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Έντονη η παρουσία του 

Αποστολάτου στο χορό του ΝΟΚΒ

Σελ. 3

Το Εθνικό Ινστιτούτο Αρχαίου Δράματος Συρακουσών φέρνει στην Αθήνα, σπουδαίες παραστάσεις που αξίζει να

δούμε. Στη φωτογραφία εικονίζεται το Ελληνικό θέατρο Συρακουσών. Σελίδα 4

Τι γίνεται με το ΕΣΥ κυρία Γεννηματά;
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) νοσεί

Ο Κώστας Μπαγλατζής

στηρίζει Αποστολάτο

Προεκλογικές ζυμώσεις

Οτι το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) νοσεί, είναι αναμφισβήτητο και γνωστό τοις πάσι. 

Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό νοσεί: ελαφρώς, βαρέως, εκτός κινδύνου ή σε …κώμα;
Σελ. 2

Σελ. 12

Ο Αναστάσιος Μπουντουβάς 

στηρίζει Θανάση Ζούτσο Σελ. 15

Ζυμώσεις, συνεργασίες, ανακατατάξεις, φέρνουν

εκπλήξεις στα δημοτικά δρώμενα, εν όψει των

εκλογών του Νοεμβρίου και των συνενώσεων με

το σχέδιο “Καλλικράτης”.

Φαίνεται ότι στο νέο Δήμο Σαρωνικού, που προέ-

κυψε από τη συνένωση των τεσσάρων (Καλύβια,

Σαρωνίδα, Ανάβυσσος και Π. Φώκαια) θα γίνει με-

γάλη μάχη για τη διεκδίκηση του δημαρχιακού θώ-

κου. 

Ο νυν δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, που

έχει πολλες θητείες δημαρχίας στο ενεργητικό

του, συσπειρώνει δυνάμεις γύρω του για έναν ακό-

μη εκλογικό γύρο.

Ο Κοινοτάρχης της Σαρωνίδας Ανδρέας Πέγκας,

όπως και ο ίδιος μας επιβεβαίωσε, συμπράττει με

τον Πέτρο Φιλίππου.

Συνέχεια στη σελ. 11
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λομάγαζο Σελ. 7
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Βουλιαγμένη Σελ. 6

Καθαρές ακτές και φύκια Σελ. 10
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Οτι το Εθνικό Σύστημα Υγείας

(Ε.Σ.Υ.) νοσεί είναι αναμφισβήτητο

και γνωστό τοις πάσι. Το ερώτημα

είναι σε ποιο βαθμό νοσεί: ελα-

φρώς, βαρέως, εκτός κινδύνου ή

σε …κώμα;

Η ίωση του Συστήματος Υγείας

προήλθε κατά κύριο λόγο από τα

εργαστήρια καλλιέργειας κομματι-

κών (κολο) βακτηριδίων που προ-

σέβαλαν όλον τον οργανισμό του

Συστήματος και μεγάλο μέρος των

ανοσοποιητικών του «οργάνων»,

άμα και ιαματικών του. Κι αυτά τα

«όργανα» είναι το ιατρικό του σώ-

μα. Βέβαιο είναι ακόμα και παρήγο-

ρο ότι ένα μέρος του αμυντικού αυ-

τού συστήματος ανθίσταται.

Προς επίρρωση των ανωτέρω δεν

μαρτυρεί μόνο το κοινό αίσθημα,

αλλά και το πλήθος των στοιχείων

που είδαν το φως της δημοσιότη-

τας προσφάτως και παλαιότερα πε-

ρί του χορού των δισεκατομμυρίων

επί των προμηθειών ιατρικών υλι-

κών (υπερτιμολογήσεις κλπ.).

Δεν κάνω ρεπορτάζ πάνω στο θέ-

μα. Σήμερα, επί του παρόντος δεν

θ’ ασκήσω κριτική, ούτε καν θα

σχολιάσω…

Θ’ αρκεστώ στην παράθεση κάποι-

ου γεγονότος που αποδεικνύει πό-

σο σαθρές είναι οι ιοιματικές θριαμ-

βολογίες της Υπουργού Υγείας πε-

ρί επιτεύξεως συμφωνίας με τους

«εθνικούς» προμηθευτές για τη συ-

νέχιση παροχής ιατροφαρμακευτι-

κών υλικών.

Εξ όνυχος…

Ασθενής, είχε κλείσει ραντεβού με

το «οφθαλμολογικό» του Γ.Π. Νο-

σοκομείου Ασκληπιείου Βούλας,

για εγχείρηση καταρράκτη, πριν

από 3 εβδομάδες (Πέμπτη 24/6). Το

απαραίτητο ιατρικό υλικό θα το

πλήρωνε ο ίδιος, αφού οι προμη-

θευτές είχαν διακόψει τις προμή-

θειες προς το Δημόσιο.

Αιφνιδίως, την παραμονή της εγ-

χειρήσεως ειδοποιήθηκε ότι η εγ-

χείρηση αναβάλλεται γιατί επετεύ-

χθη συμφωνία μεταξύ του ελληνι-

κού δημοσίου και των προμηθευ-

τών και επομένως έπρεπε να περι-

μένει ο ασθενής να προμηθευτεί τα

σχετικά υλικά το Νοσοκομείο, μέ-

σω της διαδικασίας του δημοσίου.

Η προμήθεια από τον ίδιο τον ασθε-

νή απαγορεύεται! 

Το νοσοκομείο συνέταξε καταλό-

γους με όλα τα αναγκαία παντοει-

δή υλικά που χρειαζότανε και τα

απέστειλε πάραυτα (23 ή 24/6)

στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ-

γείου για έγκριση.

Η αρμόδια Υπηρεσία είναι η Ε.Π.Υ.

(Επιτροπή Προμηθειών Υγείας). Ο

ασθενής ζήτησε να πληροφορηθεί

πώς μεταφράζεται αυτή η διαδικα-

σία σε χρόνο, γιατί είχε προγραμ-

ματίσει ταξίδι και βέβαια η κατά-

στασή του επιδεινώνεται.

Οι αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες

του Ασκληπιείου του είπαν ότι η

έγκριση θα πάρει 2 εργάσιμες ημέ-

ρες, δηλαδή Δευτέρα –Τρίτη (28-

29/6).

Πλην όμως αλίμονο, έφθασε η Πέ-

μπτη και ο ίδιος ο Διοικητής του

Ασκληπιείου – προσηνής και ευγε-

νικός – ενημέρωσε εκπρόσωπο της

«7ης» ότι ακόμη δεν είχαν λάβει τις

εγκρίσεις, παρ’ όλες τις υπομνή-

σεις και πιέσεις προς την Ε.Π.Υ.

Μας συνέστησε δε ν’ απευθυνθού-

με στην Ε.Π.Υ. για να το διαπιστώ-

σουμε, να πληροφορηθούμε σχετι-

κώς και να …πιέσουμε.

Οι επανειλημμένες προσπάθειες

μας απέβησαν άκαρπες. Κατά τη

συνήθη πρακτική του δημοσίου τα

τηλέφωνα ή είναι κατειλημμένα ή

δεν απαντούν.

Αυτή η έλλειψη υλικού για τα χει-

ρουργεία, αντιλαμβάνεται κανείς,

τι συνεπάγεται για ένα νοσοκο-

μείο. Οι χειρουργοί «αργούν», και

οι ασθενείς, ανάλογα με την πάθη-

ση, οδεύουν…

Στη Φώφη

Την Πέμπτη 8 Ιουλίου, (3η Πέμπτη

από την αναβολή), η «7η» στο ρό-

λο του «Συνήγορου του Πολίτη»,

επικοινώνησε με το γραφείο της

Υφυπουργού Υγείας Φώφης Γεν-

νηματά, για να τη βοηθήσει στην

ουσία, επισημαίνοντάς της ότι το

σύστημα «μπάζει».

Η προμήθεια ιατροφαρμακευτι-

κού υλικού δεν είναι …κουρτίνες.

Οι ανάγκες είναι άμεσες και δεν

επιδέχονται αναβολή σε ζητήμα-

τα υγείας. Δεν πρόκειται για αι-

σθητική εγχείρηση ανόρθωσης

στήθους και γλουτών. Πρόκειται

για μάτια που βλέπουν, έστω και

τα χάλια μας.

Η Υπουργός έλειπε – ήταν και το

«ασφαλιστικό», βλέπεις – όσο

βλέπεις, αγαπητέ ασθενή, και ο

κύριος που μας παρέπεμψαν μας

υποσχέθηκε να ενημερώσει την

κυρία Γεννηματά.

Περιμένουμε, καλόπιστα με καρ-

τερικότητα και μακροθυμία. Όταν

εξαντληθούν κι αυτά τα αποθέμα-

τα – πράγμα που απευχόμαστε

θα επανέλθουμε…

Κώστας Βενετσάνος

Τι γίνεται με το ΕΣΥ κυρία Γεννηματά;
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) νοσεί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γνώση από όλους για όλους

Δημόσια διαβούλευση για το «Σχέδιο Νόμου

για την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης»

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη-

σκευμάτων θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβού-

λευση, από τη Δευτέρα 5/7/2010 έως την Κυριακή

11/7/2010, το σχέδιο Νόμου για την ανάπτυξη της

Δια Βίου Μάθησης.

Το υπό διαβούλευση κείμενο του νομοσχεδίου βρί-

σκεται στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr και

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων www.minedu.gr.

Σημείωση: Αν όλες οι διαβουλεύσεις γίνονται μ’
αυτό τον τρόπο, είναι στάχτη στα μάτια. Τι διαβού-
λευση είναι αυτή, ταχυφαγείον, εντός 6 ημερών!
Μου θυμίζει, τις “κρυφές” δημοσιεύσεις κάποιων
Δημάρχων σε αλλοδαπά έντυπα, για να βάλουν τους
δικούς τους, ας είναι παράνομη η δημοσίευση.

Οι ζώνες Υμηττού

αποκλείουν σχολεία

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την

περασμένη Τετάρτη αντιπροσωπεί-

ας Δημάρχων με την Εκτελεστική

Επιτροπή του Οργανισμού της

Αθήνας με αντικείμενο την επανε-

ξέταση της πρότασης τροποποίη-

σης του  Προεδρικού Διατάγματος

για την προστασία του Υμηττού,

όσον αφορά τα δημόσια σχολικά

συγκροτήματα, τα οποία δεν μπο-

ρουν να γίνουν πλέον, σε περιοχές

που περικλείονται στη ζώνη Υμητ-

τού, αφού απαιτείται έκταση 40

στρεμμάτων!

Η Επιτροπή άκουσε, για άλλη μια

φορά τις απόψεις των Δημάρχων

(Κορωπίου, Βάρης και άλλοι ίσως

που δεν γνωρίζουμε) και θα ξανα-

συνντηθούν σε δύο εβδομάδες.

Ε
πιχορηγήσεις στα Αθλη-

τικά Σωματεία και κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις στο

Δίλοφο αποφάσισε το Δημοτι-
κό Συμβούλιο Βάρης, που θα
αναφερθούμε στο επόμενο
φύλλο.

Συλληπητήρια στην Αντιδήμαρχο

Βάρης Δήμητρα Σουτόγλου για την

αιφνίδια απώλεια του πατέρα της. 
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Ο Ναυτικός Ομιλος Κατοίκων Βουλιαγ-

μένης, έκλεισε τη χρονιά του - όπως

πάντα - με μια όμορφη βραδιά στις

εγκαταστάσεις του στη Βουλιαγμένη,

με πολύ μουσική και νόστιμους μεζέ-

δες, την περασμένη Παρασκευή.

Συνωστισμός δημιουργήθηκε με τα τρα-

πέζια, αφού η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε

προηγούμενο, όπως μας είπε η παντα-

χού δημιουργικά παρούσα Μαρία Σίνα.

“Επιδρομή” από Βούλα παρατηρήθηκε

πάντως, γιατί πάρα πολλά τραπέζια

ήταν κατειλημμένα με Βουλιώτες και δη

συνδυασμούς υποψηφίων.

Ετσι δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστούν

μεταξύ τους, σε μια ζεστή ατμόσφαιρα,

Βουλιαγμενιώτες και Βουλιώτες που θα

διεκδικήσουν, αύριο, την ψήφο τους.

Τη “μερίδα του λέοντος” στα τραπέζια

κατείχε ο συνδυασμός “ΔΑΔΑ με όρα-
μα” με υποψήφιο τον Αγγελο Αποστο-

λάτο, ο οποίος συνοδευόταν από αρκε-

τούς υποψηφίους του, και όπως φάνη-

κε, είχε πολλές γνωριμίες από τους

εντόπιους κατοίκους.

Είδαμε τους δημοτικούς συμβούλους  και

υποψηφίους του συνδυασμού “ΔΑΔΑ με

όραμα”,  Γιάννη Κουρεμέτη και Τζούλια

Γερακιού και τους υποψηφίους, Νικόλαο

Γρανίτσα (χειρουργό ορθοπεδικό), Νικ.

Ασημακόπουλο (επιχειρηματία), Θεμιστο-

κλή Κοσσίδα (οικονομολόγο), Τζούλια Γε-

ρακιού (φαρμακοποιό) και Μάρκο Ράπτη

(επιχειρηματία). Δεν έλλειψε βέβαια και ο

Βουλιαγμενιώτης δικηγόρος Γ. Ράπτης.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη με τον Σωτήρη

Ελευθερίου και την παρέα τους, ο Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος με την παρέα

του και άλλοι ίσως που δεν είδαμε.

Από τη Βουλιαγμενιώτικη Δημοτική Αρ-

χή είδαμε τους δημοτικούς συμβούλους

Διονύση Γεωργουλόπουλο, την Ενι

Φαρμακίδη και κάποια φευγαλέα στιγμή

τον πρόεδρο Διονύση Κοντονή, που πέ-

ρασε και χαιρέτισε στα τραπέζια.

Και από τη Βάρη, όμως έδωσε το παρών

ο συνδυασμός του Δημάρχου Παν. Κα-

πετανέα.

Πάντως όπως ακούστηκε και όπως φά-

νηκε, ενοχλήθηκε τα μάλα ο “μεγάλος”

της Βουλιαγμένης απ’ αυτή την “επιδρο-

μή” και παράγγειλε να μη τολμήσει κα-

νείς να μιλήσει στο μικρόφωνο!

Ο πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμέ-
νης, Χρήστος Διονυσόπουλος και πίσω του ο
υποψήφιος του “ΔΑΔΑ με Όραμα” Θ. Κοσίδας

Οι υποψήφιοι του “ΔΑΔΑ με Όραμα”. Σε πρώτο
πλάνο ο Γ. Κουρεμέτης

Ο επικεφαλής του “ΔΑΔΑ με Όραμα”, Άγγελος
Αποστολάτος με τους εκλεκτούς δημοσιογρά-
φους Νίνα Βλάχου και Σαρ. Μιχαλόπουλο.

Το τραπέζι της Ηλέκτρας Τσιριγώτη, μαζί με τον
Σωτήρη Ελευθερίου.

Η Βουλιαγμενιώτισσα Άννα Τομοπούλου συστή-
νει τον υποψήφιο Δήμαρχο Γρ. Κωνσταντέλλο.

Οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, Μαίρη Φουρναράκη
και Θ. Γρίβας.

Ο Δήμαρχος Βάρης, Παν. Καπετανέας με Αντι-
δημάρχους και Συμβούλους. 

Μουσική βραδιά με πολιτική χροιά στο ΝΟΚΒ

Φίλες και Φίλοι

Ολοκληρώνοντας 8 χρόνια στη διοίκηση του Δήμου

μας, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την

εμπιστοσύνη με την οποία με τιμήσατε σε τρεις δια-

δοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτή η εμπιστο-

σύνη υπήρξε η δύναμη και το κίνητρό μου όλα αυτά

τα χρόνια, για να δημιουργήσουμε έναν Δήμο πιο

ανθρώπινο, φιλικό και εκσυγχρονισμένο. Πιστοί

στις δεσμεύσεις μας κάναμε και εξακολουθούμε να

κάνουμε το Μαρκόπουλο μια σύγχρονη πόλη.

Όταν ξεκίνησα τη διαδρομή μου στην ενασχόληση

με τα κοινά, είχα ήδη ξεκάθαρα δεσμευτεί, τόσο σε

προσωπικό επίπεδο, όσο και προς όλους εσάς, ότι 8

χρόνια στη διοίκηση του Δήμου, είναι αρκετά ικανά

για ένα Δήμαρχο, ώστε να εκτελέσει έργο, να υλο-

ποιήσει ιδέες και προτάσεις και να θέσει την υπο-

γραφή του στη δημιουργική εξέλιξη της πόλης του.

Με αυτό ως δεδομένο, με μια σειρά έργων που υλο-

ποιήθηκαν και υλοποιούνται, τα οποία μένουν ως

παρακαταθήκη στην πόλη, με την επίγνωση της ευ-

θύνης και την ωριμότητα που προσφέρει η επαφή με

τα κοινά, θα συνεχίσω να είμαι παρών, επιδιώκο-

ντας να συμβάλλω δημιουργικά στις εξελίξεις για

την περιοχή μας και γενικότερα για την Ανατ. Αττι-

κή.

Παραμένοντας πιστός στις αρχές και τις δεσμεύ-

σεις μου, ολοκληρώνω τη θητεία μου και με το συ-

ναισθηματικό φορτίο που αναπόφευκτα συνοδεύει

την ολοκλήρωση αυτής της πορείας, θέλω να ευχα-

ριστήσω:

ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ που με εμπιστευθήκατε και με στηρί-

ξατε

ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ που με την εποικοδομητική προτροπή

και κριτική σας, συμβάλατε στην ευθυγράμμιση με

τους στόχους μας και την υλοποίηση τους

ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ που μοιραστήκαμε την αγάπη για τον

τόπο μας και που οραματιστήκαμε ένα καλύτερο

Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.

Θα είμαι πάντα κοντά σας     

Με εκτίμηση 

ΦΩΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΦΩΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

στο ΚΟΡΩΠΙ

Ο Σύλλογος Δημοσθένης, δεκατρία χρόνια τώρα,

στην προσφορά και στο πλευρό του πάσχοντα, έχει δη-

μιουργήσει τράπεζα αίματος και προσφέρει, όπου υπάρ-

χει ανάγκη.

Η επόμενη αιμοδοσία γίνεται στο Κέντρο Υγείας Κορω-

πίου, την Κυριακή 11 Ιουλίου και την Τετάρτη 14 Ιουλί-

ου αντίστοιχα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1.

Σκέψου ότι με το αίμα που
προσφέρεις μπορεί κάποια
στιγμή και εσύ ο ίδιος να το
χρειαστείς!.
Το αίμα που δίνει είναι λίγο
και αναπληρώνεται γρήγο-
ρα, γράφει μεταξύ άλλων
στο έντυπό του ο σύλλο-
γος. 

Από τις Συρακούσες στην Αθήνα το αέναο ταξίδι του αρ-

χαίου ελληνικού δράματος συνεχίζεται.  Αυτό το καλοκαί-

ρι ιδιαίτερα με την εξαιρετική παρουσία στην Αθήνα ενός

θεσμού που υπηρετεί την αρχαία ελληνική τραγωδία και

κωμωδία κοντά εκατό χρόνια, το Εθνικό Ινστιτούτο Αρ-

χαίου Δράματος (“La Fondazione Instituto Nationale di

Drama Antica - INDA”,   Συρακούσες, Σικελία),  που έρχε-

ται  στην Αθήνα - στο “Σχολείον” της Ειρήνης Παπά στην

οδό Πειραιώς 52 – με  τις παραστάσεις: 

― “Λυσιστράτη” του Αριστοφάνη (16 και 17 Ιουλίου)

― “Αίας” του Σοφοκλή (19 και 20/7) 

― “Ιππόλυτος” του Ευριπίδη (22 και 23/7) καθώς και με ―

Έκθεση Ντοκουμέντων από την 100ετή Ιστορία του Ινστι-

τούτου, Διάρκεια έκθεσης 16-23 Ιουλίου, 19.00-22.00

Οι παραστάσεις και η έκθεση διοργανώνονται  υπό την Αι-

γίδα  του Υπουργείου Πολιτισμού κ Τουρισμού    της Περι-

φέρειας της Σικελίας και του Υπουργείου Τουρισμού και

Θεάματος της Σικελίας.

Το 1913 ξεκίνησε η πορεία του Εθνικού Ινστιτούτου Αρ-

χαίου Δράματος Συρακουσών, όταν ο κόντε Μάριο Τομά-

ζο Γκαργκάλο οραματίστηκε και ίδρυσε την πρώτη Επι-

τροπή για τη Στήριξη του Αρχαίου Δράματος για να ζω-

ντανέψει το αρχαίο θέατρο Συρακουσών, που εγκαινιά-

στηκε ξανά μετά από αιώνες σιωπής, στις 16 Απριλίου του

1914 με την τραγωδία «Αγαμέμνων» του Αισχύλου – ει-

κοσιτέσσερα χρόνια πριν την πρώτη παράσταση στην Επί-

δαυρο με την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με πρωταγωνί-

στριες την Κατίνα Παξινού και την Ελένη Παπαδάκη.  Το

Εθνικό Ινστιτούτο Αρχαίου Δράματος παρουσίασε στις Συ-

ρακούσες τις «Νεφέλες» του Αριστοφάνη το 1925, ανοί-

γοντας έτσι το δρόμο για τις παραστάσεις αρχαίας ελλη-

νικής κωμωδίας στο σύγχρονο κόσμο, όμως η προτίμησή

του παραμένει πάντα στην τραγωδία. «Αγαμέμνων»,

«Χοηφόροι» του Αισχύλου, «Οιδίπους Τύραννος» και

«Αντιγόνη» του Σοφοκλή, «Μήδεια» και «Βάκχες» του Ευ-

ριπίδη είναι οι τραγωδίες που κατέχουν την πρώτη θέση

στην προτίμηση του INDA ενώ παράλληλα γίνονται παρα-

στάσεις με λιγότερο γνωστά έργα όπως την «Άλκηστη»,

την «Ελένη» και τον «Ίωνα» του Ευριπίδη. Στις παραστά-

σεις συμμετέχουν διακεκριμένοι μεταφραστές, σκηνοθέ-

τες, ηθοποιοί, μουσικοί, σκηνογράφοι και ενδυματολόγοι.  

Στη διάρκεια της υπερενενηντακονταετούς ιστορίας του

το Εθνικό Ινστιτούτο Αρχαίου Δράματος Συρακουσών

(INDA) δεν έχει σταματήσει να δραστηριοποιείται για την

προώθηση της θεατρικής πολιτιστικής κληρονομιάς ενσω-

ματώνοντας διαφορετικές προσεγγίσεις και εμπειρίες,

κάτω από την κορωνίδα του Αρχαιοελληνικού Θεάτρου.

Το Αρχαίο Θέατρο των Συρακουσών μετατρέπεται, έτσι,

όχι απλά σε έναν θεατρικό χώρο, αλλά ταυτόχρονα σε μία

«Αγορά» - ένα χώρο παραστάσεων αλλά και ανταλλαγής

ιδεών και αισθητικών προσεγγίσεων. 

Διάσημα ονόματα, τόσο από την Ιταλία όσο και από τον υπό-

λοιπο κόσμο συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Ινστιτού-

του: Από τον Πιερ Πάολο Παζολίνι, τον Σαλβατόρε Κουσίμο-

ντο, τον Κριστόφ Τζανούσι, έως τον Λούκα Ρονκόνι και τον

Πέτερ Στάιν. Σπουδαίοι ηθοποιοί όπως ο Βιτόριο Γκάσμαν, η

Βαλέρια Μορικόνι, η Ελιζαμπέτα Πότσι, η Μανταλένα Γκρί-

πα, αλλά και η μοναδική δική μας Ειρήνη Παπά έχουν μαγέ-

ψει το κοινό των Συρακουσών με τις αξιομνημόνευτες ερμη-

νείες ή σκηνοθεσίες τους. Και είναι στο θέατρο της Ειρήνης

Παπά, το Σχολείον που θα αντιγυρίσουν το κάλεσμα οι καλ-

λιτέχνες και οι επιστήμονες του Εθνικού Ινστιτούτου Αρχαίου

Δράματος Συρακουσών αυτό το μήνα.  

