωρίς αποζημιώσεις και της απλήρωτης

δουλειάς-δουλείας. Με δυό λόγια, απολύτως

βολεμένοι και υπέρ το δέον τακτοποιημένοι!

Ετσι εξηγείται το γεγονός ότι παρά τα φριχτά

οικονομικά μέτρα, παρά τις δραματικές εξελί-

ξεις στο εργασιακό και ασφαλιστικό πεδίο,  δεν

έχουν τεθεί επικεφαλής, «Μπροστάρηδες» κά-

ποιας ουσιαστικής, επίμονης και επίπονης αντί-

δρασης, που θα μπορούσε να ενώσει τον λαό

και να ανατρέψει τα επιβληθέντα, με το «έτσι

θέλω»! Γεγονός που θα γινόταν με μαθηματική

ακρίβεια, σε άλλες πιό «αθώες εποχές», χωρίς

τις στρεβλώσεις που παρουσιάζει σήμερα το

συνδικαλιστικό κίνημα. Τα πάντα καλύπτονται

από την ένοχη σιωπή τους, την συναίνεση και

την αποδοχή τους. Και όλες οι δήθες εξαγγελ-

θείσες μονοήμερες εκδρομές-απεργίες-

πορείες στο κέντρο, μόνο για την τιμήν των

όπλων και τα μάτια του κόσμου! Βάλαμε το λύ-

κο να φυλάει τα πρόβατα ή κατά την λατινική

εκδοχή: Λύκος είναι ο άνθρωπος για τον άν-

θρωπο! (Homo homini lupus)· Καμαρώστε τους

έναν προς έναν, γλειώδεις αυλοκόλακες, που-

λημένοι όλοι τους. 

Δεξιοί, αριστεροί, πράσινοι! Απεχθείς και απω-

θητικοί προδότες των προσδοκιών των ανθρώ-

πων του μόχθου! Το τρίτο  και ίσως το χειρότε-

ρο κακό της μοίρας μας!!

HOMO   HOMINI   LUPUS

γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
πρ. Νομικός σύμβουλος του Δήμου Βούλας

Νομική-Οικονομική αναλύτρια

e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Υπάρχουν ορισμένα αγαθά στη ζωή μας, που τα θε-

ωρούμε τόσο δεδομένα, όσο και το ότι αναπνέουμε.

Η ύπαρξη του αέρα είναι ένα απ’ αυτά. Ο αέρας πλέ-

ον προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες προστα-

τεύοντας το δικαίωμα όλων των κατοίκων του πλα-

νήτη στον αέρα. 

Στοιχείο της φύσης και του πνεύματος που για τους

προσωκρατικούς φιλοσόφους είχε ιδιαίτερη σημα-

σία στην κοσμογονία.

Μια λέξη που προέρχεται από το αρχαίο αήρ και που

μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται με πολλούς τρόπους,

κυριολεκτικά και μεταφορικά. 

Αέρας που μπορεί να μας δροσίζει, αέρας που μπο-

ρεί να τα …γκρεμίζει.

Την χρησιμοποιούμε κυριολεκτικά για να πούμε π.χ.

φυσάει αέρας.

Την χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε κενό: μιλάω

στον αέρα, ή ανεμογκάστρι. 

- Μπορεί να δηλώσει αυτοπεποίθηση ή αλαζονεία 

“τώρα πια πήρε τον αέρα της δουλειάς” 
“Μετά το γάμο έχει άλλον αέρα” 
- Όρος στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση για την

στιγμή εκείνη κατά την οποία ένα πρόγραμμα ακού-

γεται ή προβάλλεται δημόσια. 

“Ησυχία στο στούντιο! Σε 3 δεύτερα θα είμαστε
στον αέρα”. 

- Ελληνική ιαχή μάχης στο στρατό 

Το γνωστό “Αεεεεεέραααααα!” 

- Το αντίθετο της ενοχλητικής ή δυσλειτουργικής

πυκνότητας 

Θέλει λίγο αέρα, είναι πολύ πνιγμένη η σελίδα του

περιοδικού.

Ενώ οι ναυτικοί για τον αέρα – άνεμο στο λεξιλόγιό

τους έχουνε δεκάδες λέξεις που τον περιγράφουν.

(Θα παρουσιάσουμε εκτενώς τα είδη αέρηδων σε

προσεχές τεύχος, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα

ανέμων που γιορτάστηκε την περασμένη βδομάδα

αλλά και του καλοκαιριού που έρχεται). 

Και πολλά - πολλά ακόμα.

Εκτός από τα παραπάνω όμως, 

ο αέρας, είναι και σεξουαλικός 

Για πολλά από τα φυτά του πλανήτη μας ο αέρας

αποτελεί μια μηχανή του σεξ. Το σιτάρι, το κριθάρι,

το καλαμπόκι, ένα σωρό λουλούδια - και όχι μόνο -

για να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επικονία-

σης διασπείρουν τη ΓΥΡΗ τους και ο πιο άμεσος

τρόπος είναι να την εναποθέσουν στον αέρα. Και

αυτό συμβαίνει σε πάνω από τα εννέα δέκατα της

χλωρίδας του πλανήτη Γη. Τα ανεμόφυλλα φυτά πα-

ράγουν εκπληκτικές ποσότητες γύρης – ένας θύσα-

νος αραβοσίτου παράγει έως και 5 εκατομμύρια κόκ-

κους γύρης και ένα απλό φύσημα του ανέμου είναι

ικανό να μεταφέρει την πανάλαφρη ΓΥΡΗ μισό χι-

λιόμετρο μακριά μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, μια τα-

χύτητα υπερηχητική.  

Η γύρη ταξιδεύει έτσι δεκάδες χιλιόμετρα ψάχνο-

ντας για ταίρι. Για όσα ζουν στο βόρειο ημισφαίριο ο

Μάρτιος - Απρίλιος είναι εποχή που η ιεροτελεστία

συντελείται με μεγάλους ρυθμούς.

Περί ανέμων ιστορία

Η θεϊκή υπόσταση του ανέμου εμφανίζεται στη μυθολογία πολύ έντονα και

με πολλές διαφορετικές μορφές. 

Στην Ησιόδεια θεογονία καταγράφεται η γένεση των θεών και η δημιουργία

του κόσμου από αυτούς, οι φυσικές δυνάμεις όπως είναι οι άνεμοι, δεν είναι

παρά προσωποποιημένες θεότητες, γόνοι Θεών, που γεννούν και αυτοί με τη

σειρά τους, άλλα δαιμονικά όντα. 

Τους ανέμους τους εξαπολύουν ή τους καταπραΰνουν ο Δίας, ο Ποσειδώ-

νας, η Αθηνά, ο Παυσανίας.

Ο Δίας “νεφεληγερέτης” και “υέτιος”, είχε ορίσει “ταμία” των ανέμων τον

Αίολο, που έπαυε ή σήκωνε τους ανέμους κατά βούληση, γι’ αυτό όταν κατευόδωσε από το νησί του τον Οδυσσέα, του

έδωσε ένα ασκί όπου μέσα του είχε φυλακίσει όλους τους ανέμους και όρισε μόνο ο Ζέφυρος να προπέμψει ούριος τα

καράβια. 

Στην Τιτανομαχία και την Γιγαντομαχία που νίκησαν οι Θεοί του Ολύμπου, έριξαν τους Τιτάνες στα Τάρταρα και αφά-

νισαν τους Γίγαντες, η Γη για να πάρει εκδίκηση για τα παιδιά της, ενώθηκε με τον Τάρταρο και γέννησε στερνό αντί-

παλο των Ολυμπίων, τον Τυφώνα. Ένα τέρας με χέρια δυνατά και πόδια ακάματα. Από τους ώμους του, φύτρωναν εκα-

τό κεφάλια φιδιού που πέταγαν έξω τις γλώσσες τους και γλείφονταν. Τα κεφάλια του, λαμποκοπούσαν από τη φλόγα

των ματιών του, ενώ από τα στόματά του έβγαιναν φωνές που ξεσήκωναν απερίγραπτη βοή. 

Στην αναμέτρησή του με τον Δία, ήταν ο Θεός από τη μια με τις αστραπές, τις βροντές και τους κεραυνούς και αυτός

από την άλλη με τους μανιασμένους άνεμους και τις φλόγες. Μέσα στην Κοσμογονική αυτή αναταραχή, η γη σειόταν

και η θάλασσα σήκωνε τεράστια κύματα και έβραζαν γη, ουρανός και πόντος. Ο Δίας τελικά νίκησε τον Τυφώνα και τον

έριξε με οργή στα βάθη του Τάρταρου. 

Ο αέρας σαν θεότητα

Η γνωστή και
διάσημη φω-
τογραφία της
Marilyn Mon-
roe με το
φουστάνι
που σηκώνε-
ται απ’ τον
αέρα.
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Ε
πιστολή από τον αναγνώστη Γιώργο Γεωργάρα, από
τα Βλάχικα (Δίλοφο Βάρης) λάβαμε, που αφορά στην
γεώτρηση που διαχειριζόταν εκεί ο Συνεταιρισμός

και ο Δήμος με απόφαση του  δημοτικού Συμβουλίου την
έκοψε.
Παραθέτουμε την επιστολή του αναγνώστη, αλλά επειδή
το θέμα είναι σοβαρό, ζητήσαμε και την απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, αλλά και τους λόγους που πήραν αυ-
τή την απόφαση.

Ολοι ξέρουμε ότι οι προεκλογικές εξαγγελίες είναι λόγια

μόνο, και δεν πραγματοποιούνται παρά μόνο λίγες και αν….

Ο Δήμαρχος Βάρης και φίλος Παναγιώτης Καπετανέας επι-

βεβαίωσε πλήρως αυτό τον κανόνα.

Ειδικά για το Δίλοφο όχι μόνο δεν έκανε ΤΙΠΟΤΑ αλλά ερή-

μωσε περισσότερο την περιοχή. Μέχρι και οδοκαθαριστές

έχουμε μόνο κάθε Παρασκευή.

Όμως το μεγάλο ατόπημα του Δημάρχου ήταν να διακόψει

τη λειτουργία της γεώτρησης στην οδό Ζαλόγγου.

Η γεώτρηση αυτή είχε γίνει με δική μου πρωτοβουλία και

την συμπαράσταση του τότε άξιου Δημάρχου Μπαγλατζή

και σκοπό είχε να εξυπηρετεί ανάγκες του συνοικισμού. Να

ποτίζει όποιο πράσινο υπάρχει στις αυλές των σπιτιών και

για πυροπροστασία, λόγω και του ότι ο Δήμος δεν έχει φυ-

τέψει ποτέ, ούτε ένα δέντρο, αλλά και της γειτνίασης με το

βουνό.

Και εδώ αρχίζει η τιμωρία των πολιτών του Διλόφου: Δια-

κοπή της γεώτρησης. Οι λόγοι; Άκουσα από συμβούλους

του Δημάρχου στο Δ.Σ. που αποφασίστηκε η διακοπή, να

λένε: «γιατί εσείς να έχετε νερό και εγώ στο σπίτι μου όχι».
Ή «γίνεται αλόγιστη χρήση από πολλούς χρήστες».
Μα, εσείς τους δώσατε παροχή για να πάρετε την ψήφο

τους, το ξεχάσατε; Απειλούσατε, και τελικά το πράξατε.

Μέσα στο κατακαλόκαιρο χωρίς νερό! Χωρίς αυτό το κοινωνι-

κό αγαθό, που το διαθέτει απλόχερα  η φύση, αλλά το στερούν

από τους πολίτες στείρα μυαλά, που από συγκυρία βρίσκονται

σήμερα στην εξουσία και νομίζουν ότι θα βρίσκονται πάντα.

Όμως γελιούνται, θέλουν αυτοί οι κύριοι να ξηλώσουν το Δί-

κτυο για το οποίο έχουν ξοδευτεί λεφτά και κόπος και επί μία

εικοσαετία δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.

Κύριε Δήμαρχε, δεν θέλουμε προνομιακή μεταχείριση, το αυ-

τονόητο ζητάμε. Στο Δίλοφο δεν υπάρχει πουθενά μέριμνα.

Ούτε πεζοδρόμια υπάρχουν ούτε σήμανση στους δρομους, ού-

τε η στοιχειώδης καθαριότητα, ούτε πυροπροστασία.

Σας έχω δώσει λύσεις. Αυτοδιαχείριση από τον ΣΑΑΚ και

θα καλύπτουμε όλα τα έξοδα.

Περιορισμό του δικτύου μόνο για τον ΣΑΑΚ.

Να πληρώνουμε κατ’ αποκοπή ή όπως αλλιώς θέλετε στο

Δήμο.                                                           Γ. Γεωργάρας

Διευκρίνηση από το 

Δήμαρχο Παν. Καπετανέα

Στο Δημοτικό Συμβούλιο διευκρινίσθηκε από το Δήμαρχο, ότι

αν συγκεντρωθούν τα χρήματα για την κατασκευή αγωγών

άρδευσης, θα μπορούν να συνδεθούν όποιοι θέλουν. 

“Πρέπει να τονίσουμε ότι οι υδρολήπτες θα αναλάβουν το κό-

στος συντήρησης και την αναλογούσα κατανάλωση της.

Δεν μπορούμε όμως να εγγυηθούμε την ομαλή λειτουργία

της συνεχούς ροής των γεωτρήσεων, η οποία μπορεί να

οφείλεται είτε σε έλλειψη είτε λόγω προστασίας του

υδροφόρου ορίζοντα είτε ακαταλληλότητας του νερού

της γεώτρησης”.

Η απόφαση πάρθηκε από τη Δημαρχιακή Επιτροπή

(11/5/2010) πρωτίστως και “σφραγίστηκε” από το Δημοτι-

κό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την 81/2010 ομόφωνη απόφα-

ση της αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Εισηγείται προς το Δ.Σ.να λάβει απόφαση για την διακο-
πή της λειτουργίας και αποξήλωσης του υφιστάμενου δι-
κτύου γεωτρήσεων του Δήμου μας καθώς επίσης να εξε-
ταστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, μέχρι την
συζήτηση του θέματος και την λήψη απόφασης από το
Δ.Σ., η δυνατότητα παροχής νερού από τις γεωτρήσεις ή
από συγκεκριμένη γεώτρηση με βυτιοφόρο του Δήμου
έναντι τιμήματος που θα καθοριστεί, για τις ανάγκες των
κτηνοτρόφων και έχοντας υπόψη και την υφιστάμενη κα-
κή οικονομική συγκυρία, καθώς επίσης και για τις ανάγκες
της πολιτικής προστασίας». 

Η απόφαση του Δ.Σ.

― Διακοπή της λειτουργίας και αποξήλωσης του υφιστάμενου

δικτύου γεωτρήσεων του Δήμου. 

― Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα εξετάσουν την δυνατό-

τητα παροχής νερού από τις γεωτρήσεις ή από συγκεκριμένη γε-

ώτρηση με βυτιοφόρο του Δήμου έναντι τιμήματος που θα καθο-

ριστεί, για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, και έχοντας υπόψη και

την υφιστάμενη κακή οικονομική συγκυρία, 

― καθώς επίσης και για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας.

Σ.Σ.: Οπως δείχνουν τα κείμενα, υπάρχει διάθεση και από
τις δύο πλευρές για να βρεθεί λύση. Οι μεν προτείνουν να
πληρώνουν και οι δε προτείνουν να καθοριστεί τίμημα.
Ας κάτσουν στο τραπέζι λοιπόν από κοινού να τα βρούν.

Εκοψαν τη γεώτρηση στο Δίλοφο

Να μην κατεδαφιστούν 

οι “Νηρηίδες”

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, για την

απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμέ-

νης, να κατεδαφίσει τις πάλαι ποτέ Νηρηίδες, “για-

τί προσβάλλουν το περιβάλλον”. 

Αναφερθήκαμε και στους

διαλόγους των δημοτικών

συμβούλων. Εγινε όμως μία

παράλειψη, λόγω απειρίας

της εκπροσώπου της εφημε-

ρίδας μας στο Δ.Σ.

