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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
για το ΜΝΗΜΟΝΙΟ
απο πανεπιστημιακούς
και τον ΔΣΑ
Ξέρω, η αρθρογραφία μου για την οικονομία και το περίφημο Μνημόνιο «στήριξης» της οικονομίας ίσως έγινε
κουραστική! Απαιτείται όμως μια τεκμηρίωση υπερκείμενη της δημοσιογραφικής ανάλυσης, ακόμα κι αν αυτή
στηρίχτηκε σε γενικές αδιάσειστες οικονομικές και νομικές αρχές.
Κι αυτό θα κάνω σήμερα παρουσιάζοντας συμπυκνωμένα και αποσπασματικά
τις εγκυρότατες θέσεις τριών ειδικών
πανεπιστημιακών και του προέδρου του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ).
Οι πλήρεις εισηγήσεις τους είναι δημοσιευμένες σε ειδικό φυλλάδιο του Δ.Σ.Α.
του Κώστα και εκφωνήθηκαν σε ειδική εκδήλωση
Βενετσάνου που πραγματοποίησε ο ΔΣΑ στις 15 του
προηγούμενου μήνα.
Και πρώτα - πρώτα δεν πρόκειται για μηχανισμό «στήριξης» της οικονομίας μας. Ο τίτλος είναι παραπλανητικός
και ψευδεπίγραφος. «Στήριξη» σημαίνει «βοήθεια» οικονομική και τεχνική. ΔΑΝΕΙΟ με δόσεις μάς δίνουν οι άνθρωποι για να πληρώσουμε τα δανεικά μας στους ιδιώτες
κερδοσκόπους.
Και μάλιστα τα καινούργια δάνεια δίνονται με επαχθέστερους – επαχθέστατους – όρους και με συγκεκριμένους στόχους του διεθνούς ιμπεριαλιστικού, χρηματοπιστωτικού ληστρικού κεφαλαίου.
Πρόκειται για γενικευμένη επίθεση της πλέον απροκάλυπτης, βουλιμικής απληστίας νεοφιλελευθερισμού.
Όχι κατά της Ελλάδος μόνον, αλλά της Ευρώπης, της Ν.
Αμερικής και της Αφρικής αρχικά και του κόσμου ολάκερου στη συνέχεια. Πρόκειται για επίθεση κατά των λαών
και των κοινωνικών τους κατακτήσεων.
Συνέχεια στη σελ. 2

“Σαρωνικός-Συνεργασία”
Φιλίππου - Πέγκας - Τσαλικίδης

δίνουν πρόκριμα νίκης στο Σαρωνικό, σελ. 3,6
Τριγμοί από δημοσίευμά

ΚΕΡΑΤΕΑ

Σκουπιδότοπος

μας, για υποψηφίους

Αιμορραγία το δίκτυο

ο χώρος του κάμπινγκ

στη Βούλα

ύδρευσης Σελίδα 11

Βούλας Σελίδα 15

Σελίδα 7

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Το τρίτο εκλογικό κέντρο, στην τρίτη πόλη από τα 3Β, στη Βουλιαγμένη άνοιξε ο
συνδυασμός “ΔΑΔΑ με όραμα” του Αγγελου Αποστολάτου, στην οδό Νυμφών, δίπλα από το Aqua Marine, στην πλατεία της Βουλιαγμένης.
Ηδη βρίσκεται στην ανακαίνιση και μετά την καλοκαιρινή ραστώνη του Αυγούστου,
θα γίνουν και τα εγκαίνια.
Είναι ο πλέον ολοκληρωμένος συνδυασμός, όπως διαφαίνεται και έτοιμος να μπει
στο στίβο της διεκδίκησης της Δημοτικής Αρχής, πάνοπλος.
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ για το Μνημόνιο
απο πανεπιστημιακούς και τον ΔΣΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

της Αμερικής και της Ευρώπης, ότι η πολιτική της είναι
αποτυχία».

Δεν το έχουμε νιώσει ακόμα στο πετσί μας. Το χνούδι μας
μόνο αναρρίγησε. Μην περιμένετε να φτάσει στο κόκαλο.
Ηδη άρχισαν να ρουφάνε με το «καλαμάκι» το 40% της
ενέργειάς μας – της ΔΕΗ.
«Δεν το λέει το Μνημόνιο», ψέλλισε η Κυβέρνηση. «Είναι
η επιλογή των δανειστών», που ‘χουν το «πάνω χέρι»,
σύμφωνα με το μνημόνιο, που εσείς υπογράψατε και ψηφίσατε την αποστόμωσαν οι ελεγκτές της Τρόικας…

Τι λένε οι καθηγητές
Ας πάμε όμως στην τεκμηρίωση των έγκριτων πανεπιστημιακών και μην ακούτε τους «ρεαλιστές» δημοσιογράφους
που είτε είναι ανίδεοι, είτε έχουν επιλέξει το ρόλο του φερέφωνου των τηλεοπτικών ιδίως Μέσων Μαζικού Επηρεασμού της κοινής Γνώμης. Αποκαλούν, για παράδειγμα,
όλως …φευγαλέα, τους τοκογλύφους κερδοσκόπους,
«επενδυτές»!!!
Επενδυτής είναι εκείνος που βάζει τα κεφάλαιά του για ν’
ανοίξει μια βιομηχανία, μια τράπεζα εμπορική έστω ή και
αγοράζοντας μετοχές στερεών και ευέλπιδων απόδοσης
επιχειρήσεων κι όχι για να τζογάρει αγοράζοντας σήμερα
για να πουλήσει αύριο ακριβότερα και να ξαναγοράσει μεθαύριο φθηνότερα. Αυτός είναι τζογαδόρος που κλέβει
«νόμιμα», αυτά που χάνουν τα θύματά του.
Κλείνω την παρένθεση και δίνω το χώρο στους καθηγητές.

Παγκόσμιας εμβέλειας πειρατεία
Λέει ο ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών Γεώργιος Κασιμάτης
«Παγκόσμιας εμβέλειας πειρατεία» χαρακτήρισε τις δικαιϊκές παρεμβάσεις της «εξωπολιτικής εξουσίας των δυνάμεων του κεφαλαίου και της κερδοσκοπίας», ο ομότιμος
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Κασιμάτης.
«Eίμαστε μάρτυρες μιας παγκόσμιας κρίσης, η οποία είναι
πρωτοφανής στην ιστορία της ανθρωπότητας και θα πω
γιατί. Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία ολόκληρη η πολιτική του πλανήτη είναι γονατισμένη κάτω από την αυθαίρετη εξωπολιτική εξουσία δυνάμεων του κεφαλαίου και
της κερδοσκοπίας».
Και αναφερόμενος στις βασικές αρχές του Δικαίου, τονίζει: «…η μόνη εξωδικαιϊκή εξουσία είναι του πειρατή. Σήμερα έχουμε μιας παγκόσμιας εμβέλειας πειρατεία… (αεροπειρατεία, τρομοκρατία κλπ. με τις σύγχρονες εκδοχές
τους). […]
«… με το γονάτισμα αυτό της πολιτικής, γονατίζει η Δημοκρατία, γονατίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, γονατίζει
ο πολιτισμός μας…».
«…σήμερα δεν είναι πλέον το πρόβλημα, της εξωπολιτικής δύναμης, ταξικό. Είναι διαρθρωτικό… Δεν είναι ούτε
χρηματοπιστωτική κρίση, ούτε οικονομική. Είναι κρίση του
κοινωνικοπολιτικού συστήματος», συμπέρανε.
Αναφερόμενος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είπε:
«Είναι πρωτοφανές να έρχεται να συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που ξέρουμε πως όπου πήγε, βύθισε τις χώρες. Το
λένε σήμερα οι νομπελίστες, το λένε οι οικονομολόγοι και

«Ανυπόστατος ο Νόμος
που κύρωσε το Μνημόνιο
Οσον αφορά την υπερψήφιση του κυρωτικού νόμου
3845/2010 – αυτού που επικυρώνει το «Μνημόνιο» που υπέγραψε ο Παπακωνσταντίνου – με απλή πλειοψηφία, τον χαρακτηρίζει ανυπόστατο γιατί έγινε κατά παράβαση του άρθρου 28 παρ. 2 του Συντάγματος (Σ.) που απαιτεί τα 3/5 της
Βουλής, δηλαδή 180 ψήφους υπέρ.
Παρ’ όλη δε τη φραστική διαφωνία του καθηγητή Κ. Χρυσόγονου ότι «δεν ανακύπτει δέσμευση και πολύ περισσότερο,
περιορισμός της εθνικής κυριαρχίας» ώστε να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, ουσιαστικά υπήρξε ταυτότητα απόψεων,
αφού ο ίδιος ο Κ.Χ. συμφώνησε ότι αυτό έγινε de facto (εκ
των πραγμάτων), αλλά όχι και de jure (απ’ το νόμο. Με θετή
δικαιική βάση). Αυτό όμως, κατά την ταπεινή μου άποψη, τον
καθιστά ακυρώσιμο και για το λόγο ότι de facto καταστάσεις
δημιουργούνται επί κυριαρχικών θεμάτων είτε αιτία πολέμου,
είτε επαναστάσεως. Γι’ αυτό έγραφα, «…ποιο έπος, ποιες μάχες δώσαμε, ποιο Ρούπελ αντέστη, πού ηττηθήκαμε και η κυβέρνηση έδωσε χουν και ύδωρ μ’ αυτό το κατάπτυστο μνημόνιο συνθηκολόγησης ηττημένου κράτους – όπως ο στρατηγός
Τσολάκογλου, το 1941, για να «επιβραβευθεί», ως πρώτος
κατοχικός πρωθυπουργός!... χωρίς περίσκεψιν, χωρίς αιδώ,
ανεπαισθήτως»! (κοίτα «7η» φ. 642/17-6-2010).
Θα επανέλθουμε όμως στον καθηγητή Κ. Χρυσόγονο, ο οποίος έκανε «φύλλο και φτερό» και το Νόμο 3845 και το μνημόνιο αφού «…δεν καθιστά δεσμευτικούς κανόνες δικαίου στο
εσωτερικό της ελληνικής έννομης τάξης, τις δηλώσεις και το
πρόγραμμα» (της τρόικας), αφού ολοκληρώσουμε με τον Γ.
Κασιμάτη, ο οποίος κατέληξε:
«Θα πρέπει να το παλέψουμε αυτό το πράγμα δικαστικά και
να έλθουν τα ελληνικά δικαστήρια να μιλήσουν με θάρρος, ή
με σκύψιμο του αυχένα, να διαλέξουν και να έλθει μετά και
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να πει ευθαρσώς “ναι θέλω να παραβιάσω το δικαίωμα της ιδιοκτησίας”. (γιατί “ιδιοκτησία” είναι
ο μισθός και η σύνταξη) Διότι θα αντιμετωπίσει μετά, (το ερώτημα), γιατί δεν θέλει να βάλει φραγμό στο θέμα της ιδιοκτησίας της CITY GROUP, παραδείγματος χάρη, που είναι τρία
τρισεκατομμύρια δολάρια η περιουσία και θέλει να βάλει σε
αυτόν που έχει ένα μισθό. Αν θέλει, να το πει, να το ξέρουμε,
να ξέρουμε τι Ευρώπη έχουμε. Να ξέρουμε, παραδείγματος
χάρη, αν μας κήρυξαν σε κατάσταση πολιορκίας και αν υπάρχει αυτός ο θεσμός, γιατί δεν υπάρχει στο υπερκείμενο δίκαιο. Και πώς κύριοι, το αποφασίσαμε μυστικά: Και πώς κηρύσσουμε μια χώρα σε έκτακτη ανάγκη, να περιοριστούν ιδιοκτησιακά δικαιώματα; Να τα πουν όλα αυτά, αν θέλουν».