Οι παραστάσεις είναι στα Ιταλικά με Ελληνικούς υπέρτιτλους

Συμμετέχουν πάνω από 100 Ιταλοί καλλιτέχνες

Θέατρο “ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ”, Πειραιώς 52, Μοσχάτο
Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21:00

Γενική είσοδος: 10€ (Ισχύουν ατέλειες)

Προπώληση εισιτηρίων: στο Public 

και internet www.ticketshop.gr

Πληροφορίες: 210 48 33 647, 10:00-17:00

Εθνικό Ινστιτούτο Αρχαίου Δράματος Συρακουσών
Παραστάσεις και έκθεση στο «Σχολείον» Πειραιώς 52

Από την Παρασκευή 25 Ιουνίου ξεκίνησε

ο Δημοτικός Κινηματογράφος Κακής Θά-

λασσας Κερατέας, με ένα πλούσιο πρό-

γραμμα.

Φέτος η πρόσκληση απευθύνεται σε 3

Έλληνες δημοφιλείς δημιουργούς του κι-

νηματογράφου.

6 Αυγούστου

“Ηλέκτρα”

Το Μιχάλη Κακογιάννη που έχει προ-

σκληθεί την Παρασκευή 6 Αυγούστου

στην προβολή της κλασικής και εμβλημα-

τικής ταινίας που αποτέλεσε ορόσημο

στην ιστορία του Ελληνικού κινηματο-

γράφου, την «ΗΛΕΚΤΡΑ». Η ταινία γυρί-

στηκε το 1962 στην Κερατέα και έχει

πρωταγωνιστές την Ειρήνη Παπά, το

Γιάννη Φέρτη, το Μάνο Κατράκη κ.ά.

Με αφορμή αυτό το γεγονός ο Δήμος

Κερατέας αποφάσισε να δώσει το όνομα

της ταινίας στον κινηματογράφο και έτσι

το θερινό σινεμά της Κερατέας, που λει-

τουργεί εδώ και 10 χρόνια και τα τελευ-

ταία χρόνια έχει μια κατακόρυφη άνοδο

εισιτηρίων, θα ονομάζεται ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΑ».

Έτσι Παρασκευή και Σάββατο 5-6 Αυγού-

στου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό ο

δημοτικός κινηματογράφος θα παρουσιά-

σει στις 9 μμ το ντοκιμαντέρ «ΟΒΡΙΟΚΑ-

ΣΤΡΟ», αναφορά στον αγώνα των κατοί-

κων κατά του ΧΥΤΑ στην Κερατέα και κα-

τόπιν στις 10.15 μμ την ταινία «ΗΛΕ-

ΚΤΡΑ» του Μιχάλη Κακογιάννη.

Εκτός αυτού ο δημοτικός κινηματογρά-

φος έχει απευθύνει πρόσκληση στον

Αντώνη Καφετζόπουλο για να παρουσιά-

σει το φιλμ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ»

του Φίλιππα Τσίτου, για το οποίο τιμήθη-

κε με το Α’ Βραβείο Ανδρικού ρόλου στο

Φεστιβάλ του Λοκάρνο της Ελβετίας.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός υποσχέθηκε να

παραβρεθεί στην μία από τις ημέρες της

προβολής της ταινίας (Παρασκευή 23 –

Κυριακή 25 Ιουλίου) που θα ανακοινωθεί

σύντομα από το δημοτικό κινηματογρά-

φο.

«4 ΜΑΥΡΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ»

Τέλος ένας άλλος αγαπητός στο κοινό

ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο Ρένος Χαρα-

λαμπίδης, τον Αύγουστο θα παρουσιάσει

στο δημοτικό κινηματογράφο την ταινία

του «4 ΜΑΥΡΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ», που γυρί-

στηκε μεταξύ άλλων και στην Πλάκα Κε-

ρατέας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη πολ-

λές παιδικές ταινίες και ποιοτικά φιλμ

παραγωγής 2009 – 2010. 

Η είσοδος είναι 7€ και το τηλ.

2299028049 ή 2299066840.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Αξιόλογα έργα με Ελληνες δημιουργούς
Στιγμιότυπο από το έργο “Φαίδρα”

Στιγμιότυπο από το έργο “Αίας”
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Ραντεβού στο “αρχαίο θέατρο”

του ΠΙΚΠΑ

Τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ και οι εθελοντές “ναι

στην προσπάθεια” οργανώνουν για το Σάββα-

το 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ εκδηλωση στο

“αρχαίο θέατρο” μέσα στο χώρο του ΠΙΚΠΑ

Βούλας (Καραμανλή 2), με σύνθημα “ας αφή-

σουμε τα παιδιά να μας διδάξουν”.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

30 & 31 Ιουλίου - ώρα 9:00

Εθνικό Θέατρο

Ορέστης του Ευριπίδη 

Συντελεστές

Μετάφραση Στρατής Πασχάλης

Σκηνοθεσία Γιάννης Χουβαρδάς

Σκηνικά - Κοστούμια Γιοχάννες Σουτς

Φωτισμοί Λευτέρης Παυλόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη Νατάσσα Τριανταφύλλη

Ένα από τα πιο πολιτικά και συνταρακτικά ανθρώπινα

κείμενα της αρχαιότητας,  σε σκηνοθεσία του Καλλιτε-

χνικού Διευθυντή Γιάννη Χουβαρδά, στο Αρχαίο Θέα-

τρο Επιδαύρου, 30 και 31 Ιουλίου.

Στο ρόλο του Ορέστη ο Νίκος Κουρής ενώ την Ηλέκτρα

ερμηνεύει η Στεφανία Γουλιώτη.

«Σώμα δεν έχω πια, μόνο σαν όνομα υπάρχω»
Ορέστης (Α’ επεισόδιο)

Ο Ορέστης διδάχτηκε το 408 π.Χ λίγο πριν ο Ευριπίδης

εγκαταλείψει οριστικά την Αθήνα και εγκατασταθεί στη

Μακεδονία.  Πρόκειται για ένα έργο με βαθιά πολιτική

σκέψη και ανθρώπινες προεκτάσεις. Ο Ορέστης γίνεται

μητροκτόνος υπακούοντας στη θεϊκή βούληση. Η πράξη

του, ανίερη, διασαλεύει την ηθική τάξη των πραγμάτων

και τον βυθίζει στην παραφροσύνη. Όμως δεν εγκατα-

λείπει. Παλεύει για την επιείκεια των συμπολιτών του,

αγωνίζεται για την ίδια του τη ζωή και διεκδικεί τη σω-

τηρία του. Λίγο πριν η Αθηναϊκή δημοκρατία καταρρεύ-

σει, σε μια εποχή αμφιβολίας και αλλαγών, ο Ευριπίδης

κρατά την παραδοσιακή φόρμα της τραγωδίας, αλλά

φέρνει το μύθο πιο κοντά στα ανθρώπινα μέτρα. Τη λύ-

ση δίνει τελικά ο από μηχανής θεός, το έργο όμως φω-

τίζει πριν εύστοχα θέματα ανθρώπινης ηθικής, μεμονω-

μένης και συλλογικής ευθύνης. 

Η παράσταση

Στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, ο Ορέστης και η Ηλέ-

κτρα είναι δύο μυθικά πρόσωπα εγκλωβισμένα μέσα στο χρό-

νο και το χώρο του αρχαίου θεάτρου. Σαν τον Τάνταλο κουβα-

λούν το άχθος της οικογενειακής ιστορίας, το άχθος μιας τρα-

γωδίας που δεν ολοκληρώνεται. Κι έπειτα κάνουν την είσοδό

τους ο Μενέλαος, η Ελένη, η Ερμιόνη, ο Τυνδάρεως, ο Πυλά-

δης, ο Αγγελιοφόρος. Απέναντι στα μυθικά πρόσωπα της ιστο-

ρίας τίθεται ένα χορός νέων γυναικών και ανδρών. Προερχό-

μενος από μια άλλη, σημερινή, εποχή, ο χορός αρχικά διστά-

ζει, έπειτα συμπάσχει, συμμετέχει ενεργά, ταυτίζεται και σχο-

λιάζει την ιστορία των Ατρειδών, μια ιστορία γεμάτη συγκρού-

σεις, ανατροπές, απολογίες. Η παράσταση ανιχνεύει το μύθο

θέτοντας ερωτήματα για τις σχέσεις των γενεών, των φύλων,

της κοινωνικής συνοχής και της επιβίωσης των νέων ανθρώ-

πων σε ένα εχθρικό κόσμο

Περίληψη 

Μετά τη μητροκτονία, ο Ορέστης «μαραζώνει, άρρωστο αγρίμι

σ’ ένα στρώμα», κυνηγημένος από τις Ερινύες και καταδικα-

σμένος σε θάνατο από την πόλη, Στο πλάι του βρίσκεται η

Ηλέκτρα. Στο Άργος καταφθάνουν από την Τροία ο Μενέλαος

και η Ελένη. Είναι η τελευταία ελπίδα για τα δύο αδέλφια που

προσδοκούν από τον Μενέλαο να παρέμβει αλλά ούτε αυτός

ούτε ο Τυνδάρεως - πατέρας της Ελένης- σκοπεύουν να τους

βοηθήσουν. Τότε ο  Ορέστης στρέφεται στον φίλο του,  Πυλά-

δη, που αποδεικνύει τη φιλία του αποφασίζοντας να τον στη-

ρίξει, με κίνδυνο τη ζωή του.  Όταν η λαϊκή ετυμηγορία ανα-

κοινώνεται και είναι καταδικαστική για τα δύο αδέλφια, οι τρεις

τους καταστρώνουν ένα σχέδιο εκδίκησης....

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη
Ο Δήμος Βάρης και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

(ΠΚΔΒ) διοργανώνουν και φέτος το καλοκαίρι Φεστιβάλ

πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα συνεχίζει:

Τετάρτη 14 Ιουλίου Βραδιά Κουβανέζικης Μουσικής με

το συγκρότημα Cubanita Son Λιμάνι Βάρκιζας, 21.00

Κυριακή 18 Ιουλίου Συναυλία με τον Γεράσιμο Ανδρεά-

το και την ορχήστρα του. Λιμάνι Βάρκιζας, 21.00

Δευτέρα 19 Ιουλίου Μουσική βραδιά στο Κόρμπι - δίπλα

στην παιδική χαρά, 21.00

Σάββατο 24 Ιουλίου, ώρα 21.00

Συναυλία 

με Ελένη Τσαλιγοπούλου 

– Δήμητρα Γαλάνη & Imam Baildi

Στάδιο Βάρης
Είσοδος 15€. Προπώληση εισιτηρίων στο Δήμο Βάρης. 

Εισιτήρια θα πωλούνται και την ημέρα της συναυλίας

στα ταμεία του σταδίου Βάρης.

Σάββατο 31 Ιουλίου 

Λαϊκή Μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Γιάννη

Πρεβενιού “Ακούρδιστοι”, Παιδική χαρά Χέρωμα, 21.00

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στη Βάρη

ΧΡΥΣΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

σε ποιοτικά κρασιά

Η Οινοποιεία-Οινοποιία Βασιλείου, μετά τα πρόσφατα

διεθνή βραβεία που απεκόμισε για τα κρασιά του:

Ηγεμών 2005 του “Κτήματος Νέμειον”

― Challenge International du Vin 2010 - Χρυσό μετάλλιο

― Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2010 - Χρυσό

Μετάλλιο

― Dekanter World Wine Awards 2010 - Ασημένιο Μετάλλιο

― international Wine Challenge 2010 - Ασημένιο μετάλλιο

― Concours Mondial du Bruxelles 2010 - Ασημένιο μετάλλιο

Fume Αμπελωνες Βασιλείου 2009 του “Κτήματος Βασιλείου”

― Challenge International du Vin 2010 - Ασημένιο μετάλλιο

για όλο το μήνα Ιούλιο, προσφέρει έκπτωση 35% στις

αγορές οίνων. Η προσφορά ισχύει για όλες τις ετικέτες

που θα πραγματοποιήσετε:

Στο οινοποιείο Κτήματος Βασιλείου, στο Κορωπί (1χλμ.

Λεωφ. Κορωπίου-Μαρκοπούλου, τηλ. 2106627.666)

στο οινοποιείο Κτήματος Νέμειον, στη Νεμέα (θέση

Καρφοξυλιά, τηλ. 27640 20700)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ματαιώσεις παραστάσεων

Ματαιώθηκε η προγραμματισμένη για τις 8 Ιουλίου συναυ-

λία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών - «Αφιέρωμα στα 85

χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ

Αθηνών, λόγω συμμετοχής του Συλλόγου Μουσικών

Υπαλλήλων της ΚΟΑ (ΣΜΥΚΟΑ) στην προγραμματισμένη

απεργία της ΑΔΕΔΥ

Όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια μπορούν να απευθυνθούν

για την επιστροφή των χρημάτων τους από Δευτέρα 12

Ιουλίου στα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών, Πανεπιστη-

μίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου), ή στο τηλέφωνο 210-

3222720.

Ματαιώνεται η προγραμματισμένη για τις 16 Ιουλίου συ-

ναυλία της Ελληνοτουρκικής Ορχήστρας Νέων στο πλαί-

σιο του Φεστιβάλ Αθηνών, λόγω κωλύματος της Κρατικής

Πολυφωνικής Χορωδίας της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια, μπορούν να απευθυνθούν

για την επιστροφή των χρημάτων τους στα εκδοτήρια του

Φεστιβάλ Αθηνών, Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμα-

ζόγλου), ή στο τηλέφωνο 210-3222720.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Εξόρμηση στις παραλίες 

για ενημέρωση H.I.V./Aids

O Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού του Δήμου

Αναβύσσου  σε συνεργασία με τη M.K.O. PRAKSIS, πραγ-

ματοποιεί ημερίδα  ενημέρωσης και πρόληψης για τον

H.I.V. με την Κινητή Μονάδα στις παραλίες της Αναβύσσου

την Πέμπτη 22/7  από τις 11.00 το πρωί έως και τις 5μ.μ.

Το εξειδικευμένο προσωπικό (γιατρός, κοιν. λειτουρ-

γός, ψυχολόγος) της  μονάδας θα ενημερώνει τους εν-

διαφερόμενους για το H.I.V./AIDS  ενώ θα δοθεί η δυ-

νατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να κάνει το γρήγορο

τεστ, με εξέταση σιέλου,  για τον H.I.V.  δωρεάν και

ανώνυμα. Η Κινητή Μονάδα είναι εξοπλισμένη, έτσι

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται συνεδρίες

συμβουλευτικής πριν και μετά το διαγνωστικό τεστ.

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

23, 24 Ιουλίου, ώρα έναρξης: 9.30 μ.μ.

Κριστίνα Μπράνκο

Αφιέρωμα στην Αμάλια Ροντρίγκες

Chocolate Quintet

Μαρία Ζοάο – Μάριο Λαγκίνια 
Δύο σπουδαίες φωνές από διαφορετικές γενιές, που αναδει-

κνύουν το βάθος και την εσωτερική δύναμη της πορτογαλικής

μουσικής συναντιούνται για δύο διπλές συναυλίες.
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Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γί-

νονται στην κεντρική Βουλιαγμένη,

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η

μεγάλη προσέλευση των αυτοκινή-

των και οι δυσκολίες που δημιουρ-

γούνται με τις σταθμεύσεις, καθ’ ότι

οι δρόμοι είναι στενοί δεν έχουν τε-

τραγωνισμό και δυσκολεύει η κυ-

κλοφορία.

Ετσι από το Φθινόπωρο θα εφαρμο-

στεί η ρύθμιση αυτή που όσον αφο-

ρά την κεντρική Βουλιαγμένη αλλά-

ζει η ροή στις οδούς Ηρας, Διός και

Αιόλου στο τμήμα της από Θησέως

έως Ιάσονος.

Η Ηρας γίνεται από κάθοδος που εί-

ναι τώρα άνοδος.

Η Διός γίνεται από άνοδος που εί-

ναι τώρα κάθοδος

Η Αιόλου στο τμήμα από Ιάσονος

έως Θησέως γίνεται κάθοδος, λόγω

του σχολείου που κλείνει ο δρόμος

κατά τις ώρες προσέλευσης και

αποχώρησης των μαθητών.

Ρυθμίσεις γίνονται και στον Αγ. Νι-

κόλαο Καβουρίου.

Η Ιφιγενείας γίνεται διπλής κατεύ-

θυνσης και η Κυβέλης γίνεται είσο-

δος.

Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν αναγκαί-

ες από την τεχνική υπηρεσία για να

διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Βέβαια

η Ηρας και η Διός είναι δύο σημαντι-

κές οδοί και είναι ριζική η αλλαγή

που γίνεται, γι’ αυτό θα χρειαστεί με-

γάλη ενημέρωση του κοινού και με-

γαλύτερη σηματοδότηση, για να μην

υπάρξουν ατυχήματα.

Δύο μέτρα 

και δύο σταθμά;

Παράταση μίσθωσης της δημοτικής

καντίνας-αναψυκτήριο που βρίσκε-

ται στον όρμο Ζώσκας, στις παιδι-

κές κατασκηνώσεις, ζήτησε ο ενοι-

κιαστής, αφού η μίσθωση λήγει μέ-

σα Ιουλίου (κατακαλόκαιρο), κάτι

άλλωστε που είναι σύνηθες στα μα-

γαζιά της Βουλιαγμένης.

Ο ενοικιαστής Γ. Κουλουβάρης ζή-

τησε αναβολή του θέματος, αφού

απουσίαζε και ο δήμαρχος και ζήτη-

σε να έχει την ίδια μεταχείριση με

άλλες μισθώσεις, άλλων καταστη-

μάτων, που έχουν πάρει παρατά-

σεις.

Ο Πρόεδρος Δ. Κοντονής δήλωσε

ότι δεν μπορεί να παρταθεί γιατί “εί-
ναι αστικής φύσεως η μίσθωση και
όχι επαγγελματική”, και δεν προ-

στατεύεται· είναι κοινόχρηστος χώ-

ρος.  Πρότεινε δε να προχωρήσουν

σε νέα δημοπράτηση. 

Η δημοτική σύμβουλος της μειοψη-

φίας Ενι Φαρμακίδου πρότεινε η

νέα μίσθωση να είναι για 3 ή 5 χρό-

νια και όχι για έναν χρόνο μόνο κα-

θώς επίσης και ο Κ. Καραγεώργος.

Η πρόταση της Δημαρχιακής Επι-

τροπής ήταν για έναν χρόνο και τέ-

λος ψηφίστηκε ομόφωνα δημοπρά-

τηση για έναν χρόνο συν έναν με

37.000 ευρώ εκκίνηση.

Πώς είναι δυνατόν να δουλέψει μία

επιχείρηση που ουσιαστικά της κό-

βουν τα πόδια, προχωρώντας σε

δημοπράτηση μέσα στην καρδιά του

Καλοκαιριού, που περιμένει να δου-

λέψει, έχει κάνει τον προγραμματι-

σμό της, έχει προσλάβει προσωπι-

κό. Αυτά δεν τα λαμβάνει κανείς

υπόψη; Μπορούσε να δοθεί μία πα-

ράταση, έως το Φθινόπωρο, αν δεν

γινόταν αλλιώς, που μάλλον γινό-

ταν, αλλά...

Το αμέσως επόμενο θέμα, αφορού-

σε την «παράταση χρόνου σύμβα-
σης παραχώρησης του δημοτικού

αναψυκτηρίου με την επωνυμία
“Λασίθι”», όπως έγραφε η ημερήσια

διάταξη. Δηλαδή ο μισθωτής Μ. Μα-

ράκης ζητούσε παράταση της μί-

σθωσης, όπως ακριβώς στο προη-

γούμενο θέμα.

Χωρίς καμία συζήτηση, ο πρόεδρος

πρότεινε τρία χρόνια παράταση.

Από πέντε χρόνια που κλείνει, να

πάει στα οκτώ, κάτι που έγινε ομό-

φωνα αποδεκτό, με μια κουβέντα.

Αυτό μας δημιουργεί ερωτηματικά:

Αλλα μέτρα και άλλα σταθμά;

Πώς γίνεται δημοτικό αναψυκτήριο

και το ένα δημοτικό αναψυκτήριο

και το άλλο, όπως γράφει στην ημε-

ρήσια διάταξη. Σε κοινόχρηστο χώ-

ρο και τα δύο. Στο ένα να επιβάλλε-

ται η εκ νέου δημοπράτηση και στο

άλλο να δίνεται μονολεκτικά τρία

χρόνια παράταση!

Ούτε ο Μαράκης δεν το πίστευε, και

με το που το άκουσε έφυγε τρέχο-

ντας μη τυχόν και ...μετανοιώσουν!

Αλλη μία αναβολή άρσης απαλλο-

τριώσεων, κάτι που το έχει κάνει δε-

κάδες φορές, το Δημοτικό Συμβού-

λιο, ροκανίζοντας το χρόνο και τις

ζωές κάποιων ανθρώπων που έχουν

τις ιδιοκτησίες τους, και δεν μπο-

ρούν να τις αξιοποιήσουν γιατί το

Δ.Σ. αποφάσισε αλλιώς, χωρίς

όμως να τις αποζημιώνουν.

Ο Ξενώνας Βουλιαγμένης, μετά

την ανακατασκευή του είναι έτοι-

μος και συστήθηκε μία επιτροπή πα-

ραλαβής προκειμένου να παραλά-

βουν το έργο για να αρχίσει να λει-

τουργεί ξανά, μετά τις επισκευές

που έγιναν, με ουσιαστική παρακο-

λούθηση του δημοτικού συμβούλου

Παν. Κουλουβάρη.

Ωραία η εκδήλωση

αλλά όχι στη Λίμνη

Αρνητική κριτική έκαναν για την εκδή-

λωση που πραγματοποίησε ο Δήμος

στο χώρο της Λίμνης, με τα τμήματα

λάτιν χορού του Δήμου, οι σύμβουλοι

Ε. Φαρμακίδου, Κ. Καραγεώργος και

Γ. Καμπάνης, επικαλούμενοι το φυσι-

κό τοπίο (μνημείο της φύσης) και την

περιβαλλοντική ρύπανση.

Ο Αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς αντέδρα-

σε τονίζοντας ότι μεγαλύτερη ζημιά

κάνουν οι τόνοι ρύπων από τα αυτοκί-

νητα και τα μηχανάκια που γκαζώ-

νουν απέξω από τη λίμνη, ενώ ο δη-

μοτικός σύμβουλος Τρόντζος εκφρά-

στηκε με απορία: “εγώ έχω πάει σε
πολλούς γάμους εκεί!”.

Αννα Μπουζιάνη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

στη Βουλιαγμένη

Επιστολή Διαμαρτυρίας
της Γεωργίας Γρηγοροπούλου-

Μουγιάκου

Επιστολή Διαμαρτυρίας, δημοσιεύουμε παρακά-

τω, της συνεργάτιδάς μας Γεωργίας Γρηγοροπού-

λου-Μουγιάκου, για δημοσίευση σε έντυπο, που

την εμφανίζει ως υποψηφία στο συνδυασμό του

Ανδρέα Κάσδαγλη.

Προς την υπεύθυνη έκδοσης του δεκαπενθημέ-
ρου εντύπου «Μίτος της  Αριάνδης», που εκδίδε-
ται και κυκλοφορεί στη Βούλα, με διεύθυνση
Εφέσσου 2.

Αγαπητή Κυρία,
Με έκπληξη, διάβασα σήμερα στο έντυπό σας, ότι με

κατατάσσετε στους υποψηφίους δημοτικούς συμ-

βούλους του συνδυασμού ‘ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ’! Kαί μάλι-

στα με εντάσσετε, απ’ ότι προκύπτει από τα λεγόμε-

νά σας, και σε κάποιο κομματικό μηχανισμό(?)