Συγκεκριμένα ο δημοτικός

σύμβουλος Ντίνος Καρα-

γιώργος, ο οποίος πρέπει να

πούμε ότι είναι πάντα συνε-

πής στις υποχρεώσεις του

ως δημοτικός σύμβουλος, με γνώμη και άποψη,

εξέφρασε την έντονη διαφωνία του και ζήτησε

εξηγήσεις από το Δήμαρχο γιατί δεν προχώρησε

όπως είχαν αποφασίσει στις διορθώσεις των αυ-

θαιρέτων, ώστε να παραδοθεί ως πολιτιστικό κέ-

ντρο στους πολίτες της Βουλιαγμένης.

Για το λόγο αυτό πήραμε επιστολή από τον Ντίνο

Καραγιώργο, την οποία βεβαίως, δημοσιεύουμε

και ζητούμε συγνώμη για την αβλεψία.

Κυρία Μπουζιάνη,
Διαβάζοντας την εφημερίδα σας (αρ.φύλλου 638),
διαπίστωσα με μεγάλη μου έκπληξη ότι αναφερόμε-
νη στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
μας και συγκεκριμένα στην πρόταση του Δημάρχου
να κατεδαφιστούν οι Νηρηίδες, αναφέρετε ότι κανείς
δημοτικός σύμβουλος δεν αντιστάθηκε παρά μόνο ο
κύριος Γεωργουλόπουλος.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν και αναγνωρί-
ζοντας  την πραγματικά πολύ καλή  προσπάθεια που
κάνετε εδώ και χρόνια, δηλαδή να ενημερώνετε σω-
στά τους δημότες μας για κάθε θέμα που τους αφο-
ρά, ότι στο συγκεκριμένο, το οποίο μπορείτε να το
διαπιστώσετε φυσικά και από τα πρακτικά του Συμ-
βουλίου η συνεργάτης σας  ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ
ΣΩΣΤΑ.
Συγκεκριμένα όπως και στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο, έτσι και σ’ αυτό εγώ ΠΟΤΕ δεν υποστή-
ριξα την πρόταση του Δημάρχου. Αντίθετα μάλιστα
είμαι αυτός που ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο,
μαζί με τον κύριο Γεωργουλόπουλο, να μην  κατεδα-
φιστούν οι Νηρηίδες.  Επιπλέον, επέμεινα με πολλα-
πλές ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο  να μας ενημε-
ρώσει γιατί δεν έχει προχωρήσει  η απόφαση που
έχουμε πάρει ώστε να διορθωθούν οι όποιες υπερβά-
σεις υπάρχουν στο κτίριο και να γίνει πολιτιστικό κέ-
ντρο.
Γνωρίζετε βέβαια ότι δυστυχώς τέτοιες απαντήσεις
ο Δήμαρχός μας ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΠΟΤΕ…
Περιμένω λοιπόν να διορθώσετε αυτό το λάθος που
κάνατε στο επόμενό σας φύλλο και σας ευχαριστώ
εκ των προτέρων για τον χρόνο σας, γιατί σας γνω-
ρίζω και ξέρω ότι δεν υπήρχε από μεριά σας καμία
σκοπιμότητα για το θέμα αυτό.

Δημοτικός Σύμβουλος Βουλιαγμένης

Καραγεώργος Κωνσταντίνος 

Είχα γράψει πριν δύο εκδόσεις μας, για την ελεύθερη πα-

ραλία του Αγίου Νικολάου στο Καβούρι, όπου απαγορεύ-

θηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμέ-

νης το παιχνίδι της ρακέτας.

Διαφώνησα με την απαγόρευση ενός παιχνιδιού καθαρά

παραθαλάσσιου σε μια ελεύθερη παραλία.

Δέχθηκα λοιπόν, μετά τη δημοσίευση, διατεταγμένη αλ-

ληλογραφία από αναγνώστες της περιοχής και όχι μόνο,

πανομοιότυπες που με κατηγορούν, γιατί δεν γνωρίζω τι

θα πει “μαινόμενοι ξυλορακετίστες”, ότι οι «ρακετίστες
αποτελούν “αγέλη” και έχουν δικό τους κώδικα επικοινω-
νίας»!, και άλλα κοσμητικά επίθετα που δεν τιμούν κανέ-

ναν μας. Μάλιστα κάποιοι δηλώνουν ότι δεν κατοικούν

στην περιοχή, “αλλά σκέπτονται με δέος αυτούς που κα-
τοικούν και τους συμπονούν!”

Βεβαίως ο σεβασμός του διπλανού σου είναι προϋπόθεση

για μια πολιτισμένη κοινωνία. Και αυτό δυστυχώς δεν επι-

βάλλεται με απαγορεύσεις. Αυτό διδάσκεται από τα νη-

πιακά χρόνια και εφ’ όρου ζωής.

Ολοι οι γράφοντες κατά της ρακέτας, μιλούν για οργανω-

μένες ομάδες, σύλλογο και όχι για εκείνον που θα πάει να

κολυμπήσει και θα παίξει και λίγη ρακέτα, απ’ όσα τουλά-

χιστον γράφουν.

Και εδώ είναι ένα θέμα που θέλει άλλου είδους αντιμετώ-

πιση. Το “πονάει δόντι κόβει κεφάλι”, δεν είναι λύση.

Η άλλη πλευρά των αναγνωστών που μου γράφουν, κατη-

γορούν την απαγόρευση και υπεραμύνονται το κοινό αγα-

θό που έγραφα, τον ήλιο, τον αέρα και τη θάλασσα. “Και
τη θάλασσα την έχουμε συνδέσει με τη ρακέτα και την άμ-
μο”, όπως γράφουν.

Δεν θα δημοσιεύσω τις επιστολές γιατί χρειάζομαι άλλη

μία έκδοση της εφημερίδας.

Και εμένα με ενοχλούν τα μηχανάκια που σπινάρουν στις

3 τα ξημερώματα· να τα απαγορεύσουμε;

Αννα Μπουζιάνη

Περί ξυλορακέτας...
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Οι Ροταριανοί Όμιλοι Ν.

Μάκρης, Γέρακα, Κορωπίου

και Ραφήνας την Κυριακή 6

Ιουνίου εγκαινίασαν  Ψυκτι-

κό Θάλαμο, δωρεά, στο

Ίδρυμα για το Παιδί "Παμμα-

κάριστος". Τα μέλη των Ρο-

ταριανών Ομίλων και τους

εκπρόσωπους τους  (Πρόε-

δροι των Ομίλων Ν. Μάκρης

Μίνα Αττικούρη &  Ραφήνας

Χρήστος Κωστούλας, Εψη-

φισμένος Πρόεδρος του

Κορωπίου Αντώνης Γεωργά-

κης και Γ.Γ. του Ρ.Ο. Γέρακα

Μαρία Θωκταρίδου)  υποδέ-

χτηκαν ο Διευθυντής του

ιδρύματος - εκπαιδευτικός

Κιούσης Ιωάννης και οι Παι-

δαγωγοί Αντουανέττα Πύλη

-Βουτσελά και η  Αντουα-

νέττα Φραντζέσκου οι οποί-

οι  μίλησαν για τη λειτουρ-

γία του ιδρύματος, τις ανά-

γκες του και τις δυσκολίες

που αντιμετωπίζουν οι γο-

νείς, οι παιδαγωγοί μα και

τα ίδια τα παιδιά. Το μεγα-

λύτερο πρόβλημα είναι η

ομαλή ένταξή τους στην

κοινωνία και αυτή είναι η

μεγαλύτερη πρόκληση που

αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Το

Ίδρυμα "Παμμακάριστος"

διοργανώνει Bazaar για την

ενίσχυση των αναγκών του

το 1ο και 2ο Σαββατοκύρια-

κο του Ιουλίου δηλαδή στις

3, 4 και 10, 11 Ιουλίου αντί-

στοιχα και αναμένει  την

αγάπη και τη συμμετοχή

όλων μας σ’ αυτό για να

στηρίξουμε ένα μεγάλο Έρ-

γο Ζωής που γίνεται στην

περιοχή μας!

Το κόστος του ψυκτικού

θαλάμου ανήλθε στα

13.200 ευρώ. 

Ολη η ομάδα των Ροταριανών και οι εκπρόσωποι των 4 ροταρια-
νών Ομίλων Ομίλων μαζί με τους Παιδαγωγούς και τον Δ/ντη του
Ιδρύματος Παμμακάριστο.

Οι Ρόταρυ προσφέρουν 

στην Παμμακάριστο

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Σε τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα,

την Κυριακή 7 Νοεμβρίου, πρόκειται να

διεξαχθούν οι εκλογές για την ανανέω-

ση της θητείας των Δημοτικών Αρχών.

Στα  χρόνια που πέρασαν, απ’ τις προη-

γούμενες δημοτικές εκλογές, ο συνδυα-

σμός μας “ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ”, προσπά-

θησε όσο μπορούσε, να τιμήσει την

εμπιστοσύνη που του έδειξε με την ψή-

φο του, το 22% των συμπολιτών μας.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον

συνάδελφο και συνεργάτη κ. Σπύρο Γέ-

γο και χάρις στην καθημερινή βοήθεια

και συμβολή όλων των στελεχών του

Συνδυασμού μας, προσπαθήσαμε να λει-

τουργήσουμε υπεύθυνα, συγκροτημένα

και με μοναδικό γνώμονα, το συμφέρον

των συμπολιτών μας, σε Μαρκόπουλο

και Πόρτο – Ράφτη.

Κατ’ αρχήν θεωρήσαμε σωστό, να απο-

φύγουμε την μικρόψυχη και αρνητική

αντιπολίτευση.

Απόδειξη αυτής της στάσης μας, είναι

το γεγονός, ότι πάνω από το 90% των

αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

έχει την ψήφο, όλων των παρατάξεων.

Ταυτόχρονα όμως, ήμασταν η μοναδική

δημοτική παράταξη, που έκανε δύο (2)

ανοιχτές ενημερωτικές συγκεντρώσεις

στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου,

εξέδωσε δημοτική εφημερίδα και μοίρα-

σε περισσότερες από είκοσι (20) θεματι-

κές ανακοινώσεις, ασκώντας κριτική,

αλλά κυρίως αντιπροτείνοντας συγκε-

κριμένες, επιχειρηματολογημένες και

εφικτές λύσεις, πάνω σε όλα τα κρίσιμα

θέματα που απασχολούν τους συμπολί-

τες μας!

Ενδεικτικά αναφέρουμε, τις προτάσεις

που καταθέσαμε εγγράφως, αλλά και την

κριτική που ασκήσαμε για την  καθυστέ-

ρηση του έργου της Αποχέτευσης, τις με-

γάλες ελλείψεις στην Σχολική Στέγη, το

Κυκλοφοριακό, τις απαράδεκτες δεσμεύ-

σεις της γης, στην περιοχή του “ΑΤΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΚΟΥ”, τις μεγάλες καθυστερήσεις

στην Πολεοδόμηση και στην ένταξη πε-

ριοχών στα Σχέδια Πόλης, καθώς επίσης

και στην ανάδειξη σημαντικών περιβαλ-

λοντικών ζητημάτων!

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Επειδή ακριβώς δεν περιορίσαμε την

δράση μας,  μέσα  στους τέσσερις τοί-

χους  του Δημαρχείου, αλλά θεωρήσαμε

πάντα υποχρέωσή μας, να ενημερώνου-

με έγκαιρα τους δημότες μας και να επι-

ζητούμε την παρέμβασή τους, πάνω σε

όλα τα κρίσιμα θέματα· γι’ αυτούς τους

λόγους πιστεύουμε, ότι μπορούμε σήμε-

ρα να σας κοιτάξουμε με θάρρος στα

μάτια και να σας ζητήσουμε, την ανανέ-

ωση της εμπιστοσύνης σας!

Γνωρίζετε επίσης, αλλά πρέπει να το

υπενθυμίσουμε, ότι όπως συμβαίνει και

στην χώρα μας, έτσι και στην πόλη μας,

οι δύο προηγούμενες δημοτικές διοική-

σεις,  απέτυχαν πλήρως τα τελευταία

δώδεκα χρόνια, να ανταποκριθούν στις

ανάγκες και στις απαιτήσεις των συμπο-

λιτών μας!

Τονίζουμε πάλι, ότι χρειάζεται ριζική αλ-

λαγή της δημοτικής μας πορείας, με νέ-

ους ανθρώπους, που δεν θα συνδέονται

με το αποτυχημένο παρελθόν, χωρίς

κομματικά χρίσματα ή προσωπικές εξαρ-

τήσεις και οι οποίοι θα έχουν την διάθε-

ση να προσφέρουν εξειδικευμένες γνώ-

σεις, σκληρή και ανιδιοτελή δουλειά και

κυρίως να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις,

με πολιτικό κόστος.

Ο τόπος μας χρειάζεται ανθρώπους,

που στις δύσκολες δημοτικές αποφά-

σεις, θα σκέφτονται τις επόμενες γενιές

και όχι τις επόμενες εκλογές!

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί

τόσο στο Μαρκόπουλο, όσο και στο

Πόρτο – Ράφτη, υπάρχουν τέτοιες δυ-

νάμεις.

Με αυτές τις σκέψεις, ο Δημοτικός Συν-

δυασμός μας, μπαίνει με αυτοπεποίθηση

και αισιοδοξία στην μάχη των Δημοτικών

Εκλογών, θέλοντας να υπηρετήσει τους

στόχους ενός ρεαλιστικού προγράμμα-

τος, που θα διαμορφώσουμε μαζί σας και

πιστεύουμε ότι όλοι μας μπορούμε να αλ-

λάξουμε σημαντικά προς το καλύτερο,

την ποιότητα ζωής στην πόλη μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

για τον Δημοτικό Συνδυασμό 

“ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ”,
ο υπ. Δήμαρχος Μαρκοπούλου,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

“Πάμε μπροστά” με το Σωτήρη Μεθενίτη
Ο Δημοτικός Συνδυασμός στη μάχη των δημοτικών εκλογών

Μνημόνιο Συνεργασίας

και Συμμετοχής στο Πρό-

γραμμα «Στηρίζω» του

Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες

Φιλίας» υπογράφηκε με

τα Νηπιαγωγεία της Βού-

λας - από τις Νηπιαγω-

γούς - και συνοψίζεται και

επίκεντρο έχει τη στήριξη

των παιδιών με ανάγκες

και των οικογενειών τους.

Οι νηπιαγωγοί που υπέ-

γραψαν είναι: Αγγέλη,

Βερδίκη Κάτσενου, Βασι-

λική Κατεφιόγλου, Κατε-

ρίνα Κορφιάτη, Σταθούλα

Μουσιώνη, Μελίνα Γαρο-

φαλάκη, Μόσχα Παύλου,

Φωτεινή Τσιλίκη, Παντε-

λία Τσαγκαράκη και Βασι-

λική Σαρίτσογλου.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου

Γ. Δρίτσας, ευχαρίστησε

την Ομάδα των Νηπιαγω-

γών για την εθελοντική

προσφορά τους, για τη

διάθεση της γνώσης και

της εμπειρίας τους, στοι-

χεία τα οποία συμβάλ-

λουν ουσιαστικά στο Πρό-

γραμμα «Στηρίζω» του

Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες

Φιλίας», το οποίο αφορά

παιδιά με αναπηρίες ή άλ-

λης φύσεως προβλήματα. 

Στιγμιότυπο από τη συνά-

ντηση με τις νηπιαγω-

γούς.

Μνημόνιο συνεργασίας: 

“Νέοι Ορίζοντες Φιλίας” - Νηπιαγωγεία Βούλας



ΕΒΔΟΜΗ  26 ΙΟΥΝΙΟΥ  2010 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση

Απολογιστική συνάντηση

πραγματοποιήθηκε από τους

“Ενεργούς Πολίτες του Δή-

μου Σαρωνικού”, με επικεφα-

λής την Νικολέττα Καπερώ-

νη, το περασμένο Σάββατο

στην Ανάβυσσο, που μετά

τον “Καλλικράτη” ονομάζε-

ται Δήμος Σαρωνικού (Καλύ-

βια, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος,

Π. Φώκαια).

Η Νικολέττα Καπερώνη ξεκί-

νησε πριν ένα χρόνο δημι-

ουργώντας τους “Ενεργούς

Πολίτες Αναβύσσου” και

προχωράει σε συνδυασμό

που θα διεκδικήσει το δη-

μαρχιακό θώκο στο νέο Δή-

μο.