Η Ελληνική Δημοκρατία δεν κωλύεται
να υπαναχωρήσει,
λέει ο καθηγητής Παν/μίου Θεσ/νίκης Κώστας Χρυσόγονος

«Η ελληνική Δημοκρατία, όχι μόνο ζήτησε τη «στήριξη» και
προσχώρησε οικειοθελώς στα μνημόνια, αλλά και δεν κωλύεται νομικά να υπαναχωρήσει κατά την εφαρμογή τους, με μόνη νομική συνέπεια την απώλεια των πέραν του χρονικού σημείου της υπαναχώρησης πιστώσεων, χωρίς καν να καθίστα-
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νται άμεσα απαιτητές οι πιστώσεις που ήδη παρασχέθηκαν.
Αυτές θα αποπληρωθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Εξάλλου, οι απαιτούμενες για την εφαρμογή των Μνημονίων νομοθετικές ρυθμίσεις, νομοθετικές πράξεις κλπ., εκδίδονται
από τα ελληνικά όργανα και συνεπώς ούτε αναγνώριση αρμοδιοτήτων σε όργανα διεθνών οργανισμών μπορεί, κατά τη
γνώμη μου, να υποστηριχθεί ότι έχουμε κατά την έννοια του
άρθρου 28 παρ.2 του Συντάγματος».
Γι’ αυτό καλά θα κάνουμε, όπως η Τουρκία το 2008, να διακόψουμε την εξάρτηση από την Τρόικα έγκαιρα, μετά την είσπραξη της 2ης δόσης, εφέτος.
Να ζητήσουμε επαναδιαπραγμάτευση και ρύθμιση των παλαιών δανείων κλπ («7η» φ.633 – 15ης Μαΐου 2010 και στο διαδίκτυο www.ebdomi.com «Τι να κάνουμε» αυτό το άρθρο – και
δεν κομπορημωνώ – σύμφωνα και με τη γνώμη φίλων οικονομολόγων και πολιτικών, θα έπρεπε να ήταν μπούσουλας
δράσεως για την κυβέρνηση. Καλά θα έκαναν να το μελετήσουν).
Συνέχεια στη σελ. 17

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Ο κύβος ερρίφθη στα Καλύβια

Συνασπισμός δυνάμεων
Φιλίππου - Πέγκα - Τσαλικίδη

δίνουν πρόκριμα νίκης
Την περασμένη Παρασκευή 23 Ιουλίου, όπου ο τόπος καιγόταν από τις
υψηλές θερμοκρασίες, ο κόσμος βγήκε στο δρόμο και βρέθηκε στο υπαίθριο θέατρο της Παλαιάς Φώκαιας,
ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του
νέου συνδυασμού “Σαρωνικός Συνεργασία”. Μιας συνεργασίας, που
πιστεύουμε, ότι θα δώσει και τη νίκη
για τη δημιουργία του νέου Δήμου
“Σαρωνικός” που περιλαμβάνει τα Καλύβια, τη Σαρωνίδα, την Παλαιά Φώκαια και τον Κουβαρά.
Στο Δήμο αυτό έχουμε την πρωτοπορία να κατέρχονται υποψήφιες δύο
γυναίκες με διαφορετικούς συνδυασμούς, ενώ κατέρχεται και ο πρόεδρος του Κουβαρά Γκίνης.
Πολύς ο κόσμος, παρακολούθησε τις ομιλίες του Ανδρέα Πέγκα προέδρου της Σαρωνίδας και του Μανώλη Τσαλικίδη προέδρου της Παλαιάς
Φώκαιας και τέλος του επικεφαλής του νέου συνδυασμού “Σαρωνικός
Συνεργασία” και νυν Δημάρχου Καλυβίων Πέτρου Φιλίππου, ο οποίος
έκλεισε και τη βραδιά.
Στην ομιλία του ο Πέτρος Φιλίππου, τόνισε τη σημερινή «δύσκολη πραγματικότητα αλλά και τις προκλήσεις που κομίζει ο “Καλλικράτης”», και παρουσίασε τη
δική τους απάντηση· τη συνάντηση συμπολιτών από την Ανάβυσσο, τα Καλύβια, τον Κουβαρά, τη Σαρωνίδα και την
Παλαιά Φώκαια για μια συνεργασία
“στην αρχή του μέλλοντος για το νέο

Το αξιοσημείωτο, σ’ αυτό το συνασπισμό που δημιούργησε το νέο συνδυασμό, είναι η σύμπλευση διαφορετικών δυνάμεων και ιδεολογικών
αντιλήψεων. Αυτό νομίζω τον κάνει ξεχωριστό και του δίνει προβάδισμα
για νίκη.

μας Δήμο, το Δήμο Σαρωνικού”.

Οι στόχοι μας

«Προχωρήσαμε» είπε, «στη δημιουργία
της Δημοτικής Παράταξης “ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”, συμμετέχουμε στις δημοτικές εκλογές του Νοέμβρη από τις οποίες θα αναδειχθεί η πρώτη Δημοτική Αρχή του Δήμου Σαρωνικού» και διεκδικούμε την στήριξη σας».

Συνεχίζοντας σημείωσε πως «στόχος μας
είναι να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε και να αγωνιστούμε για το κοινό μας καλύτερο αύριο. Για να κάνουμε τον τόπο μας
καλύτερο και ομορφότερο.
Εδώ εστιάζουμε όλες μας τις προσπάθειες,
εδώ θα εξαντλήσουμε κάθε ικμάδα της πο-

λύτιμης γνώσης μας και της μέχρι τώρα
εμπειρίας μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε.
Αλλωστε τον δρόμο της συνεργασίας και
της συμβίωσης τον ξέρουμε. Αυτόν τον
δρόμο τον διανύουμε χρόνια τώρα».
Αναφερόμενος στο τι πρεσβεύει ο «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» μεταξύ των άλλων
υπογράμμισε τα εξής:
«Η Δημοτική μας Παράταξη, «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» είναι ένας καθαρά νέος, αυτοδιοικητικός, πολυσχιδής συνδυασμός
πολιτών, που βγαίνει μέσα από τις ίδιες
τις τοπικές μας κοινωνίες και είναι προσανατολισμένος στο αύριο και τους ανθρώπους του νέου μας δήμου του δήμου Σαρωνικού.

Ποιοι είμαστε στο
“Σαρωνικός Συνεργασία”
Στους κόλπους του θα βρείτε συμπολίτες
μας με βαθιά γνώση και πολύχρονη εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που μπορεί
να φθείρονται από την καθημερινή προσπάθεια, αλλά δεν διαφθείρονται, με αγωνιστικές περγαμηνές για να γίνουν και να
παραμείνουν βιώσιμες οι πόλεις μας, για
Συνέχεια στη σελ. 6
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ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΚΑΡΙΚΑ
ΚΕΡΑΤΕΑ - 12,13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ 4,5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Κερατέα
συνεχίζονται όλο το Καλοκαίρι. Ετσι μετά τη
λήξη του Φεστιβάλ στο Οβριόκαστρο, ξεκινούν
δύο ακόμη φεστιβάλ:
― οι «Μουσικές του Κόσμου στον ελαιώνα της
Κερατέας» που πραγματοποιούνται για φέτος
4η φορά στον αύλειο χώρο της Παναγίας ΓκαριΑ’ ΜΕΡΟΣ:

ΤΟ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ
«ΑΚΡΟΑΜΑ»
σ’ ένα ταξίδι στις μουσικές του κόσμου
Πέμπτη 12 Αυγούστου, 9μ.μ.
Τέσσερις καλλιτέχνες κατέθεσαν το ταλέντο και την
πείρα τους για να αναδείξουν την ποικιλό-μορφη εκφραστικότητα της φωνής του σαξοφώνου.
Με έδρα την Αθήνα, το Κουαρτέτο Σαξοφώνων
“ΑΚΡΟΑΜΑ” φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα ευρύ και προσεκτικά επιλεγμένο ρεπερτόριο από την προκλασσική έως
την σύγχρονη εποχή και την τζαζ, καθώς και έργα σημαντικών Ελλήνων συνθετών.

κά, λίγο έξω από την πόλη, κοντά στο ΒΙΟΠΑ,
παραμονές Δεκαπενταύγουστου (Πέμπτη, Παρασκευή 12,13 Αυγούστου).

Κερατέας και τη Νομαρχία με περίπτερα μελισσοπαραγωγών και φορέων της πόλης, εκθέσεις
ζωγραφικής και συναυλίες.

― η Γιορτή Μελιού που διοργανώνεται το Σάββατο, Κυριακή 4,5 Σεπτεμβρίου από το Δήμο
Κερατέας, τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό

Έτσι λοιπόν την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2010
ώρα 9:00μ.μ. στο Φεστιβάλ “Μουσικές του Κόσμου” στην Παναγία Γκαρικά συμμετέχουν:

4 δεξιοτέχνες της jazz συναντιώνται...

Β’ ΜΕΡΟΣ

Ένας ταλαντούχος μουσικός από την Κερατέα Αντώνης Πρίφτης γυρίζοντας από τη Νέα Υόρκη όπου έχει παίξει με μεγάλα ονόματα της jazz σκηνής, προσκλήθηκε από
το Φεστιβάλ του Δήμου μας «Μουσικές του Κόσμου στον
Ελαιώνα Κερατέας» να παρουσιάσει με φίλους του μουσικούς την δουλειά του στον φιλόξενο χώρο της Παναγίας
Γκαρικά.
Έτσι λοιπόν 4 δεξιοτέχνες της jazz μουσικής συναντιώνται σ’ ένα πρόγραμμα που έχει τις ρίζες του στην
κουβανέζικη μουσική και την αφροαμερικάνικη παράδοση
του Σικάγο, της Νέας Ορλεάνης και της Νέας Υόρκης.
Ακουμπώντας στην αφρικανική ρυθμολογία και με
άξονα την jazz αισθητική και μουσική φρασεολογία του
σήμερα, θα παρακολουθήσουμε μια ενδιαφέρουσα συναυλία Latin Jazz Fusion.
Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Γιάννης Σταυρόπουλος (Drums), Περικλής Τριβόλης
(Bass), Παντελής Μπενετάτος (Πιάνο, Πλήκτρα), Αντώνης
Πρίφτης (Κιθάρα)

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ JAZZ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ + ΦΙΛΟΙ
Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 8:30μ.μ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
Ύστερα από μία σειρά απόλυτα επιτυχημένων εμφανίσεων
στην Αθήνα και για τους δυο τους, εμφανίσεις που άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις και ενθουσιώδη σχόλια, ο Λεωνίδας Μπαλάφας και ο Πάνος Μουζουράκης αποφάσισαν να στήσουν αυτό το
καλοκαίρι το δικό τους μεγάλο party και να μας προσκαλέσουν
όλους στις πιο χορευτικές και ξέφρενες καλοκαιρινές βραδιές!

Την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010, ώρα 9:00μ.μ.
Ο ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ

Το Κουαρτέτο έχει ήδη εμφανιστεί με επιτυχία σε
πολλά φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού, συλλέγοντας πολύ καλές κριτικές. Θα ακουστούν έργα των: P.
Desmond, A. Piazzolla, N. Piovani, H. Mancini, Sc. Joplin,
J.P. Sousa, Δ. Νικολάου, Μ. Χατζιδάκι κ.α.
Το αποτελείται από: Ευστ. Μαυρομμάτη (σοπράνο σαξόφωνο, καλλ. Διευθ.), Λευτέρη Πουλιού (άλτο σαξόφωνο),
Γεωργία Λιονάκη (τενόρο σαξόφωνο), Μάρκο Καραβά
(βαρύτονο σαξόφωνο

Ο Ψαραντώνης (πραγματικό όνομα Αντώνης Ξυλούρης) έρχεται με το συγκρότημά του στην Παναγία Γκαρικά
στην Κερατέα και τιμά το Φεστιβάλ “Μουσικές του κόσμου
στον ελαιώνα της Κερατέας”.
Αδερφός του θρυλικού Νίκου Ξυλούρη, άγγιξε πρώτη
φορά κρητική λύρα στα δεκατρία του χρόνια, για να εξελιχθεί σε πολυοργανίστα ολκής και να καταλήξει ως μία από
τις σημαντικότερες μουσικές προσωπικότητες των ημερών
μας και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο.
Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως αποτελεί τον
μοναδικό Έλληνα δημιουργό που έχει συμμετάσχει στο
σπουδαίο All Tomorrow’s Parties, το σημαντικότερο ίσως
μουσικό φεστιβάλ του πλανήτη. Συμμετείχε μάλιστα δύο
φορές, την πρώτη στις 27 Απριλίου 2007, στην κεντρική
μουσική σκηνή του Μinehead (UK), με διοργανωτές τους
Dirty Three, έπειτα από προσωπική πρόσκληση του Ellis
Warren, ενώ τη δεύτερη φορά φέτος, τον Ιανουάριο του
2009, στο ΑΤΡ της Αυστραλίας, ύστερα από προσωπική
πρόσκληση του Nick Cave (η συμφωνία έκλεισε τον Ιούνιο
του 2008 στην Θεσσαλονίκη σε κατ’ ιδίαν συνάντηση CaveΨαραντώνη).