Επειδή θα πρέπει ως δημοσιογράφος να φροντί-
ζετε για την διασταύρωση των στοιχείων σας,
σας δηλώνω ότι, τίποτε απ’ όλα αυτά δεν αληθεύ-
ει! Στη συγκέντρωση βρισκόμουν διότι είχα προ-
σκληθεί να παραστώ. Από εκτίμηση προς το πρό-
σωπο του κ. Κάσδαγλη, δέχθηκα να παρευρίσκο-
μαι! Εκεί έγινε μια παρουσίαση των παρόντων και
φυσικά αναφέρθηκε το όνομά μου. Ομως μέχρις
εκεί! Αν θα κατεβώ ή όχι, θα εξαρτηθεί από την
συζήτηση που θα έχουμε κατ’ ιδίαν με τον κ. Κάσ-
δαγλη και έχουμε πεί να γίνει μέχρι τέλους της
εβδομάδος! Και σας διαβεβαιώ, ότι εάν και εφ’
όσον υπάρξουν οι προυποθέσεις, θα το κάνω!
Ομως μη βιάζεσθε να βγάλετε κανένα συμπέρα-
σμα ούτε αν θα κατέβω ούτε για το κόμμα που
πρεσβεύω, διότι απλούστατα είμαι πλέον κομμα-
τικώς άστεγη αφού  όλα τα κόμματα έχουν φρο-
ντίσει να μας απογοητεύσουν.
Και κάτι άλλο που πιθανώς δεν γνωρίζετε ή  εκ
προθέσεως αγνοείτε. Δεν είμαι μια απλή πρωτο-
εμφανιζόμενη στα κοινά δικηγόρος, αλλά αποτε-
λώ τμήμα της ιστορίας του Δήμου Βούλας, αφού
ως Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, υπήρξα επί εν-
νέα χρόνια, Νομικός του Σύμβουλος και μάλιστα
με ευδόκιμη υπηρεσία!
Με τεράστια πείρα στα δημοτικά θέματα και άρι-
στη γνώση του αντικειμένου.
Γι’ αυτό πολύ καλή μεν η στήριξή σας για τα νέα
και αξιόλογα παιδιά, αλλά απαράδεκτη η άγνοιά
σας ή η πρόθεσή σας να με εμφανίσετε ως απλή
γλάστρα του ανωτέρω συνδυασμού, ή ένα πρό-
σωπο μέσα στα πολλά, που απαιτούνται για το
ψηφοδέλτιο!
Λυπάμαι αλλά δεν μπορείτε! Kαι δεν υπάρχει για
σας καμμία δικαιολογία που ως δημοσιογράφος
δεν μελετάτε και αξιόλογες και αντικειμενικές
εφημερίδες, όπως είναι η Εβδόμη, στην οποία αρ-
θρογραφώ, έχουσα μόνιμη στήλη, από πενταμή-
νου και η οποία φυσικά θα μάθαινε πρώτη τα νέα.
Παρακαλώ, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δι-
καιώματός μου, να αποκαταστήσετε την αλήθεια.

6-7-2010

Γεωργία Γρηγοροπούλου- Μουγιάκου      
Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βούλας          

Οικονομική-Νομική Αναλύτρια

mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας

Αντιμηνύσεις 

στις μηνύσεις

Στις μηνύσεις που έχουν καταθέσει

οι Απολλώνιες Ακτές, προς το Δή-

μαρχο, τον πρόεδρο και τους υπεύ-

θυνους της Πολεοδομίας, απαντούν

με αντιμηνύσεις Δήμαρχος και Δη-

μοτικό Συμβούλιο.

Η συζήτηση περιεστράφη, γύρω από

το αν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα κα-

ταθέσουν ξεχωριστά μήνυση απ’ το

Δήμαρχο. Η μεγάλη πλειοψηφία

ήταν υπέρ της μήνυσης, ως σώμα

(Δ.Σ.), ώστε να ισχυροποιηθεί η αντί-

σταση του Δήμου. Όπως δήλωσε ο Ι.

Σκουμπούρης, «αν πάρουν το μήνυ-

μα ότι θα βρίσκουν μπροστά τους

σύσσωμη την Δημοτική αρχή, είτε

την παρούσα, είτε την επόμενη, θα

μπορούμε να πιέσουμε». Σημείωσε

επίσης ότι πρέπει να γίνει καταγρα-

φή όλων των παρανομιών. «Οι Απολ-

λώνιες Ακτές έχουν πληρώσει μόνο

μέχρι το 2006».

Ο πρόεδρος απ’ την μεριά του, δή-

λωσε ότι θα κάνει προσωπικά μήνυ-

ση και ότι θα μπορούσε το Δ.Σ. να

εκπροσωπηθεί απ’ αυτον. 

Η παράταξη του Αγγ. Αποστολάτου

και της Ηλ. Τσιριγώτη δεν δέχτηκαν

κάτι τέτοιο, και σημείωσε ο πρώτος:

«Ο Δήμαρχος καλά κάνει και καταθέ-

τει μήνυση, έχει υποχρέωση, εγώ βέ-

βαια θα πρόσθετα στο κείμενο δυο

πραγματάκια που θεωρώ σημαντικά,

αλλά όσον αφορά την μήνυση του

Δ.Σ., θεωρώ αδιανόητο να εξουσιο-

δοτήσει τον Πρόεδρο». Και συνέχισε

λέγοντας ότι δεν χωράνε κινήσεις

προεκλογικών προβολών. 

Το θέμα έληξε με την παρέμβαση

του Δημάρχου, που τους ξεκαθάρισε

ότι ο μόνος νόμιμα εξουσιοδοτημέ-

νος για την εκπροσώπηση του Δ.Σ.

μπορεί να είναι ο Δήμαρχος, οπότε

ψηφίστηκε η αγωγή του Δ.Σ. να τε-

λεί υπό τον Δήμαρχο.

Το μικρομάγαζο έγινε

μεγαλομάγαζο

Προτάχθηκε η συζήτηση για την

άδεια λειτουργίας σε εστιατόριο-κα-

φέ του Μπαλάσκα, στο Πανόραμα

Βούλας, αφού είχε πολύ κόσμο που

περίμενε να ακούσει με ενδιαφέρον.

Κόσμος που ενοχλείται ήδη από το

σούπερ μάρκετ, που από τις 5 το

πρωί κάνει τροφοδοσίες με τα φορ-

τηγά να πηγαινοέρχονται.

Αρνητικός ο Μάντεσης

Ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης, ιδιαίτερα

φορτισμένος, αναφέρθηκε στο μι-

κρομπακάλικο που έγινε σούπερ

μάρκετ στα Δικηγορικά της Βούλας,

τονίζοντας ιδιαίτερα ότι το «μικρο-

μάγαζο έγινε μεγαλομάγαζο». Ό κ.

Μπαλάσκας ήρθε να πάρει άδεια για

μικρομάγαζο στην Προόδου και έγι-

νε σούπερ μάρκετ. Τώρα θέλει να κά-

νει μπυραρία, αύριο θα ζητήσει και

μουσική».

Είναι πολιτική η απόφασή μου και θα

μπορούσε να αποφασίσει η Δημαρ-

χιακή Επιτροπή, αλλά θέλω να συνυ-

πάρξει και η απόφαση των δημοτι-

κών συμβούλων. Αλλωστε αυτοί ψη-

φίζουν. 

Αμετάπειστα αρνητικός

Ο Αγγ. Αποστολάτος τόνισε: καλώς

ή κακώς δόθηκε η άδεια, κακώς

όμως κλείστηκε πρασιά και τα υπό-
γεια βεβαίως. Για μένα αυτή είναι η

αιτία να σταθώ αρνητικά σ’ αυτό το

θέμα για το καινούργιο μαγαζί, και

μάλιστα για μία χρήση που μιλάει για

εστιατόρια-πιτσαρίες κλπ.

Θετικά και αμετάπειστος θεωρώ ότι
δεν πρέπει να γίνει άλλο τέτοιο μα-
γαζί στην περιοχή. Είμαι τελείως
αρνητικός.

Ο νομικός εκπρόσωπος του Μπαλά-

σκα κρίνει ότι δεν υπάρχει παραβατι-

κότητα στο φάκελο και πρέπει να

εφαρμοστεί ο νόμος. «Αλλωστε εκεί

ήταν και παλιότερα ταβέρνα», είπε.

Ο επιχειρηματίας έβγαλε ένα λογύ-

δριο για την ποιότητά του, για τις οι-

κογενειακές του επιχειρήσεις, για τη

νομιμότητα του πεζοδρομίου που

έχει κλείσει(!) και έχει βάλει ψυγεία

και άλλα τέτοια.

Ο Π. Θανόπουλος αναφέρθηκε στο

Προεδρικό Διάταγμα του 1987 όπου

ορίζει χρήσεις γης αμιγούς κατοικίας

και διαχωρίζει τα παντοπωλεία, τα

φαρμακεία κλπ. Δεν επιτρέπει εστια-

τόρια. Είναι για γενική κατοικία. Με
το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν θα
μπορούσε να γίνει εστιατόριο, κατέ-

ληξε. 

Παρ’ όλα αυτά ψήφισε την αναβολή

που πρότεινε ο Α. Κάσδαγλης, για να

προκύψει τι καινούργιο;

Η πρόταση αναβολής του προέδρου

Ανδρέα Κάσδαγλη, έγινε όπως είπε,

για να ερωτηθεί η «Πολεοδομία και η

Νομική Υπηρεσία αν επιτρέπεται τέ-

τοιο κατάστημα στην περιοχή ή όχι».

Βέβαια όπως είπαν και ο Π. Θανό-

πουλος, αλλά και ο Γ. Δημητριάδης

από το ακροατήριο, δεν επιτρέπεται.

Ο Γ. Δημητριάδης μάλιστα αναφέρ-

θηκε αναλυτικά στο Διάταγμα που

αφορά τα δύο Οικοδομικά Τετράγω-

να. Ολος ο κόσμος αναφέρεται στο

Δ/87, αλλά πριν το ’87 υπήρχε το

Δ/80, που ήταν το πρώτο περί χρή-

σεων γης με κατηγοριοποίηση. Με

βάση αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γί-

νει εστιατόριο εκεί, κατέληξε.

Διαφωνώ με τις χρήσεις γης

εκεί, αλλά θα το ψηφίσω

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος, διαφώνησε

με την αναβολή  τονίζοντας: «όταν

έρθει ένα θέμα στο Δ.Σ. έχει ελεγ-

χθεί και έχει προχωρήσει ο φάκελος.

Αλλως πώς; δεν θα έφτανε στη Δη-

μαρχιακή. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο

ότι έχει ελεγχθεί, νομικώς, πολεοδο-

μικώς και ότι όλα αυτά που έχουν

Συνέχεια στη σελ. 15

Τρία βασικά θέματα απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας της περασμένης Δευτέρας

5/7. Πριν την ημερήσια διάταξη οι μηνύσεις που έχουν κάνει οι Απολλώνιες Ακτές στο Δήμαρχο,

στον Πρόεδρο και τους υπεύθυνους της Πολεοδομίας, για διαφυγόντα κέρδη, μη δίνοντάς τους

άδειες να λειτουργήσουν ή ακόμα σωστότερα γιατί τους σταμάτησαν τις άδειες ενώ τις είχαν πά-

ρει.

Η τύχη του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου, που εκπνέει η προθεσμία τον Αύγουστο, αλλά τα μηνύμα-

τα είναι αρνητικά για να δοθούν τα χρήματα της απαλλοτρίωσης.

Και η άδεια λειτουργίας εστιατόριο-πιτσαρία-καφέ στο Πανόραμα, (Δικηγορικά) στον επιχειρη-

ματία Μπαλάσκα, που έχει και το σούπερ μάρκετ δίπλα.

Ακόμη τροποποίηση του ποδηλατόδρομου, που θα πετάξουμε κάποια εκατομμύρια, για να παίρ-

νουμε το ποδήλατο στην πλάτη από δρόμο σε δρόμο.

Την δυσκολία πρόσληψης προσωπι-

κού στους βρεφονηπιακούς σταθ-

μούς μέσω ΑΣΕΠ, έθεσε η Τζούλια

Γερακιού, επισημαίνοντας ότι «από

τις 145 αιτήσεις εγγραφής που

έχουν κατατεθεί, θα μπορέσουν να

γραφτούν μόνο 20-25 νήπια». Πρό-

τεινε δε, να διερευνηθεί μήπως μπο-

ρούν να προσλάβουν μέσω Μη Κυ-

βερνητικών Οργανώσεων με επιδο-

τούμενα προγράμματα. 

Το θέμα φαίνεται να έχει πάρει δια-

στάσεις, αφού όπως μάθαμε ο μέχρι

πριν λίγο πρόεδρος των Βρεφονη-

πιακών σταθμών Γ. Χατζηιωάννου,

παραιτήθηκε αγανακτισμένος, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει κατα-

θέσει την προσωπική του προσπάθεια για να ολοκληρωθούν οι Σταθμοί και

είναι λυπηρό να βρίσκονται σήμερα κλειστοί και τα νήπια στο σπίτι.

Ο Γιώργος Χατζηϊωάννου με την δι-
ευθύντρια του Βρεφονηπιακού σταθ-
μού μπροστά στο νέο κτήριο, που μας
ξενάγησε προ έτους με καμάρι

Στα σπίτια τους θα μείνουν πολλά νήπια

Οι μέρες μετράνε αντίστροφα για την κατάκτηση ή όχι του Οικοπέδου για

το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο της Βούλας και οι δεσμεύσεις του Υφυπουργού και

των λοιπών υπευθύνων φαίνονται  να ήταν έωλες. 

Υποσχέσεις έχουν πάρει πολλές από όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους

προηγούμενης και νυν κυβέρνησης, αλλά δεν φαίνεται φως στο τούνελ.

Εκπρόσωποι από την σχολική κοινότητα παρευρέθησαν στο Δ.Σ. για να δώ-

σουν και αυτοί τις προτάσεις τους.

Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι, οποιαδήποτε κίνηση επιλέξουν να κάνουν θα τους

στηρίξει και πρότεινε την κατάληψη του Δημαρχείου από την σχολική κοινό-

τητα. 

Οι περισσότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει κάτι πιο

δραστικό, αφού με το κλείσιμο του Δημαρχείου δεν θα «ιδρώσει το αυτί κα-

νενός».

«Δεν εξυπηρετεί την ουσία η Επαναστατική Γυμναστική»
«Στην περίοδο που διανύουμε (περίοδο ισχνών αγελάδων όπως την ονόμασε

ο Γρ. Κωνσταντέλος), κανένας δεν θα σκύψει στο πρόβλημα το δικό μας».

Ήδη συζητούν την εύρεση ενός πιο φτηνού οικοπέδου, λίγο έξω απ’ την Βού-

λα μέσα στη λογική του ενοποιημένου – Καλλικράτειου Δήμου.

Το κλείσιμο δρόμων ή του Δημαρχείου είναι απλώς επαναστατική γυμναστική,

δεν θα φέρει αποτέλεσμα. «Πρέπει αύριο κι όλας σύσσωμο το Δ.Σ. να βρί-

σκεται στο γραφείο του Μαγκριώτη ή έξω απ’ το Μαξίμου», δήλωσε ο Γρ. Κω-

σταντέλος.

Το ανέκδοτο της ημέρας
Μέσα στο βαρύ κλίμα ήρθε να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα η πρόταση του Δη-

μήτρη Κιούκη· «Να κάνει απεργία πείνας ο Δήμαρχος».
Βέβαια ο ίδιος κάθε άλλο παρά για πλάκα την είπε, οι δημοτικοί σύμβουλοι

όμως το διασκέδασαν. 

Τελικά και σε συνεργασία με την Σχολική Κοινότητα και τις προτάσεις του Πρ.

της ΕΛΜΕ Κωσταράκου και του Πρ. του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γεωργηλά,

αποφάσισαν να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να κλειστεί ραντεβού με

τον Υφυπουργό μέσα στην εβδομάδα (μέχρι σήμερα Παρασκευή που γρά-

φουμε αυτές τις γραμμές το ραντεβού δεν έχει κλειστεί) κι αν δεν τα κατα-

φέρουν, να προβούν σε εξώδικα και κλείσιμο των δρόμων. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αννα Μπουζιάνη

Συρρικνώνεται ο ποδηλατόδρομος

Με μια κίνηση πρόχειρη, προσπάθησε να περάσει η τροποποίηση του πο-

δηλατόδρομου από το Δ.Σ. Βούλας, χωρίς να υπάρχει καμία μελέτη.

Το επεσήμανε ο Αγγελος Αποστολάτος, λέγοντας ότι  είναι απαράδεκτο

να έρχεται ένα τέτοιο θέμα χωρίς εισήγηση. Ένα θέμα πολλών εκατομ-

μυρίων ευρώ, που όπως δείχνουν τα πράγματα, θα χαθούν για άλλη μια

φορά πολλά χρήματα, για μικρόπνοο έργο.

Κι ενώ ο Πρόεδρος άρχισε ψηφοφορία, δημιουργήθηκαν έντονες αντι-

δράσεις στην αίθουσα. Ετσι αναγκάστηκε να διακόψει.

Παρέμβαση έκανε και ο Εξωρ. Σύλλογος Κάτω Βούλας, που έχει ζητήσει

με αίτησή του τη μελέτη του ποδηλατόδρομου, αλλά δεν την έχει πάρει.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την αναβολή

που ζητούσε το σώμα και τέλος αναβλήθηκε.

Σε υπηρεσιακό σημείωμα αναφέρεται ότι μειώνονται τα μέτρα του ποδη-

λατόδρομου, λόγω χρημάτων και αλλάζει πλευρά σε κάποια σημεία, όπως

στην οδό Ηρας που πάει από την πλευρά του πάρκου και όχι των κατοι-

κιών.

38 ημέρες και σήμερα...
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«Δεν πληρώνω ,δεν πληρώνω». 

Από το ομώνυμο θεατρικό έργο του Ντάριο Φο.*

Αντιγράφω επιλεκτική βιογραφική πληροφόρη-

ση από το λεξικό: «Τόμας Χόμπς (1588 - 1659)

Άγγλος φιλόσοφος, γνωστός για τις πραγμα-

τείες του, που αφορούν την ασφάλεια του ατό-

μου και το κοινωνικό συμβόλαιο, ήτοι σημαντι-

κές εκφράσεις για τις πρωτοεμφανιζόμενες

ιδέες του φιλελευθερισμού αλλά και τις παλιό-

τερες θεωρίες του πολιτικού απολυταρχι-

σμού». 

Η  ζωή του Χόμπς υπήρξε πολυτάραχη, μακριά

από σκάνδαλα ηθικής φύσεως, ζωή  με επικίν-

δυνες διακυμάνσεις  γεμάτη από αγώνες ιδεο-

λογικούς, θρησκευτικούς και πολιτικούς, εξο-

ρίες, πολλές φορές αυτεπάγγελτες, αλλά και

κατηγορίες για αθεϊσμό, όταν εναντιώθηκε

στις προλήψεις που ενστερνίστηκε η Βουλή

των Κοινοτήτων, όσον αφορά τις αιτίες που

προκάλεσαν τότε την επιδημία πανώλους και

την μεγάλη Πυρκαϊά του Λονδίνου.  

Η συνέπεια της εναντιωματικής θέσης του,

ήταν συν τοις άλλοις, να τεθεί κάτω από αυ-

στηρή λογοκρισία, το ονομαστό  βιβλίο του

“Λεβιάθαν”.

Ο Χόμπς, έζησε στην Αγγλία την εποχή, που

μέσα στην κοινωνία της, «οι κεφαλαιοκρατικές

σχέσεις και η οικονομία της αγοράς, είχαν σε

μεγάλο βαθμό γίνει κυρίαρχες», γράφει ο Ρού-

σης στο πόνημα του ‘’Το Κράτος’’. Οι μισοί κά-

τοικοι ήταν μισθωτοί σε πλήρη απασχόληση. Οι

πρωτότοκοι γιοί των τιτλούχων ευγενών, βλέ-

ποντας τον νεοπλουτισμό μιας συνεχώς αστι-

κοποιούμενης κοινωνίας, περνούσαν στην τά-

ξη των “ευγενών” επιχειρηματιών και  έμπο-

ρων, ταυτιζόμενοι  με τους αστούς, ενώ συγ-

χρόνως διατηρούσαν   κτήματα σε καπιταλιστι-

κή εκμετάλλευση μισθωτού αγρότη. 

Το Κοινοβούλιο υπηρετούσε κατά προτεραιό-

τητα τα συμφέροντα των ευγενών και  των

αστών. Αυτό  γέννησε  μια τάξη αντίδρασης,

την τάξη των ριζοσπαστών - ισοπεδωτών, που

εξέφραζαν  τις θέσεις του κατώτερου κοινωνι-

κά πολίτη, σε ένα όραμα και προσπάθεια  μο-

νοταξικής ανατροπής του κατεστημένου. Επι-

ζητούσαν την δημιουργία   μιας μοναδικής  κοι-

νωνικής τάξης, όπου η μικροϊδιοκτησία  δεν θα

συνυπήρχε με την εκμετάλλευση  της εργα-

σίας του ανθρώπου - εμπόρευμα.  

Ο Χόμπς λοιπόν, μας λέγει ότι ο άνθρωπος

στην πραγματικότητα δεν είναι αγνός, αλλά εί-

ναι ένας λύκος (homo hominis lupus), που φο-

ρά το δικό του  “απατηλό” πρόσωπο και προ-

σπαθεί να αρπάξει ό,τι μπορεί. 

Ο άνθρωπος ζώντας  σε μια κατάσταση, συνε-

χιζόμενου ανταγωνισμού, διαρκούς πολέμου

για επιβίωση και καταδυνάστευσης του ετέ-

ρου, καταλήγει να κυριαρχείται από την απα-

ράδεκτη αναζήτηση της εφήμερης δόξας και

του ανόσιου πλουτισμού. Γι’ αυτό, λέγει ο Χό-

μπς, χρειάζεται την απολυταρχική χαλιναγώ-

γηση  αλλά με κάποιους δίκαιους κανόνες. Και

ερμηνεύει τις σκέψεις του:  

Στο “Λεβιάθαν”  γράφει,  πως ο άνθρωπος κα-

τά βάθος  επιθυμεί και επιζητεί την ειρήνη και

αγωνίζεται για την εξασφάλιση της ζωής του.

Για να πετύχει όμως αυτά,  πρέπει  να είναι

πρόθυμος να παραιτηθεί μέρους από τα δικαι-

ώματά του,  εφόσον και  όταν αυτό, συνοδεύ-

εται από την εξ ίσου  παραίτηση των δικαιωμά-

των των άλλων, που ασκούνται σε βάρος του. 

Με δυό λόγια, πρέπει να περιορίζεις τη δική

σου ελευθερία, μόνο τόσο, όσο  περιορίζουν

τη δική τους και οι άλλοι. 

Για την επιτυχία λοιπόν αυτής της ισορροπίας,

η κοινωνία των πολιτών  επιλέγει έναν “ρυθμι-

στή”, που τον θέλει αδέκαστο, δεμένο σε ένα

αμοιβαίο και  ρητορικά  άρρηκτο συμβόλαιο.

Έναν “ρυθμιστή”, στον οποίο   αναθέτει την ευ-

θύνη,  να θέσει τέλος στις μεταξύ τους διαμά-

χες, έναν  ρυθμιστή δίκαιο, που θα μεριμνά για

την ειρήνη, την υγεία και την εξασφάλιση του

μέλλοντος των πολιτών, την αξιοπρέπεια του

γένους.

Και αυτός ο ρυθμι-

στής είναι το Κρά-

τος. 

Θεμέλιος λίθος εί-

ναι η  “θρησκευτι-

κή” τήρηση των κα-

νόνων του συμβο-

λαίου, εξ΄ ίσου

όμως και από τις

δύο συμβαλλόμε-

νες πλευρές: Εκ-

πλήρωση των υπε-

σχημένων από το Κράτους και  τήρηση  των

νόμων από τους πολίτες.

Ο Χόμπς συνεχίζει: «Ομως το Κράτος είναι το

θαλάσσιο τέρας, Λεβιάθαν της Βίβλου**. Είναι

το τέρας που εκμεταλλεύεται την αμοιβαία συ-

ναινετική διαδικασία, σε μια εικόνα εξουσια-

στικής παραίτησης των δικαιωμάτων των πολι-

τών, προς όφελος της κρατικής κυριαρχίας».

Και εφόσον το Κράτος δεν τηρεί τα υπεσχη-

μένα, τα οποία επαναλαμβάνω συνίστανται

στην   ειρήνη, ασφάλεια, ευημερία  μέλλοντος,

δικαιοσύνη, τότε ο πολίτης δικαιούται να αντι-

δράσει και να διαρρήξει το συναφθέν συμβό-

λαιο, με πράξεις  του «δεν πληρώνω, παίρνω
τον νόμο στα χέρια μου και σε αποδιώχνω».
«Δηλαδή», μου είπε ο φίλος μου που με άκου-

γε με ανοικτό το στόμαμ «εσύ με δυό λόγια,

έβγαλες πάλι  και λαδώνεις  την καραμπίνα

σου».