Εχει ήδη στο ιστορικό της,

μία δυναμική δράση στα τε-

κταινόμενα του Δήμου Ανα-

βύσσου και της Δημοτικής

Αρχής ειδικότερα.

Στην ομιλία της προς τους

παρευρισκόμενους, που

ήταν πολλοί και από κάθε

ηλικία είπε μεταξύ άλλων:

Η αυθόρμητη προσέλευση

των πολιτών, χωρίς καμία

προσδοκία εξαργύρωσης ή

συναλλαγής ή εξάρτησης

αποτελεί τομή για τον τόπο

μας και καταδεικνύει μία νέα

δυναμική. Πολίτες με επαγ-

γελματική καταξίωση και κοι-

νωνικό κύρος, με ειδική κα-

τάρτιση και ειδικές γνώσεις,

με άριστα διαπιστευτήρια

της κοινωνίας για το πρόσω-

πο τους και ιδιαίτερα χρήσι-

μοι για τα κοινά του τόπου

μας είναι απαραίτητοι σε αυ-

τήν την διαδρομή που ξεκι-

νήσαμε, είμαστε δε σίγουροι

ότι έχουν να προσφέρουν

πολλά. 

...Θα τους έχουμε όλους

αρωγούς σε ένα ζύμωμα ιδε-

ών και διαμόρφωσης προ-

γραμμάτων για το καλό της

τοπικής μας κοινωνίας. Οτι-

δήποτε προγραμματισθεί

δεν θα βασίζεται στην ευρη-

ματικότητα και τον σχεδια-

σμό του ενός, αλλά θα είναι

προϊόν ιδέας και γνώσης

των πολλών. ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕ-

ΡΙ ΜΑΣ  να δημιουργήσουμε

το μέλλον που αξίζει σε

εμάς και τα παιδιά μας.

Β
ραδιά Γέλιου στην art

gallery café (9/6) σε συ-

νεργασία με τον Πανελ-

λήνιο Σύλλογο Φίλων Γέλιου.

Γέλιο μέχρι ...δακρύων.

Προλόγισε ο  Πρόεδρός του

Συλλόγου  Στ. Γαλανάκης, ο

οποίος πρωταγωνίστησε σε

έναν μαραθώνιο ανεκδότων.  

Ο σκηνοθέτης Νίκος Αλευράς

πρόβαλλε δικές του κωμω-

δίες και σχολίασε ταινίες

βουβού κινηματογράφου με

συνοδεία στο πιάνο του συν-

θέτη Σάκη Τσαλίκη.

Πολλοί οι καλλιτέχνες που

κάθισαν ως θαμώνες στα τρα-

πέζια. 

Οι βραδιές γέλιου θα επανα-

ληφθούν το φθινόπωρο.

art gallery café

Ιπποκράτους & Σωκράτους

Βούλα, τηλ. 210 8958866

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ROCK FESTIVAL ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ

Ο Δήμος Βάρης και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου «Ο Αναγυρούς» γιόρτασαν τη

Δευτέρα 21 Ιουνίου την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής με τη διοργάνωση στα πλαίσια του

πολιτιστικού Φεστιβάλ του Δήμου Βάρης – Καλοκαίρι 2010, ROCK FESTIVAL Ερασιτε-

χνικών Συγκροτημάτων Νεολαίας και τη συμμετοχή των συγκροτημάτων: Τα φιλαράκια,

ERF, Addictives, L.i.E., Shiverspine, SoulNap, Ράγες και Biotech. Η νεολαία διασκέδασε

μαζί με πολλούς ενήλικες, με κέφι και θυμήθηκαν τα… νιάτα τους. Οι νέοι άνθρωποι που

συμμετείχαν στα συγκροτήματα πέρασαν τα μηνύματα της νεολαίας τη δύσκολη αυτή

περίοδο που διανύουμε, τους προβληματισμούς και την αμφισβήτησή τους στην καθη-

μερινότητα και την πραγματικότητα που οι «ενήλικοι» έχουν επιβάλλει. Και το ταξίδι

στις «Γειτονιές του κόσμου» συνεχίζεται έως τις 31 Ιουλίου… Λεπτομέρειες σελ. 5

“Ενεργοί Πολίτες Σαρωνικού”
Νέος συνδυασμός υπό την Νικολέττα Καπερώνη
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Ν.Κ. Κύριε Βενετσάνε, με αφορμή συνέντευξη – απολογισμό της

θητείας – του πρώην Δημάρχου Βούλας Γιάννη Κιούκη, σε τοπι-

κό οικογενειακό έντυπο, όπου παρουσιάζει ένα σημαντικό

πράγματι έργο και μάλιστα με έμφαση στον τίτλο ότι «κανείς

δεν έχει το δικαίωμα να καπηλεύεται το έργο μου», επειδή κα-

τά την περίοδο εκείνη (1983 – 86) ήσασταν Αντιδήμαρχος, θα

θέλαμε να μας πείτε τις απόψεις σας.

Κ.Β. Κατ’ αρχήν, κύριε Κονταρίνη, οφείλω να σας συγχαρώ που

θέλετε να διερευνήσετε την αλήθεια για μια ιστορική περίοδο

της σύγχρονης Βούλας. Θα μου επιτρέψετε πρωτίστως για την

ορθή ενημέρωση των αναγνωστών σας, ν’ αναφερθώ στους πο-

λιτικούς συσχετισμούς και στα γεγονότα εκείνης της περιόδου

και ιδιαίτερα στις δημοτικές εκλογές του 1982.

Η Βούλα μόλις είχε γίνει Δήμος. Πρόεδρος της Κοινότητας από

το 1979 έως το 1982, ήταν ο Ι. Κιούκης, τον οποίο έκρινα αυστη-

ρά στη διάρκεια της θητείας του εκείνης, για άστοχους και λαν-

θασμένους χειρισμούς. Η προσωπική μου δράση τότε, εκτός των

δημοσιογραφικών παρεμβάσεων περιοριζόταν στο μαζικό κίνημα

– πολύ ανεπτυγμένο την εποχή εκείνη. (Πολιτιστική δραστηριό-

τητα, κίνημα ειρήνης, αμερικάνικες βάσεις, αναγνώριση Εθνικής

Αντίστασης και διεκδίκηση του οικοπέδου ΤΕΘΑ (Υπ. Εθν. Άμυ-

νας), όπου σήμερα βρίσκεται το Β’ Δημοτικό Σχολείο). Πάνω στο

τελευταίο, ο Κιούκης έκανε κάκιστους χειρισμούς προσπαθώ-

ντας ν’ ανταλλάξει το οικόπεδο του ΤΕΘΑ με οικόπεδο ιδιοκτη-

σίας του Α΄ Δημοτικού σχολείου, όπου σήμερα έχει κτιστεί το Β’

Γυμνάσιο – Λύκειο. Την ανταλλαγή αυτή απέτρεψε το διασυλλο-

γικό, του οποίου είχα εκλεγεί πρόεδρος. 

Οι Δημοτικές Εκλογές του 1982

Ν.Κ. Ας επανέλθουμε στις εκλογές του 1982…

Κ.Β. Έχετε δίκιο. Ήταν αναγκαία όμως αυτά που σας είπα, χωρίς

να επεκταθώ σε λεπτομέρειες (συζητήσεις στη Βουλή, που είχαν

προκληθεί από μας, παρεμβάσεις Υπουργών κλπ.) για να αιτιο-

λογήσω την αντιπαράθεσή μου με τον Κοινοτάρχη Κιούκη.

Το 1982 λοιπόν, εποχή έντονων κομματικών αντιπαραθέσεων, με

το ΠΑΣΟΚ να έχει ένα χρόνο στην εξουσία, η Ν.Δ. είχε χρίσει

υποψήφιό της στη Βούλα τον δικηγόρο Κ. Γούλα, και το ΠΑΣΟΚ

τον καθηγητή Π. Μπίκο, σε συνεργασία με τις «λοιπές δημοκρα-

τικές δυνάμεις». Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, θα είχαμε μονο-

μαχία δύο κομματικών υποψηφίων, με πιθανότερο νικητή, τότε,

τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ και των «λοιπών δημοκρατικών δυνά-

μεων». (ΚΚΕ κλπ). Ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων ήταν

σχεδόν αντίστροφος του σημερινού 60% - 40%.

Μ’ αυτές τις κομματικές επιλογές δεν συμφωνούσαν μεγάλες

κοινωνικές ομάδες και παράγοντες του τόπου. Ο Δημήτρης Ρά-

πτης και λοιποί, από πλευράς Ν.Δ. ο Ι. Κούκης, που είχε διεκδι-

κήσει το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ ως μέλος και κοινοτάρχης και ο υπο-

φαινόμενος με τη στήριξη ανεξάρτητων προοδευτικών δημοτών

και παραγόντων. Κανένας απ’ τους τρεις μας δεν είχε πιθανότη-

τα ν’ αντιπαρατεθεί αποτελεσματικά εκείνη την εποχή απέναντι

στις πανίσχυρες κομματικές υποψηφιότητες.

Ο Ράπτης και οι πέριξ αυτού νεοδημοκράτες τα είχαν βρει κάποια

στιγμή με τον Κιούκη, αλλά τους έλειπε η τρίτη συνιστώσα, για

να παρουσιάσουν μια αξιόπιστη δύναμη αντιπαράθεσης με τα

κομματικά «μεγαθήρια». Υπέστην τότε εντονότατες πιέσεις απ’

όλες τις πλευρές, για να συμπράξω. Παρά τις έντονες και δικαι-

ολογημένες αντιρρήσεις μου, για την αναξιοκρατική επιλογή του

Κιούκη, ως επικεφαλής ενός αξιολογότατου συνδυασμού μορ-

φωμένων και ικανών ανθρώπων, του Κώστα Τσιριγώτη, συμπερι-

λαμβανομένου, που έπαιξε καταλυτικό ρόλο και του συναινετι-

κού καινοφανούς τότε, Ανδρ. Κάσδαγλη, του Λάζαρου Καγεώρ-

γη, του Π. Μπραΐμη, του Ησ. Βασιλειάδη κτλ., έχοντας μπροστά

μου την επιτακτική ανάγκη παραχωρήσεως από το ΤΕΘΑ του οι-

κοπέδου, για το Β’ Δημοτικό Σχολείο, το οποίο είχα φέρει σε πο-

λύ καλό σημείο, υπέκυψα στις πιέσεις και δέχθηκα τη σύμπραξη

των τριών μικρών δυνάμεων σ’ έναν αξιόπιστα ισχυρό δημοτικό

συνδυασμό, με βάση συγκεκριμένες δεσμεύσεις. 

Ν.Κ. Αυτά που μας λέτε, καταγράφουν ένα τμήμα της σύγχρο-

νης πολιτικής ιστορίας της Βούλας. Έχετε στοιχεία που τα θε-

μελιώνουν; 

Η προεκλογική συμφωνία

Κ.Β. Μα, πλην της μαρτυρίας όσων προανέφερα, και πληθώρας

άλλων, καθ’ όλα αξιόπιστων ατόμων, αδιάψευστο αποδεικτικό

στοιχείο είναι η δημοσιευμένη, εξ’ άλλου, γραπτή συμφωνία με

τις υπογραφές Κιούκη, Ράπτη, Βενετσάνου.

Στη συμφωνία αυτή συνομολογείται μεταξύ άλλων, ότι:

― Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΑΔΕΒ» ως υποψήφιος Δήμαρ-

χος θα τεθεί ο Ι. Κιούκης.

― Ο Δ. Ράπτης θα προταθεί ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, για όλη την δημοτική θητεία.

― Ο Κ. Βενετσάνος θα οριστεί ως Αντιδήμαρχος αναπληρωτής

του Δημάρχου και θα του μεταβιβαστεί, η αρμοδιότητα της εκ-

προσώπησης του Δήμου κ.λ.π., επίσης για όλη τη δημοτική θη-

τεία. Σημειώνω ότι αυτή είναι η πρώτη και κύρια αρμοδιότητα του

Δημάρχου, σύμφωνα με τον Κώδικα. Επίσης, την εποχή εκείνη

ήμουν μοναδικός Αντιδήμαρχος στη Βούλα.

Η γραπτή συμφωνία περιείχε βεβαίως κι άλλες σπουδαίες επιμέ-

ρους δεσμεύσεις, που δεν είναι του παρόντος. 

Ν.Κ. Σημαντικά όσα μας αναφέρατε κ. Βενετσάνε. Πείτε μου

όμως, τηρήθηκαν όσα συμφωνήθηκαν; Γιατί οι συμφωνίες πρέ-

πει να τηρούνται!

Κ.Β. Σωστά, κ. Κονταρίνη. Pacta sunt servanta, που έλεγαν οι Λα-

τίνοι. Και δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος ρωμαϊκό δίκαιο ή

λατινική για να τις τηρεί. Αρκεί να είναι έντιμος! Στην αρχή λοι-

πόν τηρήθηκαν, με κάποιες δευτερεύουσες παρασπονδίες. Επι-

τρέψτε μου όμως να παραλείψω το τέλος γιατί δεν τιμά έναν

άντρα που ευτύχησε κάτω από συγκεκριμένες συγκυρίες να γίνει

πρώτος πολίτης αυτής της πόλης, το θράσος του είναι απύθμενο. 

Ν.Κ. Ωραία ας πάμε τώρα στο κυρίως ζητούμενο. Τα έργα, λοι-

πόν, που ισχυρίζεται ότι έκανε ο Κιούκης όντως είναι δικά του

και ποιόν υπαινίσσεται ότι «τα καπηλεύεται»; Κάποια, εκ της

αρμοδιότητας που είχατε, θα έπρεπε να τα είχατε φέρει εσείς

εις πέρας.

ΤΑ ΕΡΓΑ και ΠΟΙΟΣ τα ΚΑΠΗΛΕΥΕΤΑΙ

Κ.Β. Ας πάμε λοιπόν στα έργα, για να δούμε ποιος και τι καπη-

λεύεται. Κρατάμε ως προϋπόθεση, βάση των προεκτεθέντων, ότι

οι διεκδικήσεις ήταν δικιά μου αρμοδιότητα.

Εξέστιν ασχημονείν …και καπηλεύεσθαι
…και αναρμοστία, κακολογίας και κακοηθείας αδελφά. (Πλατ. «Πολιτεία» 401α 5-7)

Δεν είχαμε σκοπό ν’ αναδημοσιεύσουμε την συνέντευξη του συνεργάτη μας και πρώτου – ιστορικά – Αντι-

δημάρχου της Βούλας στην 4ετία 1983-’86, Κ. Βενετσάνου προς την εφημερίδα «ΒΗΜΑ της Τ.Α.», όπως εξ’

άλλου συνηθίζουμε.

Όμως, το ίδιο οικογενειακό έντυπο του πρώην συγκυριακού δημάρχου της περιόδου εκείνης, προκάλεσε με

τον οικείο του ιταμό τρόπο, καθ’ υποτροπήν, τον Κώστα Βενετσάνο, αλλά και την αλήθεια των ιστορικών γε-

γονότων προσβάλλοντας.

Γι’ αυτό και χάριν της αλήθειας αναδημοσιεύουμε την συνέντευξη που είχε ο Ν. Κονταρίνης (Ν.Κ.) με τον

Κ. Βενετσάνο (Κ.Β.) προσθέτοντας εμβόλιμα σε φωτοτυπία τα σημεία εκείνα του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ» συμφωνίας

κοινής καθόδου στις δημοτικές εκλογές του 1982 των ανεξάρτητων συνδυασμών «Νέα Βούλα» - του Ι. Κι-

ούκη – «Αδέσμευτη Δημοκρατική Κίνηση – του Κ. Βενετσάνου και «Σύγχρονη Βούλα» - του Λ. Καγεώργη –

(κατ’ ουσίαν του Δ. Ράπτη), με τις υπογραφές τους, προς επίρρωση και απόδειξη των όσων ισχυρίζεται στη

συνέντευξή του ο Κ. Βενετσάνος. 

Θα έπρεπε να προσθέσουμε πάρα πολλές σελίδες στην «7η» για ν’ αναδημοσιεύουμε τα έγγραφα και τα

δημοσιεύματα της εποχής εκείνης της πρώτης Δημοτικής Περιόδου της Βούλας.