Με αποσκευές τα τραγούδια της προσωπικής τους δισκογραφίας, τραγούδια δημιουργών της ανεξάρτητης ελληνικής σκηνής που αγαπούν, αλλά -κυρίως- και με εντελώς απρόσμενες και
εντυπωσιακές διασκευές ξένων κομματιών, οι δύο performer επιδιώκουν να μας στροβιλίσουν με χιούμορ, δυναμισμό και ειλικρίνεια σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη rock, reggae και pop ρυθμούς.
Αν έχετε ακούσει για τα live τους αλλά δεν τους έχετε δει
ακόμη ζωντανά ή αν θέλετε να ξαναζήσετε αυτή την εμπειρία, τότε, την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου στη “Γιορτή Μελιού Κερατέας”.
Πρωταγωνιστούν οι φίλοι μουσικοί:
Κώστας Μαδεμλής: Ηλεκτρική Κιθάρα, Γιάννης Οικονομίδης:
Τρομπέτα, Δημήτρης Τσάκας: Σαξόφωνο, Λευτέρης Βαρθάλης:
Ηλεκτρικό μπάσσο, Τζίμης Σταρίδας: Τρομπόνι, Γιώργος Λειβαδάς: Τύμπανα
Πριν τη συναυλία η Χορευτική Ομάδα του Λυκείου Κερατέας “ΜΑΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ” παρουσιάζει τις:

“Νύχτες Καλοκαιριού”
Απόσπασμα από το Μιούζικαλ “Grease”
*Α’ Βραβείο Φεστιβάλ Χορογραφίας Μαθητών
*Β’ Βραβείο Διαγωνισμού Μοντέρνου Χορού Μαθητών
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Γιορτή Μελιού
Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου
ώρα 8:30μ.μ.

με την

ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

31 ΙΟΥΛΙΟΥ στη Βάρη

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΜΗΤΣΙΑ
Το καλοκαίρι του 2010 γιόρτασε τις τέσσερις δεκαετίες του στο ελληνικό τραγούδι με μα εντυπωσιακή συναυλία στο Ηρώδειο. Το Αθηναϊκό κοινό που έζησε τη μαγική εκείνη βραδιά, τον αποθέωσε. Κι εκείνος με μια διάθεση πάντα φιλική ανανεώνει το ραντεβού του με τους
φίλους του σ’ όλη την Ελλάδα με την φετινή καλοκαιρινή περιοδεία!
Ο λόγος για τον Μανώλη Μητσιά, που το Σάββατο 4
Σεπτεμβρίου το βράδυ θα βρίσκεται για μια μοναδική συναυλία στη “Γιορτή του Μελιού”. Μια εξαιρετική ευκαιρία
για όλους τους κατοίκους της Κερατέας και των γειτονικών Δήμων να ζήσουν μια αξέχαστη βραδιά απολαμβάνοντας όλα εκείνα τα μουσικά «διαμάντια» που κάνουν
τον κόσμο, με το άκουσμά τους και μόνο, να τα σιγοτραγουδά. Τον εκλεκτό ερμηνευτή θα συνοδεύει στη σκηνή
μια καταπληκτική επταμελής ορχήστρα με τους πιο καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς.
Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Σταύρος
Ξαρχάκος, Δήμος Μούτσης, Θάνος Μικρούτσικος, Διονύσης Σαββόπουλος, Σταμάτης Κραουνάκης, Ηλίας Ανδριόπουλος, Άκης Πάνου, Χρήστος Λεοντής, Γιάννης Σπανός,
Μάνος Λοϊζος, είναι μόνο μερικοί από τους συνθέτες,
τραγούδια των οποίων θα ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς. Η «Πιρόγα», η «Ελευσίνα», το «Ποτέ», «Ο Γιάννης
ο φονιάς», τα «Χέρια», το «Μη ρωτάς», η «Μικρή Ραλλού», αλλά και κομμάτια από την τελευταία δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Ένα τσιγάρο και ένας ψεύτης»,
είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια - σταθμούς στη μουσική ιστορία αυτού του τόπου, που θα ακουστούν σ’ αυτή
τη μαγευτική βραδιά. Τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει όχι
μόνο για τη μουσική αλλά και για το μεστό τους στίχο,
μια και τα έγραψαν οι σημαντικότεροι Έλληνες δημιουργοί, όπως οι ποιητές Οδυσσέας Ελύτης, Γιώργος Σεφέρης, Γιάννης Ρίτσος, Μανώλης Αναγνωστάκης, Νίκος Καρούζος, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Ελευθερίου, Λευτέρης
Παπαδόπουλος, Λίνα Νικολακοπούλου.
Αριστουργήματα ερμηνευμένα με τη χαρακτηριστική
εκφραστικότητα ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες τραγουδιστές, του μοναδικού Μανώλη
Μητσιά.

Συναυλία του
Κώστα Χατζή
Το Σάββατο 31 Ιουλίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Νέας
Μάκρης, θα εμφανιστεί για να δώσει μια συναυλία ξεχωριστή, ο
Κώστας Χατζής.
Μαζί του η Μαρία
Αλεξίου και ο
Γιάννης Αλεξανδρινός.
Η συναυλία ξεκινάει στις 9:00μ.μ.
στο αμφιθέατρο
πολιτιστικού και
Αθλητικού πάρκου Νέας Μάκρης.

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Στα πλαίσια του Πολιτιστικού Φεστιβάλ που διοργανώνεται από τον Δήμο Βάρης και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης «Ο Αναγυρούς», το ταξίδι
στις Γειτονιές του Κόσμου για το καλοκαίρι 2010
ολοκληρώνεται το Σάββατο 31 Ιουλίου στην παιδική
χαρά στο Χέρωμα στις 9 το βράδυ όπου θα πραγματοποιηθεί λαϊκή μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Πνευματικού Κέντρου «Ακούρδιστοι».

6 και 7 Αυγούστου ― Ώρα 9:00
Schaubühne Berlin – Τόμας Όστερμαϊερ
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Οθέλλος
ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ
Γιορτές με αγροτικά προϊόντα
από την ελληνική γη
στην Περιφέρεια
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χαράζει μια νέα αναπτυξιακή
προοπτική για τα τοπικά ποιοτικά προϊόντα.
«Με το νέο σήμα και το λογότυπο που εισάγουμε
σε συνεργασία και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
τους κατά τόπους συνεταιρισμούς και παραγωγούς,
στηρίζουμε τοπικές γιορτές που αναδεικνύουν τα
ποιοτικά τοπικά προϊόντα», δήλωσε η Υπουργός
Κατερίνα Μπατζελή.
Τοπικές γιορτές λοιπόν, με προβολή και προώθηση
της μεσογειακής διατροφής και της διατροφικής
αξίας των παραγόμενων τοπικών προϊόντων, εξελλίσονται ανά την Ελλάδα. Ετσι όπου κι αν βρεθείτε,
μπορείτε να παρακολουθήσετε τέτοιες εκδηλώσεις.
Για φέτος το καλοκαίρι, το πρόγραμμα ΓΙΟΡΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ έχει ως εξής:

Σκηνοθεσία Thomas Ostermeier
Σκηνικά Jan Pappelbaum
Κοστούμια Nina Wetzel Μουσική Nils Ostendorf
Βίντεο Sebastien Dupouey
Φωτισμοί Erich Schneider
Στα γερμανικά με ελληνικούς υπέρτιτλους
Παγκόσμια πρεμιέρα
Παραγωγή: Schaubühne am Lehniner Platz
Συμπαραγωγή: Ελληνικό Φεστιβάλ
Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Γκαίτε
Ο Τόμας Όστερμαϊερ δηλώνει έτοιμος και δυνατός να σκηνοθετήσει στην Επίδαυρο και παρουσιάζει, σε παγκόσμια πρεμιέρα, στις 6 Ιουλίου τον εμβληματικό Οθέλλο (1604) του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Είναι η δεύτερη φετινή εμφάνιση στο Ελληνικό
Φεστιβάλ (μετά τον Τζον Γαβριήλ Μπόρκμαν του Ίψεν στην οδό
Πειραιώς, στις 24-27 Ιουνίου) του θιάσου της Σαουμπύνε, που
συνεχίζει τις πρωτοποριακές αναγνώσεις των κλασσικών έργων της παγκόσμιας δραματουργίας και παρουσιάζει έναν διαφορετικό σαιξπηρικό Οθέλλο.
Η τραγωδία του Οθέλλου, του «μαύρου της Βενετίας», έχει
μείνει γνωστή ως η τραγωδία της ζήλιας. Ο Οθέλλος, μαυριτανός αξιωματικός της Βενετίας, έχει παντρευτεί κρυφά με την
νεαρή Δυσδαιμόνα. Όταν ο Οθέλλος αδικεί τον φιλόδοξο
στρατιώτη Ιάγο και δεν τον προάγει στην στρατιωτική ιεραρχία, αυτός θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο εκδίκησης, με σκοπό
να ξυπνήσει στον Οθέλλο την καταστροφική ζήλια. Ο Οθέλλος
πέφτει στην παγίδα και πιστεύοντας ότι η Δυσδαιμόνα τον
απατά τη δολοφονεί και αυτοκτονεί. Ο Όστερμαϊερ, με την
γνωστή ανατρεπτική του ματιά πάνω στους κλασσικούς, επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για το κοινό, κρατώντας μυστικό
το χρώμα του ήρωα και τοποθετώντας στο μέσο της ορχήστρας μία πισίνα με μαύρο πετρέλαιο. Κάμερες από την επί
σκηνής βίντεο εγκατάσταση, κάνουν close up στους ηθοποιούς
και προβάλλουν την εικόνα τους ώστε οι θεατές να μπορούν να
τους βλέπουν όπου κι αν κάθονται.

Μέγαρο - Διεθνές Συνεδριακό
Κέντρο Αθηνών
Δυναμική παρουσία με διακρίσεις στη διεθνή αγορά
Το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής, που
μετρά πέντε χρόνια πλήρους λειτουργίας, συγκαταλέγεται ήδη
ανάμεσα στα σημαντικότερα συνεδριακά κέντρα στην Ευρώπη,
ικανό να φιλοξενεί τα πιο περίβλεπτα και απαιτητικά διεθνή συνέδρια.
Τα επιτυχημένα παγκόσμια συνέδρια που έχει
φιλοξενήσει το Μέγαρο,
του έχουν δώσει τη θέση
ενός πολύ δυναμικού
‘παίκτη’ στη διεθνή αγορά Συνεδρίων, με έντονη
παρουσία σε όλα τα διεθνή φόρα και σειρά ευνοϊκών δημοσιευμάτων
στον ειδικό Τύπο. Τα μεγάλα διεθνή συνέδρια προσελκύουν
εντυπωσιακό αριθμό συμμετεχόντων – ακόμη και σύνεδροι από
150 χώρες ανά συνέδριο – αλλά και μεγάλες προσωπικότητες
παγκόσμιας αποδοχής, επιστήμονες, νομπελίστες, πολιτικούς,
οικονομολόγους, επιχειρηματίες, ανάμεσα τους ο Γενικός
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-Moon και ο Μπιλ
Γκέιτς.
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Συνασπισμός δυνάμεων
Φιλίππου - Πέγκα - Τσαλικίδη
Συνέχεια από τη σελ. 3
να προστατευτεί το περιβάλλον, για
να παραμείνουν δημόσιες και ελεύθερες για όλους τους πολίτες οι
παραλίες μας, για να δημιουργηθούν σημαντικά έργα υποδομής
στην περιοχή μας,
Θα βρείτε όμως και νέα πρόσωπα,
ενεργούς πολίτες με φρεσκάδα,
δημιουργική σκέψη, με γνώση και
ικανότητες, με νέες ιδέες, κέφι και
ενθουσιασμό και πάνω από όλα με
αγάπη και διάθεση προσφοράς για
τον τόπο μας, που μπορεί και πρέπει να αποτελέσουν τη συνέχεια
για το αύριο.
Θα βρείτε επίσης πολίτες που
έχουν διακριθεί και αναγνωριστεί
στο χώρο της εργασίας, της επιστήμης, του πολιτισμού, του αθλητισμού.
Τη Δημοτική μας Παράταξη την
αποτελούν εν γένει συμπολίτες
μας που η δημόσια στάση τους και
συμπεριφορά ενισχύουν και στηρίζουν την κοινωνία των πολιτών, την
Τοπική Δημοκρατία.
Είναι ήδη μια έτοιμη ομάδα δουλειάς, που δίνει την υπόσχεση να εργαστεί με συνέπεια για το αύριο.
Ο «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» είναι επίσης ένας συνδυασμός πολιτών από όλους τους πολιτικούς
χώρους και όλες τις δημοτικές
ενότητες, προσανατολισμένος και

αποφασισμένος να οδηγήσει το
νέο Δήμο σε δρόμους δημιουργικούς, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες, τις προτεραιότητες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε περιοχής μας.