«Ναι» του απάντησα, «γιατί ..» και του μετέ-

φερα τη  ρήση  του  Αλή Πασά του Αργίτη, παρ-

μένη από τα “Απομνημονεύματα” της Επανά-

στασης του ’21, του Φωτάκου. 

Αυτός  ο Πασάς, ήταν διορισμένος από την Πύ-

λη, φρούραρχος του Ναυπλίου και  καθόταν

στον οντά του μαζί με Τούρκους και Έλληνες,

όταν ο Κολοκοτρώνης μπήκε μέσα  φιλικά, με

τα παλικάρια του. Στο έμπα του, όλοι σηκώθη-

καν όρθιοι και  ο Πασάς,  σε μια πρωτοφανή για

Τούρκο πράξη,  σηκώθηκε και έσπευσε με βα-

ριά, λόγω σώματος, βήματα να τον υποδεχθεί

εγκάρδια. Τον έπιασε από το χέρι με θαυμασμό

και τον κάθισε δίπλα του. 

Η ματιά του γυρόφερνε, μια στον αρχηγό και

μια στα παλικάρια, λέγοντας: «Τώρα καταλα-

βαίνω, γιατί ο Σουλτάνος  φοβάται, μήπως και

δεν  έχει ελπίδες να σας νικήσει. Φοράτε όλοι

τα ίδια όμοια ρούχα, μα και  τα ίδια τσαρούχια.

Εσύ και τα παλικάρια σου, δεν ξεχωρίζετε.  .

Εσύ δεν φοράς λουστρίνια.  Γι΄αυτό είστε και

μονιασμένοι σε μια γροθιά».

Στο μυαλό μου έμεινε εκείνο το «εσύ δεν φο-

ράς λουστρίνια». 

Να γιατί άρπαξα την καραμπίνα μου, και σε

δεύτερη φάση, σκέφτομαι πλέον να μην πλη-

ρώνω φόρους,  ούτε τίποτα άλλο που έχει σχέ-

ση με πληρωμή στο Κράτος· στο Κράτος εκεί-

νο που πρώτο σπάζει το  κοινωνικό συμβόλαιο.

Στο Κράτος που με βάζει  να  φορώ  τσαρού-

χια. Στο Κράτος που στον αγώνα  θυσίας που

μου ζητά να κάνω, φορά “λουστρίνια”. Και  που

δυστυχώς, δεν παύει  να μας τα δείχνει κάθε

μέρα.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου

*Ντάριο Φο (1926). Ιταλός, συγγραφέας, ανατρεπτι-

κός ηθοποιός, σκηνοθέτης. Έγραψε μεταξύ των άλ-

λων, το 1964 το “Εβδόμη εντολή: Κλέβε λιγότερο”,

(Settimo, ruba un po meno) και το 1974 το “Δεν πλη-

ρώνω, δεν πληρώνω” (Non si paga, non si paga)

**Λεβιάθαν: Θαλάσσιο τέρας  της φοινικικής μυθολο-

γίας. Αναφέρεται στη Βίβλο (Ψαλμ. ογ, και Ησαΐας:

κεφ. κξ) . Συμβολίζει τις Δυνάμεις του Κακού. 

Βοηθήματα

1) Γ. Ρούσης: “Το Κράτος”, Εκδ. Γκοβόστη 

2) Φωτάκου: ‘“Απομνημονεύματα”, Εκδ. Μπούρας

3) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα. 

Thomas Hobbes, 
Οι φιλοσοφικές θέσεις του, σε σύγχρονη  θεώρηση 

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

Οι Κρήτες άναψαν φωτιές του Αη-Γιάννη στου Ζωγράφου 

«Μέτρησα τ΄άστρα του ουρανού, κι έλειπε ένα ζευγάρι, 

χαμήλωσε τα μάτια σου φώς  μου να μη στα πάρει»

Η γάργαρη φωνή του Μανώλη Μπουνταλαδάκη έσχιζε τη σιγαλιά, εκείνο το Σάββατο

βράδυ της 26ης Ιουνίου, στο ‘’αχανές’’  κληροδοτημένο κτήμα του Γ. Ζωγράφου. Οι λυ-

ράρηδες, σε τάξη παραδοσιακή, διακόσια   περίπου μέτρα μπροστά από το  ολόφωτο

κλασικό  μέγαρο, έδιναν το χρώμα  της Κρήτης. Πιο πέρα σε τραπέζια, 500 περίπου Κρη-

τικοί των Συλλόγων Κρητών Ζωγράφου Ν. Καζαντζάκης, Πεδιαδιτών (Επαρχίας Πεδιά-

δας) και Κεραμαίων Ρεθύμνης, μαζί με  φίλους από όλη την Ελλάδα, συμμετείχαν στην

διαιώνιση της παράδοσης. Φωτιές, πήδημα,  άνοιγμα κλείδωνα, μαντινάδες με  χρηματι-

κή βράβευση. 

Από κάτω ο πρόεδρος των Πεδιαδιτών  Ορέστης Κριτσωτάκης  μοίραζε δείγματα  φιλο-

ξενίας, και επέβλεπε και συντόνιζε τη διανομή του κεράσματος: Σουβλάκια, πιλάφι του

γάμου, χρονιάρικο αρνί βραστό, άφθονο κρασί και κατά βούληση μπύρες και εμφιαλω-

μένο νερό. ¨Ολα κερασμένα δωρεάν από τους συλλόγους. «Γιάντα  να στερεύομε τα λε-

φτά των συλλόγων,  μωρέ Γιαννιό», μου εκμυστηρεύτηκε  ο πρόεδρος, ηδονιζόμενος με

την ευκαιρία της  χρήσης της κρητικής διαλέκτου. «Ναι οι καιροί είναι χαλεποί, αλλά

εμείς  έχομε την Κρήτη σιμά μας». 

Δεν ξέρω πως ο σωβινισμός του “κρητικού” ηχεί ενοχλητικά. Μα η Κρήτη όπως και η Μά-

νη και η Ιωνία δικαιούνται από την ιστορία να έχουν το δικό τους λόγο. 

Και η ομήγυρις που τον άκουγε αποφάνθηκε:

«Χριστέ γιατί δεν έκανες μια Κρήτη παραπάνω,  / μια νάχω στη ζωή αυτή και μια όταν

πεθάνω». Κοίταξα το ρολοί μου όταν φεύγαμε. Η ώρα ήταν 02.30· και του χρόνου. 
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Αναβλήθηκε

η “κηπούπολη”

Θα ψηφίσουν ναι, στην δημι-

ουργία καταστήματος στο Πα-

νόραμα Βούλας, ή όχι; 

Δεν θα έπρεπε όλοι εκείνοι

που σήκωσαν παντιέρα για την

απόσυρση τροποποίησης του

Γενικού Πολεοδομικου Σχεδίου

(ΓΠΣ), που πρότειναν κάποιοι

σύμβουλοι, να ψηφίσουν χω-

ρίς συζήτηση ΟΧΙ στη δημι-

ουργία του καταστήματος;

Μήπως δικαιώνονται εκείνοι

που ζητούν τροποποίηση του

ΓΠΣ για να τελειώσουν τα

“ήξεις αφήξεις” των ερμηνειών

για τις χρήσεις γης; Αλλά το

ανέβαλαν...

Ολοι οι σύμβουλοι της αντιπο-

λίτευσης ψήφισαν όχι στην

αναβολή, να αποφασίσουν δη-

λαδή εδώ και τώρα καθώς και

ο Δ. Βαμβασάκης προς τιμήν

του.

Γιατί πρέπει οι πράξεις μας να

συμβαδίζουν με τα λόγια μας...

Το “κήτος” αρνήθηκε 

την προϊστορία του

Σε πρωινή ζώνη, στο κανάλι του Mega, έφριξα με

τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, όταν ρευόμενος

και ιδρώνοντας απαντούσε για τα τεκταινόμενα της

Νέας Δημοκρατίας, γιατί κατά πως λέει ο λαός: “ο
πισινός τα μπροστινά σακούλια βλέπει”.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε την προδοσία του

Οτσαλάν, ούτε “τη σημαία που έπρεπε να την πά-
ρει ο αέρας” στα Ιμια.

Είπε λοιπόν το “κήτος” ότι το 13% του ελληνικού

λαού είναι “πολιτικό κατάλοιπο”. Δηλαδή απαξιώ-

νει ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Το κομμάτι

που ο ίδιος γαλουχήθηκε και ανεδείχθη είναι - κατ’

αυτόν - για τα “σκουπίδια”.

Θα μου πείτε γιατί απορώ; Η ιστορία δεν μας έχει

διδάξει για τους “εφιάλτες”;
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Ανέλαβες την ηγεσία της πάλαι ποτέ συ-

ντηρητικής παράταξης σε καιρούς όπου το

ρήμα συντηρώ είναι από τα πρώτα θύματα

των έξωθεν εντεταλμένων περικοπών μας.

Σε καιρούς όπου τα αυτονόητα έγιναν φτε-

ρό στον άνεμο της επελαύνουσας Παγκό-

σμιας Διακυβέρνησης και οι φρουροί του

Ανθρώπου -και του Έλληνα συνάμα- μοιά-

ζουν ναρκωμένοι κι ανήμποροι.

Εξελέγης νέος αρχηγός σ’ ένα από τα δύο

μεταπολιτευτικά μας κόμματα εξουσίας

που συνευθύνονται για τον πανάθλιο άθλο

της διάλυσης των πάντων μέσα σε 36 χρό-

νια. Και τώρα θέλεις να μας πείσεις να μη

βλέπουμε σ’ εσένα μόνο τον νέο ηγέτη

μιάς εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσας

κομματικής συντεχνίας, αλλά τον μελλο-

ντικό ηγέτη των Ελλήνων που θα μαζέψει

από κάτω τις τσαλαπατημένες και ντροπια-

σμένες σημαίες μας, μαζί μ’ εκείνο το κα-

τατρομαγμένο ξωτικό στο βάθος του άδει-

ου κουτιού της Πανδώρας· την Ελπίδα.

Μακάρι να τα καταφέρεις Αντώνη. Ποιός

δεν το θέλει; Έρχεται όμως στο νου μας η

σφυρηλατημένη με χιλιάδες δύσκολα χρό-

νια σοφία του λαού μας και τι λέει για το

κόμμα σου; «Παλιό μουλάρι, περπατησιά
καινούργια δεν μαθαίνει». Με το συμπά-

θειο δηλαδή, αλλά για να κερδίσεις τις

καρδιές και την εμπιστοσύνη μας, πρέπει

πρώτα να κατακτήσεις μιά πολύ οδυνηρή

γνώση: Ότι το πολιτικο-κομματικό σύστημα

στην Ελλάδα –που μέσα του ανδρώθηκες-

έχει σαπίσει ως το μεδούλι, απλώνοντας

την σήψη και στην κοινωνία μας, έτσι που

δύσκολα διακρίνεται στη σχέση συνενοχής

μας πολιτών και πολιτικών –όμοιος ομοίω

κι η κοπριά στα λάχανα- ποιός έχει την με-

γαλύτερη ευθύνη για τη σημερινή μας κα-

τάντια. 

Πολύ δύσκολο λοιπόν το εγχείρημά σου –

αν όντως το επιχειρήσεις- να ηγηθείς σ’

ένα νέο ξεκίνημα ενός λαού που επέτρεψε

να κυβερνάται όχι από τους αρίστους αλλά

τους χειρίστους, πλην όμως ταλαντούχους

παραμυθάδες και καταφερτζήδες. Ενός

λαού που εύκολα πείσθηκε από τους πλα-

σιέ ηγέτες του να πουλήσει κυριολεκτικά

την ψυχή του στον διάβολο για ένα ρου-

σφέτι και πεντέξη αστραφτερά μπιχλιμπί-

δια. Ενός λαού που συνήργησε στο ποδο-

πάτημα των διαχρονικά εθνοσωτήριων

πνευματικών του αξιών.

Έχω κολλήσει Αντώνη στα λόγια ενός φυ-

λακισμένου που αναγνώσθηκε μιά επιστο-

λή του στην προτελευταία εκπομπή του

Λάκη Λαζόπουλου. «Διάβασα ένα κινέζικο
ρητό. Αν θέλεις να έρθει ο αετός, ετοίμασε
τη φωλιά του. Εμείς παρακαλάμε να έρ-
θουν αετοί για να μας σώσουν κι ετοιμά-
ζουμε φωλιές γουρουνιών». 
Αν πράγματι, λοιπόν, θέλεις να βοηθήσεις

για να περισωθεί ό,τι είναι δυνατόν από

την υποθηκευμένη πατρίδα μας, πρέπει να

ξεχάσεις τις «παλιές περπατησιές» για να

πείσεις έτσι κι εμάς ότι εδώ που έχουμε

κατρακυλήσει δεν πρόκειται να μας ανελ-

κύσουν οι αναπαλαιώσεις και οι εξωραϊ-

σμοί της μιζέριας μας. Ή θα αποφασίσεις

να γκρεμίσεις τα ούτως η άλλως ετοιμόρ-

ροπα, ή θα περάσεις κι εσύ στην Ιστορία ως

ένας ακόμα διαχειριστής, στην καλύτερη

περίπτωση με την συνοδευτική ετικέτα των

καλών προθέσεων.

Απέναντί σου δεν έχεις τον οποιοδήποτε

πρωθυπουργό, αλλά έναν ιδεολόγο οπαδό

της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, που έχει

δηλώσει απερίφραστα ότι δεν τον ενδια-

φέρει το πολιτικό κόστος, προκειμένου να

κοντύνει την Ελλάδα στο ύψος που του

έχουν ορίσει. Εάν πράγματι θέλεις να ηγη-

θείς μιάς πανελλήνιας συστράτευσης κατά

του κατοχικού μνημονίου, οφείλεις πρώτα

να ενημερώσεις σωστά τον ελληνικό λαό

για τα εξωελλαδικά συμφέροντα που υπα-

γόρευσαν τη συγκεκριμμένη επιλογή του

Γ. Παπανδρέου. Οφείλεις μέσα στη Βουλή

να αναφερθείς με στοιχεία, τα οποία καλά

γνωρίζεις, στις άλλες λύσεις που υπήρχαν

και θα μας επέτρεπαν να διαχειριστούμε το

τεράστιο χρέος μας χωρίς να καταβαρα-

θρώσουμε την οικονομία μας, χωρίς να ισο-

πεδώσουμε την αγοραστική δυνατότητα

και την ασφαλιστική κάλυψη μισθωτών και

συνταξιούχων. Είναι θλιβερό να έχει

βουΐξει επί μήνες ο διεθνής Τύπος για τις

άκρως συμφέρουσες προτάσεις Κίνας, Ρω-

σίας, Αραβικών Εμιράτων και διεθνών πι-

στωτικών ιδρυμάτων και στην Ελλάδα ο

αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

να αρκείται σε γενικόλογες καταγγελίες

του μνημονίου.

Η κάθε κυβέρνηση χρήζει αντιπολίτευσης

για να λειτουργεί η Δημοκρατία. Η σημερι-

νή ελλαδική κυβέρνηση χρήζει διαρκούς

και επίμονης καταγγελίας επειδή μεθόδευ-

σε με κάθε τρόπο την εκχώρηση της εθνι-

κής μας κυριαρχίας σε ξένες δυνάμεις.

Λίαν επιεικώς το θεωρώ απαράδεκτο να

μην έχει προσφύγει ακόμα στην Δικαιοσύ-

νη το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης για την εσχάτη προδοσία των ιθυνό-

ντων του υπουργείου Οικονομικών και της

Τραπέζης της Ελλάδος, που εσκεμμένα δι-

ευκόλυναν την επίθεση των διεθνών κερ-

δοσκόπων κατά των ελληνικών ομολόγων,

ώστε να φανεί ως μόνη σανίδα σωτηρίας

μας η υπαγωγή της Ελλάδας στον μηχανι-

σμό της τρόϊκας.

Το λεγόμενον «πολιτικώς ορθόν» έχει πέ-

σει προ πολλού στα τέσσερα. Οι διαβόητοι

«κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού» έχουν

βαρέσει κανόνι, αφού θεσπίστηκαν για να

επιτρέπουν στην «Δικομματισμός Ε.Π.Ε.»

να παίζει ατιμώρητη εν ου παικτοίς. Επομέ-

νως, Αντώνη Σαμαρά, επιλέγεις και πορεύ-

εσαι: Ή λες τα πράγματα με τ’ όνομά τους

και διεκδικείς την ηγεσία μιάς νέας παλιγ-

γενεσίας των Ελλήνων, ή ακολουθείς τις

«παλιές περπατησιές», οπότε η Ιστορία θα

προσπεράσει κι εσένα και το κόμμα σου.

Εμείς θα την ετοιμάσουμε τη φωλιά του

αετού, Αντώνη. Όμως, όποιος τη θέλει, θα

πρέπει να πετάξει πολύ ψηλά.

Προσκλητήριο Ελλήνων
β) Αντώνης Σαμαράς

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Δεν πρόλαβε καλά-καλά να συμπληρωθεί

εβδομάδα, από την δημοσίευση του άρθρου

μου, σχετικά με το παιχνίδι των συνδικαλι-

στών εις βάρος των εργαζομένων και ήλθε

μιά ακόμη επιβεβαίωση των γραφομένων

μου. Οι πράσινοι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ

και της ΓΣΕΒΕ, σε σύσκεψη που πραγματο-

ποιήθηκε την 2-7-2010 στο μέγαρο Μαξίμου

με τον Πρωθυπουργό, φέρεται να συναίνε-
σαν σε όλες τις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού,
που ανατρέπουν τη σημερινή μορφή της κοι-

νωνικής ασφάλισης. Εις αντάλλαγμα ο ΓΑΠ,

δέχθηκε να μην παγώσουν οι μισθοί στον

ιδιωτικό τομέα για τρία χρόνια, όπως είχε

αποφασισθεί στην αρχή, αλλά να παγώσουν

μόνο για φέτος, στα δε επόμενα δύο χρόνια

να καταβάλλεται αύξηση επ’ αυτών στο ύψος

του ευρωπαϊκού πληθωρισμού, δηλ. της τά-

ξεως του 1 ή 1,5 %, ενώ ο ελληνικός πληθω-

ρισμός τρέχει με 6%. Επίσης, πάντα «δεκτι-

κός και μεγαλόψυχος» δέχθηκε ακόμη να

μην κοπούν ο 13ος και ο 14ος μισθός, και πά-

λι στον ιδιωτικό τομέα, θέματα, που άλλωστε

ουδέποτε είχαν τεθεί από τους προσκληθέ-

ντες από αυτόν και εγκάθετους στην πλάτη

μας, εντολείς του, αφού δεν εξυπηρετούν  σε

τίποτε την ροή χρήματος προς τα δημόσια

ταμεία. Οι μόνοι χαρούμενοι και ικανοποιημέ-

νοι θα ήταν και στη μία και στην άλλη περί-

πτωση, οι εκάστοτε ιδιώτες εργοδότες, που

άνευ νομίμου αιτίας,  θα καρπώνονταν τα

χρήματα και θα γίνονταν πλουσιότεροι σε βά-

ρος των υπ’ αυτών απασχολουμένων. (Ούτως

ή άλλως βέβαια, πάλι θα επωφεληθούν από

την μικρή αύξηση του 1-1,5%, που θα δώσουν

τα επόμενα χρόνια). Ομως ο Γιώργος, «καλά

να είναι ο άνθρωπος», δεν τους έδωσε αυτήν

την χαρά, παρ’ όλο που ως τέτοια την εισέ-

πραξαν, στον αντίποδα, οι πράσινοι έρποντες

γυμνοσάλιαγκοι των διαπραγματευτικών πα-

ρασκηνίων. Και  φέρεται απ’ την χαρά τους,

να είπαν Ναί σε Ολα! Καμμιά αγανάκτηση,

κανένας προβληματισμός, ούτε για την ακρί-

βεια που καλπάζει πλέον στα αστέρια, κάνο-

ντας απαγορευτικά ακόμη και τα βασικά και

αναγκαία για την επιβίωση είδη διατροφής.

Ούτε για τον ενταφιασμόν, των, με αγώνες

ετών, αποκτηθέντων ασφαλιστικών δικαιωμά-

των, που εν μια νυκτί τα παραδίδουν στην πυ-

ρά της κομματικής πειθαρχίας. Μοναδικό

τους μέλημα να παραμείνουν αρεστοί στο

κόμμα, το οποίο βέβαια με την σειρά του θα

τους ανταμείψει με κάποια «καρέκλα»! Τι

τους νοιάζει, έπειτα, αυτούς, εάν το υπό ψή-

φιση νομοσχέδιο αυξάνει ανεξέλεγκτα τα

όρια ηλικίας, μειώνει κατά 30% τις συντάξεις,

καταργεί στην ουσία τις επικουρικές, καταδι-

κάζει στην απώλεια τις γυναίκες με ανήλικα,

καταργεί τα βαρέα και ανθιυγειινά, καταπατεί

κάθε έννοια δικαίου! Αυτοί είναι από παντού

βολεμένοι και τακτοποιημένοι.... Εις υγείαν

των κορόιδων!...

Ομως και οι κυβερνώντες συνεπικουρούν αυ-

τούς, στο μέτρο που συνεπικουρούνται από

εκείνους! Ετσι, προς εντυπωσιασμόν της κοι-

νής γνώμης  και για να φανεί ότι οι συνομι-

λίες και οι διαπραγματεύσεις με τους συνδι-

καλιστές είχαν γόνιμο αποτέλεσμα, ο υπουρ-

γός (ανύπαρκτης) εργασίας, ανακοίνωσε επί

πλέον κάποιες αλλαγές στο ασφαλιστικό νο-

μοσχέδιο, ήσσονος βέβαια, σημασίας! Ετσι:

Α) το όριο ηλικίας των 60 ετών που προβλέ-

πεται από τις γενικές καταστατικές διατάξεις

αυξάνει από 1-1-2011 κατά ένα έτος και κάθε

χρόνο μέχρι  την συμπλήρωση του 65ου

έτους! Β) Οπου από τις διατάξεις των ταμεί-

ων προβλέπεται χορήγηση μειωμένης σύντα-

ξης σε γυναίκες κάτω των 60 ετών, από 1-1-

2011 το όριο αυτό αυξάνεται κατά ένα χρόνο,

και κάθε χρόνο, μέχρι την συμπλήρωση του

60 έτους.

Γ) Το όριο ηλικίας, που προβλέπεται για την

συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων,

ασφαλισμένων στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, καθορίζεται

από 1-1-2011 στα 57 έτη, από 1-1-2012 στα

60 και από 1-1-2013 στα 65 έτη.

Δ) Οπου από τις διατάξεις του ταμείου ασφά-

λισης αυτοαπασχολούμενων (ΕΤΑΑ), προ-

βλέπεται συνταξιοδότηση στα 60 έτη, με 35

χρόνια ασφάλισης, από το 2011 αυξάνει ο

συνολικός χρόνος ασφάλισης κατά ένα χρό-

νο και για κάθε χρόνο μέχρι την συμπλήρωση

των 40 ετών ασφάλισης.

Ε) Οπου στο ΕΤΑΑ, προβλέπεται συνταξιοδό-

τηση σε ηλικία 58 ετών με 35 χρόνια ασφάλι-

σης, από το 2011 αυξάνει σε 36 χρόνια υπη-

ρεσίας και για κάθε επόμενο έτος αυξάνει

σταδιακά κατά ένα χρόνο, μέχρι την συμπλή-

ρωση 40 ετών υπηρεσίας.

Μεγάλη ανακούφιση δηλαδή! Αντί να πάρουν

πίσω το αντσυνταγματικό αυτό νομοσχέδιο και

να απαιτήσουν τα κλεμμένα αποθεματικά  των

Ταμείων από τους εντεύθεν και εντεύθεν κλέ-

φτες, κάνουν τάχα μου, κάποιες βελτιωτικές

τροποποιήσεις. Ωδινεν όρος  και έτεκεν μύν!