Η συνέντευξη όμως του Κ. Βενετσάνου που ακολουθεί συνοψίζει τα γεγονότα.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ Κ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ «ΒΗΜΑ της Τ.Α.»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΥΛΑΣ»

1. Συμφωνείται ότι οι Ανεξάρτητες Δημοτικές δυνάμεις της Βούλας

«ΝΕΑ ΒΟΥΛΑ» - εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο κ. Ιωαν. Κιούκη -,

«ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» εκπροσωπούμενη από τον Κ.

Βενετσάνο -, και «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΟΥΛΑ» - εκπροσωπούμενη από τον κ.

Λ. Καγεώργη -, ενώνονται σήμερα με σκοπό τη σύμπτυξη ενιαίου δημο-

τικού συνδυασμού και την από κοινού κάθοδό τους στις επικείμενες δη-

μοτικές εκλογές της Βούλας.

Μετά από συζήτηση και ομόφωνη απόφαση των εκπροσώπων και των

παρισταμένων, συμφωνήθηκαν τα εξής […]

2. Ο κ. Ι. Κιούκης δήλωσε αυτοβούλως ότι αποφάσισε, και το δηλώνει

δεσμευτικά και αμετάκλητα, να κατέλθει στις δημοτικές εκλογές της

Βούλας για τελευταία φορά την 17η Οκτωβρίου 1982, δηλαδή για την

προσεχή τετραετία 1983 – 1987. 

3. Ο κ. Ι. Κιούκης αναλαμβάνει την υποχρέωση ως Δήμαρχος να διορί-

σει κατά τον κώδικα, ως Αντιδήμαρχο της ανωτέρω τετραετίας τον Κ.

Βενετσάνο.

3α) Στον αντιδήμαρχο θα εκχωρηθούν ευρείες αρμοδιότητες κατά τον

κώδικα και ιδιαίτερα η υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων και σχέσεων

του Δήμου, με τις Δημόσιες υπηρεσίας και λοιπά Νομικά πρόσωπα Δη-

μοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. 

4. Ο κ. Ι. Κιούκης αναλαμβάνει την υποχρέωση ως Δήμαρχος, να υπο-

δείξει ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον κ. Δ. Ράπτη, εις δε

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. θα μεταβιβασθεί το δικαίωμα υπογραφής όλων

των εγγράφων που αφορούν το Δ.Σ. (από και προς το Δ.Σ.). […]

5. Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε παρουσία των υποψηφίων εις δύο αντί-

γραφα, υπεγράφη από τους εκπροσώπους και των τριών μερών και πα-

ρεδόθη ανά εν αντίγραφον σφραγισμένον εις τους διευθυντές των εφη-

μερίδων «Αδέσμευτη Δημαρχία» και «Σύγχρονη Βούλα» κ.κ. Άννα

Μπουζιάνη και Λαζ. Καγεώργη αντιστοίχως.[…] 

Σημείωση: Την περίοδο εκείνη, Αντιδήμαρχος στη Βούλα ήταν ένας και μο-

ναδικός. Ήταν δε κατά τον Κώδικα «Δήμαρχος» για τις2 αρμοδιότητες που

του είχαν μεταβιβασθεί, χωρίς δικαίωμα ανάκλησης, όπως ισχύει τώρα.

Έλεγε ο κώδικας: «Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμο-

διότητές του ασκεί ο Δήμαρχος» (άρθρο 102 §3)

Που, κατ’ αντιδιαστολή, σημαίνει πως όταν ο Αντιδήμαρχος είναι παρών, ο

Δήμαρχος δεν μπορεί να επέμβει στις αρμοδιότητες που του έχει μεταβι-

βάσει. Έτσι γράφεται η ιστορία, με ντοκουμέντα κι όχι με παραποίησή της. 
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Εκτός κι αν πιστεύει κάποιος ότι «η εκπροσώπηση του Δήμου» εί-

ναι για τις δεξιώσεις! Δεν θ’ αναφερθώ σε όλη την έκταση του

«απολογισμού» Κιούκη, παρά μόνο στα σπουδαιότερα και κυρίως

σ’ εκείνα που άπτονται του προσώπου μου, κι αυτό χάριν της

αλήθειας και του σεβασμού της ιστορίας, των προσώπων και των

θεσμών.

Σημειώνω ακόμη, πως ένας απολογισμός πρέπει να περιλαμβάνει

όχι μόνο όσα έγιναν – από ποιούς και πώς – αλλά, κι εκείνα που

δεν έγιναν και γιατί, όπως κι εκείνα που κακώς έγιναν. 

Ν.Κ. Τι έγινε, λοιπόν, κι από ποιόν; 

Κ.Β. Δεν διεκδίκησε ποτέ κανένας την πατρότητα της απόκτησης

του Νεκροταφείου. Όντως αυτό ήταν επίτευγμα του Κοινοτάρχη

Κούκη και του αξίζει κάθε αναγνώριση, για την απόκτηση των 15

στρεμμάτων από το Υπ. Γεωργίας, επί Ν.Δ. Η μελέτη αρχικά έγι-

νε από την Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας και ήταν αν μη τι άλ-

λο, προχειρότατη. Προθυμοποιήθηκε στη συνέχεια η συνδημό-

τισσα γνωστή Αρχιτεκτόνισσα κ. Γκόλαντα και έκανε μια θαυμά-

σια μελέτη λαμβάνοντας υπόψη της την προτροπή μου να συνυ-

πολογίσει τα στατιστικά στοιχεία θνησιμότητας της περιοχής (8

τοις χιλίοις) για τον αριθμό τριετούς διάρκειας παραχωρούμενων

τάφων, με αναγωγή σε πληθυσμό πλήρους οικιστικής κάλυψης

(60.000 κάτοικοι).

Στη συνέχεια όταν ανέλαβε Δήμαρχος ο Αποστολάτος, την ανα-

μόρφωσε επί το πρακτικότερον, με την προσδοκία να μας παρα-

χωρηθεί επί πλέον έκταση. Επί Αποστολάτου δε, κατασκευάστη-

κε και η εκκλησία με δωρεά του συντοπίτη μας κ. Αμπελά.

Ν.Κ. Όσον αφορά το Α’ Γυμνάσιο και τον παιδότοπο του πάρκου

«Ηρώων Πολυτεχνείου»; 

Κ.Β. Ο χώρος που παραχωρήθηκε από την Κοινότητα στον ΟΣΚ

για το κτίσιμο του Α’ Γυμνασίου, έγινε επί προεδρίας του αείμνη-

στου Παν. Τζάιδα, όπως και η κατασκευή του παιδότοπου έγινε

από το Υπουργείο. Δημοτικός του Σύμβουλος, υπήρξε και ο Ι. Κι-

ούκης, ο οποίος είχε απλά την τύχη να παρίσταται ως Κοινοτάρ-

χης στα εγκαίνια θεμελίωσής του Α’ Γυμνασίου, από τον τότε Υπ.

Παιδείας Ι. Βαρβιτσιώτη. Ο Βαρβιτσιώτης, δυσαρεστήθηκε σφό-

δρα, όταν οι σύλλογοι προέβαλαν την αξίωση, εκείνη την ημέρα,

με πανό και συνθήματα, να ιδρυθεί και το Α’ Λύκειο, το οποίο τε-

λικά κατασκευάστηκε από τον Αποστολάτο στο χώρο της παλ.

Κοινότητας, όπως λέει ο Κιούκης. Το ανατολικό κτίριο βέβαια και

το κτίριο του μπάσκετ έγιναν από τον Αποστολάτο.

Ν.Κ. Μια και βρισκόμαστε στην «ανατομία» της κατασκευής των

σχολείων εσείς είχατε καμία ανάμειξη εκ των καθηκόντων σας

σ’ αυτά; 

Κ.Β. Στο σύνολο των σχολείων που έγιναν την εποχή εκείνη, 28

συνολικά αίθουσες.

Κύριο επίτευγμά μου και επίτευγμα της αγωνιστικότητας των

συλλόγων της εποχής εκείνης,  αναγνωρισμένο ακόμα και από

πολιτικούς μου αντιπάλους, είναι η παραχώρηση του οικοπέδου

των 11,5 στρεμμάτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ στον ΟΣΚ και στη συνέ-

χεια η κατασκευή του Β’ Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγω-

γείου.

Σας είπα μερικά πράγματα στην αρχή, θα σας πω μερικά σκόρπια

τώρα, για να δούμε ποιος καπηλεύεται ποιόν.

«Ξέχνα το ΤΕΘΑ, πέθανε»

Ο Κιούκης δεν ήθελε απλά ν’ ανταλλάξει την περιουσία του Α’

δημοτικού Σχολείου με το ΤΕΘΑ για να δείξει, μπροστά στη λαϊ-

κή κατακραυγή και την κινητικότητα του διασυλλογικού, ότι το

«πέτυχε και το πήρε». Ηλπιζε ότι με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ

και κάποιες πολιτικές γνωριμίες που είχε, το οικόπεδο θα του το

παραχωρούσαν σχεδόν αυτόματα. Μ’ ένα έγγραφο, που έστειλε

στον Υφυπουργό τότε, Γ. Πέτσο.

Τον Φεβρουάριο του ’82 ήταν ακόμη Κοινοτάρχης. Το ΠΑΣΟΚ 5

μηνών κυβέρνηση. Του ζήτησα, τότε, ως πρόεδρος του διασυλ-

λογικού, με τις σφραγίδες 16 Συλλόγων να φέρει το θέμα προς

συζήτηση στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Δεν το έφερε.

Κι όταν τον ρώτησα, «γιατί, πρόεδρε, δεν το έφερες;» μου απά-

ντησε: «ξέχνα το το ΤΕΘΑ, Κώστα, πέθανε». 

Προς επιβεβαίωση, μου προσκόμισε «τo… αγγελτήριο θανάτου».

Το έγγραφο του Υπουργείου Αμύνης, όπου με την υπογραφή του

Γ. Πέτσου, το Υπουργείο αποφαινόταν ότι δεν μπορούσε να ικα-

νοποιήσει το αίτημά του, γιατί επρόκειτο να κατασκευάσει τρεις

πολυκατοικίες για τις ανάγκες των αξιωματικών της Σχολής Ευ-

ελπίδων. Είχαν μάλιστα εκδοθεί και οι σχετικές πολεοδομικές

άδειες.

«Πέθανε» λοιπόν και ιδού πώς το ανέστησα: Την επομένη συ-

γκάλεσα το διασυλλογικό. Την μεθεπομένη επισκεφθήκαμε τον

ΥΠ. Παιδείας Λευτ. Βερυβάκη (μαζί με τον κ. Μαυρίδη και την κα

Αμπαζά). Σε 4-5 ημέρες μας δέχθηκε ο Υφυπ. Αμυνας Γ. Πέτσος

(μαζί μου ο Δ. Ράπτης, Αχ. Παπαδημητρίου και ο Γ. Χαρτοκάλ-

λης – βοήθησε με πρωτοβουλία του).

Γ. Πέτσος: Γιατί με αφήσατε και υπέγραψα;

Δ. Ράπτης: Μα, σας είχε στείλει έγγραφο ο Πρόεδρος της Κοι-

νότητας.

Πέτσος: Ποιο έγγραφο; Είδα εγώ κανένα έγγραφο;

Βενετσάνος: Δεν πειράζει κ. Υπουργέ, έχετε λόγο αναθεώρη-

σης. Σας φέρνω 15 στρέμματα του Υπ. Γεωργίας δίπλα στη Σχο-

λή Ευελπίδων.

Πέτσος: Πούν’ τα;

Του ενεχείρισα υπόμνημα και σχέδια (που είχε φροντίσει η Τοπι-

κή του ΠΑΣΟΚ να με προμηθεύσει) κι εκείνη τη στιγμή αφού τα

μελέτησε, σήκωσε το τηλέφωνο και έδωσε εντολή να συνέλθει η

αρμόδια επιτροπή, για επανεξέταση του θέματος.

Χαρήκαμε, αλλά δεν επαναπαύθηκα. Επισκέφθηκα – με τη μεσο-

λάβηση της Κ.Ο.Β. Βούλας του ΚΚΕ – την κοινοβουλευτική ομά-

δα του κόμματος και ζήτησα να κάνει σχετική ερώτηση στη Βου-

λή, όπως και έγινε. (Δεν πήγα στη Ν.Δ. γιατί δεν θα ευσταθούσε

να κάνει τέτοιο ερώτημα, γιατί η ίδια επί 7 χρόνια αρνιόταν να το

παραχωρήσει). Αν και είναι αλήθεια ότι ο Γ. Ράλλης, ως Υπουρ-

γός Παιδείας, είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς, όπως και ο Δημ.

Φράγκος, ως Αντιπρόεδρος της Βουλής).

Η θετική απάντηση του Γ. Πέτσου στη Βουλή «κλείδωσε» το θέ-

μα υπέρ του σχολείου και της Βούλας.

Τα περί Παν. Ζακολίκου – διαδόχου του Πέτσου – που λέει ο Κι-

ούκης, δείχνουν το ήθος του ανδρός. Με το Ζακολίκο με τον

οποίο συνδεόμουν φιλικά από τους «δημοκρατικούς συνδέ-

σμους» (προϊστορία ΠΑΣΟΚ) είχα επανειλημμένες συνεργασίες

και ως Αντιδήμαρχος πλέον (1983). Περίμενε να βρει την κατάλ-

ληλη στιγμή να το συζητήσει με τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέ-

ου, που ήταν και Υπουργός Αμυνας. Ο Κιούκης «πίσω από την

πλάτη μου» κι ενώ τον είχα ενημερώσει σχετικά, ότι το θέμα τε-

λειώνει, έκλεισε ραντεβού με τον Ζακολίκο και πήρε την απά-

ντηση, που είχα πάρει εγώ τηλεφωνικά, δύο ώρες πριν. Αποφα-

σίστηκε η παραχώρηση!

Το επιβεβαιώνει  η τοποθέτηση του πολιτικού μου αντιπάλου, Ι.

Ανδρικόπουλου στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν πρότεινε να μου

απονεμηθεί εύφημη μνεία για τον επιτυχή αγώνα μου. «Δεν συ-

νυπογράφω ευχαριστήριο προς την Κυβέρνηση, αν δεν τιμηθεί ο

μόνος άνθρωπος που πίστεψε και αγωνίστηκε με τόσο πάθος και

πείσμα, γι’ αυτήν την παραχώρηση. Μιλάω για τον Κώστα Βενε-

τσάνο». Τον παρεκάλεσα και απέσυρε την πρότασή του, γιατί η

επιτυχία, ήταν επιτυχία του λαού της Βούλας. Ηταν επιτυχία πολ-

λών που συνέβαλαν. Ηταν επιτυχία της κυβέρνησης, που είδε το

σωστό.

Ν.Κ. Ηταν πραγματικά, όπως τα λέτε, ένας θαυμαστός και σκλη-

ρός αγώνας!

Κ.Β. Ενας αγώνας, που άρχισε το 1979 με το «έτος του παιδιού»,

διεξήχθη με επιμονή, υπομονή και κυρίως μεθοδικότητα και πεί-

σμα, για να καταλήξει το 1983 σε αίσια έκβαση. Ευτύχησα να πά-

νε και τα δύο παιδιά μου σ’ αυτά τα σχολικά Συγκροτήματα, ενώ

ο γυιός μου σε ηλικία 5 χρόνων, κράταγε το πανό. «Το ΤΕΘΑ  να

γίνει σχολείο». Μακάρι ν’ αποτελέσει παράδειγμα αγωνιστικότη-

τας και συλλογικότητας.

Ν.Κ. Είναι έτσι. Εγινε όμως επί δημαρχίας Ι. Κιούκη;

Κ.Β.  Κανένας δεν αρνείται ότι έγινε επί δημαρχίας Κιούκη. Κι αν

αυτό ορίζει τη χρονική περίοδο, όπως στην αρχαιότητα έχει κα-

λώς. Δεν έγινε όμως, από τον Ι. Κιούκη. Γιατί αν ότι γίνεται επί

δημαρχίας κάποιου είναι δικό του έργο, ε, τότε και τ’ αρνητικά –

η απραξία, τα λάθη και η διαφθορά, ασχέτως προελεύσεως, θα

έπρεπε να βαραίνουν τον εκάστοτε Δήμαρχο. Ξέρετε, εκείνη τη

δημοτική περίοδο σημειώθηκε από έναν εισπράκτορα του Δήμου

κατάχρηση πολλών εκατομμυρίων. Δεν είναι παράλογο να το

χρεώσουμε στο δήμαρχο; Την έλλειψη ελέγχου, ναι.