Τι ΔΕΝ είναι ο
“Σαρωνικός Συνεργασία”
Ο “Σαρωνικός Συνεργασία” δεν είναι ούτε κυβερνητική, ούτε κομματική παράταξη.
Εμείς ούτε κουβαλάμε, πολύ περισσότερο, ούτε επικαλούμαστε κυβερνητικές ταυτότητες, θέσεις και
περγαμηνές για να υποστηρίξουμε
την ύπαρξή μας, την προσφορά
μας, το όραμά μας.
Δεν επικαλούμαστε και πολύ περισσότερο δεν προβάλουμε τις κομματικές μας ταυτότητες για να σας «εξαναγκάσουμε» να πειθαρχήσετε σε
οποιοδήποτε κομματικό καθήκον.

Δηλώνουμε τον απερίφραστο σεβασμό μας στα πολιτικά κόμματα
και το Εθνικό Κοινοβούλιο.
Δηλώνουμε όμως απερίφραστα την
αντίθεσή μας στην κομματικοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δηλώνουμε αμετανόητοι εραστές
της Τοπικής Δημοκρατίας και της
ελεύθερης έκφρασης της κοινωνίας
των πολιτών.
Των πολιτών, που βρίσκουν λόγους
και τρόπους να οραματιστούν και
να εμπνευστούν, να συνεργαστούν
για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο τους. Που συνέρχονται, συνδιαλέγονται, συναποφασίζουν και συμπράττουν για τον τόπο τους, με
γνώμονα την καλυτέρευση της κοινής μας καθημερινότητας, την προώθηση της ήπιας ανάπτυξης, της
παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της τοπικής δημοκρατίας».
Στη συνέχεια ο Πέτρος Φιλίππου
παρουσίασε τις δέκα δεσμεύσεις
του συνδυασμού απέναντι στους
πολίτες, τις οποίες δημοσιεύσουμε
σε επόμενη έκδοση.
Στη συνέχεια παρουσίασε τους
υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους και φίλους του συνδυασμού,
και κάλεσε όποιον άλλον ήθελε να
τους πλαισιώσει. “Είμαστε ανοιχτοί
σε όλους”. τόνισε.

Ο Κοινοτάρχης της Π. Φώκαιας Μανώλης Τσαλικίδης
... Απόψε εδώ, συναντώνται οι πέντε μας πόλεις Καλύβια,
Σαρωνίδα, Ανάβυσσος, Κουβαράς, Παλαιά Φώκαια.
Μια συνάντηση τόπων, ανθρώπων και ελπίδων, μια συνεργασία που σηματοδοτεί το ξεκίνημα, μιας νέας εποχής για
τον τόπο μας. Το δήμο Σαρωνικού.
Πριν από περίπου 10 χρόνια ξεκινήσαμε στην πόλη μας μια
κοινή προσπάθεια. Οι εκλογές του 2002 μας έδωσαν τη δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερη όρεξη.
Το 2006 οι συμπολίτες μας, μας έδωσαν την ευκαιρία να κάνουμε, την αγάπη μας για την Παλαιά Φώκαια πράξη.
......
Σήμερα, σχεδόν 4 χρόνια μετά, μπορούμε να κοιτάζουμε
τους πολίτες της Παλαιάς Φώκαιας στα μάτια, έχοντας, είτε υλοποιήσει, είτε προγραμματίσει ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματός μας.
Αναφέρθηκε επιγραμματικά σε μια σειρά έργα που έγιναν
και άλλα που έχουν δρομολογηθεί και θα γίνουν, όπως:
― η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Κοινότητας,
― το κλείσιμο της παράνομης χωματερής μετά από 32
χρόνια λειτουργίας.
― Μισό εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και αξιοποίηση του χώρου,
της παλιάς χωματερής.
― 2.500.000 για την ολοκλήρωση του αλιευτικού καταφυγίου.
― 2.500.000 € από το ΕΣΠΑ για την κατασκευή δικτύου
ομβρίων, που θα ξεκινήσει στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Ο Μανώλης Τσαλικίδης ανάμεσα στο πλήθος.

Οι αλλαγές που φέρνει το σχέδιο Καλλικράτης είναι μεγάλες και καθοριστικές. Οφείλουμε όλοι μας, μέσα σ΄ αυτό
το νέο μοντέλο αυτοδιοίκησης και μέσα από το νέο μας Δήμο να συνεχίσουμε το έργο μας, να είμαστε κοντά στους
συμπολίτες μας, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που
μας προσφέρονται, να λύσουμε τα προβλήματα.
... Το ζήτημα λοιπόν για εμάς, είναι η συνέχεια.
Η συνέχεια, τόσο σε επίπεδο έργων, όσο και σε επίπεδο
ήθους, αξιοκρατίας, συνέπειας και διαφάνειας.
...
Και ο λόγος που βρισκόμαστε απόψε εδώ, δίπλα στον Πέτρο Φιλίππου, είναι, ότι η πολυετής παρουσία, εμπειρία και
προσφορά του στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και το ήθος
που έχει όλα αυτά τα χρόνια καταθέσει στην διαδρομή του,
μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι γι’ αυτή τη συνέχεια.

Της ομιλίας του Πέτρου Φιλίππου
προηγήθηκαν οι δύο συνεργάτες
του, νυν Κοινοτάρχες, της Σαρωνίδας Ανδρέας Πέγκας και της Π. Φώκαιας Μανώλης Τσαλικίδης, στιγμιότυπα των οποίων παρουσιάζουμε παρακάτω.

Ο Κοινοτάρχης
Σαρωνίδας
Αντρέας Πέγκας
Με το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
υποχρεωθήκαμε οι πέντε οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνένωση
και αποτελούμε τον ενιαίο Δήμο Σαρωνικού, με πάνω από 300 νέες αρμοδιότητες. Θα απαιτηθεί η έκδοση πάνω από
25 Νομοθετικών Διαταγμάτων και περισσότερων από 50 Υπουργικών Αποφάσεων.
Στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε στις προοπτικές και απαιτήσεις του
Νέου Δήμου, συγκροτήσαμε το Συνδυασμό «Σαρωνικός – Συνεργασία», με αρχηγό τον Πέτρο Φιλίππου, με μεγάλη
εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
…
Σ’ αυτούς που ρωτούν ποια είναι η πολιτική μας ταυτότητα, τους απαντούμε «Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Ο Νέος Δήμος Σαρωνικού δεν αντέχει

Ο Ανδρέας Πέγκας συνομιλεί με φίλους μετά την εκδήλωση.
σε πειραματισμούς και κομματικές καταμετρήσεις. Χρειάζονται έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη. Γι αυτό ενωθήκαμε όλοι εμείς με τον Πέτρο Φιλίππου
στο συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ».
Ο Νέος Δήμος θέλει οργάνωση.
Εγώ ειδικότερα με τον Πέτρο Φιλίππου
συνεργαζόμουν όλα αυτά τα χρόνια.
Εκείνος πάντα από τη θέση του Δημάρχου και εγώ από τις θέσεις του Διευθυντού Νομαρχίας.
Κλείνοντας ανακοίνωσε ότι «ο Παραλιακός Πεζόδρομος που κάνουμε στη Σαρωνίδα θα τον επεκτείνουμε ώστε να
αποτελέσει τον ενωτικό κρίκο σε ολόκληρο το Δήμο Σαρωνικού».
Αννα Μπουζιάνη

«ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΚΑΛΥΒΙΑ
1. ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
– ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
7. ΔΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
11. ΚΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
12. ΚΑΡΝΑΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
13. ΚΟΛΑΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
14. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
15. ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (του Δημ.)
17. ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. (του Σταμ.)
18. ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΠΕΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΛΙΛΗ
20.ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
21.ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22.ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ ΑΝΤΖΥ
23.ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΡΙΤΑ
24.ΣΥΡΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
25.ΣΥΡΡΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
26.ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
1.ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4.ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

6.ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8.ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
9.ΠΑΛΤΑΛΙΔΟΥ–ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ
10.ΠΛΕΞΙΔΑ ΕΛΕΝΗ
11.ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12.ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ
13.ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14.ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15.ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
16.ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
17.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18.ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
1.ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
2.ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
5.ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
6.ΤΖΑΒΟΥΡΗ ΕΥΗ
ΣΑΡΩΝΙΔΑ
1.ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2.ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3.ΓΡΙΖΙΩΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
4.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
5.ΜΠΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
7.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ
1.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ – ΣΗΜΙΤΖΗ ΕΥΗ
2.ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3.ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4.ΚΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Τριγμούς από το δημοσίευμα για νέο συνδυασμό στη Βούλα
Εσωκομματικούς τριγμούς προκάλεσε το ρεπορτάζ του προηγούμενου φύλλου
μας με θέμα τις δημοτικές εκλογές και τίτλο “Συνδυασμός προοπτικής κυοφορείται στα 3Β”. Τριγμούς και στα δύο κόμματα που αναφέραμε, Συνασπισμό και
ΠΑΣΟΚ. Απανωτά ήταν τα τηλεφωνήματα που πέσανε. Αλλοι για να μάθουν ποιος μας έδωσε τις πληροφορίες(!) και άλλοι για να μας ...φοβίσουν, που γράφουμε χωρίς στοιχεία. Μας βομβάρδισαν ότι θα μας στείλουν επίσημες ανακοινώσεις διάψευσης, αλλά επίσημες ανακοινώσεις δεν λάβαμε.
Εφτασαν στα γραφεία μας δύο επιστολές· καμία επίσημη. Αυτή της Σ.Ε. της ΔΟ
ΠΑΣΟΚ Βάρης, που υπογράφει μεν ο Γραμματέας Βασίλης Σιαμέτης, αλλά δεν

ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ;
Από τον Χαράλαμπο Φωσκολάκη, Μέλος της Πολιτικής
Γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής
Αττικής του ΣΥΝασπισμού, λάβαμε επιστολή στην
σημειώνει: «δηλώνουμε ότι οι Οργανώσεις του Συνασπισμού Βούλας και Βάρης ΔΕΝ κινούνται στην ίδια
κατεύθυνση υποστήριξης του κ. Σκουμπούρη».
Η κατεύθυνση στην οποία κινείται ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ είναι
άλλη. Είναι αυτή της υπεράσπισης των κοινωνικών/πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών και του δημόσιου
χώρου, που δέχονται βάναυση επίθεση από
Τρόικα/ΔΝΤ/Κυβέρνηση.
Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα
υποστηρίξει δημοτικά σχήματα και θα συμμετάσχει με
υποψηφίους που κινούνται ξεκάθαρα στην παραπάνω
κατεύθυνση.

Σ.Σ. Επίσημη ανακοίνωση δεν λάβαμε, γιατί ένα μέλος
της Νομαρχιακής, δεν νομίζω να εκπροσωπεί το Δ.Σ.
της Νομαρχιακής Επιτροπής.