Το αντεργατικό και αντιασφαλιστικό αυτό ανο-

σιούργημα, δυστυχώς θα έχει και τις υπογρα-

φές των προστατών-εργατοπατέρων! Γιατί  οι

συνδικαλιστές μονίμως είναι  συνένοχοι και

συνεργοί των πολιτικών. Ετσι όπως διαμορφώ-

νεται και εν πολλοίς έχει ήδη διαμορφωθεί η

κατάσταση, θα πρέπει να ντρέπονται όλοι τους

γι’ αυτό το κατάντημα, στο οποίο οδηγούν την

εργασία και την  ασφάλιση! 

Αλλά τι λέω η γυναίκα! Ντρέπεται μόνον

όποιος έχει φιλότιμο και είναι το μέτωπό του

καθαρό! Αυτός που μπορεί να σε κοιτά κατά-

ματα και να σού ζητά συγγνώμη, χωρίς να

σου βγάζει κοροιδευτικά τη γλώσσα, πίσω

από την πλάτη σου! Ομως αυτοί, ως τρίτος

πόλος της πολιτικής και της εξουσίας, είναι

φτωχοί σε συναισθήματα! Δεν ντρέπονται

καθόλου και δεν έχουν κανενός είδους αξιο-

πρέπεια και εργατική ή υπαλληλική συνείδη-

ση. Πουλημένα κομματόσκυλα. Ολετήρες!

Οπου τους συναντάτε, μην ντρέπεστε ούτε

εσείς. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ  ΚΑΙ  (και αν μη

τι άλλο) ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ!!

ΠΡΙΝ ΑΛΕΚΤΩΡ ΛΑΛΗΣΕΙ ΤΡΙΣ

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

Τελικά ποιές είναι αλήθεια οι καθαρές θάλασσες;

Πριν από λίγα φύλλα είχαμε ασχοληθεί με τις γαλάζες

σημαίες που απονέμονται στις θάλασσες βάση αυστη-

ρών κανόνων. 

Την προσοχή μας τώρα τράβηξε ο έλεγχος καθαριότη-

τας των υδάτων της Ανατολικής Αττικής που έγινε από

δύο έγκυρες πηγές, η μια είναι το Πανελλήνιο Κέντρο

Οικολογικών Ερευνών και η άλλη, η Υπηρεσία Υγείας

της Νομαρχίας.

Δύο έλεγχοι που έβγαλαν αντιφατικά αποτελέσματα

όσον αφορά για το αν κολυμπάμε τελικά μέσα σε κο-

λοβακτηρίδια ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι κάποιες

περιοχές της Ανατολικής Αττικής να αποκτήσουν απο-

χετευτικό δίκτυο και βιολογικούς καθαρισμούς, τα λύ-

ματα θα καταλήγουν στις θάλασσες. Τα συμπεράσματα

δικά σας. 

Το  ΠAKOE (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών)

για 31η χρονιά, πραγματοποίησε εκτεταμένες δειγματο-

ληψίες από 220 παραλίες. 

Οι ακτές που σύμφωνα με τους ελέγχους κρίνονται ακα-

τάλληλες για κολύμβηση,  διότι δεν πληρούν τα πρότυπα

για την ποιότητα των υδάτων και αναμένεται να αναρτη-

θούν πινακίδες που θα αναγράφουν «απαγορεύεται η  κο-

λύμβηση» είναι οι εξής:

Όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία, διυλι-

στήρια, διαλυτήρια πλοίων κ.α. 

Η περιοχή από τον Πειραιά έως Καβούρι με ποσοστό ακα-

τάλληλων ακτών 50%. 

Στην περιοχή του Σαρωνικού από την Βουλιαγμένη έως το

Σούνιο βρέθηκαν ακατάλληλες παραλίες σε ποσοστό

46%. 

Ανατολική Αττική από τον Σχινιά έως το Λαύριο κρίθηκε το

50% των ακτών ακατάλληλο σε σύνολο 42 ακτών που ανα-

λύθηκαν. 

Το λιμάνι της Ραφήνας, σε όλο το μήκος της εξωτερικής

πλευράς του. 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
(βάζουμε τα πιο γνωστά)

Ο πρώτος αριθμός αντιστοιχεί στα Κολοβακτηρίδια που βρέθηκαν
με όριο 250/100ml, ενώ ο δεύτερος αριθμός τον Εντερόκοκκο με

όριο 100/100ml)

48. Παρλία Βούλας Καφετέρια Σμαράγδι (132,250) 

49. Δημαρχείο Βούλας Vive Mare Cafe (50,145) 

51. Aκτή Καβουριου, Ταβέρνα Κρητικός (280,120) 

52. Βουλιαγμένη ακτή (70,158) 

55. Βουλιαγμένη ακτή Αστέρας (ΛΑΙΜΟΣ) (200,147) 

56.Αστέρας Βουλιαγμένης (140,156) 

57. Βουλιαγμένη ακτή Ωκεανίδα αρχή (240,189) 

58. Βουλιαγμένη ακτή Ωκεανίδα 100 μ μετά (57,141) 

60. Λιμανάκια (131,312) 

61. Βάρκιζα στάση Μιστράλ (86,131) 

63. ΕΟΤ Βάρκιζα (136,149) 

64. Βάρκιζα Έκθεση Λουλουδιών (55,212) 

65. Βάρκιζα πλαζ αρχή (46,214) 

66. Βάρκιζα πλαζ ΝΑΟΒΒ Σχολή ιστιοσανίδας (14,112) 

67. Αγ. Μαρίνα Ψαροταβέρνα γαλάζιο κύμα (TNTC,150) 

69. Σχινιάς 50 μ μετά  (239,204) 

70. Σχινιάς Τέρμα (180,210) 

71. Μαραθώνας ταβέρνες (260,320) 

73. Μαραθώνας τέρμα (480,220) 

74. Νέα Μάκρη Ψαροταβέρνα η Τράτα (187,204) 

75. Ζούμπερι (500,214) 

76. Αγ. Ανδρέας (220,212) 

77. Ραφήνα Β (148,179) 

78. Λούτσα πριν Ναό (250,146) 

79. Αρτέμιδα Ναός (155,121) 

83. Λούτσα προς Βραυρώνα Α (400,250) 

85. Βραυρώνα Αμμουδιά (146,171) 

86. Πόρτο Ράφτη ΠΑΡΚΟ (181,223) 

87. Αυλάκι ΕΟΤ (49,220) 

88. Δασκαλιό Α (131,276) 

Τα φύκη αποτελούν πολύ καλούς δείκτες καθαρότητας των

νερών και χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες ως βιο-

δείκτες για τον έλεγχο της ποιότητας της θάλασσας. Η χρή-

ση αυτή των φυκών βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν κά-

ποια είδη τα οποία συναντώνται μόνο σε καθαρά νερά ενώ

σε ρυπασμένες θάλασσες εξαφανίζονται.

Αντίθετα, υπάρχουν κάποια άλλα είδη φυκών που προτιμούν

τα ρυπασμένα νερά. Σε γενικές γραμμές, τα καφετί και σχετι-

κά μεγάλα φύκη αναπτύσσονται σε καθαρές θάλασσες, όπως

τα είδη Cystoseira που μοιάζουν με μικρούς θάμνους ή δε-

ντράκια και έχουν σκληρή υφή. Στην Ελλάδα τα είδη αυτά εί-

ναι πολύ κοινά σε μικρά βάθη (0-1 μέτρο) σε καθαρές θάλασ-

σες, και αν τα δείτε πάνω στα βράχια της ακτής θα ξέρετε με

σιγουριά ότι κολυμπάτε σε καθαρά νερά.

Από την άλλη πλευρά, τα φύκη που προτιμούν ρυπασμένα νε-

ρά είναι συνήθως πράσινα και μοιάζουν με ταινίες ή φύλλα, και

έχουν μία μαλακή υφή που κάποιες φορές θυμίζει ζελέ.

Την επόμενη φορά ρίχτε μια ματιά πριν πλατσουρίσετε στα

νερά.

Ενώ από την πλευρά της Νομαρχίας από την Διεύθυνση Υγεί-

ας και σε συνεργασία με πιστοποιημένο εργαστήριο έγιναν

δειγματοληψίες σε 112 ακτές της Ανατολικής Αττικής και τα

αποτελέσματα που βγήκαν, εν ολίγοις δείχνουν ότι η ποιότητα

των νερών κολύμβησης όλων των ακτών ανταποκρίνεται πλή-

ρως στα όρια που θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

46399/1352/86. Συνεπώς τα νερά όλων των ακτών κρίνονται

κατάλληλα και ασφαλή για κολύμβηση. 

Συγκεκριμένα ελήφθησαν τα εξής δείγματα ανά περιοχή:

Το πρόγραμμα ελέγχου των θαλασσίων νερών θα συνεχι-

στεί με μετρήσεις κατά την διάρκεια του Ιουλίου και του

Αυγούστου. 

• 11 δείγματα από τη Βούλα

• 13 δείγματα από τη Βουλιαγμένη

• 6 δείγματα από τη Βάρκιζα

• 4 δείγματα από τις ακτές του

Κορωπίου (Αγ. Μαρίνα)

• 2 δείγματα από τα Καλύβια

(Λαγονήσι)

• 3 δείγματα από τη Σαρωνίδα

• 3 δείγματα από την Ανάβυσσο

• 4 δείγματα από την Π. Φώκαια

• 14 δείγματα από τη Λαυρεω-

τική και την Κερατέα

• 4 δείγματα από το Μαρκό-

πουλο Μεσογαίας

• 11 δείγματα από την Αρτέμιδα

• 5 δείγματα από τη Ραφήνα

• 9 δείγματα από τη Ν. Μάκρη

• 3 δείγματα από το Γραμματικό

• 8 δείγματα από τον Μαραθώνα

• 3 δείγματα από τον Βαρνάβα

• 3 δείγματα από τους Αγ.

Απόστολους Καλάμου

• 3 δείγματα από το Μαρκό-

πουλο Ωρωπού

• 3 δείγματα από τον Ωρωπό

Ένα δικό σας μέτρο σύγκρισης 

Το λούκι που βλέπετε ένθετο είναι πάνω στη μάντρα της καφετέ-
ριας και κατεβάζει απόβλητα στη θάλασσα. Το κατάστημα δεν είναι
συνδεδεμένο με την κεντρική αποχέτευση.
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Εντονα διαμαρτυρόμενοι οι κάτοικοι

των περιοχών που εξυπηρετούσε η

γραμμή 340, Γλυφάδα - Παλλήνη από

τη νοτιοδυτική άκρη της Νομαρχίας,

αφού είναι το μόνο μέσο προσέγγι-

σης στη Νομαρχία  στο μουσικό γυ-

μνάσιο, αλλά και στις καθημερινές

μετακινήσεις. των κατοίκων από τις

περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη,

Βουλιαγμένη, Κορωπί, Παιανία, Γλυ-

κών Νερών, Παλλήνης, Πικερμίου.

Ο Νομάρχης Λεων. Κουρής, αφου-

γράζοντας τις διαμαρτυρίες των πο-

λιτών απηύθυνε επιστολή στον Πρό-

εδρο του ΟΑΣΑ Δ. Δημητρίου ζητώ-

ντας την άμεση αναθεώρηση της

απόφασης για κατάργηση της  λεω-

φορειακής γραμμής 340 «ΓΛΥΦΑΔΑ-

ΠΑΛΛΗΝΗ», γιατί πέραν όλων των

άλλων “δημιουργεί σοβαρά προβλή-
ματα στην επικοινωνία των πολιτών
των περιοχών αυτών με την Νομαρ-

χία Ανατολικής Αττικής, της οποίας η
έδρα βρίσκεται στον Δήμο Παλλή-
νης, δεδομένου ότι αποτελούσε το
μοναδικό μέσο δημόσιας συγκοινω-
νίας που μέχρι σήμερα τους εξυπη-
ρετούσε”. 

“Προφανώς το πρόβλημα αυτό εφ'
όσον δεν αναθεωρήσετε την απόφα-
ση σας”, συνεχίζει στην επιτολή του

ο Λ. Κουρής, “θα αντιμετωπίζουν οι
κάτοικοι των περιοχών αυτών και με-
τά την 1/1/2011 οπότε με την εφαρ-
μογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑ-
ΤΗΣ θα πρέπει να προσέρχονται
στην έδρα της αντίστοιχης Αντιπερι-
φέρειας”.

Καταλήγει δε ο Νομάρχης: “Με βάση
τα προεκτεθέντα παρακαλούμε για
την αναθεώρηση της πρόσφατης
απόφασης σας για κατάργηση της

λεωφορειακής γραμμής 340 «ΓΛΥ-
ΦΑΔΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ», που δημιουργεί
σοβαρά προβλήματα στη διακίνηση
των κατοίκων των ανωτέρω περιο-
χών και ελήφθη χωρίς να υπάρξει
διαβούλευση με τις τοπικές αρχές
των 8 Δήμων και Κοινοτήτων που
εξυπηρετούσε”.

Κατήργησαν τη γραμμή ΟΑΣΑ 340

Γλυφάδα - Παλλήνη
η μόνη γραμμή επικοινωνίας με τη Νομαρχία!

Συνέχεια από τη σελ.1

Ο Ανδρέας Πέγκας, είναι απόφοιτος της Νομικής και

της Παντείου και συνταξιούχους του Υπ. Εσωτερικών.

Εχει μετεκπαιδευθεί σε θέματα Διοίκησης και Οργάνω-

σης, και επί σειρά ετών αυτοδιοικητικός.  Εχει διατελέ-

σει  Επαρχος Καλύμνου, Διευθυντής και σύμβουλος της

Νομαρχίας, Αναπληρωτής Νομάρχης και τρεις φορές

εκλεγμένος νομαρχιακός σύμβουλος.

Θεωρούμε ότι είναι «καλό χαρτί» και μπορεί να προ-

σφέρει χρήσιμη εμπειρία στο νέο Δήμο.

Ακούγεται και η σύμπραξη του Κοινοτάρχη Παλαιάς

Φώκαιας Μανώλη Τσαλικίδη, με τον Πέτρο Φιλίππου,

αλλά δεν καταφέραμε να τον βρούμε για να το επιβε-

βαιώσει.

Ο Μανώλης Τσαλικίδης, έχει δείξει καλά στοιχεία, και

τον έχουμε δει να παίρνει ορθές θέσεις στα ζητήματα

της παραλίας.

Η Νικολέττα Καπερώνη έδωσε τίτλο  στο συνδυασμό

της «είναι στο χέρι μας» και όπως μας είπε θα φτάσει

μέχρι το «νήμα». Βρίσκεται σε συζητήσεις με στελέχη

και ανθρώπους καθαρούς, που να θέλουν να προσφέ-

ρουν.

Δεν έχουμε νέα από την Χριστοφάκη, αν και πολλά

γράφονται στον ημερήσιο τύπο.

Δεν έχουμε νέα επίσης από τον δηλωμένο από το χει-

μώνα υποψήφιο Νίκο Βολάκο.

Η κάθοδος του Δημάρχου Αναβύσσου Σ. Γκέραλη, θεω-

ρείται μάλλον τελειωμένη, μετά τις τελευταίες αποκα-

λύψεις για την παράνομη καντίνα, για τα οικόπεδα που

προσπάθησε να πουλήσει και άλλα που κατηγορείται

από πολύ κόσμο. Θυελλώδη συνεδρίαση είχε προχθές

Τετάρτη το Δ.Σ. Αναβύσσου για τα συγκεκριμένα οικό-

πεδα.

Πάντως όπως δείχνουν τα πράγματα θα έχει μεγάλο

ενδιαφέρον η εκλογική αναμέτρηση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο Δήμος Γέρακα-Παλλή-

νης που συνενώνονται σε έναν με κύριους διεκδικητές

τους ήδη δημάρχους. Της μεν Παλλήνης τον Σπύρο

Κωνσταντά, τρίτη 4ετία δήμαρχος, του δε Γέρακα τον

Θαν. Ζούτσου.

Ο νέος υποψήφιος Ν. Εξαρχος συσπειρώνει δυνάμεις,

αλλά όχι όπως θα περίμενε κανείς. Η ανακοίνωση σύ-

μπραξης του Τάσου Μπουντουβά, συνδυασμού μειοψη-

φίας του Δήμου Παλλήνης σήμερα, με το συνδυασμό

του Θ. Ζούτσου, δίνει άλλες διαστάσεις στις εξελίξεις.

Στο Μαρκόπουλο, ανοίγει ο δρόμος για νέους υποψή-

φιους, αφού ο νυν Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς, δηλώ-

νει με ανακοίνωσή του ότι δεν θα είναι υποψήφιος.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα λοιπόν είναι δύο οι συν-

δυασμοί που διεκδικούν το Δήμο. Ο Σωτήρης Μεθενί-

της και ο Α. Σουρμπάτης που σήμερα βρίσκονται και οι

δύο επικεφαλείς συνδυασμών στα έδρανα της μειοψη-

φίας.

Η νέα κίνηση στο νέο Δήμου που θα προκύψει από τη

συνένωση Σπάτων – Αρτέμιδας, έκανε την πρώτη εναρ-

κτήρια εκδήλωσή της στις 27/6 στην Αρτέμιδα.

Τη νέα κίνηση  με το όνομα «Νέα Πόλη» απαρτίζουν οι

Θανάσης Μαργέτης, Χρήστος Μάρκου, Γιώργος Γκινο-

σάτης και Πέτρος Πουλάκης.

Το Θ. Μαργέτη και Χρήστος Μάρκου γνωρίσαμε ως

Αντιδημάρχους του Δήμου Σπάτων με πλούσια δράση

στον τομέα τους. Οι ανακατατάξεις, παραιτήσεις και

παύσεις αντιδημάρχων στο Δήμο Σπάτων προοιώνιζαν

την κίνηση από το χειμώνα. Ο Γιώργος Γκινοσάτης και

ο Πέτρος Πουλάκης ήταν υποψήφιοι για το Δήμο Αρτέ-

μιδας στις προηγούμενες εκλογές.

Στην εκδήλωση έθεσαν τις βάσεις και τις αρχές που θα

διέπουν το συνδυασμό τους, για τώρα και για το μέλ-

λον και υποσχέθηκαν ότι θα είναι μία Δημοτική κίνηση

αυτόνομη χωρίς εξαρτήσεις από κόμματα και χρίσματα.

Αννα Μπουζιάνη

Προεκλογικές Ζυμώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΒούλα, 7-7-2010

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Λ. Καραμανλή 18, Τ.Κ. 16673 Βούλα

Πληρ.: Λαλλάς Ι.

Τηλ.: 213-2020040, fax: 213-2020049

e-mail: ilallas@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, διακηρύττει ότι:

1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-

σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ»

του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Κατα-

σκευή ανελκυστήρα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο», με προϋπολογισμό

45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20/07/2010 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

10:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου

Βούλας (Λ. Καραμανλή 18, στη Βούλα Ισόγειο) ενώπιον αρμόδιας επι-

τροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημο-

πρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν

με FAX.

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-

σίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-

ρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και Α2 τά-

ξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά & Οικοδομικά. Επίσης γί-

νονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε

επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατη-

γορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕ-

ΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και υπόκει-

ται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομέ-

νης της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93

(ΦΕΚ137/Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 735,00€ αναγνωρισμένης Τράπε-

ζας ή του Ταμείου και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το

διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και

σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ

όλων των μελών της. 

6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική

προσφορά. Όπως ειδικότερα το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 4.772,00€, γενικά

έξοδα & εργολαβικό όφελος 4.852,89€ και Φ.Π.Α. 23% 8.414,63€.

8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-

βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν

επιτρέπονται.

9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε τριάντα (30) ημε-

ρολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-

γωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 6 του

Ν.3669/2008, για διάστημα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής

της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτόν τον μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχε-

τική σύμβαση. 

11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την επαγγελματική καταλληλότητα

των διαγωνιζομένων.

12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική καταλληλότητα των δια-

γωνιζομένων. 

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)

βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, Λ. Καραμανλή 18

στη Βούλα (Ισόγειο) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2020040, FAX επι-

κοινωνίας 213-2020049, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Ι. Λαλ-

λάς όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν

τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συ-

μπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δη-

μοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη,

15/7/2010, από 9:00 μέχρι 13:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης
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Όπως φαίνεται είμαστε στην αρχή της υλοποίησης του

μεγάλου οράματος του κόσμου της Αυτοδιοίκησης.

Της μεγάλης διοικητικής μεταρρύθμισης που ακούει

στο όνομα «Καλλικράτης». Μιας ιδέας που σήμερα, εί-

ναι ανάγκη να γίνει πράξη, για να καλύψει τις ανάγκες

τόσο της  περιφέρειας της Ελλάδος, όσο και της Αττι-

κής.

Η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται να αναλάβει ρό-

λους, που θα της επιτρέψουν να λύνει πραγματικά τα

προβλήματα και όχι απλά να τα καταγράφει. 

Μέχρι σήμερα, από τους 1300 Δήμους της χώρας, μό-

νο 213 δήμοι έχουν πιστοποίηση για διαχειριστική

επάρκεια των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, 250 δεν διαθέτουν

ούτε έναν οικονομολόγο, και 500 περίπου λειτουργούν

με έναν μόνο μηχανικό. Φαίνεται λοιπόν, ότι η Διοικη-

τική Μεταρρύθμιση μπορεί να προχωρήσει  και να κα-

ταφέρει να δώσει λύσεις, εάν βέβαια καταφέρει να κα-

λύψει τις βασικές απαιτήσεις που έχει θέσει η Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

Προσωπικά λοιπόν πιστεύω πως, είναι χαρά μας να με-

γαλώσουμε αυτά τα τυπικά σύνορα της Βάρης και να

ενωθούμε με τους άλλους 2 Δήμους της περιοχής μας

προκειμένου, να δούμε και να απολαύσουμε την ανά-

πτυξη και την αναβάθμιση του τόπου μας. Από την αρ-

χή της συζήτησης του “Καλλικράτη”, πίστευα ότι δεν

είναι το πρόβλημά μας οι συνενώσεις με τους γείτο-

νες. Το πρόβλημά μας είναι βαθύτερο και ουσιαστικό-

τερο και σε αυτήν την κατεύθυνση θέλω να εστιάσου-

με όλοι την προσοχή μας. 

Πρέπει το πρόγραμμα “Καλλικράτης”, να δώσει αρμο-

διότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Αυτό που έχει σημασία είναι τι θα μπορέσουμε να κά-

νουμε την επόμενη μέρα για τούτο τον τόπο. Και για

να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω, πρέπει να δοθούν

αρμοδιότητες, στελέχη και κονδύλια στους Δήμους

για να μπορέσουν να δουλέψουν.

Συμφωνώ λοιπόν και επικροτώ τις συνενώσεις, αποζη-

τώ έναν ισχυρό δήμαρχο για το νέο μεγάλο σχήμα

εφόσον τηρηθούν αυτές οι προδιαγραφές.  Απαιτώ,

δηλαδή την ξεκάθαρη αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και

πόρων και συγκεκριμένα θέλω να ξέρω, το πώς θα

αποδοθούν οι νέοι πόροι και τα παρακρατηθέντα με

οριστικό και αμετάκλητο τρόπο.

Ο κος Ραγκούσης στις εξαγγελίες του ανέφερε ότι, θα

υπάρξει πρόβλεψη για την κατανομή των πόρων με γε-

ωγραφικά, οικονομικά και πληθυσμιακά κριτήρια. Κον-

δύλια ύψους 650 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ αναθεω-

ρούνται και προσαρμόζονται για να στηριχθεί η αλλα-

γή αυτή αλλά και να προσληφθεί το απαραίτητο επι-

στημονικό προσωπικό από νομικούς, οικονομολόγους

και μηχανικούς που θα στελεχώσουν την τοπική αυτο-

διοίκηση υπό τον όρο ότι τα στελέχη αυτά θα παραμέ-

νουν επί δεκαετία στους δήμους στους οποίους θα ερ-

γάζονται.

Οι νέοι και ισχυροί δήμοι αναλαμβάνουν νέες αρμοδιό-

τητες, μαζί με τους ανθρώπινους και οικονομικούς πό-

ρους που προέρχονται από την καταργούμενη νομαρ-

χιακή αυτοδιοίκηση, όπως:

• η πρόνοια και η προστασία της δημόσιας υγείας,

• η ανέγερση σχολικών κτιρίων,

• η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,

• οι πολεοδομικές εφαρμογές,

• ο υγειονομικός έλεγχος,

• η προστασία της παιδικής και της τρίτης ηλικίας,

• οι λαϊκές αγορές

• οι αδειοδοτήσεις και ο έλεγχος πολλών τοπικών, οι-

κονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων,

• η πολιτική προστασίας, με την ένταξη των δήμων

στον εθνικό σχεδιασμό με συγκεκριμένο ρόλο και αρ-

μοδιότητες.