Εργα επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ

«Υλοποιήθηκαν έργα κρασπεδώσεων και πλακοστρώσεων» δι’

αυτεπιστασίας, επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ. Δεν ήταν της αρ-

μοδιότητάς μου. Αρμοδιότητά μου ήταν να φέρω λεφτά και έφε-

ρα όσα μπορούσαμε ν’ απορροφήσουμε και πάρα πάνω.

Επιπλέον, αναπληρώνοντας το Δήμαρχο, που απουσίαζε σε

άδεια, διαπιστώθηκε από την αντιπολίτευση υπερβολικό κόστος

που πλησίαζε το διπλάσιο του κόστους των δημοπρατηθέντων

παρομοίων.

Απέτρεψα, με συναίνεση του Δ.Σ., το σταμάτημα των έργων και

μείωσα σταδιακά το κόστος – όταν μου ανετέθη η ευθύνη, ως

όρος συνέχισής τους, από το δημοτικό συμβούλιο και στη συνέ-

χεια, με μεταβίβαση κι αυτής της αρμοδιότητας από το Δήμαρχο,

αρκετά κάτω από το κόστος των εργολάβων. Και το δημόσιο, λοι-

πόν, μπορεί να επιτυγχάνει ανταγωνιστικό κόστος, αρκεί να ερ-

γάζεται σωστά και η ηγεσία να εμπνέει, να ελέγχει και ν’ αντα-

μείβει.

Ο χώρος κάτω από τη Βουλιαγμένη (όπου το Γυμναστήριο κλπ.).

Εκεί κι αν τα ‘χει «μπλέξει» ο Κιούκης στην αγωνία του να οικει-

οποιηθεί κι αυτό το έργο. Είδε λέει τον ΠΕΧΩΔΕ Βαγγ. Κουλου-

μπή… Ποιον Κουλουμπή; Αρμόδιος Υπουργός ήταν ο Κυπριωτά-

κης, τον οποίον έπεισα εγώ όταν το επισκέφθηκα μαζί με τον εκ-

πρόσωπο της ΕΠΑ κ. Μπανιά και με τον προϊστάμενο της Τεχνι-

κής Υπηρεσία του Δήμου Αλέξανδρο Χανδρά, ο οποίος μου είχε

επισημάνει το παρ’ ολίγον «έγκλημα» μπαζώματος τόσων στρεμ-

μάτων. Ηταν από τα πιο εύκολα επιτεύγματά μου και είχε γράψει

τότε σχετικά και η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Το ίδιο «εύκολη» και η παραχώρηση της πλατείας Εθνικής Αντί-

στασης (πρώην κατασκήνωση της Λέσχης Εργαζομένων Κορι-

τσιών). Ο Κοινοτάρχης Κιούκης το είχε διεκδικήσει με τους τρό-

πους που γνωρίζει και του το είχαν αρνηθεί. Όταν με τη νέα Δη-

μοτική Αρχή ανέλαβα Αντιδήμαρχος υπέβαλα και ανάπτυξα στον

τότε Νομάρχη – εκπρόσωπο της Κυβέρνησης – Υπουργό  Β’ τά-

ξεως – αείμνηστο Β. Παπαδόπουλο, Υπόμνημα με τις διεκδική-

σεις του Δήμου μας, υποδιαιρούμενο σε δύο τμήματα. 

Στο Α’ τμήμα καταγράφονταν οι διεκδικήσεις για τις οποίες δεν

απαιτείτο οικονομική επιβάρυνση, αλλά μόνον πολιτική απόφαση

(το Β’ τμήμα απαιτούσε και επιβάρυνση του κρατικού προϋπολο-

γισμού. Ο Β. Παπαδόπουλος ενθουσιάστηκε και προώθησε άμε-

σα τις διεκδικήσεις του Α’ τμήματος, όπως της πλατείας Εθνικής

Αντίστασης αρμοδιότητας Υπουργ. Κοινωνικών Υπηρεσιών με

Υπουργό τη Μ. Κυπριωτάκη. Αυτήν είδα με τη συμπαράσταση του

Νομάρχη, της ανέπτυξα το αίτημα – συζητήσαμε και για το ΠΙΚ-

ΠΑ – και μου υποσχέθηκε εντός εβδομάδος να το επιλύσει. Στο

δεύτερο ραντεβού μου πήγα μαζί με τον Κιούκη, όπου χωρίς συ-

ζήτηση η Υπουργός μας ανακοίνωσε την απόφασή της, για την

παραχώρηση του χώρου.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ πρώην PAMELA’S

Είναι κι αυτό επίσης μεγάλη ιστορία, για να την αναπτύξουμε μια

άλλη φορά. Συνοπτικά: Η πρωτογενής πρόταση ενώπιον του Νο-

μάρχη, ως αίτημα, έγινε από τον Κώστα Τσιριγώτη. Οντως ο Κι-

ούκης πήγε αντ’ εμού στους Δελφούς, όπου πράγματι, με απλό

τρόπο πρόβαλε το αίτημά μας για την παραχώρηση από τον ΕΟΤ

του πρώην PAMELA’S στο Δήμο για πολιτιστικό κέντρο. Από το

να θέσεις ένα αίτημα μέχρι τη στιγμή της επίλυσής του υπάρχει

μεγάλη απόσταση. Οντως επισκεφθήκαμε μαζί τον Θ. Τσούρα

που μας βοήθησε, όπως κι ο Β. Παπαδόπουλος.

Η μεθόδευση, μελέτη νομικού πλαισίου, οικονομοτεχνική μελέ-

τη, υπομνήματα, επαφές, επιχειρηματολογία, όπως και η εισήγη-

ση στο διευρυμένο Νομαρχιακό Συμβούλιο – για την οποία πήρα

τα εύσημα του Νομάρχη, που τη χαρακτήρισε υποδειγματική – η

αντίκρουση των ενδοιασμών του ΥΠ. Οικονομικών περί των επι-

δοτήσεων, κλπ., έγινε από εμένα. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ατ-

τικής υπερψήφισε ομόφωνα. Παραχωρήθηκε για πολιτιστικό κέ-

ντρο.

Για τη συνέχεια δε θ’αναφερθώ τώρα. Είναι πονεμένη ιστορία

κακών χειρισμών. Αρκεί.

Ν.Κ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βενετσάνε, ήσασταν αναλυτικός και

τεκμηριωμένος στις θέσεις σας. 

Κ.Β. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Δεν τελειώνουν αυτά. Οι αυταπάτες

και οι παραποιήσεις της πραγματικότητας έχουν όρια.
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Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε
όλοι σκεπτόμαστε κ αγωνιούμε για
την τύχη και την επαγγελματική
αποκατάσταση των παιδιών μας.
Βλέπουμε αποφοίτους γενικών
λυκείων να μην βρίσκουν δουλειά
και να προσπαθούν να ειδικευτούν
σε κάποιο δημόσιο  η ιδιωτικό ΙΕΚ η
κέντρο ελευθέρων σπουδών
πληρώνοντας αρκετά χρήματα κατά
περίπτωση.
Επειδή μέχρι τέλος Ιουνίου λήγει η
περίοδος εγγραφής των αποφοίτων
του Γυμνασίων στα  Λύκεια καλόν
είναι οι γονείς και τα παιδιά να είναι
ενήμεροι για τους τομείς και τις
ειδικότητες που προσφέρονται
δωρεάν από τα δημόσια σχολεία
επαγγελματικής εκπαίδευσης βάσει
του νόμου 3475/2006.

Η 2βάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση παρέχεται στα
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και
τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ).
Οι εκπαιδευτικές αυτές μονάδες
ανήκουν στη δευτεροβάθμια
μεταγυμνασιακή εκπαίδευση.
v Τα Επαγγελματικά Λύκεια
διακρίνονται σε ημερήσια και
εσπερινά.
Στα  εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι
μαθητές.
v Η φοίτηση στα ημερήσια είναι
τριετής ενώ στα εσπερινά
τετραετής.
v  Στην Α’ τάξη εγγράφονται οι
κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου η
άλλου ισότιμου τίτλου της
αλλοδαπής, χωρίς εξετάσεις.
v Στην Β’ τάξη εγγράφονται οι
προαγόμενοι στη Β’ τάξη του
Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου
και οι κάτοχοι πτυχίου Α’ κύκλου
Τ.Ε.Ε. .
Στους μαθητές του Γενικού Λυκείου
που εγγράφονται στη Β’ τάξη του
ΕΠΑ.Λ παρέχεται η δυνατότητα
παρακολούθησης ειδικού
προγράμματος επαγγελματικών
μαθημάτων, συναφών με τον τομέα
στον οποίον επέλεξαν να φοιτήσουν
στην Β’ τάξη, τα οποία
παρακολουθούν με την έναρξη του
σχολικού έτους σε ειδικά τμήματα
υποδοχής.
Στη Γ’ τάξη εγγράφονται οι

προαγόμενοι στη Γ’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΛ
λειτουργούν 3 κύκλοι μαθημάτων:
Α)  Τεχνολογικός  Β)  Υπηρεσιών
και Γ)  Ναυτικός – Ναυτιλιακός
Στη  Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ
λειτουργούν 8 τομείς από τους
οποίους στην Γ΄ τάξη προκύπτουν οι
αντίστοιχες ειδικότητες:
Α) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ
α) Τομέας  Μηχανολογίας
α) Γενικής Μηχανολογίας
β) Μηχανικής Αυτοκινήτων
β) Τομέας  Ηλεκτρολογίας
α) Ηλ/γικών Εγκαταστάσεων
γ) Τομέας  Ηλεκτρονικής
α) Ηλεκτρονικών Υπολ/κών
Συσ/των και Δικτύων
β)  Ηλεκτρονικών  Συστημάτων

Επικοινωνιών
δ) Τομέας Δομικών Έργων

α)   Σχεδιαστών  με τη βοήθεια Η/Υ
β)   Κτιριακών έργων
ε)  Τομέας  Πληροφορικής
α) Υποστήριξη Συς/των, Εφαρμογών
και Δικτύων
στ) Τομέας  Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών
α)  Υπαλλήλων Διοίκησης και
Οικ/κών Υπηρεσιών
β)  Υπαλλήλων Τουριστικών
Επιχειρήσεων
ζ) Τομέας Υγείας και Πρόνοιας α)
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
β) Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών
Εργαστηρίων
γ)  Βοηθών Φαρμακείων     
η) Τομέας  Γεωπονίας, Τροφίμων
και Περιβάλλοντος
α) Τεχνολογία και Έλεγχος
Τροφίμων
β)  Έργα Τοπίου-Περιβάλλον και

Αγροτουρισμός
γ) Σύγχρονης Επιχειρηματικής
Γεωργίας
θ) Τομέας  Ναυτικός – Ναυτιλιακός
α) Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
β) Μηχαν. Εμπορικού Ναυτικού
Μερικά από τα πλεονεκτήματα των
ΕΠΑΛ είναι:
Είναι ισότιμα με τα Ενιαία Λύκεια.
Δίνουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση ,ΤΕΙ, Πανεπιστήμια και
ΑΤΕΙ σε στρατιωτικές & Αστυνομικές
σχολές (με πανελλήνιες εξετάσεις
σε μαθήματα γενικής παιδείας &
ειδικότητάς .)
Προσφέρουν επαρκή επαγγελματική
εκπαίδευση που αποτελεί ισχυρή
βάση για την περαιτέρω
επαγγελματική ενασχόληση με τις
συνεχόμενες αλλαγές και την
πρόοδο της τεχνολογίας, χωρίς να

υστερούν σε θέματα γενικής
παιδείας.
Οι μαθητές δεν υποχρεώνονται να
επιλέξουν πρόωρα ειδικότητα (η
επιλογή γίνεται στη Β’ Λυκείου,
όπου αν θέλουν μπορούν να
συνεχίσουν  και στο γενικό λύκειο)
Παρέχουν ισχυρό πτυχίο
ειδικότητας επιπέδου 3 με τα
ανάλογα επαγγελματικά
δικαιώματα. (Οι πτυχιούχοι μπορούν
να εργαστούν ως τεχνικοί,
εργοδηγοί ή υπάλληλοι ή να
ασκήσουν ιδιωτικό έργο)
Παρέχουν τη δυνατότητα εγγραφής
κατά προτεραιότητα στα ΙΕΚ για την
απόκτηση εξειδίκευσης σε
σύγχρονες ειδικότητες.
Παρέχουν τη δυνατότητα
υποτροφίας σε όλες τις τάξεις
Διαθέτουν υπερσύγχρονα

εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα σε
όλες τις ειδικότητες

Στην περιοχή Ανατολ. Αττικής

λειτουργούν τα παρακάτω ΕΠΑΛ:

1ο Κορωπίου 2106624661  1ο

Εσπερινό Κορωπίου 2106624267  1ο

Λαυρίου 2292060743  1ο Ραφήνας

2294032910  1ο Αχαρνών

2102404888  2ο Αχαρνών

2102400400  1ο Εσπερινό Αχαρνών

2102468194  2ο Εσπερινό Αχαρνών

2102407569       Κρυονερίου

2106221003  Μαρκόπουλου Ωρωπού

2295032871       1ο  Βάρης

210897339  

Ε. Κοντού

Το Επαγγελματικό Σχολείο σήμερα
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Με  προειλημμένο  σχεδιασμό  επεβλή-

θη,  ως  απαραίτητη προϋπόθεση, η συμ-

μετοχή του Δ.Ν.Τ. εις τον εφεξής δανει-

σμό της Ελλάδας, συμμετοχικά και από

την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα,  με το

πρόσχημα του  ελλιπούς  ελεγκτικού μη-

χανισμού, για την Ε.Ε.

Με επίδειξη.., κακόγουστης «διαμάχης»,

μεταξύ των αρχηγών κρατών μελών της

Ε.Ε., παίχθηκε το «θέατρο» της Κομισιόν,

με εντελλόμενους «ρόλους»  φαρσοτρα-

γωδίας   (του καλού και κακού, της πτώ-

χευσης και διάσωσης, της έξωσης και πα-

ραμονής, κλπ, κλπ,), με ένα και αποκλειστι-

κό σκοπό, τον ψυχολογικό πειθαναγκασμό

των Ελλήνων, εις τρόπον να αποδεχθούν

αδιαμαρτύρητα τα «κατοχικά μέτρα» της

οικονομικής μας εξάρτησης και υποταγής,

της   υπό - πτώχευση χώρας μας.

Σαφέστατο προειδοποιητικό μήνυμα της

ελεγκτικής τρόϊκα

α)  Δ.Ν.Τ., β) Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τρά-

πεζας και  γ) Ε.Ε. Κομισιόν, προς την  «μά-

ζα»  των 9,5  εκατομμυρίων  μικρομεσαίων

Ελλήνων:   «αναδιπλωθείτε  σε  οικονομική

υπερσυρρίκνωση», για πολλές  επερχόμε-

νες  δεκαετίες,  αποδεχόμενοι  αδιαμαρτύ-

ρητα, την  περιστολή  ενίων  κυριαρχικών

δικαιωμάτων σας. Ξεχάστε διεκδικήσεις,

έστω  και  δικαίων  απαιτήσεών σας,  για

όσο  καιρό, θα  παραμένετε  «εν  δυνάμει

σε πτώχευση».

Δυστυχώς, εδώ ισχύει σε παράφραση, το

πάνσοφο  γνωμικό ότι: «η δύναμη του Κρά-

τους μας, είναι το . πορτοφόλι».

Θα  υποστούμε την  αντιστροφή του  μέχρι

σήμερα  τρόπου διαβίωσης,  των   περισσο-

τέρων  εξ   ημών   και  από  τον «αρρωστη-

μένο υπέρ-ευδαιμονισμό», με σαφέστατη

υπόδειξη και  σύμπραξη  στην  ανευθυνό-

τητα,  διαχρονικά  όλων  των ατιμώρητων

κυβερνήσεων, σε  κατάσταση  «υπέρ-ανέ-

χειας και υποτελικής  εξάρτησης, προς

τους δανειστές μας».