έχει παρθεί καμία απόφαση σχετική και έχει πολυ καιρό να συνεδριάσει η Σ.Ε.,
όπως μπορούμε καλά να γνωρίζουμε. Η δεύτερη του Συνασπισμού, υπογράφεται από ένα μέλος της Γραμματείας της Νομαρχιακής, τον Χ. Φωσκολάκη. Αρα
και εδώ δεν υπάρχει απόφαση του Νομαρχιακού οργάνου.
Ακόμη λάβαμε επιστολή και από τον Γιάννη Σκουμπούρη την οποία και αυτή δημοσιεύουμε. Επομένως θεωρούμε ότι σωστά γράψαμε, και αναμένουμε να επαληθευθούμε ή να διαψευσθούμε από τα γεγονότα.
Παρουσιάζουμε μέρος των επιστολών και για να αποφύγουμε την επανάληψη
και για επάρκεια χώρου.

Αγαπητή κα Μπουζιάνη
Με έκπληξη διάβασα το σχετικό σας δημοσίευμα της 24ης Ιουλίου, σχετικά με
την «κυοφορία νέου συνδυασμού των
προοδευτικών δυνάμεων των 3Β, με υποψήφιο τον Γ. Σκουμπούρη», σύμφωνα με
έγκυρες πληροφορίες σας.
Χωρίς καμία διάθεση από μέρους μου να
αμφισβητήσω τις πηγές των πληροφοριών σας (πως άλλωστε θα γράφατε το
συγκεκριμένο κείμενο χωρίς πληροφορίες;), θα ήθελα να δώσω τη σωστή πληροφόρηση στο μέρος του δημοσιεύματος
που με αφορά, επειδή έχω προσωπική
άποψη που στηρίζεται μάλιστα σε έγγραφα στοιχεία.
Σαν Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΑΣΟΚ Βάρης, μαζί με
τους δύο άλλους Γραμματείς, της Βούλας

και της Βουλιαγμένης και με άλλα μέλη
των Σ.Ε., εξετάσαμε τις υποψηφιότητες
που έχουν ζητήσει ή έχουν ετεροπροταθεί για να τους δοθεί η στήριξη του ΠΑΣΟΚ στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.
Για τη σωστή λοιπόν πληροφόρηση των
αναγνωστών της εφημερίδας, αναφέρω
ότι η όλη διαδικασία γίνεται με συντεταγμένο τρόπο, στη βάση κριτηρίων που
αναφέρονται ρητά ΜΟΝΟ επί της καταλληλότητας ή όχι των υποψηφίων, όπως
ρητά καθορίζει η σχετική εγκύκλιος του
Γραμματέα του Κινήματος.
Στη συγκεκριμένη λοιπόν σύσκεψη αποφασίσαμε ομόφωνα, ότι δύο από τις τρεις
υποψηφιότητες που είχαμε να εξετάσουμε κάλυπταν απόλυτα τα κριτήρια. Κάθε
άλλη κρίση, αξιολόγηση ή πρόκριμα μεταξύ των δύο υποψηφίων δεν ήταν επι-

Γραμματέας της ΣΕ της ΔΟ ΠΑΣΟΚ Βάρης

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ

Για μια καθαρή πόλη...
Μία όμορφη πόλη, μία καθαρή πόλη είναι η πόλη που
αξίζουν οι δημότες-πολίτες της Βάρης! Όλοι μαζί μπορούμε να προσπαθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή, επισημαίνει η Αντιδήμαρχος Δ. Σουτόγλου.
Eκκληση απευθύνει στους δημότες-κατοίκους της Βάρης η αντιδήμαρχος να βγάζουν τα ογκώδη αντικείμενα
που επιθυμούν να περισυλλέξουν οι υπηρεσίες καθαριότητας, αφού πρώτα συνεννοηθούν τηλεφωνικά με το
εργοτάξιο του Δήμου (Κων.& Παν. Λογοθέτη 2).
Για τον σκοπό αυτό μπορούν να επικοινωνούν από τις
07:30 έως τις 14:30 από Δευτέρα έως και Παρασκευή
στο τηλ.: 213 2030471.

1. Σας ευχαριστώ για την αναφορά που κάνατε στο προηγούμενο φύλλο σας, σχετικά με την αναγκαιότητα συγκρότησης στο νέο Καλλικρατικό Δήμο μας, ενός ενιαίου
προοδευτικού μετώπου, με πολιτικά και προγραμματικά
χαρακτηριστικά.
2. Επί των αναφορών σας για τη διαδικασία του ΠΑΣΟΚ
και των οργάνων του, σχετικά με τη στήριξη υποψηφίου
Δημάρχου στην περιοχή μας, όπως γνωρίζετε δεν συμμετείχα σε καμία από αυτές. Επιπλέον η όλη διαδικασία δεν
έχει ολοκληρωθεί, οπότε όλοι οι υποψήφιοι συμμετέχουν
ισότιμα σε αυτήν. Εκτιμώ δε, ότι θετική αξιολόγηση από
τα όργανα του ΠΑΣΟΚ, πέραν εμού, είχαν και άλλοι υποψήφιοι.
3. Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή, θέλω να σας δηλώσω ότι σέβομαι πλήρως τις άλλες κατατεθείσες υποψη-

ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
Ο Δήμος Βάρης ενημερώνει τους κατοίκους ότι τα θερινά δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας Βάρης έχουν ως εξής:
• ΒΑΡΚΙΖΑ-ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ-ΔΙΛΟΦΟ-ΧΕΡΩΜΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
07.45 - 08.45 - 09.45 - 10.45-11.45
Αφροδίτης, Θησέως, Βορεάδων, Βορέου,
Αχιλλέως, Θησέως, Κυβέλης, Παραλιακή,
Βασ. Κων/νου, Υπ΄της, Πανός, Ι. Ναός Πέτρου &
Παύλου, Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτης,
Α. Παπανδρέου, 25ης Μαρτίου,
Λ. Βαρης - Κορωπίου, Βάρκιζα.

τρεπτή από την εγκύκλιο και ούτε έγινε.
Όπως επίσης δεν έγινε και καμία ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα της σύσκεψης,
δύο από τις τρεις υποψηφιότητες καλύπτουν όλα τα κριτήρια, καταγράφτηκε σε
πρακτικό και διαβιβάστηκε στη Νομαρχιακή Επιτροπή (ΝΕ), για να συνεχιστεί και
εκεί η ίδια ακριβώς διαδικασία.
Από όσο δε είμαι σε θέση να γνωρίζω,
ίδια ήταν και η πρόταση της ΝΕ προς την
Περιφερειακή Επιτροπή. Δηλαδή, και οι
δύο υποψηφιότητες από τις τρεις πληρούν τα κριτήρια.
Κατόπιν των παραπάνω αντιλαμβάνεστε
ότι η αναφορά στο δημοσίευμά σας δεν
ανταποκρίνεται στην αλήθεια και την
απορρίπτω κατηγορηματικά.
Φιλικά
Βασίλης Σιαμέτης

• ΚΟΡΜΠΙ-ΜΗΛΑΔΕΖΑ-ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
08.00 -09.00 -10.00 -11.00 -12.00
Βάρκιζα, Βασ. Κων/νου, Αθ. Διάκου, Σπάρτης,
Δεληγιάννη, Αρετής, Πηγάδι, Αιγαίου, Τριπόλεως,
Μεταναστών, Υμηττού, Ξάνθης, Κολοκοτρώνη,
Δημητσάνας, 28ης Οκτωβρίου - Jumbo Βάρης-Κορωπίου, Βάρης - Κορωπίου, Βάρκιζα.

φιότητες, τις θεωρώ ισοδύναμες στη διαδικασία επιλογής, της οποίας το αποτέλεσμα έχω δηλώσει ότι θα σεβαστώ απόλυτα.
4. Επιπλέον θεωρώ ότι των προσώπων προηγούνται οι
πολιτικές. Η περιοχή μας χρειάζεται μία σύγχρονη τοπική
πολιτική θεώρηση και οραματισμό και αντίστοιχη γνώση
και εμπειρία για την υλοποίησή της. Ο προοδευτικός χώρος διαθέτει μεγάλα αποθέματα δυνάμεων και ικανούς
εκπροσώπους, που θα διασφαλίσουν αυτό το μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα.
5. Γι’ αυτούς τους λόγους, προσωπικά αισθάνομαι απολύτως αλληλέγγυος με τους άλλους υποψηφίους στη διαδικασία του ΠΑΣΟΚ και δεσμεύομαι, από οποιαδήποτε θέση,
να προσπαθήσω να συνεισφέρω στη ενιαία συγκρότηση
του μεγάλου προοδευτικού χώρου του νέου Δήμου μας.
Με εκτίμηση
Ι. Σκουμπούρης
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Υπό κατοχή
Οι Γερμανοί ξανάρθανε αγκαζέ με τους Αμερικάνους και έκαναν κατοχή στη χώρα.
Μια ιδιότυπη κατοχή χωρίς τανκς και φυσεκλίκια. Με
τα δολλάρια και τα ευρώ, που μας δάνεισαν και που
τόσο αβασάνιστα υπογράψαμε ό,τι μας πάσαραν για
να πάρουμε το χρήμα, παρ’ ότι υπήρχαν προσφορές
και από αλλού, τις οποίες αγνοήσαμε.
Ετσι σήμερα αποκαλύπτεται ότι η χώρα βρίσκεται
υπό πλήρη κατοχή όπως διαβάζουμε στα παραρτήματα του Μνημονίου: “Ούτε ο δανειολήπτης ούτε τα
περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδο-

σίας, κατάσχεσης-συντηρητικής ή αναγκαστικής...
Με ...τις υγείες μας!

Ταραχή στις
τοπικές οργανώσεις!
Λοιπόν, όταν το έγραφα, δεν φανταζόμουν ότι θα
προκαλούσε τέτοια ταραχή στις κομματικές οργανώσεις ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
Μιλάω για το ρεπορτάζ που αφορούσε τη συσπείρωση δυνάμεων για μία νέα υποψηφιότητα για το
Δήμο με τα 3Β (δεν έχει όνομα!!).
Τα τηλέφωνα έπεσαν βροχή. Πού βρήκατε τις πληροφορίες, ποιος σας τα είπε και άλλες τέτοιες αφελείς ερωτήσεις.
Ο δημοσιογράφος, ακούει, οσφραίνεται και προβλέπει βάσει των στοιχείων που συγκεντρώνει. Μπορεί
οι προβλέψεις να μην επαληθευθούν, αλλά μπορεί
και να επαληθευθούν.

Τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης,
ένοχος καταλύτης στη διαμόρφωση
της σημερινής κοινωνίας
«Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, παίζουν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο στη
συνείδηση του ανθρώπου»
Δ. Τσαρδάκης*
Αυτές τις μέρες, μέρες εποχής ραστώνης και χαλάρωσης, ξανάπιασα τα βιβλία του Δ. Τσαρδάκη.
Για να διαβάσεις αξιόλογο βιβλίο, πρέπει να είσαι ήρεμος και να αισθάνεσαι
ικανός, όχι μόνο για αφομοίωση, αλλά
να βρίσκεσαι και σε εγρήγορση για
κριτική και αντίφαση. Εκεί δε είναι το
μεγαλείο του βιβλίου: σε προκαλεί για
μια κατ’ ίδίαν συζήτηση, που καταλήγει
σε αυτοκριτική και αυτοέλεγχο και δι
αυτού, στην ευκαιρία επανάκτησης τυχόν αξιών, που άφησες να σου διολισθήσουν σε μια κυριάρχηση ενστίκτου
και πάθους.
Είναι απογοήτευση να βλέπεις τα ράφια των βιβλιοπωλείων, να προβάλουν
πάντοτε το ευπώλητο έγγραφο προϊόν
και να στερούνται των καλών βιβλίων.
Ανοίγοντας το βιβλίο “Αστρολογία και
Αποκρυφισμός” του Δ. Τσαρδάκη, λεηλάτησα με σεβασμό το κεφάλαιο
“Μ.Μ.Ε. και Κοινωνικοποίηση της Σκέψης”. Από εκεί σας μεταφέρω κάποιες
θέσεις και ιδέες του συγγραφέα.
«Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας» διαβάζω,
«συνθέτουν μια ελκυστική αφήγηση».