Με όλα αυτά σαν δεδομένα, θεωρώ λοιπόν πως, αν

όλα αυτά εφαρμοσθούν δεν μπορεί παρά, όλοι εμείς

να είμαστε ευχαριστημένοι που θα συμμετάσχουμε σε

μεγαλύτερο μεν σχήμα, που όμως θα είναι ισχυρότερο,

ουσιαστικό και εποικοδομητικό για μας και τα παιδιά

μας.

Πρέπει όμως, να τονίσω ένα και μόνο σημείο  Για να

επιτύχει όλο αυτό το νέο σχήμα χρειαζόμαστε και οι 3

Δήμοι έναν ισχυρό Δήμαρχο. Έναν άνδρα με γνώση -

εμπειρία- θέληση και εντιμότητα, που θα μπορέσει όχι

μόνο να σχεδιάσει άλλα και να υλοποιήσει όλα τα πα-

ραπάνω. 

Είμαι πεπεισμένος πως η πρόταση του Άγγελου Απο-

στολάτου, ο χαρακτήρας του που τον γνώρισα καλά τα

16 χρόνια που ήμουν Δήμαρχος, η εμπειρία και το ήθος

του ξέρουν και μπορούν να οδηγήσουν το νέο μεγάλο

Δήμο με βήματα σταθερά και σωστά στην κατεύθυνση

της ιδιαίτερης και σωστής ανάπτυξης που επιζητά η

περιοχή μας.

Θέλω να ελπίζω πως όλοι οι κάτοικοι θα σκεφτούν κα-

λά αυτή την επιλογή, που θα κάνουν στις επερχόμενες

εκλογές γιατί θεωρώ πως αν δεν υπάρχει ουσιαστική

πολιτική βούληση - γνώση και εμπειρία γι’ αυτήν τη με-

ταρρύθμιση, η τοπική μας αυτοδιοίκηση αντί να απε-

λευθερωθεί, θα αποδυναμωθεί, και θα γίνει απρόσωπη

στο νέο μεγάλο σχήμα που θα κληθεί να διοικήσει.

Κωνσταντίνος Μπαγλατζής
πρ. Δήμαρχος Βάρης(1987-2002)

Ναι στη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση  
Ναι στην πρόταση του Άγγελου Αποστολάτου

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ (πρ. Δήμαρχος Βάρης)

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-

σιών της Νομαρχίας  ανακοινώνεται

ότι, στα πλαίσια του έργου ανακατα-

σκευής των περιμετρικών οδών του

άξονα Σπάτων - Αρτέμιδας, θα γίνει

διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων

από σήμερα έως και την 31η Ιουλίου

στο τμήμα της οδού Κιάφας από την

συμβολή της με την οδό που την συν-

δέει με τον οδικό άξονα Σπάτα-Λού-

τσα και για ένα χιλιόμετρο (θέση

Άγιος Γεώργιος Βουρβά). 

Για όσο διαρκούν τα έργα στην περιο-

χή η διευθέτηση της κυκλοφορίας θα

γίνεται ως εξής:

• Η κυκλοφορία της οδού Κιάφας θα

εκτρέπεται μέσω της Λεωφόρου Σπά-

τα – Αρτέμιδα και για τα δύο  ρεύμα-

τα κυκλοφορίας.

• Μονοδρόμηση της συνδετήριας

οδού που συνδέει την οδό Κιάφας με

την Λεωφόρο Σπάτα – Αρτέμιδα, με

κατεύθυνση από Οδό Κιάφας προς

Σπάτα – Αρτέμιδα.

• Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής θα

επιτρέπεται κατά περίπτωση να περ-

νούν μέσα από το εργοτάξιο.

Η Νομαρχία ζητά την κατανόηση των

κατοίκων και των οδηγών για όσο

χρόνο διαρκούν οι κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις στην περιοχή καθώς και

την τήρηση των ορίων ταχύτητας, της

σήμανσης και των υποδείξεων της

Τροχαίας για την ασφαλή διέλευση

των οχημάτων και για την αποφυγή

της όποιας τυχόν ταλαιπωρίας. 

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων
στον οδικό άξονα Σπάτων - Αρτέμιδας
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Προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, 

κ. Νικόλαο!

Σεβασμιότατε!

Απευθυνόμαστε σε εσάς, με την ιδιότητα των απλών

πολιτών του Δήμου Μαρκοπούλου και πιστών της Εκ-

κλησίας μας.

Ο λόγος για τον οποίον σας γράφουμε, έχει να κάνει

με το επιτίμιο, της επ’ αορίστω υποχρεωτικής αποχής

απ’ τα ιερατικά καθήκοντα, που επιβάλατε στον πατέ-

ρα Χρήστο ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ, μετά την εμπλοκή του σε

τροχαίο ατύχημα.

Ως γνωστόν, το συγκεκριμένο ατύχημα, είχε ως απο-

τέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός πεζού, που

διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα της Λεωφόρου Μαρκο-

πούλου – Πόρτο – Ράφτη.

Όπως ήδη γνωρίζετε, τόσο το πόρισμα της Τροχαίας

Κερατέας, όσο και τα επιτόπια ευρήματα του ατυχήμα-

τος, αλλά και οι εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν

στον πατέρα Χρήστο ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ, προϊδεάζουν για

την έλλειψη ιδιαίτερης υπαιτιότητας εκ μέρους του,

και την σφοδρή πιθανότητα της απαλλαγής του, από

κάθε ποινική ευθύνη!

Εξ’ άλλου το τεκμήριο της αθωότητάς του, μέχρι την

ποινική δίκη, είναι δεδομένο και αδιαμφισβήτητο.

Κατόπιν αυτών, η επιβληθείσα εις βάρος του και εκ μέ-

ρους σας “ποινή”, είναι όχι μόνο εξαιρετικά δυσανάλο-

γη με την όποια (πιθανότατα ελάχιστη ή ανύπαρκτη)

ευθύνη του, αλλά δυσβάστακτη, δυσφημιστική και

εξευτελιστική, για έναν ιερέα που επί σαράντα πέντε

(45) χρόνια, επιτέλεσε κατά γενική ομολογία όλων των

πιστών της πόλης μας, με άψογο τρόπο, τα ιερατικά

του καθήκοντα!

Σεβασμιότατε!

Η “κακιά στιγμή”, της εμπλοκής σε ένα τροχαίο ατύχη-

μα, είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα

μας, ακόμη και σε εσάς!

Θα σας οδηγούσε αυτό το θλιβερό, αλλά  μη ηθελημέ-

νο και τυχαίο γεγονός, στην απόφαση της παραίτησής

σας ή στην άνωθεν αποπομπή σας επ’ αορίστω, απ’ το

επισκοπικό σας αξίωμα;

Θα σας οδηγούσε αυτό το γεγονός, στην υποχρεωτική

απόσυρσή σας απ’ τα εκκλησιαστικά σας καθήκοντα,

με μάλλον προσβλητικό και ατιμωτικό τρόπο;

Θα ήταν ικανό αυτό το γεγονός, να σβήσει και να

αμαυρώσει έργο πολλών δεκαετιών, γεμάτο αγάπη,

ενδιαφέρον και φροντίδα για τους χιλιάδες ¨πλησίον¨

σας;

Σεβασμιότατε!

Η πίστη μας, όπως την αντιλαμβανόμαστε, έχει στην

προμετωπίδα της, αλλά και ως κύριο περιεχόμενό της,

την αγάπη για τον άλλον!

Η αγάπη γεννά υποχρεωτικά στην περίπτωσή μας, το

πατρικό ενδιαφέρον, την έμπρακτη συμπαράσταση και

το αγκάλιασμα  του ιερέα, που ήδη είναι εξαιρετικά κα-

ταβεβλημένος, θλιμμένος και συντετριμμένος για ότι

συνέβη και όχι την κίνηση διαδικασιών ψυχικής εξου-

θένωσης.

Σεβασμιότατε!

Σας παρακαλούμε θερμά, να ακούσετε προσεκτικά την

φωνή χιλιάδων χριστιανών στο Μαρκόπουλο και στο

Πόρτο – Ράφτη, που σας υποβάλουν ένα και μόνο αί-

τημα:

Την άρση του επιτίμιου και την παροχή εκ νέου στον

πατέρα Χρήστο ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ, της δυνατότητάς του,

να ιερουργεί!

Με ιδιαίτερη τιμή

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης  

Σπύρος Γ. Γέγος

Υ.Γ.: Σεβασμιότατε, είναι προφανές, ότι η εμμονή στην

υπερβολική απαίτηση, για παραίτηση του πατέρα Χρή-

στου ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ και η επιβολή άλλου, άγνωστου

στους συμπολίτες μας, πρωθιερέα - τοποτηρητή στον

Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, αφ’ ενός μεν θα οξύνει την

αντίδραση των διαμαρτυρόμενων πιστών, αφ’ ετέρου

δε, θα δικαιώσει δυστυχώς εκείνους, που θεωρούν, ότι

σκοπιμότητες άλλου είδους, οδηγούν στην απομά-

κρυνση του πατέρα Χρήστου ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ.

Ειδικά γι’ αυτό το τελευταίο ενδεχόμενο, εάν χρεια-

στεί, θα επανέλθουμε δημοσίως, αναλυτικώς και με

συγκεκριμένα στοιχεία! 

Το Μαρκόπουλο σε αναβρασμό!
Αδικη για τους πολίτες, η διαθεσιμότητα του ιερέα 

Η ιστορία ξεκίνησε όταν - για κακή του τύχη - ο ιερέας Χρήστος Κολιαβασίλης,

που ιερουργεί εδώ και 25 χρόνια στο Μαρκόπουλο, ενεπλάκη σε θανατηφόρο

τροχαίο ατύχημα.

Ο ιερέας βρέθηκε σε απελπιστική θέση και βαθύτατο πόνο για την τραγική απώ-

λεια μιας ανθρώπινης ζωής, πόνο αβάσταχτο που δεν μπορεί μέχρι σήμερα να

ξεπεράσει.

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος, μετά το ατύχημα απάλλαξε από τα ιε-

ρατικά καθήκοντα τον ιερέα Χρ. Κολιαβασίλη επ’ αόριστον, πράγμα που επέτει-

νε την οδύνη του ιερέα και δημιούργησε στους Μαρκοπουλιώτες την εντύπωση

ότι είναι άδικη η απομάκρυνση, καθώς ακούγονται και άλλα σχόλια, που δεν θέ-

λουμε να πιστέψουμε.

Ο Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς επεσκέφθη με αντιπροσωπεία του Δημοτικού

Συμβουλίου τον Μητροπολίτη κ. Νικόλαο, προκειμένου να αρθεί η απομάκρυνση

του ιερέα, αλλά στάθηκε αδύνατον, γιατί ο Μητροπολίτης τους εξήγησε ότι δε-

σμεύεται από τους νόμους της εκκλησίας και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.

Παράλληλα οι κάτοικοι με πρωτοβουλία του Δήμου, συγκεντρώνουν υπογραφές,

για να επαναφέρουν τον αγαπημένο τους ιερέα στα καθήκοντά του.

Επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι Σωτήρης Μεθενίτης και Σπύρος Γέγος μας απέ-

στειλαν ανοιχτή επιστολή για το θέμα την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Σωτήρη Μεθενίτη - Σπύρου Γέγου

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για τις προτάσεις του Δήμου Μαρκοπούλου εν όψει της αναθεώ-

ρησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις.

Την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010 και ώρα 20.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Γιάννη Πίντζου» στο Δη-

μαρχείο Μαρκοπούλου.

Την Κυριακή 18 Ιουλίου 2010 και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Τελετών του Β’ Γυμνασίου Πόρτο Ράφτη Μαρκο-

πούλου.
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Υπεγράφη από τον Νομάρχη Λ. Κουρή η σύμβαση

με  ανάδοχο μετά από διαγωνισμό, του έργου

«Ηλεκτροφωτισμός συνδετήριας οδού Πολυδεν-

δρίου με την παράπλευρη της Εθνικής Οδού Αθη-

νών Λαμίας».

Προβλέπεται η κατασκευή αυτόνομου δικτύου ηλε-

κτροφωτισμού στην οδό Αγ. Δημητρίου, συνδετή-

ριας οδού του Πολυδενδρίου με τον παράπλευρο

δρόμο της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, που θα

αποτελείται από ιστούς ύψους 10 μέτρων σε μήκος

800 περίπου μέτρων, με παράλληλη αντικατάσταση

των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων των στύλων

της ΔΕΗ σε μήκος 600 περίπου μέτρων. Τα φωτι-

στικά σώματα θα έχουν δυνατότητα αυτόματης

ρύθμισης ισχύος για εξοικονόμηση ενέργειας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 115.000 € που θα κα-

λυφθεί κατά 84% από ίδιους πόρους της Νομαρ-

χίας και κατά 16% από την Κοινότητα Πολυδενδρί-

ου και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες.

«Ηλεκτροφωτισμός συνδετήριας

οδού Πολυδενδρίου με παράπλευρη

της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Όθωνος 15 & Σμύρ-

νης, Γλυκά Νερά, Ταχ. Κ.: 153 54

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδο-

πούλου 

Τηλέφωνο: 213 2016025, κέντρο

213 2016000     

Γλυκά Νερά  05.07.2010

Αριθ. Πρωτ.: 4624

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών προκη-

ρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,

με σφραγισμένες προσφορές και

κριτήριο κατακύρωσης την τεχνι-

κοοικονομικά συμφερότερη προ-

σφορά , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑ-

ΤΟΣ» ενδεικτικού προϋπολογι-

σμού 70.000,00 ΕΥΡΩ πλέον

Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα

γραφεία του Δήμου, οδός Όθω-

νος 15 & Σμύρνης, την 2η ΑΥ-

ΓΟΥΣΤΟΥ 2010, ημέρα Δευτέρα

και ώρα έναρξη παραλαβής προ-

σφορών 11:00 π.μ. και λήξη  στις

11:30 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λά-

βουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέ-

πει να καταθέσουν εγγύηση συμ-

μετοχής ύψους 3.500,00 Ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες

ως προς τα δικαιολογητικά συμ-

μετοχής και την παραλαβή της

διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στο

Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες (τηλ. 213

2016025 & 213 2016000, αρμόδια

κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.  ΣΙΩΚΟΣ
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Η Διοικητική Μεταρρύθμιση του «Καλλι-

κράτη», έχει στόχο τη δημιουργία ισχυ-

ρών και αποτελεσματικών μονάδων Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης, ικανών να ανταπο-

κριθούν στις σημερινές ανάγκες των πο-

λιτών.

Δεν είναι μια μεμονωμένη αλλαγή. Επι-

χειρεί μια συνολική παρέμβαση στη Δη-

μόσια Διοίκηση η οποία θα επηρεάσει

αποφασιστικά και καθοριστικά το παρόν

και το μέλλον όχι μόνο της Αυτοδιοίκη-

σης αλλά και της Κοινωνίας των Πολι-

τών.

Ήταν μια αναγκαιότητα εκφρασμένη εδώ

και χρόνια, που έτυχε μιας ευρύτερης

κοινωνικής συναίνεσης. Περισσότερο

μάλιστα από τους πολίτες εκείνων των

Δήμων που η αδιαφορία και η ανικανότη-

τα των μέχρι τώρα Δημοτικών Αρχών δεν

έδιναν λύση στα προβλήματα που υπήρ-

χαν.

Η περίπτωση της Παλλήνης είναι ίσως

από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγμα-

τα. Είναι μια πόλη που λόγω των προ-

βλημάτων που έχουν συσσωρευτεί προ-

καλεί μελαγχολία και οργή στους πολί-

τες της.

Επειδή οι Δημοτικοί Άρχοντες πιστώνο-

νται ή χρεώνονται τα αποτελέσματα των

έργων τους, στην περίπτωση της Παλλή-

νης οι Δήμαρχοι που πέρασαν χρωστούν

στους δημότες αυτής της πόλης.

Χρωστούν: Την αποχέτευση, το σχέδιο

πόλης, το κυκλοφοριακό, καλύτερους

δρόμους, καλύτερα και μεγαλύτερα  πε-

ζοδρόμια, καλύτερα σχολεία, αξιοποίηση

των ελεύθερων χώρων, πλατείες, διοικη-

τικό κέντρο και τόσα άλλα που έχει ανά-

γκη ο πολίτης.

Δημιούργησαν μια πόλη χωρίς ταυτότητα

που δεν μπορεί να κρατήσει τους νέους

της και οι οικογενειάρχες δεν έχουν που

να πάνε. Μια πόλη που δεν έχει κοινωνι-

κή συνοχή.

Έχουν τεράστια ευθύνη. Ιδιαίτερα ο ση-

μερινός Δήμαρχος ο οποίος συμμετέχει

στα κοινά της πόλης επί 20 χρόνια από

τα οποία 12 ως Δήμαρχός της.

Μέσα σε ένα τέτοιο χλωμό και θολό το-

πίο ήλθε η νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση

και έφερε την ελπίδα στους δημότες οι

οποίοι ζητούν όσο ποτέ άλλοτε, βαθιές

αλλαγές σε πρόσωπα, νοοτροπίες και

πρακτικές.

Με τη δημιουργία ισχυρών Δήμων, οι πο-

λίτες ελπίζουν ότι θα δρομολογηθούν

λύσεις που σήμερα στην κυριολεξία βαλ-

τώνουν.

Είναι φυσικό λοιπόν οι πολίτες, την ελπί-

δα για το καινούργιο να μη την εμπιστεύ-

ονται στους ίδιους ανθρώπους που είναι

υπεύθυνοι για την κατάσταση της πόλης.

Ούτε βέβαια σε από μηχανής «σωτήρες»

οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια δεν ασχο-

λήθηκαν με τα προβλήματα της περιοχής

και πολύ περισσότερο δεν έκαναν καμιά

πρόταση για την επίλυσή τους.

Για να πάει μπροστά ο νέος Δήμος Παλ-

λήνης που δημιουργήθηκε, έχει ανάγκη

από ανθρώπους με όραμα, άφθαρτους,

έντιμους, εργατικούς, που έχουν διακρι-

θεί για το ήθος τους, που δεν έχουν δε-

σμεύσεις από το παρελθόν, που έχουν

συνέπεια λόγων και έργων. Ιδιαίτερα

όμως από ανθρώπους που έχουν να επι-

δείξουν σημαντικό έργο και αγωνίζονται

για την επίλυση των προβλημάτων.

Ο νέος Δήμος Παλλήνης είναι πια ενιαί-

ος και όλοι είμαστε κάτοικοι του Δήμου

αυτού. Η ανάπτυξη του νέου Δήμου θα

είναι ανάπτυξη για όλους και γι’ αυτό

πρέπει να επιλεγεί άτομο με τα  παραπά-

νω χαρακτηριστικά.

Εμείς, με γνώμονα τα παραπάνω και συ-

νεκτιμώντας το έργο που έχει εκτελε-

στεί στην περιοχή του Γέρακα σε αντίθε-

ση με το τέλμα που έχει περιέλθει η Παλ-

λήνη, αποφασίσαμε να στηρίξουμε για

τη Δημαρχία του νέου Δήμου την υπο-

ψηφιότητα του σημερινού Δημάρχου Γέ-

ρακα Θανάση Ζούτσου, ο οποίος με το

έργο του έχει συμβάλει τα μέγιστα στην

αναμόρφωση της περιοχής του. 

Το έργο που έχει επιτελέσει αποτελεί εγ-

γύηση για την επίλυση των χρόνιων προ-

βλημάτων που ταλανίζουν την περιοχή

της Παλλήνης. Με τη βοήθεια ικανών αν-

θρώπων που θα είναι δίπλα του, είμαστε

σίγουροι ότι όλη η περιοχή θα αναβαθμι-

στεί. 

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

«Απόφαση ευθύνης για την επιλογή Δημάρχου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑ

Αγαπητοί μας συμπολίτες του Δήμου Σαρωνικού,

το μόνο όνομα που μας ταιριάζει είναι αυτό του Δήμου

μας, του δικού μας Δήμου, ενός Δήμου Πολιτών και το

μόνο σύνθημα που μας εκφράζει είναι η ελπίδα και η

προοπτική για ανάπτυξη μέσα από μία χρηστή συλλογι-

κή διαχείριση, μέσα από τη δική μας εργασία και προ-

σφορά, μέσα από τη δική μας δυναμική, μέσα από τα ίδια

μας τα χέρια!

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - Είναι στο χέρι μας!

Ενας ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, για όλους και όχι για λίγους, με

πραγματική αυτοδιοίκηση και μόνες προτεραιότητες το

νοικοκύρεμα, την ανάπτυξη, την αξιοποίηση, την προ-

στασία και τη διαφύλαξη του τόπου μας από τα “εξωδη-

μοτικά” συμφέροντα.

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ και όχι πολιτικών τζακιών, “οικογενει-

ών” και συνδικαλιστών που δεν εργάστηκαν αποτέ. ΔΗ-

ΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ από όλους εμάς για όλους εμάς!

Είναι στο χέρι μας το παρόν και το μέλλον του τόπου

μας.

Είναι στο χέρι μας την Κυριακή των εκλογών να τιμωρή-

σουμε όλους όσους μας στερούν υπηρεσίες και παροχές

στο παρόν, βάζοντας σε κίνδυνο το μέλλον των παιδιών

μας!

Είναι στο χέρι μας την Κυριακή των εκλογών να τιμωρή-

σουμε όλους όσους μας στερούν υπηρεσίες και παροχές

στο παρόν, βάζοντας σε κίνδυνο το μέλλον των παιδιών

μας!

Είναι στο χέρι μας, να μπούμε μπροστά με τις ικανότη-

τές μας και τις γνώσεις μας που δοκιμάζονται καθημερι-

νά στα σπιτικά μας και στις δουλειές μας και να κάνου-

με τη διαφορά σε σχέση με όλους εκείνους τους επαγ-

γελματίες θεωρητικούς “αιρετούς” και τους γόνους της

πολιτικής που αγνόησαν τα προβλήματα της καθημερι-

νότητάς μας.

Είναι στο χέρι μας να περάσουμε από τη διαφθορά του

εύκολου πλουτισμού, στη διαχείριση ενός στρατηγικού

αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Είναι στο χέρι μας να δώσουμε ένα τέλος στο ξεπούλη-

μα του τόπου μας και στην ηθική κατρακύλα στης Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης.

Είναι στο χέρι μας να ξαναγίνουμε υπερήφανοι πολίτες

ενός λειτουργικού και ανθρώπινου Δήμου, του οποίου η

αρχή και το τέλος θα είναι ο σεβασμός στον πολίτη και

στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας.

Νικολέττα Καπερώνη

Υποψήφια Δήμαρχος Σαρωνικού

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση

Συνέχεια από τη σελ. 7

πάει για έγκριση στη Δημαρχιακή Επιτροπή

έχουν γίνει σε υπηρεσιακό επίπεδο. Επο-

μένως τι απάντηση να ζητήσουμε από την

υπηρεσία; Επισημαίνει και συνεχίζει:

Το θέμα έγκειται στο γενικότερο θέμα χρή-

σεων γης και η προσωπική πολιτική εκτίμη-

ση είναι ότι κακώς η Προόδου έχει τέτοιου

είδους χρήσεις. Είναι μια αστική περιοχή.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι διαφωνώ για
τις χρήσεις γης σ’ αυτή την περιοχή, όμως

θυμάμαι προσωπικά να έχω παραστεί σε

χοροεσπερίδες και σε εκδηλώσεις που

έχει κάνει ο εξωραϊστικός. Σύλλογος Πα-

νόραμα, ο Αρης Βούλας και όλοι οι τοπικοί

φορείς στην κοσμική ταβέρνα «Δανάη».

Και έρχομαι τώρα και λέω από τότε που

λειτουργούσε η Δανάη, μέχρι σήμερα έχει

αλλάξει κάτι;

Δεν έχουμε απολύτως κανένα λόγο αν δεν

είμαστε πεπεισμένοι ότι πρόκειται για πα-

ράνομη λειτουργία, να αρνηθούμε να δώ-

σουμε συγκεκριμένη άδεια. Αυτό που πρέ-

πει να ελέγξουμε είναι το κατά πόσον μετά

την άδεια αυτή, έρθει και άδεια μουσικών

οργάνων κλπ.