Αυτή  δυστυχώς, είναι η πραγματική  ανα-

μενόμενη ως  επερχόμενη  κατάσταση, που

πρόκειται  να βιώσουμε, χωρίς ωστόσο, να

έχομε μέχρι σήμερα  αποτινάξει, την εξάρ-

τησή  μας από τον «κομματικό φανατισμό»,

που μας οδήγησε  σε  αυτό το «χάλι».

Διότι  προφανέστατα,  δεν  έχομε  ακόμα

συνειδητοποιήσει, ποίες είναι οι ευθύνες

των πολιτικών και πρωτίστως οι δικές  μας.

Τα «σκληρά μέτρα» που μας επιβάλλει, το

Δ.Ν.Τ., είναι απαλλαγμένα  από  την  «γάγ-

γραινα»  του  «πολιτικού  κόστους»,  διε-

ρευνούν την καθαρά οικονομική θέση, με

όλες τις επιστημονικές παραμέτρους, που

συνθέτουν την  ουσιαστική  οικονομική επι-

βίωση της  χρεοκοπημένης  χώρας,  πάντα

με  το  αζημίωτο, γι' αυτούς.

Συμπερασματικά το Δ.Ν.Τ., δεν είναι ο

«μπαμπούλας», όπως βολεύει τις κυβερνή-

σεις να το χαρακτηρίζουν και δεν το επιθυ-

μούν, διότι τους αποστερεί την συνέχιση

ρουσφετιών και και  «αρπαχτές» (βλπ. την

σημερινή μας κατάντια). Αλλά το ΔΝΤ δεν

αποβλέπει στην εξυγίανση και ανάπτυξη

της οικονομίας μας, αλλά στην εξασφάλιση

των συμφερόντων των δανειστών μας. Δη-

λαδή του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Λίγα λόγια για το Δ.Ν.Τ., άγνωστα για πολ-

λούς: Πρόκειται για ένα Ταμειακό Πιστοδο-

τικό Οργανισμό, διεθνούς συνθέσεως των

μελών του, εις το οποίο συμμετέχει και η

Ελλάδα, με κεφάλαια, από τα ισχυρότερα

νομίσματα παγκοσμίως, με τις ακόλουθες

αναλογίες συμμετοχής :

― Δολάρια 40% - 42%, 

― Ευρώ 30% - 32%, 

― Γιέν 11%

― Λίρα Αγγλίας 11% & 

― λοιπά 4% - 8% (περίπου).

Διαθέτει άμεση ταμειακή διαθεσιμότητα

700 δις δολάρια  & άριστες  οικονομικές

διασυνδέσεις, με τους  περισσότερους

χρηματοοικονομικούς  κολοσσούς,  παγκο-

σμίως.

Ιδρύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1945

στην Ουάσιγκτον, με συνομολόγηση  39

Χωρών,  παραμένουσα  εκεί  η  έδρα,  ως

πρωτεύουσα της χώρας με το μεγαλύτερο

ποσοστό συμμετοχής  ( Η.Π.Α. )

Μέλη του Δ.Ν.Τ. γίνονται δεκτά μόνο ελεύ-

θερα  και κυρίαρχα κράτη, που το 2000

αριθμούσαν (ως μέλη του) 182 χώρες.

Ανώτατο διοικητικό όργανο του Δ.Ν.Τ., εί-

ναι το «Συμβούλιο Διοικητών»  εκπροσω-

πούμενο  από  ένα  διοικητή  για  πέντε συ-

νεχή έτη, από κάθε κράτος μέλος.

Βάσει «άγραφου νόμου», ο Διοικητής είναι

πάντοτε από την Ευρώπη και ο  Πρόεδρος

της  Παγκόσμιας  Τράπεζας   είναι πάντοτε

από τις  Η.Π.Α. (Δίκαια ... μοιρασμένα).

Πρόσθετα, το Δ.Ν.Τ. επιβλέπει το παγκό-

σμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις συ-

ναλλαγματικές  ισοτιμίες και τα  ισοζύγια

πληρωμών, των Κρατών μελών του.

Η «Κομισιόν», το διευθυντήριο της Ε.Ε.,

εδράζει την παρουσία του οικονομοτεχνι-

κού της μηχανισμού, εις την Κεντρική Ευ-

ρωπαϊκή Τράπεζα  και  δυνάμει του άρθρου

126 § 9, της συνθήκης  ένταξης της Ελλά-

δος εις την Ε.Ο.Κ., καθίσταται υποχρεωτι-

κή η  επιτήρηση  χώρας, που  δεν  εναρμο-

νίζεται εις τα οικονομικά μεγέθη, που σα-

φώς ορίζονται, από την ως άνω συνθήκη.

Μία προσωπική αυστηρή προσομοίωση,

του Δ.Ν.Τ., που σαφώς  προέρχεται, από

την συγκυρία να παρίσταται σε χώρες με

τεράστια οικονομικά προβλήματα, είναι η

του «γραφείου τελετών», αφού η παρου-

σία του δεν μπορεί να είναι ...ευπροσήγο-

ρη, με χρεοκοπήσεις και πτωχεύσεις Κρα-

τών, που αποτελούν  την  αποκλειστική  πε-

λατεία  του και  αποστολή του, εφόσον βε-

βαίως αυτό του ζητηθεί.

Ποίος άλλος... ευστοχότερος χαρακτηρι-

σμός, πλην του «μπαμπούλα», του ταιριά-

ζει; 

Προς τι λοιπόν οι αναζητήσεις για ...δημο-

ψηφίσματα; Ποία άλλη εναλλακτική λύση

μπορούμε να αντιπροτάξουμε;    Και εδώ...

πρέπει να βιώσουμε την πολιτική σκοπιμό-

τητα;

Δεν συναισθάνονται επιτέλους οι ...πολιτι-

κοί,  όλων των  παρατάξεων, την ατομικά-

προσωπική τους ευθύνη, όταν με τα ΝΑΙ

τους, κατά τις εγκρίσεις των οικονομικών

προϋπολογισμών, των 30 τουλάχιστον

ετών, δεν απαιτούσαν την οριστική καθή-

λωση των αλόγιστων και αλλεπάλληλων

δανεισμών, εφαρμόζοντας κάποια από τα

«σκληρά» μέτρα, που  μας επιβάλλει ΤΩΡΑ

το  Δ.Ν.Τ.;

Προφανώς, την «καρέκλα» τους εξασφάλι-

ζαν και τώρα σχετικά με την παρουσία του

Δ.Ν.Τ., αυτό  που επιβάλλεται να πράξουν,

είναι  να μείνουν τουλάχιστον «άλαλοι»,

μέσα εις τις  τεράστιες,  ασυγχώρητες  και

ατιμώρητες  ενοχές  τους.

Αυτοί δημιούργησαν με την ψήφο τους,

40ρηδες συνταξιούχους, με συντάξεις

4000 και 5000€ & εφάπαξ 280000€ και

στρατιές 1.200.000 δημοσίων υπαλλήλων,

αριθμός μη επακριβώς προσμετρημένος,

μήτε και το επακριβές ποσό που θα επιβα-

ρύνεται ετησίως, ο κρατικός προϋπολογι-

σμός.

Και όλα αυτά, κατά ρητή παράβαση του Συ-

ντάγματος, που σαφώς  ορίζει, ότι μόνιμος

εις το  δημόσιο  είναι  ΜΟΝΟ  ο απαραίτη-

τα αναγκαίος.

Το 10% του αριθμού των δικών μας δημο-

σίων υπαλλήλων, έχουν χώρες με τον ίδιο

με εμάς πληθυσμό, όπως Σουηδία, Νορβη-

γία, Δανία και η Αυστρία μόλις 66.000 δ./υ.

Έλεος, εις την υπερβολή του «απαράδε-

κτου ρουσφετισμού», των πολιτικών μας

«μπαρμπάδων».

Εις την Ελληνική Βουλή 1800 υπάλληλοι

και 300 βουλευτές είναι αριθμοί υπερβολι-

κά απαράδεκτοι, συγκρινόμενοι με τους

αντίστοιχους των λοιπών Κρατών μελών

της Ε.Ε., χωρίς να έχουν τα δυσβάσταχτα

οικονομικά μας προβλήματα.

Αριθμός 120 βουλευτών, εξυπηρετούμενοι

από 300 υπαλλήλους, έχει λογική βάση και

θέμα γιά την προτεινόμενη συνταγματική

αναθεώρηση.                                                        

Διαχρονικά,  χρονολογούνται  και οι  ατι-

μώρητες ευθύνες όλων των κυβερνήσεων,

πού με γνώμονα την πολιτική τους σκοπι-

μότητα, χρεοκόπησαν την χώρα μας.

Δεν εφήρμοσαν, ως όφειλαν, τους «σκλη-

ρούς» όρους και τις βασικές  προϋποθέσεις

της  χρηστής  κρατικής  οικονομικής λει-

τουργίας.

Μάρτιος  2010

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ  &  ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ  

Η  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ   Δ. Ν. Τ.   ΣΤΗΝ   ΕΛΛΑΔΑ
{“INTERNATIONAL  MONETARY  FUND”}

γράφει ο Νίκος Θωκταρίδης
οικονομολόγος - φοροτεχνικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 12/2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 115/2010.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 171/09 απόφασης του Δ.Σ.

σχετικά με μέτρα ασφαλείας Αστυνομικών και Δημοτικών Εγκαταστάσε-

ων και οχημάτων κατά μήκος της οδού Αφροδίτης.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Ιου-

νίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ.

συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνε-

δριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 4523/4-6-10 έγγρα-

φη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα

μέλη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα

12 και συγκεκριμένα:

Παρόντες

1. Δ. Κοντονής, 2. Σ. Πανάς, 3. Π. Σκουζής, 4. Α. Λώλος, 5. Δ. Γεωργου-

λόπυλος, 6. Κ. Καραγεώργος, 7. Π. Κουλουβάρης, 8. Μ. Χόβρη – Σίνα, 9.

Θ. Σταμάτης, 10. Α. Φαρμακίδη, 11. Μ. Κακογιαννάκου, 12. Γ. Τρόντζος

Απόντες

1. Δ. Τζιώτης, 2. Ε. Παναγοπούλου, 3. Γ. Καμπάνης, 4. Ε. Σκουλάξενου,

5. Ι. Κυριακόπουλος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δη-

μάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα. 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συ-

ζήτηση το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώμα-

τος, την τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 171/09 απόφασης

του Δ.Σ. σχετικά με μέτρα ασφαλείας Αστυνομικών και Δημοτικών Εγκα-

ταστάσεων και οχημάτων κατά μήκος της οδού Αφροδίτης.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ. 589/27-1-10 έγγραφο του Α.Τ. Βουλιαγμένης

2. Τις προγενέστερες με αριθμ. 171/09 και 64/10 αποφάσεις του Δ.Σ.

3. Τις προγενέστερες με αριθμ. 29/10 και 49/10 αποφάσεις της Δ.Ε.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. παρ.2, εδαφ.2 του άρθρου 79.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) περί του ελέγ-

χου νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 171/09 προγε-

νέστερης απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά μέτρα ασφαλείας Αστυνο-

μικών και Δημοτικών Εγκαταστάσεων και οχημάτων κατά μήκος της οδού

Αφροδίτης, όπως αναφέρετ5αι στην υπ’ αριθμ. 49/10 απόφαση της Δη-

μαρχιακής Επιτροπής, ως ακολούθως:

Συγκεκριμένα:

Α) Κατά τη διάρκεια της νύχτας να απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση

οποιουδήποτε οχήματος έμπροσθεν του χώρου στάθμευσης του Δημαρχεί-

ου κατά μήκος της οδού Αφροδίτης, πλην των απολύτων αναγκαίων. 

Β) Κατά τις νυχτερινές ώρες και συγκεκριμένα από ώρας 22:06 να υπάρ-

χει απαραίτητα ένστολος δημοτικός Αστυνομικός ο οποίος θα φρουρεί

τις Δημαρχιακές εγκαταστάσεις σε συνεργασία με τους Αστυνομικούς

του Α.Τ. Βουλιαγμένης. 

Γ) Κατά τη διάρκεια της νύχτας και συγκεκριμένα από ώρας 23:30 έως

06:00 τη χειμερινή περίοδο και από ώρας 24:00 έως 05:30 κατά τη διάρ-

κεια της θερινής περιόδου να γίνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας

οποιουδήποτε τροχοφόρου πλην των υπηρεσιακών οχημάτων (Αστυνο-

μικών – Δημοτικών) κατά μήκος της οδού Αφροδίτης κλείνοντας αυτήν

με κώνους στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

Δ) Οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν θα ισχύουν στις περιπτώσεις που συ-

γκαλείται Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 115/10 και υπογράφεται.

Ο πρόεδρος Τα μέλη

Δ. Κοντονής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαραθώνας 25/6/10

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 7380

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία σύμφωνα με

το ΠΔ 270/81 η μίσθωση από το Δήμο Μαραθώνος έκτασης όμορης με

το Γενικό Λύκειο Μαραθώνα, που θα χρησιμοποιηθεί για προαύλιο και

αθλητικές δραστηριότητες.

Η προς μίσθωση έκταση πρέπει να συνορεύει με το Γενικό Λύκειο Μα-

ραθώνα και να είναι τουλάχιστον εμβαδού 400,00τ.μ. (να μπορεί να δώ-

σει διαστάσεις 14/26μ. για να διαμορφωθεί χώρος για αθλητικές δρα-

στηριότητες).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες εκτάσεων κατάλλη-

λων για τον παραπάνω σκοπό να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προ-

θεσμία είκοσι (20) ημερών από 26/6/2010 (ημέρα δημοσίευσης) τις έγ-

γραφες προσφορές ενδιαφέροντος.

Λεπτομέρειες για τους όρους της διακήρυξης δίνονται στην Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνα (τηλ. 2294069258).

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Ζαγάρης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τεχνική

Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 15351 Παλλήνη

Πληροφορίες: Π. Καλδής

Τηλ.: 210-6668612 – 6666059, fax: 6667870

Παλλήνη 22/6/2010

Αριθμ. Πρωτ. 8081

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Παλλήνης Νομού Αττι-

κής;, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω-

νισμό για την ανάθεση του έργου

«Ανάπλαση αύλειου χώρου 1ου

και 3ου Δημοτικών Σχολείων», με

προϋπολογισμό 370.882,01 ευρώ

μαζί με δαπάνη του Φ.Π.Α. 21%. Ο

διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με

το σύστημα ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟ-

ΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΤΙ-

ΜΩΝ του άρθρου 6 παρ.1 του Π.Δ.

609/1985 και σύμφωνα με το ΑΡ-

ΘΡΟ 4Β του Ν. 3669/2008 και το

Ν.1418/84. Το έργο συντίθεται

από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ-

γασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙ-

ΚΑ Α1 με προϋπολογισμό

302.818,58€ (δαπάνη εργασιών,

ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη

του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-

γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από

την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας

του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις

8/7/2010. Η διακήρυξη του έργου

έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο

από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό-

δειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο

τηλέφωνο 210-6600714, fax επικοι-

νωνίας 210-6667870, αρμόδιος

υπάλληλος για επικοινωνία Καλδής

Παναγιώτης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί

στις 13/7/2010, ημέρα Τρίτη και

ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα

υποβολής προσφορών είναι Επι-

μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά

ομάδα τιμών του άρθρου 6 παρ.1

του π.δ. 609/1985 και του άρθρου

4β του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, με-

μονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγ-

γεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που

καλύπτουν τις κατηγορίες και τά-

ξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και

άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙ-

ΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι

που αποδεικνύουν ότι κατά την

τελευταία πενταετία, έχουν εκτε-

λέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και

ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-

σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-

τικής επιστολής ύψους 6.130,00

ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 180

ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω-

γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος

ισχύος των προσφορών είναι 180

ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από

το πρόγραμμα ΟΣΚ στο ποσό των

364.000,00 € για το οικονομικό

έτος 2010. Προκαταβολή δε θα

χορηγηθεί στον ανάδοχο.

7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έρ-

γου είναι τρεις (3) μήνες και αρχίζει

από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-

σίας θα εγκριθεί από την Δημαρ-

χιακή Επιτροπή του Δήμου Παλ-

λήνης. 