...
Προσέξατε αυτό το “ελκυστική”. Είναι
κάτι που σκόπιμα θα σου κινήσει την
προσοχή, θα σου ατονήσει τον έλεγχο
και θα σε παρασύρει στις δικές του
ατραπούς. Ελκυστικό και προκλητικό
τόσο “ώστε συγκρουόμενο με την συνειδησιακή σου λογική, να υπερισχύσει σε αυτή” …
...
«Οι ελκυστικές αφηγήσεις» - στη γενικότερη τους έννοια προφανώς, θα
υπονοεί ο συγγραφέας – «είναι το υλικό επάνω στο οποίο, η κοινωνία δημιουργεί πρότυπα και καθοδηγεί συμπεριφορές».
Το ερώτημα, που προκύπτει για μένα
είναι «Ποιά, τι λογής και σε ποιό μέτρο
θα πρέπει να είναι επιτρεπτά αυτά τα
πρότυπα και ποιος οφείλει να βάζει
τους κανόνες του παιχνιδιού, αφού
όπως εξυπακούεται η όποια δελεαστική πρόκληση μίμησης, προαναγγέλλει
όχι μόνο την εικόνα μιάς αυριανής κοινωνίας αλλά και την πιθανή συγκρουσιακή επανάσταση μιάς όχι και τόσο
ευκαταφρόνητης μερίδας του λαού,
του λαού εκείνου που αγωνιά στο μεροκάματο, και κρατά τα “μπόσικα”,
όπως λέγεται στο καράβι.
Κατά τον Αριστοτέλη τα πρότυπα αυτά
πρέπει να δίνονται από την “Πολιτεία”.

Επειδή πολλά έχουμε δει, και επειδή και τα δύο κόμματα έχουν μέσα στα σπλάχνα τους, “αντιπάλους”,
ας κρατούν μικρό καλάθι, αυτοί που σκίζουν τα ιμάτιά τους, περί του αντιθέτου.

Η Ρεπούση ξαναχτύπησε
Σαν την λερναία ύδρα· της κόβεις ένα κεφάλι, φυτρώνουν δύο. Εκεί που αναγκάστηκαν να διορθώσουν το βιβλίο του Δημοτικού της κας Ρεπούση ήρθε ως ειδική σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας
πλέον, να μας μιλήσει για τα Ιμια, ότι τα διεκδικούσαμε!!! Από ποιούς άραγε;
Στα Ιμια που χάθηκαν τρία παληκάρια και που δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στο βιβλίο!
Πότε θα καταλάβουν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου
Παιδείας και της Κυβέρνησης γενικότερα ότι η κα.
μόνο συμφορές μπορεί να φέρει;
Εκτός βέβαια και δεν θέλουν να καταλάβουν.
Εκτός αν είναι κι αυτοί στην ίδια γραμμή πλεύσης!

Λέγοντας δε “Πολιτεία” εννοούμε την
εξουσία εκείνη, που εντεταλμένη από
τον πολίτη, διατάσσεται όχι μόνο να καθορίζει τα όρια της Ηθικής και της Αρετής, αλλά και να τα υπηρετεί συνάμα.
Γιατί όπως λέγει πάλι ο Αριστοτέλης
στην “Πολιτεία” (Πολ. VI 4, 1318 b 39
κ.ε), «στον κάθε άνθρωπο υπάρχει κάτι το κακό και ότι, για τον λόγο αυτόν,
είναι χρήσιμος (και αναγκαίος) ο έλεγχος των αρχόντων».
Βέβαια υπάρχει η ‘’άλογη’’ παραδεκτή
πλευρά του πλήθους, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να καταλήξομε
στο ακραίο συμπέρασμα του ‘’homo homini lupus’’, ο άνθρωπος ανθρώπω λύκος, δηλαδή ο άνθρωπος όταν επιτεθεί
στον άνθρωπο γίνεται λύκος, αλλά και
ανοίγεται
σε ‘’bellum omnium in
omnes’’, ήτοι σε πόλεμο μόνος εναντίον όλων. Και πάλι ο Αριστοτέλης επιμένει λέγοντας, ναι ο άνθρωπος μπορεί
να είναι “το άριστον των ζώων”, αλλά
όταν απομακρυνθεί από τον νόμο και το
δίκαιο, γίνεται το “χειρότερον όν”, γίνεται η “αδικία έχουσα όπλα”.
Στην “Πολιτεία’’ τη δική του ο Πλάτων,
σε διάλογο του Σωκράτη με τον Γλαύκωνα, αφήνει τον τελευταίο να διατυπώνει ότι «οι άνθρωποι είναι καλοί μόνο και μόνο, επειδή στην αντίθετη περίπτωση, είτε θα έχαναν τα πλεονεκτήματα τους, είτε θα τους επιβάλλονταν ποινές, ή και τα δύο». Ξαναρχόμαστε λοιπόν σε αυτό που είπαμε πιο
πάνω, ότι δηλαδή, αφού οι άνθρωποι
άγονται και φέρονται μόνο από το
προσωπικό τους συμφέρον κάποιος ή
κάποιο θεσμοθετημένο όργανο θα
πρέπει να τους ελέγχει, να τους συνετίζει και να τους χαλιναγωγεί και στην
προκειμένη περίπτωση αυτό το ανώτερο εκπροσωπείται από την ΠολιτείαΚράτος. Φυσικά την επιλεγμένη από
τον πολίτη.

Ποια “Πολιτεία” όμως όταν το προφίλ
της είναι γκρίζο και οι πολιτικοί της
γκρίζοι σε βίο και σε αποφάσεις. Το
σκοτεινό της πολιτικής εικόνας αρχίζει
από την συνεχιζόμενη ανεύθυνη ειδησεολογία επί ζωτικών του ΄Εθνους θεμάτων και συμπληρώνεται με παλινωδίες άρθρων που αναιρούν νομοθετημένες αποφάσεις, και αφήνουν ανοικτή την κερκόπορτα εκδούλευσης
υπόπτων συμφερόντων.
(Η χαμηλή σύμπλευση σε θέματα εκπαιδευτικής ανικανότητας είναι πασιφανής τόσο στην παλινωδία καθιέρωσης ενός σταθερού εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στην κωμική εικόνα,
όταν έντυπα πορνογραφικού περιεχομένου χαρακτηρίζονται σαν “μορφωτικά” και τυγχάνουν εκπτωτικής φορολόγησης. Και όταν μητέρες(;) έσυραν
τις κόρες τους προσκύνημα σε γυναίκες ελευθερίων ηθών, και τα ανήκουστα συμβαίνοντα γνωστοποιήθηκαν
από την γυάλινη οθόνη, η Γκρίζα Πολιτεία συμπεριλαμβανομένης και της
Εκκλησίας αποσιώπησαν). Σ’ εμένα βέβαια δεν κάνουν εντύπωση αυτά, γιατί
ξέρω πως το γκρίζο δεν γίνεται λευκό.
Μια φορά ελευκάνθη με το φραγγέλιο
Κάποιου, αλλά και Αυτόν, το κατεστημένο τον εξόντωσε.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
―――――――
Βιβλιογραφία
1) Δ. Τσαρδάκης (αναπληρωτής καθηγητής
Παν/μίου Πατρών) άλλα έργα του “Γέννεση
του Κοινωνικού ανθρώπου 1993, “Μια ανατομία της ιδεολογίας 1987”, “Κοινωνική θεωρία των ρόλων 1992”, “Απόκλιση και εκρεμμότητα” 1994, “Εξορκίζοντας τα ΜΜΕ
1998”, “Αστρολογία και Αποκρυφισμός”,
Εκδ. Σκαραβαίος 2002
2) W . Kullman “Η Πολιτική Σκέψη του Αριστοτέλη”, ΜΙΕΤ. 2003
3) H. L awson –Tancred “Η Πολιτεία του Πλάτωνα και ο Ελληνικός Διαφωτισμός”, Εκδ.
Περίπλους 1998
4) Ζαν Μισεά “Η Εκπαίδευση της Αμάθειας”.
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Συγκλονισμένη άκουσα την περασμένη Δευτέρα,την είδηση της δολοφονίας ενός γενναίου και
ατρόμητου δημοσιογράφου, ενός νέου ανθρώπου, που τόλμησε να τα βάλει με το σάπιο κατεστημένο. Μόνος του, κινούμενος πάντα από βαθύτατο αίσθημα ευθύνης, για το λειτούργημά του
και διαπνεόμενος από ανεξάντλητο πνεύμα δικαιοσύνης, ο Σωκράτης Γκιόλιας δεν δίστασε ούτε
στιγμή, να έλθει αντιμέτωπος με το σκοτεινό
πρόσωπο της εξουσίας, οποιασδήποτε μορφής.
Αγωνιστής από μικρός και προερχόμενος από πολύτεκνη οικογένεια, πήρε τη ζωή του στα χέρια
του, από την ηλικία των 19 ετών. Έμαθε να παλεύει όρθιος, να αντιστέκεται όρθιος κατά της
από παντού προερχόμενης βίας, να λέει πάντα τα
πράγματα με το όνομά τους και να μην υποκύπτει
ποτέ, πέφτοντας στα γόνατα, παρακαλώντας και
γλύφοντας. Ενας λεβέντης μ’ όλη την σημασία
της λέξεως! Δεν τον ήξερα ούτε και εξ αποστάσεως, δεν γνώριζα ούτε και το πρόσωπό του, αν
και τον είχα δεί κάποιες φορές, από πλάνα τηλεοπτικών συνεργείων, αλλά και από τα δικαστήρια,
τότε που τόλμησε να τα βάλει με το μεγαθήριο
του τύπου, τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο!
Ομως, δεν μου είχε κάνει τότε ιδιαίτερη εντύπωση, διότι θεώρησα ότι ήταν μια συνηθισμένη
επαγγελματική κόντρα μεταξύ συναδέλφων και
έτσι δεν αποτύπωσα το πρόσωπό του στην μνήμη μου! Πέρασε και ξεχάστηκε, όπως χιλιάδες
άλλα πρόσωπα, που συνάντησα ποτέ στην ζωή
μου! Παρ’ όλα αυτά, χωρίς να τον ξέρω προσωπικώς και χωρίς να ξέρω ποιός κρύβεται πίσω
από το blog “troktiko”, τον θαύμαζα απεριόριστα
και επικροτούσα τα δημοσιεύματά του, παίρνοντας θάρρος και αισιοδοξία από το γεγονός, ότι
πράγματι υπήρχε και κάποιος άλλος Ελληνας
αφυπνισμένος και αγανακτισμένος, όπως εγώ
και αρκετοί ακόμη άλλοι! Ολοι αυτοί που δεν πι-
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στεύουμε ούτε την προπαγάνδα των μήντια ούτε
τα στημένα γκάλλοπ και τις στημένες συνεντεύξεις όλων αυτών που κατάντησαν την Ελλάδα,
έναν φρικτό οίκο ανοχής, στον οποίον εκπορνεύεται η τιμή και η αξιοπρέπειά μας ως πολιτών,
τα ατομικά και κοινωνικά μας δικαιώματα και η
υπόστασή μας ως έθνους!
Εννοώ και υπογραμμίζω κάθε μία λέξη της
προηγούμενης πρότασής μου, που είναι τμήμα
του σχολίου μου, για το θάνατο αυτού του νέου ανθρώπου σε κάποιο άλλο μπλόγκ, αφού το
δικό του, ανέστειλε τη λειτουργία του! Μα γιατί συνέβη αυτό το κακό; Ποιός όπλισε τα χέρια
των ψευδεπίγραφων τρομοκρατών εναντίον
μιάς ελεύθερης και αδούλωτης στο χρήμα, φωνής, σιγώντας την για πάντα με αυτόν τον
άνανδρο τρόπο;
Ποιός ταρακουνήθηκε, γιατί τρόμαξε; Φοβήθηκε τις αποκαλύψεις που θα έκανε ο Σωκράτης
με στοιχεία και ονόματα; Ομως γιατί: Μέχρι
τώρα τόσα λέγονται και γράφονται χωρίς να
ιδρώνει το αυτί κανενός. Ολα περνούν, ας μου
επιτραπεί η έκφραση, στο ντούκου! Κανείς δεν
φιλοτιμείται, κανείς δεν παραιτείται, κανείς
δεν μπαίνει φυλακή, οι κλεφτες απολαμβάνουν ανενόχλητοι τα κλεμμένα, οι βουλευτές
και οι πολιτικοί μια χαρά περνούν όλοι, βολε-