Οσο για το αν υπάρχουν παρανομίες, θα

έπρεπε να έχουν μπει πρόστιμα, 

Αν δεν έχουμε πάει να επιβάλλουμε πρό-

στιμα, αν δεν έχουμε ελέγξει την κατάστα-

ση. 

Εγώ προσωπικά αν προχωρήσουμε στην
ψηφοφορία θα ψηφίσω υπέρ.
Παρ’ ότι λοιπόν ο φάκελος έπρεπε να είναι

πλήρης, έτσι που να μπορούν να αποφασί-

σουν,  τελικά ψήφισε κι αυτός την αναβο-

λή.

Παρεμβαίνει ο Δήμαρχος και εξηγεί ότι το

Πρ.Δ. έχει ψηφιστεί το ’82. Η «Δανάη» λει-

τουργούσε από το 90-91, αλλά επειδή δεν

πήγαινε ο κόσμος, τσακώνονταν έκλεισε

και έγινε σούπερ μάρκετ.

Ο Γ. Χατζηϊωάννου δήλωσε ότι «μια φορά,

κάποτε έδωσα από λάθος μου μουσική σε

ένα μαγαζί με μουσικά όργανα. Λάθος μου

ήταν».

Να ψηφίσουμε ότι δεν μπορεί να γίνει

Ο Γ. Σκουμπούρης επεσήμανε ότι οι αποφά-

σεις καθορίζονται από ένα θεσμικό πλαίσιο,

εκτός από ορισμένα τετράγωνα. Σε ερώτημα

που έκανε ο κ. Μπαλάσκας, όπως μας είπε,

στην Πολεοδομία της Βούλας, του απάντησε

ότι έχει τη χρήση καταστήματος.

Τι είναι κατάστημα; Με βάση τη χρήση της

περιοχής πρέπει να καταλήξουμε τι είναι κα-

τάστημα. Στο Διάταγμα το ’82 λέει ότι στο

Ο.Τ. αυτό επιτρέπεται κατάστημα. Βάσει του

Π.Δ./87 σε κάθε περιοχή ανάλογα με τη χρή-

ση της ορίζει τι επιτρέπεται. Στην αμιγή κα-

τοικία, όπως λέει το Διάταγμα δεν επιτρέπε-

ται εστιατόριο. Μέχρι εκεί μπορεί να πάει το

Συμβούλιο και δεν καταλαβαίνω τι νόημα

έχει η αναβολή. Να ψηφίσουμε ότι δεν μπο-

ρεί να γίνει.

Ο Δ. Δαβάκης, προβληματίστηκε «για τη

σπουδή να έρθει στο Δ.Σ. με βάζει σε σκέ-

ψεις. Γιατί αν δεν ήταν πλήρης ο φάκελος

έπρεπε να απορριφθεί στη Δημαρχιακή Επι-

τροπή».

Τέλος ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η αναβο-

λή. Ολη η μειοψηφία καταψήφισε, καθώς επί-

σης και ο Δήμος Βαμβασάκης από την πλειο-

ψηφία. Ιδιαίτερης σημασίας θα έλεγα η ψή-

φος του, γιατί δεν ευθυγραμμίστηκε με την

πλειοψηφία.

Από τη συνεδρίαση του Δ. Σ. Βούλας
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Μεγάλη κινητοποίηση στο Ευρωπαϊ-

κό Κοινοβούλιο εναντίον της ανά-

πτυξης των λεγόμενων “νέων τροφί-

μων“, δηλαδή των τροφίμων που

προέρχονται από γενετικές παρεμ-

βάσεις σε παραδοσιακά υλικά.

Η Ολομέλεια του ΕΚ ενέκρινε τροπο-

λογίες  της εισηγήτριας Λίοταρντ,

ευρωβουλευτού της Ευρωπαϊκής

Ενωτικής Αριστεράς, που εξασφαλί-

ζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της

υγείας του ανθρώπου και προστα-

σίας των καταναλωτών, υψηλό επί-

πεδο διαβίωσης των ζώων καθώς και

προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ευρωβουλευτές είπαν 3 ΟΧΙ στην

πρόταση της Κομισιόν για τροποποί-

ηση του Κανονισμού για τα νέα τρό-

φιμα, και αποφάσισαν:

1. να εξαιρεθούν από το πεδίο

εφαρμογής του Κανονισμού για τα

νέα τρόφιμα, τα τρόφιμα που προέρ-

χονται από κλωνοποιημένα ζώα και

τους απογόνους τους

2. εμπάργκο στις εισαγωγές νέων

τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα

3. ότι τα τρόφιμα για τα οποία έχουν

εφαρμοσθεί διαδικασίες παραγωγής

που απαιτούν ειδικές μεθόδους αξιο-

λόγησης του κινδύνου (π.χ. τρόφιμα

που έχουν υποστεί κατεργασία με

χρήση νανοτεχνολογίας) να μη δια-

τίθενται στην αγορά έως ότου οι ει-

δικές αυτές μέθοδοι εγκριθούν για

χρήση και καταδειχθεί μέσω κατάλ-

ληλης αξιολόγησης της ασφάλειας

που θα βασίζεται σε αυτές τις μεθό-

δους ότι η χρήση των εν λόγω τρο-

φίμων είναι ασφαλής.

Δυστυχώς απορρίφθηκε τροπολογία

με μόνο 18 ψήφους διαφορά που ζη-

τούσε ότι “τα προϊόντα που παράγο-

νται από ζώα στα οποία έχουν χορη-

γηθεί γενετικά τροποποιημένες ζωο-

τροφές πρέπει να φέρουν την επισή-

μανση “παράχθηκε από ζώα τα

οποία έχουν τραφεί με γενετικά τρο-

ποποιούμενες ζωοτροφές”.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ν.

Χουντής, με την ψήφο του αντιτά-

χθηκε στο σχέδιο πρότασης της Επι-

τροπής και δήλωσε ότι “πέρα από

την απειλή που αποτελούν τα νέα

αυτά τρόφιμα για την ίδια τη γεωρ-

γική παραγωγή, η οποία ως τώρα

ήταν ο κατ’ εξοχήν προμηθευτής

τροφίμων, υπάρχει επίσης το τερά-

στιο ζήτημα της προστασίας των κα-

ταναλωτών. 

Όσα προβλέπονται στον Κανονισμό

της Επιτροπής για τη σήμανση των

νέων τροφίμων είναι εσκεμμένα

ανεπαρκή και αδιαφανή για τον κα-

ταναλωτή. Οι πολυεθνικές ανταγωνί-

ζονται για το ποιά θα επενδύσει πρώ-

τη σε “επικίνδυνους” τομείς για την

υγεία και το περιβάλλον, προωθώ-

ντας στις αγορές μη ασφαλείς επι-

στημονικά τεχνολογίες. 

Δεν θα πρέπει να είναι τα οικονομι-

κά συμφέροντα αυτών των εταιρει-

ών εκείνα που θα καθορίσουν τα

διατροφικά πρότυπα των καταναλω-

τών που στην πλειοψηφία τους,

όπως φαίνεται και από τις Εκθέσεις

του Ευρωβαρόμετρου, τίθενται κατά

των τροφίμων από κλωνοποιημένα

ζώα και νανοϋλικά”.

Εκτός Κανονισμού της Ε.Ε. τα τρόφιμα

από κλωνοποιημένα ζώα και νανοτεχνολογίες
Δήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βούλα, 6/7/2010

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Λ. Καραμανλή 18, Βούλα

Πληρ.: Λαλλάς Ι. - Τηλ.: 213-2020040, fax: 2132020049

e-mail: ilallas@voula.gov.gr

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, διακηρύττει ότι:

1. Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-

σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩ-

ΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου

«Συντηρήσεις οδών ομάδα Α/2009», με προϋπολογισμό 160.000,00 ευ-

ρώ με Φ.Π.Α.

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27/7/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δή-

μου Βούλας (Λ. Καραμανλή 18, στη Βούλα Ισόγειο) ενώπιον αρμόδιας

επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δη-

μοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιη-

θούν με FAX.

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη

ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη για έργα κα-

τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επι-

χειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων ερ-

γοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του

Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους από το πρόγραμμα Θησέας 2

και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι-

λαμβανομένης της κράτησης 6‰ του άρθρου 27παρ. 34-37 του

Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.650,00€ αναγνωρισμένης Τρά-

πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, άρθρο0 24 και απευθύνεται είτε

στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευ-

ής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινο-

πραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 

6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική

προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.3669/2008.

7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών

στο ποσό των 77.692,10€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 13.749,44€,

απολογιστικά ασφάλτου 26.805,29€ και Φ.Π.Α. 21% 27.768,59€.

8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-

βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν

επιτρέπονται. 

9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε τριάντα 

(30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο δια-

γωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 6 του

Ν.3669/2008, για διάστημα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής

της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτόν τον μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχε-

τική σύμβαση.

11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την επαγγελματική καταλληλότητα

των διαγωνιζομένων.

12. Απα8ιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική καταλληλότητα των

διαγωνιζομένων. 

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ)

βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, Λ. Καραμανλή 18

στη Βούλα (Ισόγειο) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2020040, fax επι-

κοινωνίας 213-2020049, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Ι.

Λαλλάς όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παρα-

λάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για

την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα

της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέ-

μπτη, 22/07/2010, από 09:00 μέχρι 13:00.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 4626

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Όθωνος 15 & Σμύρνης, Γλυκά Νερά, Ταχ. Κωδ.: 153 54

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου 

Τηλέφωνο: 213 2016025, κέντρο 213 2016000                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφρα-

γισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά

συμφερότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙ-

ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού  70.000,00 ΕΥΡΩ

πλέον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Όθωνος 15 &

Σμύρνης, την 2η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξη πα-

ραλαβής προσφορών 11:30 π.μ. και λήξη  στις 12:00 π.μ. 

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

ταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 3.500,00 Ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής

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

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

2016025 & 213 2016000, αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.  ΣΙΩΚΟΣ



ΕΒΔΟΜΗ  10 ΙΟΥΛΙΟΥ  2010 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Νεα ζητά εργασία

γραφείου ή σεκιούριτι 

Τηλ. 210 8959.800

69498009270

6978504490

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΤΟΜΑ

Ατομα ζητούνται άμεσα.

Δυνατότητα εργασίας στο

σπίτι. Οχι ντήλερ - πλασιέ -

φασόν. Υψηλά εισοδήματα.

Μερική απασχόληση. 500€-

1500€/ μήνα. 

Τηλ. 2118001002 

www.millionaires.biz

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥ-

ΛΑ, Διαμέρισμα  2ου

ορόφου 72τ.μ., 2

υπνοδ., σαλόνι, χωλ,

μπανιο, κουζίνα,

ηλιακός, κλιματιστι-

κό, τέντες. ΕΥΚΑΙΡΙΑ

λόγω αναχώρησης,

150.000€

Τηλ. 6977225644,

6936845843

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Σε-

πόλια οροφοδιαμέρι-

σμα κατασκευής 2010

2ου ορόφ. 80τ.μ. με 2

υπνοδωμάτια, λουτρό,

wc, σαλο/τραπεζαρία

και κουζίνα, αποθήκη.

Πλησίον του Metro Σε-

πολίων.  Τηλ. 210

8955196, 

6942409051

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙ-

ΝΗΤΟ FIAT Barqueta

μοντέλο του 1996,

1800 κυβικά, σε πολύ

καλή κατάσταση. Τι-

μή 4.800 ευρώ. 

Τηλ. : 6932466608

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ

HONDA SHADOW

1100c.c. μοντέλο του

1996, πλήρως εξοπλι-

σμένη, τιμή 5.000   -

ευρώ. 

Τηλ.: 6932466608

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια 30/6/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 6867/10

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 19010

Τηλ.: 22993-20300  Fax.: 2299048653

Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται, 

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής επέκτασης Α’

κατοικίας πόλεως Καλυβίων, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. Πρω-

τοκ. 26450/21-6-2010 εγγράφου του Υπουργείου Περιβ. Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής, να προσέλθουν στο Δημαρχείο Καλυβίων (εργάσι-

μες ημέρες και ώρες), για να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τυχόν εν-

στάσεις τους επί τμημάτων και μόνο του προτεινόμενου ρυμοτομικού

σχεδίου (κατόπιν διαφοροποιήσεων που προέκυψαν σε συνέχεια της

αριθμ. Συν. 41η / Πρ.302/23-12-2009 του Κεντρικού ΣΧΟΠ), σε προθεσμία

δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνω-

σης αυτής, στο πλαίσιο της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη επέ-

κτασης περιοχής α’ κατοικίας σε τμήμα της Π.Ε. 2 του

εγκεκριμένου ΓΠΣ και τροποποίηση του εγκεκριμένου

ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 137 & 176 του Δήμου Κα-

λυβίων Θορικού ν. Αττικής». 
Ο Δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Γλυκά Νερά  05.07.2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 4621

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Όθωνος 15 & Σμύρνης, Γλυκά Νερά , Ταχ. Κωδ.: 153 54

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου 

Τηλέφωνο: 213 2016025, κέντρο 213 2016000                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφρα-

γισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά

συμφερότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΛΥΣΕ-

ΩΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 145.000

ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Όθωνος 15 &

Σμύρνης, την 2η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξη πα-

ραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και λήξη  στις 10:30 π.μ. 

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

ταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 7.250,00 Ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής

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

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

2016025 & 213 2016000, αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.  ΣΙΩΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Γλυκά Νερά  05.07.2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 4622

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Όθωνος 15 & Σμύρνης - Γλυκά Νερά  - Ταχ. Κωδ.: 153 54

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου 

Τηλέφωνο: 213 2016025, κέντρο 213 2016000  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφρα-

γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά

συμφερότερη προσφορά , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥ-

ΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3 ΠΕΡΙΠΟΥ» ενδεικτικού προϋπολο-

γισμού 125.000 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Όθωνος 15 &

Σμύρνης, την 2η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξη πα-

ραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. και λήξη  στις 11:00 π.μ. 

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

ταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 6.250,00 Ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής

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

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

2016025 & 213 2016000, αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.  ΣΙΩΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΘΟΡΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

Λεωφόρος Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 19010 Καλύβια Αττικής

ΑΦΜ: 090103728 - ΔΟΥ Κορωπίου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

8η Χρήση λήξασα την 31η Δεκεμβρίου 2009 (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ 6/7/2010

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8712

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ. 15351 Παλλήνη

Πληροφορίες: Π. Καλδής - Τηλ.: 210-6600714 fax: 210-6600763

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Παλλήνης του Νομού Αττικής διενεργεί

πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια ξύλινου οικίσκου» διαστάσε-

ων 7χ9 μέτρων. 

Προϋπολογισμού 42.000,00€ μαζί με Φ.Π.Α. 23%.

Τόπος παράδοσης Δήμος Παλλήνης

Γλώσσα Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 19/07/2010 ημέρα Τρίτη

ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Α’ ορόφου του Δήμου Παλ-

λήνης.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 20/7/2010 ημέρα και ώρα

9:00π.μ. στο γραφείο του Α΄ ορόφου του Δήμου Παλλήνης.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά του άρθρου

1 παρ. 5 του άρθρου 11 παρ.5 του Π.Δ. 28/80, απόφ. ΥΠΕΣΔΔΑ

29113/2000, άρθρο 13 παρ. 8 του Ν. 2130/93.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή επί του προϋ-

πολογισμού της προμήθειας ύψους 5% ποσού 1710,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

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

ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπη-

ρεσία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Κωνσταντάς 

Ισολογισμοί  Προσκλήσεις

Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ 7/7/2010

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8713

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ. 15351 Παλλήνη

Πληροφορίες: Π. Καλδής - Τηλ.: 210-6600714 fax: 210-6600763

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Παλλήνης του Νομού Αττικής διενεργεί

πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια προκατασκευασμένης αποθή-

κης και βοηθητικών χώρων ανοιχτού θεάτρου Μουσείου Οίνου – Πολι-

τιστικό Κέντρο» διαστάσεων 3χ6 μέτρων. 

Προϋπολογισμού 21.780,00€ μαζί με Φ.Π.Α. 23%.

Τόπος παράδοσης Δήμος Παλλήνης

Γλώσσα Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 19/07/2010 ημέρα Τρίτη

ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Α’ ορόφου του Δήμου Παλ-

λήνης.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 19/7/2010 ημέρα και ώρα

9:00π.μ. στο γραφείο του Α΄ ορόφου του Δήμου Παλλήνης.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά του άρθρου

1 παρ. 5 του άρθρου 11 παρ.5 του Π.Δ. 28/80, απόφ. ΥΠΕΣΔΔΑ

29113/2000, άρθρο 13 παρ. 8 του Ν. 2130/93.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή επί του προϋ-

πολογισμού της προμήθειας ύψους 5% ποσού 890,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

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

ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπη-

ρεσία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Κωνσταντάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

1. Με την υπ’ αρ. 143067/9-6-

2010 ΚΥΑ των υπουργών Περι-

βάλλοντος Ενέργειας & Κλιματι-

κής Αλλαγής & Οικονομίας, Αντα-

γωνιστικότητας & Ναυτιλίας,

εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί

όροι της εγκατάστασης παραγω-

γής υδατικών διασπορών (γαλα-

κτωμάτων) και συνθετικών ρητι-

νών διαλύτη της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ

Α.Β.Ε.Ε. που βρίσκεται εγκατε-

στημένη στο ΒΙ.ΠΑ. ΛΑΥΡΙΟΥ

(πρώην chemical Solutions S.A.,

πρώην Ν. Ζυγουράκης ΑΕ.)

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως

άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλ-

λοντος της ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η σχε-

τική μελέτη βρίσκεται στην διάθε-

ση κάθε ενδιαφερομένου, στη Δι-

εύθυνση Περιβάλλοντος της Νο-

μαρχίας Ανατολικής Αττικής (17ο

χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλή-

νη), όπου μπορεί να προσέλθει

για παροχή πληροφοριών και

στοιχείων. 

Η πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα
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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

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΚΥΡΙΑΚΗ 11, ΤΕΤΑΡΤΗ 14 & ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7

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

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Συνεδριάζει Δευτέρα  12/7  7μ.μ.

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)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατέας, συνεδριάζει

Δευτέρα στις 7μ.μ. με μοναδικό θέμα “ΠΜΕ Αγ.

Μαρίνα – Τουρκολίμανο – Πανόραμα (εκδίκαση εν-

στάσεων κατά της Α΄ Ανάρτησης – απόφαση Δ.Σ

169/09)”.



ΕΒΔΟΜΗ  10 ΙΟΥΛΙΟΥ  2010 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

Ευρυαγγείες: πρόβλημα υγείας ή αισθητικής;Ευρυαγγείες: πρόβλημα υγείας ή αισθητικής;

. . . γ ια την υγειά μας

Οι  Ευρυαγγείες είναι το συχνότερο μετά την Τερη-

δόνα πρόβλημα στον  άνθρωπο. Είναι μικρές μετα-

τριχοειδικές φλέβες οι οποίες δεν επηρεάζουν την

γενική κυκλοφορία.

Ευρυαγγείες υπάρχουν παντού: στο σώμα, στο πρό-

σωπο, αλλά κυρίως στα κάτω άκρα.

Είναι συνήθως μία αθώα διαταραχή αισθητικού χα-

ρακτήρα πλην των συνδυασμένων φλεβικών διατα-

ραχών που περιλαμβάνουν και φλεβεκτασίες με η

χωρίς  κιρσούς, αλλά και σημεία σοβαρής φλεβικής

ανεπάρκειας.

Μπορεί  λοιπόν οι ευρυαγγείες να υποκρύπτουν ένα

σοβαρότερο πρόβλημα φλεβικής κυκλοφορίας και

δεν είναι πάντα μια απλή αισθητική διαταραχή. Γίνε-

ται αμέσως κατανοητό ότι αν υποκρύπτεται φλεβική

νόσος, τότε κάθε θεραπευτική προσέγγιση με αισθη-

τικό στόχο θα αποτύχει παταγωδώς.

Η προσεκτική Αγγειολογική Ιατρική εξέταση είναι

αυτή  που θα καθορίσει την σοβαρότητα των ευ-

ρυαγγειών, αλλά και την κατάλληλη θεραπευτική μέ-

θοδο. Σε περιπτώσεις που οι ευρυαγγείες είναι περι-

πεπλεγμένες, δηλαδή συνδυάζονται  με φλέβες δια-

φόρων μεγεθών στα πόδια, τότε χρειάζεται η ειδική

εξέταση: το Έγχρωμο Triplex φλεβών κάτω άκρων.

Οι  αισθητικές ευρυαγγείες λοιπόν, αντιμετωπίζονται

ιατρικά με τις σκληρυντικές ενέσεις με την μέθοδο -

microsclerose – και την εφαρμογή μίας σειράς θερα-

πευτικών επισκέψεων που γίνονται στο Ιατρείο και

δεν χρειάζεται να απέχει η θεραπευμένη από τις συ-

νήθεις ασχολίες της ή την εργασία της.

Όταν από την εξέταση προκύψει μεγαλύτερο πρό-

βλημα Φλεβικό τότε πρέπει  αυτό να αντιμετωπιστεί

πρώτο.

Εάν είναι θέμα χειρουργικής επέμβασης, πρέπει να

προηγηθεί η επέμβαση. Εάν είναι πρόβλημα φλεβε-

κτασιών, η μετεγχειρητική υποτροπή με εμφάνιση μι-

κτών φλεβικών προβλημάτων  με μεγάλες υπολειμ-

ματικές φλέβες αλλά και ευρυαγγείες, τότε πάλι οι

σκληρυντικές ενέσεις θα δώσουν την θεραπευτική

λύση με την νεώτερη τεχνική της – foam sclerother-

apy - με εξαιρετικά αποτελέσματα  αποκατάστασης

του φλεβικού προβλήματος, αλλά και του αισθητι-

κού.

Ξεκάθαρα πλέον δεν χρησιμοποιούμε LASER και ει-

δικά στα πόδια, για την αντιμετώπιση των ευρυαγ-

γειών, παρά μόνο στο πρόσωπο και πάντα με επιφύ-

λαξη. 

Τα πλεονεκτήματα της θεραπείας με σκληρυντικές

ενέσεις είναι: 

1) ο έλεγχος του προβλήματος των φλεβικών διατα-

ραχών και η διατήρηση της καλής φλεβικής κυκλο-

φορίας.

2) δεν υπάρχουν

παρενέργειες και

στα έμπειρα χέρια

του σκληροθερα-

πευτού Ιατρού τα

αποτελέσματα εί-

ναι άριστα

3) μπορούν να αντι-

μετωπιστούν με επι-

τυχία και μεγαλύτε-

ρα των ευρυαγγειών

προβλήματα, όπως

φλεβεκτασίες, υπο-

τροπές χειρουργικής

αφαίρεσης κιρσών,

τα οποία είναι πολύ συνήθη και δεν είναι αισθητικά προ-

βλήματα, αλλά προβλήματα Υγείας.

4) με τη χρήση σε ιδιαιτέρως ευαίσθητα άτομα spray

αναισθητικού, η θεραπεία είναι εντελώς ανώδυνη και

αποδεκτή για όλες τις θεραπευόμενες.

5) Η συντήρηση του καλού αποτελέσματος γίνεται

με ετήσιες επισκέψεις που βοηθούν επίσης  να μην

υπάρχουν τα ενοχλητικά συμπτώματα των πόνων

στα πόδια τα καψίματα που τόσο ταλαιπωρούν τις

γυναίκες σήμερα.

Τι είναι οι σκληρυντικές ενέσεις;

Η σκληροθεραπεία (θεραπεία με σκληρυντικές ενέ-

σεις) είναι μία θεραπευτική μέθοδος αντιμετώπισης

φλεβικών παθήσεων με απλό τρόπο χωρίς την ανά-

γκη νοσηλείας η οποιασδήποτε αποχής από τις συ-

νηθισμένες δραστηριότητες του θεραπευομένου.