Ο Δήμαρχος

Σπ. Κωνσταντάς
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Νεα ζητά εργασία

γραφείου ή σεκιούριτι 

Τηλ. 210 8959.800

69498009270

6978504490

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γλυκά Νερά  22.06.2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: Ι. Κώτσου 25 & Ελύτη 

Γλυκά Νερά Ταχ. Κωδ.: 153 54

Πληρ: Ελένη Παπαδοπούλου 

Τηλ: 213 2016025, κέντρο 213 2016000

Αριθ. Πρωτ.: 4230

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών προκη-

ρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,

με συμπλήρωση τιμολογίου, με

κριτήριο κατακύρωσης το ποσο-

στό έκπτωσης επί τοις εκατό  (%)

επί της εκάστοτε μέσης λιανικής

τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥ-

ΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

προϋπολογιζόμενης δαπάνης

99.500 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομέ-

νου Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα

γραφεία του Δήμου, οδός Ι. Κώ-

τσου 25 & Ελύτη, την 19η ΙΟΥΛΙΟΥ

2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα

έναρξη παραλαβής προσφορών

10:00 π.μ. και λήξη  στις 11:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν

μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να

καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής

ύψους 4.975,00 Ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες

ως προς τα δικαιολογητικά συμμε-

τοχής και την παραλαβή της δια-

κήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθύνονται στο Δήμο,

καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες (τηλ. 213 2016025 & 213

2016000, αρμόδια κ. Ελένη Παπα-

δοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.  ΣΙΩΚΟΣ
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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 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. 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.

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Ο  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑΣ του NAPOLION και της ΣΟ-

ΦΙΑΣ το γένος ΒΟΝΤΑ, που γεννήθηκε στους Αγ. Σα-

ράντα Αλβανίας και κατοικεί στη Βούλα και η NERTI-

LA PAPPA του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, το

γένος ΛΑΓΙΟ, που γεννήθηκε στους Αγ. Σαράντα Αλ-

βανίας και κατοικεί στη Βούλα, θα έλθουν σε γάμο

που  θα  γίνει στην Παναγίτσα της Βούλας.

ΓΑΜΟΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ

Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΣΑΒΒΑΤΟ 26, ΤΡΙΤΗ 29/6 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/7

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

. . . γ ια την υγειά μας

Θα αρχίσουμε δανειζόμενοι μία φράση της σύγχρονης κα-

θημερινότητάς μας:

“κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν”.

Η πρόληψη προλαμβάνει σοβαρές και επικίνδυνες συνέ-

πειες· σώζει ανθρώπινες ζωές. Με την απόκτηση γνώσεων

για τα αίτια πολλών παθήσεων και νοσημάτων, έγινε δυ-

νατή η εφαρμογή μέτρων ώστε να επιτύχουμε την αποτε-

λεσματική προστασία από αυτά. Στην πρωτογενή γίνεται

προσπάθεια εξουδετερώσεως, αποφυγής ή αποκρούσεως

του αιτιολογικού παράγοντα.

Η υπεροχή της προληπτικής ιατρικής, σε σχέση με τη θε-

ραπευτική, θεωρείται δεδομένη. Έτσι, ο Πρωθυπουργός

την 21 Ιουλίου 2009 σε ομιλία του στο ΙΚΑ ανακοίνωσε πι-

λοτικό πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής ενηλίκων. Η πρό-

ληψη των μυοσκελετικών παθήσεων είναι σημαντικό να γί-

νεται σε βάθος χρόνου, δηλαδή απαιτεί διαρκή προσπά-

θεια. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται κατά περιόδους, τμη-

ματικά αλλά σε διαρκή βάση και προσπάθεια. 

Θα επικεντρωθούμε σε ορισμένες παθήσεις ή καταστά-

σεις, οι οποίες έχουν μεγάλη επίπτωση στον πληθυσμό,

δηλαδή προσβάλλουν μεγάλο αριθμό ατόμων και έχουν

ιδιαίτερα σημαντικές συνέπειες στην ποιότητα της ζωής

μας:

― Οστεοπόρωση

― Οστεοαρθρίτιδα

― Πρόληψη επιβαρυντικών παραγόντων οσφύος

― Δυσκαμψία της προχωρημένης ηλικίας.

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

“Γένους θηλυκού”. Κοινωνικό και οικονομικό* πρόβλημα,

νόσος πολυπαραγοντική και εξελικτική. “Είναι το νόσημα

εκείνο που η οστική μάζα ευρίσκεται κάτω απο ένα κρίσι-

μο όριο, πέρα από το οποίο αρχίζουν να εκδηλώνονται διά-

φορα προβλήματα με τελική κατάληξη τα παθολογικά κα-

τάγματα** (σπονδυλική στήλη, πηχεοκαρπική, ισχίο

κ.λ.π.)”. Εκδηλώνεται στις γυναίκες συνήθως μετά την εμ-

μηνόπαυση (τύπος Ι) και στους άνδρες μετά τα 70-75 χρό-

νια (γεροντική, τύπος ΙΙ) εικ. 1.

Η πρωτογενής πρόληψη στοχεύει στην επίτευξη όσο το

δυνατόν υψηλότερης κορυφαίας οστικής πυκνότητας, κα-

θώς επίσης στην αποφυγή παραμορφώσεων του σκελετού

κατά την περίοδο της σκελετικής ανάπτυξης που στο μέλ-

λον είναι δυνατόν να αυξήσουν τον κίνδυνο παθολογικών

καταγμάτων (κύφωση, σκολίωση, ραιβογονία, ραιβό ισχίο

κ.λ.π.). 'Ετσι φροντίζει:

1. Να εξασφαλισθούν για τα νεαρά άτομα οι καλύτερες

προϋποθέσεις για

διατροφή, άσκηση,

τρόπο ζωής και ιατρι-

κή φροντίδα, ώστε να

αποκτήσουν και να

διατηρήσουν τη μέγι-

στη δυνατή οστική

πυκνότητα.

2. Να εντοπισθούν με

κατάλληλο έλεγχο οι

γυναίκες περι-εμμη-

νοπαυσιακά που

έχουν χαμηλή οστική μάζα, όπως και αυτές με ταχύ

οστικό μεταβολισμό με αποτέλεσμα να έχουν ταχεία

μεταβολή της οστικής τους πυκνότητας. Σ' αυτές τις πε-

ριπτώσεις με την παρέμβασή μας πρέπει να σταθερο-

ποιηθεί ή και να αυξηθεί η οστική μάζα.

3. Να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά κάθε παθολογική

εξεργασία ή νόσος που προδιαθέτει σε οστεοπόρωση:

― Υπερθυρεοειδισμός

― Ηπατικά προβλήματα 

― Υπερπαραθυρεοειδισμός

― Νεφρική ανεπάρκεια

― Διαβήτης

― Παθήσεις πεπτικού κ.α.

4. Να προσαρμοσθούν οι ενήλικες σε τρόπο ζωής, διατρο-

φής και άσκησης ανάλογο με τους στόχους πρόληψης της

πάθησης.

5. Να αποφευχθούν έγκαιρα τα αίτια και οι παράγοντες

(πτώση κ.λ.π.) που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τους

διάφορους τύπους οστεοπορωτικών καταγμάτων.

6. Να διακοπούν βλαπτικές συνήθειες:

Κάπνισμα, Οινοπνευματώδη και να,

Περιορισθεί η πρόληψη ζωϊκών πρωτεϊνών. 

Α) Ο ρόλος της διατροφής

Το Ca, ο P, το Mg, ο Fe, η βιταμίνη D και C είναι απαραί-

τητα για την οστική υγεία. Αποκλειστική πηγή είναι οι τρο-

φές. Η ανεπαρκής πρόληψη τροφών με Ca και βιταμίνη D

στη νεανική ηλικία αλλά και αργότερα, είναι μία από τις κύ-

ριες αιτίες εκδήλωσης οστεοπόρωσης. 

Μεγάλη διατροφική αξία, λόγω περιεκτικότητας σε Ca, πα-

ρουσιάζουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα: ένας ενήλικας

χρειάζεται ημερησίως δύο ποτήρια γάλα και ένα κομμάτι

τυρί 30-50 gr. Πρόσληψη ημερήσια Ca στη μετεμμηνοπαυ-

σιακή ζωή μικρότερη των 800 mg, προϋποθέτει στην ανά-

πτυξη σπονδυλικής οστεοπόρωσης, ενώ κάθε ημέρα απαι-

τούνται 800-1000 IU βιταμίνης D. 

Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την οστική τους μάζα οι

προϋποθέσεις που θέτουν οι νεαρές κοπέλες με τις διά-

φορες εξαντλητικές δίαιτες, οι οποίες στερούν το Ca, τη

βιταμίνη D, τις πρωτεΐνες κ.λ.π. και τελικά τα οιστρογόνα

τους.

Β) Ο ρόλος της άσκησης

Η άσκηση συμβάλλει, με τις αναπτυσσόμενες φορτίσεις,

στην επίτευξη της κορυφαίας οστικής πυκνότητας και τη

διατήρησή της (εικ. 2). Αυτή που ωφελεί περισσότερο εί-

ναι η αποκαλούμενη ισομετρική. Το όφελος είναι πολυπα-

ραγοντικό:

α. Περιορίζεται η οστική απώλεια και προστατεύεται η

οστική μάζα που απέμεινε.

β. Βελτιώνεται η μυϊκή δύναμη, η κινητικότητα των αρ-

θρώσεων και η φυσική κατάσταση του ασκούμενου.

γ. Το άτομο αποκτά καλύτερη αίσθηση ισορροπίας και συ-

ντονισμό των κινήσεων.

δ. Ελαττώνεται ο πόνος και μειώνεται ο χρόνος αντίδρα-

σης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο κίνδυνος πτώσε-

ων και καταγμάτων.

Ασκήσεις για οστεο-

πορωτικές ασθενείς

σε ύπτια και όρθια

στάση.

Είδη ασκήσεων:

1. (Ορθής) ανύψωσης

και μεταφοράς βάρους

2. Αντιστάσεως 

3. Στάσεως σώματος

(ορθοστάτηση)

4. Ευελιξίας και ισορ-

ροπίας (διατηρούν το

εύρος κινήσεως των

αρθρώσεων, βελτιώνουν τη στάση του σώματος και συμβάλ-

λουν στη μείωση των πτώσεων και την ελαχιστοποίηση των

συνεπειών τους).

Κάθε είδους άσκηση (παιχνίδι και sports), γοργό βάδισμα ή

ερασιτεχνική ενασχόληση με αγροτικές εργασίες αποτελεί

ένα διαρκές ερέθισμα του σκελετού.     

Γ) Ο ρόλος των φαρμάκων 

Χρησιμοποιείται μια μεγάλη και ανομοιογενής, όσον αφορά

την σύσταση και τη δράση τους, ποικιλία φαρμάκων, τα οποία

ταξινομούνται σε 4 κύριες κατηγορίες, χρησιμοποιούνται

όμως και σε συνδυασμούς: 

α) Φάρμακα που δρουν κυρίως στους οστεοκλάστες-οιστρο-

γόνα, καλσιτονίνη, διφωσφονικά, αντι-οιστρογόνα. 

Τα οιστρογόνα πρέπει να αρχίζουν έγκαιρα μετά την εμμηνό-

παυση και να συνεχίζονται για 6-10 χρόνια, συμβάλλοντας

στην αναστολή απώλειας της οστικής μάζας. Το ενδεχόμενο

υπερπλασίας του ενδομητρίου (και ανάπτυξης κακοήθειας),

αντιμετωπίζεται με προσθήκη προγεστερόνης και συχνή πα-

ρακολούθηση με Pap-test. 

Η καλσιτονίνη, κυρίως σολομού, της οποίας η δραστικότητα

είναι 30-50 φορές μεγαλύτερη από την ανθρώπινη είναι απο-

τελεσματικότερη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειές της είναι θεω-

ρητικές παρά πρακτικές.

β) Φάρμακα που δρουν κυρίως στους οστεοβλάστες (οστεο-

παραγωγικά) και ευνοούν την εναπόθεση οστού-ανδρογόνα

αναβολικά, στεροειδή, φθοριούχα άλατα, παραθορμόνη

γ) Φάρμακα που συμβάλλουν στο θετικό ισοζύγιο Ca – Ca, βι-

ταμίνη D. Θετικό ισοζύγιο οστικής μάζας πάντα συνυπάρχει

με θετικό ισοζύγιο Ca.

δ) Συνδυασμένη χορήγηση φαρμάκων στη θεραπεία ADFR

(Activation, Depression, Formation, Repeat). Σκοπός της ADFR

είναι να ενεργοποιηθούν οι οστεοκλάστες με βιταμίνη D3 και

παραθορμόνη ή μεγάλες δόσεις P, οι οποίοι στη συνέχεια κα-

ταστέλλονται με καλσιτονίνη και διφωσφονικά, ώστε ακολού-

θως να παραμείνουν οι οστεοβλάστες σύμφωνα με το φαινό-

μενο της σύζευξης και να παράγουν οστό.

Η σωστή αντιμετώπιση προϋποθέτει τον συνδυασμό όλων

των πιο πάνω παραγόντων: διατροφή, άσκηση, φάρμακα και

τον προσεκτικό έλεγχο του τύπου της οστεοπόρωσης, των

ατομικών συνθηκών, και την αξιολόγηση των διαφόρων νοση-

μάτων που πιθανώς συνυπάρχουν. 

―――――――――

*  ΗΠΑ: 7 δισ. δολλάρια για το 1986.

62 δισ. δολλάρια για το 2020.

** Κάθε 30'' ένας κάτοικος Χώρας-Μέλους της Ε.Ε. 

παρουσιάζει οστεοπορωτικό κάταγμα. 

Στο επόμενο: οστεοαρθρίτιδα κλπ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ορθοπαιδικός – Χειρουργός

τ. Διευθυντής Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ.

εικόνα 1

εικόνα 2



Μια όμορφη βραδιά απόλαυσαν οι

προσκεκλημένοι του Ναυτικού Ομίλου

Βούλας, την περασμένη Παρασκευή το

βράδυ στον ανοιχτό χώρο των εγκατα-

στάσεών του. Μια βραδιά που έχει κα-

θιερωθεί πλέον και γίνεται κάθε χρό-

νο, συγκεντρώνοντας μέλη, φίλους

και αρχές της πόλης.

Πλούσιοι μπουφέ με ποικιλίες φαγη-

τών και γλυκών, έδωσαν την ευκαιρία

στους προσκεκλημένους να «ξεφύ-

γουν».

Ο πρόεδρός του Κώστας Κωνσταντό-

πουλος καλωσόρισε τους προσκεκλη-

μένους και ευχήθηκε άλλη μια χαρού-

μενη βραδιά.

Ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής με τον

προηγούμενο νομάρχη Δημήτρη Φρά-

γκο παραβρέθηκαν στην εκδήλωση κα-

θώς και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι

από τη Βούλα.

Γιορτή Σκακιού στα Καλύβια
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος μαθημάτων σκάκι από τον Σκακιστικό Όμιλο Παραλίας

(Γαλάζια Ακτή) με την καθιερωμένη πλέον γιορτή που πραγματοποιήθηκε την

Κυριακή 6 Ιουνίου., στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Καλυβίων (Λαγονήσι).

Τον τελικό Τουρνουά Σκάκι παίδων και ενηλίκων και την απονομή επάθλων

στους νικητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν στην εκ-

δήλωση. 

Στο τουρνουά παίδων την πρώτη θέση κατέκτησε ο Βλάσσης Παπαγιαννακό-

πουλος, τη δεύτερη ο Κάρολος Κάβεντερ και την τρίτη ο Νέιθαν Χαλ, ενώ αντί-

στοιχα στους ενήλικες πρώτος αναδείχθηκε  ο Στιβ Κάβεντερ και τις δύο επό-

μενες θέσεις κατέλαβαν ο Γιώργος Σωφρόνης (Δημοτικός Σύμβουλος Καλυ-

βίων) και ο Φώτης Μπιτζάκου. 