Το μεγάλο κόλπο κατοχής και εκποιήσεως της Ελλάδας, που παίχτηκε πάνω στις πλάτες του αποπροσανατολισμένου λαού της και
με την ανυποψίαστη συμμετοχή
του 44% των Ελλήνων ψηφοφόρων, σχεδιάστηκε μεθοδικά από
τους μεγάλους θηρευτές του πλανήτη εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια. Πρόδρομοι και προπομποί του υπάκουου Γ.Α.Π.
οι Κ. Σημίτης και Κ. Καραμανλής. Ο πρώτος του παρέδωσε το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κι ο δεύτερος την κυβέρνηση. Το νεύμα του Καίσαρα από το υπερατλαντικό θεωρείο του προηγήθηκε και των
δύο παραδόσεων εξουσίας. Ήταν το ίδιο νεύμα που είχε χρίσει τον Γ.Α.Π. υπουργό Εξωτερικών το 1999, μετά την κατάπτυστη –διατεταγμένη και αυτή από τον Καίσαρα- παράδοση
του Οτσαλάν στους Τούρκους από τους Σημίτη και Πάγκαλο.
Τότε άρχισε η άνοδος του Γ.Α.Π. προς την εξουσία, τότε
έπιασαν δουλειά οι image makers για να μακιγιάρουν με απαράμιλλη δεξιότητα το μέχρι πρότινος και κατά κοινή πεποίθηση χαζόπαπο σε κύκνο.
Όμως το ποίημα που του ‘μαθαν να λέει για την ανάγκη υπαγωγής της Ελλάδας στην κηδεμονία της τρόϊκας, μπορεί να είναι δακρύβρεχτο, αλλά συνάμα είναι και κακότεχνο. Η αλήθεια
μπουκάρισε ορμητικά από τις άπειρες τρύπες της ψευτο-σοσιαλιστικής μαούνας και το θλιμμένο ξόανο του μαουνιέρη στην
πλώρη μπορεί στην αρχή να λειτούργησε νευροπαραλυτικά για
τους πελαγωμένους Έλληνες, όμως δεν άλλαξε έκφραση όταν
οι άνεμοι της διεθνούς πληροφόρησης άρχιζαν να σφυρίζουν
για τη διατεταγμένη θυσία της Ελλάδας στον βωμό του νεοταξίτικου Γαργαντούα. Πάντοτε θλιμμένο το ακρόπρωρο ξόανο
της τρύπιας μαούνας, μέχρι που παρατηρήθηκε σε καιρούς
ισχνών αγελάδων ν’ αυξάνουν οι πωλήσεις των τηλεοπτικών
δεκτών, όχι λόγω ψηφιακής εποχής, αλλά γιατί πολλοί Έλληνες
εκσφενδόνιζαν στις τηλεοράσεις τους τασάκια και μπουκάλια.
Το σκηνικό θυμίζει κάπως το σκιάχτρο στο χωράφι. Μιά θα σκιάξει τα πουλιά, άντε δυό, την τρίτη θα κάτσουν πάνω του και θα
το κουτσουλάνε.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην μέση του πίνακα με το δημόσιο χρέος

μένοι κι αυτοί και το σόι τους, οι συνδικαλιστές, συνένοχοι και συνεργοί κι αυτοί της
εξουσίας, ποιό το πρόβλημα; Ποτέ δεν μας
υπολόγισε κανείς και παρά τις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα και οι κάτοικοί της, χάρις στα κατορθώματα κάποιων απ’ αυτούς, οι
ηγεμόνες μας πάντα την βγάζουν και θα την
βγάζουν καθαρή με τις πλουσιοπάροχες αμοιβές τους, τα προνόμια και τα έξτρα τους! Σε τι
περισσότερο επομένως, θα μπορούσε να συνεισφέρει ακόμη μία αποκάλυψη, έχοντας κιόλας ως δεδομένο, ότι οι αναρτήσεις γίνονται
ανυπόγραφα, γεγονός που θα μπορούσε να
θεμελιώσει τον οποιοδήποτε, περί της αναξιοπιστίας τους, αρνητικό ισχυρισμό των τυχόν θιγομένων και να τις διαψεύσει;
Φαίνεται, λοιπόν, ότι ίσως κάποιοι άρχισαν να
χάνουν την ψυχραιμία τους και να ενεργούν
κάτω από το κράτος παραφροσύνης! Η αλήθεια, όσο σκληρή κι άν είναι, είναι μία! Οποιος
προσπαθήσει να την φιμώσει, μόνο το αντίθετο αποτέλεσμα μπορεί να φέρει, γιατί ως ιδέα,
ούτε φιμώνεται, ούτε δολοφονείται! Και δεν
μπορεί να παραμείνει κρυφή, επ’ αόριστον! Κάποτε θα έλθουν όλα στο φως, θέλουν δεν θέλουν κάποια σκοτεινά ανθρωπάρια!
Και ποιός θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι οι

δολοφόνοι είναι τρομοκράτες! Το αντάρτικο πόλης στρέφεται, καλώς ή κακώς, κατά στόχων
που αντιπροσωπεύουν κάποια μορφή εξουσίας!
Ο συγκεκριμμένος όμως άνθρωπος πόρω απείχε
από οποιαδήποτε συγγένεια ή ομοιότητα με
εξουσιαστικά στεγανά, πολιτικής, δημοσιογραφίας και επιχειρηματικότητας. Ηταν ακραιφνής
εκπρόσωπος της αντιεξουσιαστικής πάλης, ή
έτσι τουλάχιστον έδειχνε, αφού δημοσιοποιώντας βρώμικα κυκλώματα που αδηφάγως ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα, έκανε την δική του επανάσταση κατά των κακώς κειμένων, προσπαθώντας να αφυπνίσει την κοινή γνώμη!
Είχα αμφιβολίες μέχρι που προχθές 28/7/2010,
με προκήρυξη η ΣΕΧΤΑ Επαναστατών ανέλαβε
την ευθύνη!! Κρίμα, που απ’ ότι φαίνεται έχουν
μεταλλαχθεί και οι τρομοκράτες από πολέμιους
της εξουσίας σε ψυχρούς εκτελεστές αντιεξουσιαστών. Ομως μ’ αυτό το δεδομένο, θα πρέπει
να αποποιηθούν τον χαρακτηρισμό, που κάποτε
έκανε κάποιους να φαντάζουν ήρωες στα μάτια
των καταπιεσμένων! Δυστυχώς φαίνεται ότι
έχουν διαβρωθεί τα πάντα, οι θέσεις, τα ιδεώδη,
οι αγώνες! Το παρακράτος έχει επεκταθεί παντού και προσπαθεί να μας τρομοκρατήσει! Ζούμε τις δικές μας μέρες του Κόνδορα! Οποιος μιλά, πρέπει να σωπάσει!
Ο Σωκράτης Γκιόλιας, πέθανε, γιατί πήγε κόντρα στο ρεύμα!! Το αίμα του ας γίνει το ποτάμι
που θα μας πλημμυρίσει και θα μας ξυπνήσει,
ως λαό.Ας πάψουμε πιά να είμαστε τα ζόμπι
των διαπλεκομένων μέσων ενημέρωσης! Μία είναι η αλήθεια και δεν πεθαίνει ποτέ! Ας την ακολουθήσουμε και δεν θα βγούμε, σίγουρα, χαμένοι! Γιατί ίσως τότε να ξαναγίνουμε άνθρωποι,
με ιδέες και αξίες, όπως ο γενναίος που χάθηκε! Το όνειρό του για ελευθερία δεν πέθανε
μαζί του. Θα ζεί πάντα και θα μας οδηγεί!

του κράτους και αναμένουν να πληρωθούν από τις επόμενες. Για να ξαναδανειστούν τα κράτη θα πρέπει να
πληρώσουν τις προηγούμενες υποχρεώσεις τους. Αυτό το διαδεδομένο
τραπεζικό προϊόν ονομάζεται κρατικό ομόλογο.
Υπόσχεται μεγάλα κέρδη, αλλά από την φύση του δεν μπορεί
να είναι ασφαλές, ιδιαίτερα όταν ο επενδυτής-τζογαδόρος
επενδύει σε ομόλογα φτωχών οικονομιών όπως η ελληνική. Εν
γνώσει του αναλαμβάνει το ρίσκο της επένδυσής του. Ας μην
ξεχνάμε ότι τα κρατικά ομόλογα από την στιγμή που θα εισέλθουν στο παιχνίδι της διαρκούς κερδοσκοπικής μεταπώλησης,
μοιάζουν με τις μετοχές μιάς εισηγμένης στο χρηματιστήριο
εταιρείας που διακινούνται μεταξύ των επενδυτών και ανεβοκατεβαίνουν ερήμην της εταιρείας. Αν κερδοφορεί η εταιρεία
θα αποδώσει τα μερίσματα στους κατόχους των μετοχών. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι μετοχές είναι χρήμα. Στην αντίθετη είναι
χαρτί για πολτοποίηση. Επιπρόσθετα τα κρατικά ομόλογα δεν
διέπονται από τους κανόνες των μετοχών, επομένως ο αγοραστής τους δεν δύναται να προβάλει καμμιά έννομη απαίτηση
έναντι του κράτους που τα εξέδωσε. Δεν έχει συνυπογράψει
την παραμικρή σύμβαση με αυτό, ούτε μπορεί να εγείρει αξιώσεις επί της περιουσίας του. Όπως ακριβώς δεν δικαιούται ο χαμένος «ιπποδρομιάκιας» να διεκδικήσει το παραμικρό από τον
ιδιοκτήτη του αλόγου στο οποίο ποντάρισε αλλά δεν κέρδισε
την κούρσα. Απλώς τα λεφτά του έγιναν σανός.
Όσοι Έλληνες, λοιπόν, δεν τρώνε σανό κατανοούν γιατί ο
Γ.Α.Π. σπρώχτηκε με τα χίλια στην πρωθυπουργία και γιατί στη
συνέχεια μας κουβάλησε για ντερβέναγα το Δ.Ν.Τ. Διότι, όπως
θα δούμε στο επόμενο φύλλο της «Εβδόμης», αυτός ακριβώς
είναι ο ρόλος του Δ.Ν.Τ. Να εισπράττει –ακόμα και εκπλειστηριάζοντας δημόσια περιουσία- για λογαριασμό των δανειστώνκερδοσκόπων, επισφαλή δάνεια όπως τα κρατικά ομόλογα, που
χωρίς την εισπρακτική εταιρεία του Ντομινίκ Στρος-Καν και
τους Γ.Α.Π. αυτού του πλανήτη, τα κράτη θα αποπλήρωναν εάν,
όποτε, όπως και όσο θα ήθελαν, βάσει της διεθνούς καταγεγραμμένης πρακτικής.