Η σκληρυντική ένεση περιέχει μία φαρμακευτική ου-

σία απόλυτα ελεγμένη, η οποία στο σημείο που ο θε-

ραπευτής την εγχύει χρησιμοποιώντας  την πιο λε-

πτή βελόνα που παράγεται,  προκαλεί μία εσωτερική

αντίδραση στο αγγείο το οποίο για λίγα εκατοστά

αλλοιώνεται και απορροφάται από τον οργανισμό. Η

σκληρυντική ουσία δεν απορροφάται από τον οργα-

νισμό και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν οι αλλεργικές

αντιδράσεις  που προκαλούν κάποιες φαρμακευτικές

ουσίες.

Είναι απαραίτητο να  αντιμετωπισθούν τα φλεβικά

προβλήματα με ειδική σειρά, από τα σοβαρότερα

προς τα μικρότερα και από τα προβλήματα του μη-

ρού πρώτα και μετά των κνημών και του άκρου πο-

δός. Έχουμε πλέον την εμπειρία πολλών περιστατι-

κών και τα καλά μας αποτελέσματα είναι ανάλογα

των καλυτέρων Αγγειολογικών Κέντρων του Κό-

σμου.

Παπαμιχαήλ Ανδρέας
Καρδιολόγος

Συνεργάτης του Επιστημονικού 

Web Site www.iator.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 6/7/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12157

Βασ. Κων/νου 47 Τ.Κ. 19400 Κορωπί

Τηλ.: 210-6625682, fax: 6624963 Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση

που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.2286/95, για την «Προμήθεια

εφοδίων ύδρευσης και υδρομέτρων γάλακτος 2010», ήτοι:

- Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη,

- Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο,

- Σωλήνες και εξαρτήματα

- Καμπύλες, «ΤΑΥ» και εξαρτήματα σωληνώσεων

- Υδρομετρητές

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η Αυγού-

στου 2010 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και

ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό

των 82.642,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 21%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πό-

ρους του Δήμου.

Ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας: σταδιακά, εντός διακοσίων εί-

κοσι (220) ημερών, της ημερομηνίας αρχομένης από την ημέρα υπογρα-

φής της σύμβασης στις αποθήκες του Δήμου. 

Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, Τ.Κ. 19400.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,

ορίζεται η Ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:

- Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές

- Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

- Συναιτερισμοί

- Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία πα-

ρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο

έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προ-

σφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη

της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υπο-

χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό

που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η

εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρό-

νου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Η ισχύς των προσφορών είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα του δια-

γωνισμού.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών

του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6625682 εσωτ. 163).

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος
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Η αθλήτρια του Σκακιστικού

Αθλητικού Συλλόγου Κορω-

πίου Κωνσταντίνα Ανδρώνη,

κατέκτησε το χρυσό μετάλ-

λιο και τον τίτλο της Πρωτα-

θλήτριας Ελλάδος στην κα-

τηγορία κάτω των 16 ετών.

Τερμάτισε στην πρώτη θέση

με 5.5 βαθμούς σε 7 αγώνες

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-

μα που διεξήχθει στην Καλλι-

θέα Χαλκιδικής.

Στο ίδιο πρωτάθλημα είχαμε

ένα ακόμη μετάλλιο (ισοβαθ-

μία 3η – 6η θέση) στην κατη-

γορία κορασίδων κάτω των

14 ετών από τη σκακίστρια

του ΣΑΣ Κορωπίου Δήμητρα

Ανδρώνη, η οποία τερμάτισε

με 4.5 βαθμούς σε 7 αγώνες.

Το κορωπιώτικο σκάκι είχε

εκπροσώπηση στο Πανελλή-

νιο Πρωτάθλημα  με δύο ακό-

μη αθλητές, στην κατηγορία

παίδων κάτω των 12 ετών, με

τον Γιάννη Τηνιακό (κατετά-

γη 20ος ανάμεσα σε 60

αθλητές) και τον Μιλτιάδη

Κοπαλίδη (κατετάγη 36ος

ανάμεσα σε 60 αθλητές).

Ολοκληρώνεται επίσης την

Κυριακή 11 Ιουλίου, το Ομα-

δικό Πανελλήνιο Πρωτάθλη-

μα Σκάκι Α’ Εθνικής κατηγο-

ρίας, με τη συμμετοχή της

ομάδας του ΣΑΣ Κορωπίου,

ο οποίος μετέχει για 4η συ-

νεχόμενη χρονιά με 20 αθλη-

τές του. 

Μουσική λαϊκή βραδιά των δύο

ΚΑΠΗ (Βάρης και Αλίμου) με την

ορχήστρα του Πνευματικού Κέ-

ντρου Δήμου Βάρης «Μουσικούς
Ταξιδευτές» υπό τη διεύθυνση

του Γιάννη Πρεβενιού, πραγματο-

ποιήθηκε την 1η Ιουλίου στον αύ-

λειο χώρο του Δημοτικού Σχολεί-

ου Βάρης,  Το «παρών» εκτός από

τα δεκάδες «μεγάλα παιδιά» των

δύο ΚΑΠΗ έδωσαν,  ο Δήμαρχος

της Βάρης Παναγιώτης Καπετανέ-

ας, ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος

Ορφανός, ο πρόεδρος του Δημο-

τικού Συμβουλίου Βάρης Θωμάς

Δεληγιάννης, οι αντιδήμαρχοι Βά-

ρης και  Αλίμου, πολλοί δημοτικοί

σύμβουλοι και από τους δύο Δή-

μους και θεσμικοί εκπρόσωποι.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύ-

θυναν τόσο ο δήμαρχος Βάρης Π.

Καπετανέας όσο και ο Δήμαρχος

Αλίμου  Θ. Ορφανός. Ο δήμαρχος

Βάρης  απένειμε αναμνηστική

πλακέτα στον δήμαρχο Αλίμου

(φωτο) και ζήτησε η συνεργασία

να συνεχιστεί και να γίνουν κι άλ-

λες κοινές εκδηλώσεις των δύο

ΚΑΠΗ. Ο Δήμαρχος Αλίμου ευχα-

ρίστησε τον δήμαρχο Βάρης για

την απρόσμενη κίνησης τιμής που

του έγινε. Ακολούθησε λαϊκό γλέ-

ντι με κέφι, τραγούδι και χορό.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ 30/6/2010

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 6559

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ –  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και 

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Λ. Μαραθώνος 100 Τ.Κ. 15351

Τηλ.: 213-2005199 - Πληροφορίες: Κ. Γεωργακόπουλος, Δ. Μιχάλογλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρ-

μογής της Νότιας Γειτονιάς, περιοχής Δυτικά της Λεωφόρου Λαυρίου

(Π.Ε. 2) του Δήμου Γλυκών Νερών κατά την ΤΕΤΑΡΤΗ ανάρτηση της.

Έχοντας υπόψη:

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

2. Το άρθρο 12 του Ν.1337/83 και ειδικότερα της παρ.5 όπως συμπληρώ-

θηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

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

ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας δύο (2)

(Νότια Γειτονιά, περιοχής Δυτικά της Λεωφόρου Λαυρίου) του Δήμου

Γλυκών Νερών και των ακινήτων που έχουν πρόσωπο επί της οδού Θεσ-

σαλίας και που βρίσκονται στα ΟΤ 100, 11α, 84α, 75, 67, 60α, 53 και 84α,

του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Γλυκών Νερών (ΦΕΚ 255/Δ/28-9-73

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), να προσέλθουν στο Δημοτικό

Κατάστημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας, Πο-

λεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροτα-

ξίας και Πολεοδομίας Νοτίου τομέα, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής ενότη-

τας δύο (2) (Νότια Γειτονιά, περιοχής Δυτικά της Λεωφόρου Λαυρίου)

του Δήμου Γλυκών Νερών που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για τέταρ-

τη φορά στο τμήμα Χωροταξίας στην Δ/νση Πολεοδομίας Ν.Α.Α.Α. και

στον Δήμο Γλυκών Νερών.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και

σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης

του παρόντος. 

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν πα-

ρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον

αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των

παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζε-

ται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας

και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την

90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου

καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα

συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της

ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

4. Κτηματολογικό Φύλλο και Απόσπασμα κτηματολογικού Διαγράμματος

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε

παράληψη της υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παρα-

γράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφι-

κών Σχεδίων και Εφαρμογών δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Πα-

ρασκευή από τις 09:30π.μ. έως 13:00μ.μ.

Ο Προϊσταμενος Χωροταξίας Η διευθύντρια Ο Αντινομάρχης

Ιωάννης Καραΐσκος Ε. Ξυνομηλάκη Χ. Δαμάσκος

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Χρυσή πρωταθλήτρια η Κωνσταντίνα Ανδρώνη Στο Ολυμπιακό Στάδιο της

Αθήνας διεξήχθη στις 3-4 Ιου-

λίου το Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Στίβου στις κατηγορίες

Εφήβων - Νεανίδων (ηλικίες

19 ετών και μικρότεροι).

Παράλληλα διεξήχθησαν και

τα σύνθετα αγωνίσματα (έξα-

θλο-πένταθλο) του Πανελλη-

νίου πρωταθλήματος ΠΠ-ΠΚ

Α΄. Συνολικά στους αγώνες

πήραν μέρος μέρος περίπου

800 αθλητές και αθλήτριες.

Με 1 χρυσό, 2 αργυρά και 3

χάλκινα μετάλλια, καθώς και

ατομικά ρεκόρ, ανταμείφθη-

καν οι αθλήτριες του  Γ.Σ. Κη-

φισιάς.

• Τατιάνα Γκουσίν (1994), 1η

θέση και χρυσό μετάλλιο στο

ύψος (1,75 μέτρα)

• Βιργινία Ανδρονίκου (1994),

2η θέση και αργυρό μετάλλιο

στο Επικοντώ, (3.55μ)

• Σκυταλοδρομία 4Χ100μ.

(Τόκα Ελπίδα, Μάριαμ Ελγκά-

μπρι, Έφη Παπαδοπούλου

και Μαργαρίτα Τσιουτσιου-

μάνου), 2η θέση και αργυρό

μετάλλιο (49΄:31΄΄) 

• Στούμπου Λύδια (1993), 3η

θέση και χάλκινο μετάλλιο

στο Επικοντώ (3,50μ)

• Τόκα Ελπίδα (1993), 3η θέ-

ση και χάλκινο μετάλλιο στα

400μ με εμπόδια (63΄:35΄΄)

• Τσιουτσιουμάνου Μαργαρί-

τα (1993), 3η θέση και χάλκι-

νο μετάλλιο στα 100 μέτρα

(12΄:38΄΄).

Από τους 16 αθλητές- τριες

του ΓΣ Κηφισιάς, οι 6 αναδεί-

χτηκαν πανελληνιονίκες,

κερδίζοντας κάποιο μετάλλιο

(1 χρυσό, 2 αργυρά και 3 χάλ-

κινα), ενώ καλές επιδόσεις

σημείωσαν και οι υπόλοιποι

αθλητές- τριες. 

Επόμενο ραντεβού για τους

αθλητές του στίβου του Γ.Σ.

Κηφισιάς, τα επόμενα δύο

Σαββατοκύριακα στα Τρίκαλα

και τις Σέρρες, όπου θα διεξα-

χθούν το Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα ΠΠ/ΠΚ μαζί με το Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλημα Σκυ-

ταλοδρομιών Νέων Ανδρών-

Γυναικών (10-11 Ιουλίου) και

το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Παίδων -Κορασίδων (17-18

Ιουλίου).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
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Ο Παντελής Ασπραδάκης,

βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Περι-

φέρειας Αττικής, κατά τη

συνεδρίαση της Υποεπι-

τροπής Αθλητισμού με θέ-

μα την πολιτική του

Υπουργείου Πολιτισμού

και Τουρισμού στο χώρο

του αθλητισμού, εξέφρα-

σε προτάσεις για την υγιή

θεμελίωση του αθλητι-

σμού μέσα από την ανά-

δειξη του ευ αγωνίζεσθε.

Η δύναμη του μαζικού

αθλητισμού στις τοπικές

κοινωνίες, προκειμένου ο

κάθε πολίτης ανεξαρτή-

του ηλικίας να μπορεί να

έχει ελεύθερη πρόσβαση

στα αθλητικά κέντρα πρέ-

πει να αποτελέσει προτε-

ραιότητα όλων των πρα-

κτικών. Άλλωστε ήδη το

Υπουργείο Πολιτισμού και

Τουρισμού εξάγγειλε συ-

νεργασία με αρμόδιους

φορείς του ελληνικού δη-

μοσίου, για να ξαναζω-

ντανέψουν οι ολυμπιακές

εγκαταστάσεις, όπως το

Κωπηλατοδρόμιο στο

Σχοινιά, το Αττικό Άλσος

και οι εγκαταστάσεις του

Αγίου Κοσμά, που παρα-

μελήθηκαν τα προηγούμε-

να χρόνια.

Αναφερόμενος στα φαι-

νόμενα βίας και ντόπινγκ

που κατά διαστήματα

ακούμε, ο Παντελής

Ασπραδάκης, τονίζει πως

«καμία αξία δεν έχει μια

επιτυχία ή ένα μετάλλιο

αν συνοδεύεται από τέ-

τοια φαινόμενα. Προτε-

ραιότητά μας θα πρέπει

να είναι η καταστολή της

βίας με αυστηρούς νό-

μους και ποινές σε κάθε

παραβάτη, αλλά και η

πρόληψη μέσα από εκπαί-

δευση στο σχολείο». Προ-

τεινόμενη ποινή στους

παραβάτες, πέρα από την

επιβολή αυστηρών ποι-

νών,  μπορεί να αποτελέ-

σει η διακοπή  επιχορηγή-

σεων είτε από τον ΟΠΑΠ

είτε από το κράτος σε

όσους δεν παίρνουν τα

κατάλληλα μέτρα για την

πάταξη της βίας. 

Μέσω της σύντμησης των

πόλεων που επιφέρει το

σχέδιο Καλλικράτης θα

μπορούσε να αναπτυχθεί

αναδιάρθρωση των εθνι-

κών κατηγοριών σε πολλά

αθλήματα, η οποία βέβαια

θα προωθήσει και το δια-

φανή χαρακτήρα του

αθλητισμού. «Φανταστεί-

τε με τις συνενώσεις μπο-

ρεί σε έναν Δήμο τώρα

πια να υπάρξει μια συγκε-

κριμένη κατηγορία περισ-

σότερων από 5 - 6 ομά-

δων και να γίνει μια σύ-

ντμηση, ώστε να  υπάρχει

εξοικονόμηση χρήματος

και από τις επιχορηγή-

σεις. Πιστεύω, όμως, ότι

πολλοί παράγοντες χρη-

σιμοποιούν τις ομάδες για

δικά τους οφέλη και εξυ-

πηρέτηση είτε με οικονο-

μικά κίνητρα, αλλά και

εξυπηρετώντας προσωπι-

κές τους φιλοδοξίες. Αυ-

τό, βέβαια, δεν συνάδει

με την ιδέα του αθλητι-

σμού. Ειπώθηκε από κά-

που να σταματήσουν οι

επιχορηγήσεις σε Σωμα-

τεία που μόνο σφραγίδες

έχουν και δεν είναι λίγα

αυτά». 

Η ανάπτυξη εναλλακτικών

μορφών τουρισμού μπο-

ρεί να αποτελέσει μια το-

νωτική ένεση στην οικο-

νομία μας. Το πλούσιο φυ-

σικό περιβάλλον της πα-

τρίδας μας είναι ιδανικό

μέρος για τη δημιουργία

αθλοτουρισμού. Συγκεκρι-

μένα, ο Παντελής Ασπρα-

δάκης προτείνει κάθε συ-

γκεκριμένο χρονικό διά-

στημα να διεξάγεται ένα

αθλητικό γεγονός, που θα

αναπαριστά το αθλητικό

ιδεώδες. Δηλαδή, κάποιο

συγκεκριμένο μήνα που

θα οριστεί, οι ξένοι ερχό-

μενοι στην πατρίδα μας

θα συμμετέχουν σε αθλή-

ματα που θα αναπαρι-

στούν τα αθλήματα της

αρχαιότητας. Το κίνητρό

τους βέβαια δεν θα είναι η

νίκη ούτε θα είναι επαγ-

γελματίες αθλητές, θα εί-

ναι απλοί τουρίστες και με

τον τρόπο αυτό, ενδεχο-

μένως, θα υπάρχει ένα

επιπλέον κίνητρο οι ξένοι

να επισκέπτονται τη χώρα

μας.

Τελειώνοντας πρόσθεσε

ότι η ανάδειξη σημαντι-

κών γεγονότων όπως η

συμπλήρωση 2.500 χρό-

νων από τη μάχη του Μα-

ραθώνα, μπορούν να απο-

τελέσουν σημαντική προ-

βολή της χώρας μας.

Ο Έλληνας κοντά στον Αθλητισμό

πάνω σε υγιείς βάσεις
θέσεις του βουλευτή Παντελή Ασπραδάκη
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Βρισκόμαστε σε μία ιστορική περίοδο για τη

χώρα, διότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές σε

όλα τα επίπεδα. Βασικό συστατικά στοιχεία

της αλλαγής που πρέπει να επιχειρήσουν οι

δημιουργικές και προοδευτικές δυνάμεις της χώρας

μας πρέπει κατά τη γνώμη μας να είναι τα ακόλουθα:

Η δημιουργία ενός νέου αξιακού συστήματος

Η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, ως βασικού θεμε-

λίου λίθου του νέου ιστορικού κύκλου στον οποίο ει-

σέρχεται η χώρα.

Η δημιουργία μίας ευρείας συμμαχίας των δημιουργι-

κών δυνάμεων με προοδευτικό προσανατολισμό. Συ-

μπαράταξη με αυτές της δυνάμεις της κοινωνίας απο-

τελεί βασική πολιτική προτεραιότητα και στόχευση.

Συνολική αλλαγή της αντίληψης που έχουμε για το

Κράτος. Η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη δημιουργεί

συνθήκες συνολικής αλλαγής του διοικητικού μοντέ-

λου και της αντίληψης της χώρας

Η νέα δομή της αυτοδιοίκησης είναι αυτή στην οποία θα

στηριχθεί το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου που τελειώνει και

των δυνάμεων και αντιλήψεων που την εξέφραζαν

ήταν η βαρειά και κυρίαρχη παρουσία ενός πελατεια-

κού, αναποτελεσματικού, γραφειοκρατικού, κεντρικού

Κράτους,. Το Κράτος αυτό οφείλουμε όλοι να το αλλά-

ξουμε, απελευθερώνοντας το πλήθος των δημιουργι-

κών δυνάμεων της χώρας μας. Το νέο Κράτος πρέπει

να είναι κράτος στρατηγείο, με αποκεντρωμένες όλες

τις τοπικές υποθέσεις στην Αυτοδιοίκηση. 

Το πρόγραμμα Καλλικράτης αποτελεί κυρίως και πρω-

τευόντως μία προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Της

αλλαγής της αντίληψης του Κράτους. Οι  νέοι Δήμοι

που θα δημιουργηθούν σε έξη  μήνες, θα πρέπει να χα-

ρακτηρίζονται κυρίως από αυτή τη ριζικά μετασχηματι-

στική λειτουργία. Οι νέοι Δήμοι πρέπει να αποτελέ-

σουν το πιο προχωρημένο στάδιο δημιουργικής αλλα-

γής του τοπικού Κράτους. Οι

νέοι Δήμοι δεν μπορεί να

αποτελέσουν χώρο των πα-

λαιών αντιλήψεων, των πα-

ρωχημένων και πελατειακών πρακτικών, δεν μπορούν

να γίνουν μικρά γραφειοκρατικά κέντρα πελατειακών

αντιλήψεων. Αυτή είναι η κρίσιμη πολιτική συνιστώσα,

με την οποία οφείλουμε να διακρίνουμε τις δυνάμεις σε

συντηρητικές και προοδευτικές.

Οι νέοι Δήμοι θα αποτελέσουν πεδίο αντιπαράθεσης

μεταξύ  του ευρύτερα προοδευτικού κοινωνικού στοι-

χείου και του ευρύτερα συντηρητικού. Για το λόγο αυ-

τό –πέραν της στενά πολιτικής τοποθέτησης του καθε-

νός – θα δούμε διατάξεις των συντηρητικών δυνάμεων,

που αντιλαμβάνονται το  νέο  Δήμο ως ένα μεγαλύτε-

ρο λάφυρο,  τους κοινωνικούς αγώνες ως σκηνοθετη-

μένες σημαίες ευκαιρίας, τη γη ως πρώτη ύλη για πε-

ρισσότερο τσιμέντο, την παιδεία ως προαύλιο χώρο μι-

κροπολιτικών

φιλοδοξιών, με

πρώτη ύλη την

ανέξοδη καθη-

μερινή άλωση 

της παιδικής

ψυχής. 

Απέναντι σε αυτή τη διάθεση των προερχομένων από

όλους τους πολιτικούς χώρους συντηρητικών δυνάμε-

ων, δημιουργούμε μία ευρεία συμπαράταξη των προο-

δευτικών δυνάμεων, των νέων αντιλήψεων, με οδηγό

μία τοπική κοινωνία ισονομίας, με στόχο μία ιδανική το-

πική πολιτεία, όπου οι θεσμοί και όχι οι γνωριμίες θα

καθορίζουν την πορεία κάθε υπόθεσης. Σύμμαχοί μας

στον αγώνα που διαρκώς έρχεται και συνεχώς διεξά-

γεται είναι όλοι οι προοδευτικοί πολίτες όπου και αν

βρίσκονται. Το πρόγραμμα Καλλικράτης είναι η αρχή, η

έναρξη αυτού του αγώνα. 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (1)

Του Ι.Σκουμπούρη
Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Βούλας

Στα Καλύβια

Ο Δήμος Καλυβίων σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελο-

ντών Πολιτικής Προστασίας και με τη συνεργασία του ρα-

διοτηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ πραγματοποίησε (26/6) κα-

θαρισμό της παραλίας της Γαλάζιας Ακτής από σκουπίδια

(γόπες, πλαστικά κτλ.).

Ομάδες Εθελοντών, Σύλλογοι, Ναυαγοσώστες και κάτοι-

κοι της περιοχής,  απέδειξαν έμπρακτα το ενδιαφέρον

τους για την προστασία του περιβάλλοντος συνδυάζοντας

την καλοκαιρινή τους βόλτα με την οικολογική δράση. 

Στον καθαρισμό της παραλίας συνέβαλαν από την πλευρά

τους και 15 εθελοντές δύτες που καθάρισαν το βυθό της

θάλασσας σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή.

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου ευχαρίστησε όλους όσους

συμμετείχαν στην πρωτοβουλία αυτή και τόνισε, για ακό-

μα μια φορά, ότι οι παραλίες αποτελούν δημόσιο αγαθό

και ότι είναι υποχρέωση όλων μας να τις διατηρούμε κα-

θαρές και να φροντίζουμε να παραμένουν ελεύθερες για

να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε. 

Στο Κορωπί - Κίτσι

Καθαρισμός και Δασοπυροπροστασία 

Με την αποψίλωση του δασικού θύλακα Κίτσι ( Άλσος Κί-

τσι, Σχολεία Κίτσι) ολοκληρώθηκε η τοπική Δράση της Πε-

ριφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής του Σώματος

Ελλήνων Προσκόπων, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή

27 Ιουνίου με τη στήριξη του Δήμου Κρωπίας και συλλό-

γων του Κορωπίου. 

Συμμετείχαν και συγκρότησαν ομάδες καθαρισμού και

αποψίλωσης: 

• Δύναμη 20 μελών του 2ου Συστήματος  Προσκόπων Κο-

ρωπίου με επικεφαλής τον  Αρχηγό του, Σταύρο Τόλια, 

• 2 δημοτικοί υπάλληλοι του Αμαξοστασίου με δημοτικό

φορτηγάκι, ειδικοί συνεργάτες Δήμου Κρωπίας, εθελοντές

των συλλόγων,  του Κίτσι (Ποντίων και Γυναικών),  των

Κρητών «Ο Ψηλορείτης»  

Στη Δράση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδω-

ρος Β. Αθανασόπουλος,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Αντώνης Ντούνης και οι δημοτικοί σύμβουλοι

Ελένη Ταξίδη και Κωνσταντίνος Δήμου. 

Οι Δήμοι καθαρίζουν ακτές και δάση

Εκλπηκτικές προσφορές
Μοντέρνα, επώνυμη ένδυση

Bel Mondo
Βασ. Παύλου 80, πλ. Βούλας