Μετά τη λήξη του τουρνουά, ακολούθησε η απονομή των επάθλων στους νικη-

τές, ενώ αναμνηστικά βραβεία δόθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος παραβρέθηκε στην εκδήλω-

ση ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στο τουρνουά για την μέχρι σήμερα

προσφορά τους στο άθλημα, ενώ παρότρυνε και άλλους να ασχοληθούν με το

σκάκι καθώς αφενός είναι ένα από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια παγκοσμίως και

αφετέρου αποτελεί μια πνευματική διέξοδο και η διδασκαλία του θεωρείται ως

τρόπος αύξησης της πνευματικής ισχύος. 

Τέλος, με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου

Αδαμάντιος Τσάγκαρης ευχαρίστησε τα μέλη για τη συμμετοχή τους στις δρα-

στηριότητες του ομίλου και ανανέωσε το ραντεβού για την επόμενη χρονιά. 

Στη φωτογραφία 1 ο πρόεδρος του Ν.Α.Ο.Β. Κ. Κωνσταντόπουλος, 2. Ο Νομάρχης Λ. Κουρής παρέα
με τον πρώην Νομάρχη Δ. Φράγκο, 3. Οι ΔημοτικοΙ Σύμβολοι από αριστερά Γ. Κουρεμέτης, Νανά Κα-
ραγιάν και φίλοι του συνδυασμού. 4. Από αριστερά ο Ι. Δημητριάδης, Μ. Ράπτης   

1 2 3

4

Ο ετήσιος χορός του Ν.Α.Ο.Β.
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

Η Περιφερειακή Εφορεία Ανατολικής Αττικής του

Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, στο πλαίσιο των

δράσεων εορτασμού για την 100ετία του Ελληνικού

Προσκοπισμού, διοργανώνει εθελοντική δράση με

τίτλο «100 πάρκα και χώροι πολιτισμού». 

Πρόκειται για μία δράση εθελοντικής προσφοράς,

που προάγει το σεβασμό στη φύση και αναδεικνύει

την πρωτοβουλία των πολιτών στην προστασία του

περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα το Σ.Ε.Π. καλεί τους

πολίτες των δήμων της Αττικής να συμμετέχουν

στην προσπάθεια καθαρισμού και αποψίλωσης πε-

ριαστικών δασών, αλσυλίων και πάρκων με στόχο

την πρόληψη και προστασία από τις καλοκαιρινές

πυρκαγιές. 

Η δράση στους Δήμους της Αττικής θα υλοποιηθεί

από μέλη και εθελοντές της Προσκοπικής Κίνησης

και από πολίτες/κατοίκους των  δήμων που συμμε-

τέχουν στη δράση. 

Η περιοχή, που επιλέχθηκε στο Δήμο Κρωπίας είναι

το άλσος στο Κίτσι Κορωπίου (περιοχή Σχολείων

Κίτσι). Ημέρα δράσης: Κυριακή 27 Ιουνίου. 

Τόπος συνάντησης:  το Πολιτιστικό Κέντρο Κίτσι

(οδός Ν. Παπαγιαννόπουλου) 9.30 -10.00πμ. 

Πρόσκοποι σε δράση για 

«100 πάρκα και χώροι Πολιτισμού» 
Μεγάλη Εκστρατεία για την προστασία του Περιβάλλοντος από 

Περιφερειακή Εφορεία Ανατολικής Αττικής του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Ο Δήμος Κορωπίου συμμετέχει και στηρίζει την Δράση 

Πρώτη δράση στο Κίτσι, Κυριακή 27 Ιουνίου, 9.30πμ

Με ιδιαίτερη επιτυχία συμ-

μετείχαν οι 5 ομάδες του

ΝΟΒ στο 3 Φεστιβάλ μίνι

Πόλο HABA WABA που

διοργανώθηκε στο Lignano

Sabbiadoro της Ιταλίας στις

18-23 Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα

"Παπάκια" (γενν. 2001) κα-

τέκτησε την 1η θέση στην

κατηγορία της ενώ οι "Πο-

σειδώνες" κατέλαβαν την

3η θέση στο τουρνουά των

γεννηθέντων το 1999. 

Σκοπός της διοργάνωσης εί-

ναι η ανάπτυξη της αθλήμα-

τος σε μικρές ηλικίες στην

Ευρώπη και τον κόσμο.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα των Θερινών Αθλητικών Σχολών του ΝΟΒ για τα αθλήματα

της Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισμένης και Τεχνικής Κολύμβησης,

Ιστιοπλοΐας, Θαλασσίου Σκι και Ιστιοσανίδας. Προβλέπονται 2 περίοδοι, διαρκείας 3

εβδομάδων η καθεμία.

Ξεκίνησε επίσης, το πρόγραμμα "Summer Camp" για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών.

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στον Όμιλο από τις 08:30 ως τις

14:00, συμμετέχοντας σε μια σειρά από αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Για πληροφορίες σχετικά με τις Θερινές Αθλητικές Σχολές και το Summer Camp μπο-

ρείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία Αθλητικών Σχολών του ΝΟΒ, στα τηλέφωνα

210 8962142 και 210 8962416 (εσωτ. 3), κατά τις ώρες 16:00-19:00. 

Με επιτυχία διεξήχθησαν και φέτος τα "Διακάκεια", η ετήσια διοργάνωση του Θα-

λασσίου Σκι, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αθανασίου Διακάκη, παλαιού προ-

έδρου του Ομίλου και πρωτεργάτη του αθλήματος στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα:

Κορασίδες: 1. Ιόλη Δανιήλ - 2. Αλεξάνδρα Πάσχου - 3. Σοφία Παναγοπούλου - 4. Χα-

ρά Κουλούρη - 5. Μελένια Λάμπρου

Νεάνιδες: 1. Αρριέτα Καλδή

Γυναίκες: 1. Αλεξάνδρα Καλδή - 2. Βασιλική Λουιζίδη

Παίδες: 1. Άρης Τεσουέρ - 2. Ντάνυ Δανιήλ

Έφηβοι: 1. Νίκος Πλυτάς - 2. Αχιλλέας Πατούνης

Άνδρες: 1. Δ. Χρήστου - 2. Θ. Κουσαθανάς - 3. Βασ. Μηλιάς - 4. Λουκάς Λάμπρου 

Ξεκίνησαν τα θερινά προγράμματα του Ν.Ο.Β.

Πρώτευσαν τα “Παπάκια” του Ν.Ο.Β.

• ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (5-7-2010

έως 16-7-2010) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7-12 ΕΤΩΝ
• Τα παιδιά των απόρων οικογενειών συμμετέχουν Δω-

ρεάν στο πρόγραμμα

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βάρης με σκοπό την

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς τους γονείς και δη τους

εργαζόμενους, συνεχίζει και φέτος με τη συνεργασία του

Συλλόγου ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ, το πετυχημένο πρό-

γραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ» που ξεκίνησε το 2007

και είχε ως στόχο τη φύλαξη των παιδιών του Δημοτικού

σχολείου, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της προσωπικό-

τητάς τους, μέσα από την ομαδική ζωή, την άθληση και την

ψυχαγωγία.

Για την δεύτερη περίοδο η παραλαβή των αιτήσεων πραγμα-

τοποιείται καθημερινά στο Δήμο Βάρης στο Γραφείο του

Αθλητικού Οργανισμού, 1ος όροφος κ. Τσαβάκου Μαρία,

τηλ. Πληροφοριών 213-2030465. Απαραίτητα, για τη συμμε-

τοχή στο πρόγραμμα πρέπει να προσκομιστεί ιατρική βεβαί-

ωση για την ικανότητα άθλησης καθώς και πιστοποιητικό οι-

κογενειακής κατάστασης το οποίο αφορά τους δημότες μό-

νο. Υπεύθυνος προγράμματος & μέλος του Δ.Σ. του Αθλητι-

κού Οργανισμού Δήμου Βάρης, είναι ο κ. Παπανικολάου

Κωνσταντίνος, τηλ. 6944-694152. Θα τηρηθεί σειρά προτε-

ραιότητας διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Θαλάσσιο Σκι "Διακάκεια 2010"
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Μια όμορφη βραδιά, σαν τον πα-

λιό καλό καιρό, συναντήθηκαν

γείτονες και φίλοι, αλλά και απλοί

γνώριμοι, στον αύλειο χώρο του

2ου Δημοτικού Σχολείου, για να

γιορτάσουν ένα έθιμο που τείνει

να εξαφανιστεί: τις φωτιές του

Αή-Γιάννη και τον Κλήδονα.

Την εκδήλωση οργάνωσε ο Εξω-

ραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βού-

λα” και πράγματι είχε μεγάλη

απήχηση.

Τα παιδιά ξετρελάθηκαν με τη

φωτιά, στην αρχή φοβισμένα, αλ-

λά μετά της “πήραν τον αέρα”.

Η ωραία μουσική, η ζεστή ατμό-

σφαιρα, το χορευτικό του Συλλό-

γου που διατηρεί εδώ και πάρα

πολλά χρόνια με παραδοσιακούς

χορούς που άνοιξε το χορό· έγι-

ναν όλοι ένας γύρος και χόρεψαν

με την καρδιά τους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκ-

πρόσωποι της Δημοτικής Αρχής (ο

πρόεδρος Α. Κάσδαγλης, ο Αντιδή-

μαρχος Ευθ. Ρουσάκης, οι σύμβου-

λοι Γρ. Κωνσταντέλλος, Π. Θανό-

πουλος, Α. Αποστολάτος, Γ. Κουρε-

μέτης, Νανά Καραγιάν, Τζ. Γερακι-

ού, Ν. Ψαλλίδας, Δ. Κιούκης, Μ.

Μαυραγάννη.

Η λαχειοφόρος ανέδειξε τυχερό  τον

αριθμό 93,  οποίος όμως δεν έχει εμ-

φανιστεί στο σύλλογο για να παρα-

λάβει την τηλεόραση που κέρδισε.

...και φωτιές ανάβαμε  - τ’ Αη Γιάννη ήτανε θαρρώ

Όπως πλέον γνωρίζουμε λίγο – πολύ όλοι μας, ιδιαίτερα όμως εκείνοι που θα θέσουν τον

εαυτό τους στην υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από τις δημοτικές εκλογές, ο

«Καλλικράτης» έχει απαιτήσεις.

Σήμερα, δίνεται η ευκαιρία, σε υποψήφιους να αποκτήσουν αυτή τη γνώση μέσω ημερίδων –

σεμιναρίων που οργανώνει η εταιρεία  Mercuri international που εδρεύει στη Βούλα από τις

6 έως 8 Ιουλίου στο  Vouliagmeni Suites.

― Η τέχνη της ομιλίας ― Πώς να συστηνόμαστε σωστά

― Η τέχνη της ακρόασης είναι λίγα από τα θέματα που θα απασχολήσουν την ημερίδα.

Την πρωτοβουλία  για την ενημέρωση της τεχνικής της επικοινωνίας έχει ο έμπειρος δημοσιογρά-

φος και σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας επί σειρά ετών, Βουλιώτης, Γιώργος Χαρτοκάλλης και

ο σύμβουλος οργάνωσης και διοίκησης Δ. Μπατάγιας.

Πληροφορίες στα τηλ. 210 8995.043 – www.mercuri.net – e-mail info@mercuri.gr

Πρωτοποριακό εργαλείο για τους ΟΤΑ - Ημερίδα επιμόρφωσης υποψηφίων 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Αναφέρθηκε στις αντικειμενικές δυσκολίες

που συνάντησαν  σαν δημοτική αρχή και

κατάφεραν να τις ξεπεράσουν με επιτυχία. 

Προχώρησε σε έναν μακρύ απολογισμό έρ-

γου της 4ετίας που διανύει, που σε ορισμέ-

να σημεία – όπως οι κατακτήσεις στα σχο-

λεία – είναι εντυπωσιακός. Θα ασχοληθού-

με κάποια στιγμή εκτενώς.

Στηρίχθηκαν – όπως είπε - κυρίως στις δι-

κές τους δυνάμεις και σε έναν οικονομικο-

τεχνικό σχεδιασμό που τελικά τους δικαίω-

σε. Εσοδα δεν υπήρχαν όταν παρέλαβαν

το δήμο, ενώ αντίθετα υπήρχαν ανοίγματα

σε προμηθευτές και εργολάβους, που

έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα, τόνισε

και συνέχισε:

Παρ’ όλα αυτά – και κόντρα στις προστα-

γές των καιρών – αναπτύξαμε πρώτα και

κύρια την κοινωνική μέριμνα. 

Εργα που πέτυχαν:

• Λειτουργία δημοτικής – δωρεάν – συγκοι-

νωνίας

• Υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών

ομάδων – άποροι, άνεργοι, κλπ.

• Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με ολο-

κληρωμένη λειτουργία από τον Δήμο.

• Δημιουργία Καινούριας πτέρυγας φυσικο-

θεραπευτηρίου στο ΚΑΠΗ

• Δημιουργία γραφείου ευρέσεως εργασίας

στον Δήμο, με τοποθέτηση σε επιχειρήσεις

της περιοχής πάνω από 100 άνεργους.

• Αύξησε τον αριθμό των παιδιών στο βρε-

φονηπιακό σταθμό και παράλληλα μείωσαν

τα τροφεία σε ασθενέστερες οικονομικά

οικογένειες. Ενα  ποσοστό παιδιών περί-

που 20% δεν πληρώνουν τροφεία.

Η καθημερινότητα και η βελτίωση της ποιό-

τητας ζωής του πολίτη  ήταν το μεγάλο

στοίχημά του, όπως είπε ο Δήμαρχος.

Οι υπηρεσίες και  εγώ προσωπικά είμαστε

καθημερινά  και σε 24ωρη βάση στην υπη-

ρεσία του δημότη. 

Για πρώτη φορά οργανώσαμε  την ανακύ-

κλωση στη πόλη μας με μεγάλο αριθμό ει-

δικών κάδων σε όλο το δήμο  με αποτέλε-

σμα τη μείωση του όγκου των απορριμμά-

των κατά 1/3. Συλλέγουμε   περίπου 100

τόνους ανακυκλώσιμων υλικών κάθε μήνα. 

Δημιουργήσαμε δύο μεγάλα πάρκινγκ στο

κέντρο της πόλης για την εξυπηρέτηση

των δημοτών και επισκεπτών. 

Βέβαια τα έργα υποδομής είναι αυτά που

μένουν και καθορίζουν το μέλλον της πό-

λης. Και ασφαλώς  δεν αφήσαμε πίσω τον

τομέα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι  η χρη-

ματοδότηση ενός έργου – κυρίως έργων

υποδομών - δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

• Μπήκαμε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Πράσινη ζωή στην πόλη –  ύψους

1,500.000 € το οποίο  άμεσα θα βγεί σε

διαβούλευση και πιστεύω ότι θα  ξεκινήσει

μέσα στον Σεπτέμβριο

• Στο πρόγραμμα Ευρυζωνικά Δίκτυα

ύψους  70.000 € που έχει ήδη τελειώσει

και οι δημότες μπορούν να έχουν δωρεάν

ιντερνετ σε κεντρικά  σημεία της πόλης

και σε όλη τη παραλία της Βάρκιζας.

Ξεκίνησαν οι εργασίες και πολύ γρήγορα η

παραλία της Βάρκιζας θα κοσμείται από το

κέντρο πολιτισμού και εικαστικών.

Το φιλόδοξο τεχνικό πρόγραμμα του δή-

μου, συμπληρώνεται με έργα προυπολογι-

σμού 5.000.000 €, που αφορά στην κατα-

σκευή 56 δρόμων σε όλο τον Δήμο και θα

αλλάξει τελείως την εικόνα της πόλης.

Η κυρία πέταξε το στεφάνι, στη φωτιά και
πέρασε πάνω της 3 φορές κατά το έθιμο.

Ο Αποστολάτος με υποψηφίους και
συμβούλους του.

Η παρέα του Α. Κάσδαγλη, υποψήφι-
οι και σύμβουλοι.

Παρέες από όλες τις ηλικίες. Παλιοί
και νέοι κάτοικοι, όλοι μαζί.

Ο Γραμματέας Θ. Κοσσίδας πηδάει
τη φωτιά, σε ένα θεαματικό άλμα.

Ολοι μαζί, ένας γύρος, ατέλειωτος χορός. Πρώτη στο χορό η πρόεδρος Γωγώ Βικελή. 

“Νέα πόλη - Νέα Εποχή” - δυναμικά μαζί προτείνει ο Παναγιώτης Καπετανέας