Εισπρακτική κοινοπραξία ΠΑ.ΣΟ.Κ-Δ.Ν.Τ
Οι Μήδοι πάντοτε χρυσώνουν τους μηδίσαντες
Α΄ μέρος

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
των χωρών της Ε.Ε. ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π. Ο Γ. Παπανδρέου παρέλαβε ένα πρόβλημα χρέους κοινό με των περισσοτέρων
ευρωπαϊκών κρατών και το μετέτρεψε με σειρά στοχευμένων
παραλείψεων και πράξεων σε πρόβλημα δανεισμού. Κλασσικό
παράδειγμα οι πλάτες που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος στους
διεθνείς αεριτζήδες για να μετατρέψουν τα ελληνικά ομόλογα
σε κουρελόχαρτα. Οι δύο σχετικές επάλληλες επερωτήσεις της
Βάσως Παπανδρέου και δεκατεσσάρων ακόμα βουλευτών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με πλήρη περιφρόνηση και απαξίωση του κοινοβουλίου από τον διοικητή της Τ.τ.Ε
και τον πολιτικό προϊστάμενό του, υπουργό Οικονομικών, την
ίδια ώρα που οι Έλληνες δικαστές μένουν ατάραχοι απέναντι σε
μιά κυβερνητική επιλογή-ορισμό της εσχάτης προδοσίας και ευαισθητοποιούνται μόνο όταν θίγονται, έστω και κατ’ ελάχιστο, τα
μισθολογικά και άλλα κεκτημένα τους. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης
αναζητεί εδώ και 47 χρόνια Έλληνα δικαστή για να του παραδώσει την σκυτάλη των Τερτσέτη και Πολυζωίδη, αλλά φαντάζει
εξαιρετικά απίθανο να τον βρει.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος κατά 60% δεν είναι καν χρέος. Είναι
ομόλογα.. Το ελληνικό κράτος με τα ομόλογά του ζητούσε και
αγόραζε χρήμα με μιά υπόσχεση πιθανότητας κέρδους για τους
επενδυτές τζογαδόρους. Μιά τράπεζα στον ρόλο του ενδιάμεσου έδινε στην Ελλάδα τα ζητούμενα ποσά και στη συνέχεια
πουλούσε τα ομόλογα στους κερδοσκόπους που τζογάριζαν
στην προσδοκία κερδών. Ο κάθε τζόγος εμπεριέχει όμως και το
ανάλογο ρίσκο. Τα κρατικά ομόλογα δεν είναι παρά ευκαιρίες
κέρδους που δίνει ένα κράτος στους επενδυτές για να εξυπηρετήσει τις δανειακές του ανάγκες πάνω στις οποίες βασίζονται οι
παίκτες των κεφαλαιαγορών. Καταβάλουν, δηλαδή, οι επενδυτές
το απαιτούμενο ποσό για τις προηγούμενες δανειακές ανάγκες
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Καλλιτεχνικές Καλλιέργειες
Ένα νέο είδος ζωγραφικής ξεφύτρωσε
στην Ιαπωνία. Καλλιτέχνες σε δράση·
οι αγρότες. Με σύνεργα τα χρώματα
της φύσης, οι Ιάπωνες αγρότες, δημιουργούν τεράστιους πίνακες ζωγραφικής καλλιεργώντας με έξυπνο τρόπο
εκτάσεις ρυζιού. Δεν χρησιμοποιούν
μελάνι ή βαφή, παρά μόνο ορισμένες
ποικιλίες ρυζιού φυτευμένες με ακρίβεια και στρατηγική.

χωριό στο οποίο αναπτύχθηκε αυτή η
τεχνική, καλύπτουν 15.000τ.μ.
Από το έδαφος τα σχέδια δεν είναι
ορατά, έτσι οι θεατές πρέπει να ανέβουν στον υψηλότερο πύργο του κάστρου για να πάρουν μια γεύση απ’ το
έργο.
Η τέχνη αυτή, ονομάστηκε rice-paddy
και ξεκίνησε το 1993, ως ιδέα τοπικής
αναζωογόνησης, μέσα απ’ τις συνε-

σιμοποίησαν μέχρι και
ηλεκτρονικούς υπολογιστές προκιμένου η φύτευση από τις τέσσερις
διαφορετικού χρώματος
ποικιλίες ρυζιού, να είναι ακριβής και οι εικόνες να ζωντανέψουν.

Ορισμένα απ’ αυτά τα
σχέδια είναι τόσο
μεγάλα που φαίνονται
καλά μόνο από το
αεροπλάνο.

Εκτός από την “διακόσμηση” των καλλιεργημένων εκτάσεων ρυζιού, πέτυχαν
και την αύξηση της παραγωγής διαφόρων ποικιλιών ρυζιού.
Έτσι, καθώς το καλοκαίρι προχωρά και
τα φυτά αναπτύσσονται, οι λεπτομέρειες του έργου τέχνης αρχίζουν να
διακρίνονται.
Οι εδαφογραφίες στο Inakadate, το

δριάσεις επιτροπών του χωριού.
Το 2005, οι συμφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών επέτρεψαν την δημιουργία τεράστιων εκτάσεων τέχνης αναποφλοίωτου ρυζιού. Ένα χρόνο αργότερα, χρη-

Επίκαιρο ανέκδοτο
Ο Billy, πήγε στο Τέξας και αγόρασε από έναν αγρότη ένα γάιδαρο, έναντι του
ποσού των 100 δολαρίων.
Ο αγρότης συμφώνησε να του τον παραδώσει την άλλη μέρα.
Την επόμενη μέρα ο αγρότης του είπε: «Συγγνώμη αλλά έχω άσχημα νέα, ο γάιδαρος ψόφησε».
Ο Billy απάντησε: «Δεν πειράζει. Δώσε μου τα λεφτά μου πίσω».
Ο αγρότης του λέει: «Δεν μπορώ να το κάνω, γιατί ήδη τα έχω ξοδέψει».
Ο Billy είπε: «Εντάξει, τότε δώσε μου τον νεκρό γάιδαρο».
Ο αγρότης ρώτησε: «Τι θα τον κάνεις;» και ο Billy απάντησε «Θα τον βάλω σε
λοταρία».
Ο αγρότης του απάντησε με μια δόση ειρωνείας: «Αποκλείεται να βγάλεις σε
λοταρία το ψόφιο γάιδαρο» και ο Billy απάντησε «Φυσικά και μπορώ, απλά δεν
θα το πω σε κανέναν ότι είναι ψόφιος».
Ένα μήνα αργότερα ο αγρότης βρέθηκε ξανά με τον Billy και τον ρώτησε «Τι έγινε με τον ψόφιο γάιδαρο;» Ο Billy απάντησε: «Τον έβγαλα σε λοταρία και πούλησα 500 λαχνούς, προς 2 δολάρια τον ένα και έτσι κέρδισα 998 δολάρια».
Ο αγρότης ρώτησε: «Καλά κανένας δεν παραπονέθηκε;» και ο Billy απαντάει:
«Μόνο ο τύπος που τον κέρδισε και για να μη φωνάζει του έδωσα πίσω τα δύο
δολάρια».
Ο Billy πλέον συνεργάζεται με την Goldman Sachs.
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας
Αύξηση της ανακύκλωσης
και ενημέρωση του πολίτη

Μόνιμη αιμορραγία του Δήμου
το δίκτυο ύδρευσης

για λιγότερα απορρίμματα

Προβληματισμός για λύσεις

αποφάσισε η Κερατέα
Το θέμα των απορριμμάτων
και του σταθμού μεταφόρτωσης που γλίτωσε από μεγάλα
κόστη το Δήμο Κερατέας συζήτησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Τετάρτη 28/7.
Είναι ευτύχημα το ότι έχουμε
σταθμό μεταφόρτωσης νόμιμα
αδειδοτημένο, εξήγησε ο Δή-

μαρχος Σταύρος Ιατρού.
Παρά το ότι έχουν μειωθεί σημαντικά τα δρομολόγια – πάνε
πλέον 5 φορές την εβδομάδα
ένα κοντέινερ που χωράει 3-4
αυτοκίνητα, υπάρχει πρόβλημα γιατί η περιοχή εποικίζεται
συνεχώς, και ο όγκος των
σκουπιδιών μεγαλώνει.
Η λύση που πρότεινε ο Δήμαρχος ήταν εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τα
οφέλη της ανακύκλωσης, όχι
μόνο περιβαλλοντικά, αλλά
και της τσέπης τους, γιατί θα
αναγκαστούν να ακριβήνουν
τα δημοτικά τέλη.
Η λύση όπως είπε είναι οι
μπλε κάδοι, που πρέπει να πέφτουν μόνο ανακυκλώσιμα και
ιδιαίτερα οι κάδοι κομποστοποίησης, οι οποίοι ουσιαστικά
μηδενίζουν τα απορρίμματα.
Στην Κερατέα κάδους κομποστοποίησης έχουν τοποθετήσει 50 οικογένειες στο Βίτζι
και έχουν μειωθεί κατά 50%
τα απορρίμματα.
Όμως το κόστος του κάθε κάδου είναι πολύ ακριβό (40€
έκαστος) και ο Δήμος αδυνα-

τεί να το πληρώσει.
Για τα βαρέα αντικείμενα, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα,
πρότεινε να δημιουργήσουν
στις παρυφές της πόλης, ένα
κέντρο ανακύκλωσης που θα
το μάθει ο κόσμος και θα μπορεί να το επισκέπτεται για
εναπόθεση τέτοιων αντικειμένων.

Ο διοικητικός υπάλληλος Βογιατζόγλου, επεσήμανε ότι
χρειάζονται κι άλλο κοντέινερ
για το σταθμό μεταφόρτωσης
και εξειδικευμένο προσωπικό,
αφού πρέπει να μεταφέρουν
20-24 χιλιάδες τόνους το χρόνο.
Ο Δήμος διαθέτει και ξυλοφάγο, που «μασάει» τα κλαδιά
και τα κάνει πριονίδι, αλλά δεν
δουλεύει συνέχεια λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, επεσήμανε ακόμη ο
υπεύθυνος καθαριότητας.
Η Αντιδήμαρχος Σ. Παπαγιάννη εξήγησε ότι η αύξηση των
κατοίκων στην πόλη γίνεται με
γεωμετρικούς ρυθμούς. Παράδειγμα το Νηπιαγωγείο, που
από 57 παιδιά που είχε το
2006, έφτασαν φέτος οι αιτήσεις στις 120.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προγραμματίσει εκστρατεία ενημέρωσης και
προβολής της ανακύκλωσης
στην πόλη.

ια το δίκτυο της ύδρευσης ήταν το επόμενο θέμα
συζήτησης στο Δ.Σ., Ενημέρωση και λήψη απόφασης
για το τι μέλει γενέσθαι, αφού
συνεχώς «μπαίνουν μέσα» οικονομικά, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος.
«Είναι η μόνιμη αιμορραγία του
Δήμου», τόνισε. 1.100.000 περίπου είναι τα έσοδα και
1.850.000 τα έξοδα. Εχουν
πληρώσει 3,5 εκατομμύρια παραπάνω για νερό αυτά τα χρόνια της παρούσας δημοτικής
αρχής. Και το ανέλυσε ότι το
δίκτυο έχει προβλήματα. Πολλοί οι οικισμοί, χαλασμένα, δίκτυα, απώλειες, αφαιρέσεις νερού, είναι τα στοιχεία εκείνα
που φέρνουν το Δήμο να εισπράττει λιγότερα από όσα ξοδεύει, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα επιβίωσης του ίδιου
του Δήμου αν συνεχίσουν μ’
αυτό το ρυθμό, εξήγησε ο Δήμαρχος.
Ένα ακόμη αγκάθι στο δίκτυο

Γ

Η πρόταση του Δημάρχου να
δώσουν το δίκτυο να το διαχειρίζεται η ΕΥΔΑΠ δεν έπεσε ευχάριστα στο τραπέζι. Απεναντίας ακούστηκε πολύ αρνητικά, τουλάχιστον από τα έδρανα
της μειοψηφίας.
Ο Κώστας Λεβαντής, τόνισε

ότι μια τέτοια απόφαση παραχώρησης σήμερα δεν θα έπρεπε να μπαίνει στο τραπέζι.
«Νομίζω ότι δεν πρέπει να βάλουμε το Δήμο σε μια τέτοια
διαδικασία, εν αναμονή και της
νέας κατάστασης που θα προκύψει με το νέο Δήμο μετά τις
εκλογές».
Από πέρυσι το Νοέμβριο που
έγινε πάλι συζήτηση για το δίκτυο, είπε ο Α. Αντωνίου, απευθυνόμενος στο Δήμαρχο, το

είναι η Ομοσπονδία Συλλόγων
που εν πολλοίς διαχειριζόταν
τα δίκτυα, αλλά σήμερα από
τους 24 Συλλόγους που ανήκουν στην Ομοσπονδία, οι 18
την έχουν καταγγείλει για το
εξώδικο που η ίδια έστειλε στο
Δήμο, με το αιτιολογικό ότι το
δίκτυο είναι δικό της.
«Να πληρώσουν τις παροχές
και να το πάρουν το δίκτυο»,
επεσήμανε ο Α. Αντωνίου, και
συνέχισε λέγοντας ότι ως Κοινοτάρχης έδινε χρήματα στους
συλλόγους για να φτιάξουν τα
δίκτυα. Τα λεφτά τα έβαζε η
Κοινότητα και όχι οι Σύλλογοι.

τησαν και πέρυσι, αλλά πλέον
μειώθηκαν τα τακτικά έσοδα
στους ΟΤΑ κατά 40%. Ότι πληρώνουν τα παλιά χρέη που
ανέρχονται σε 51.000 ευρώ το
μήνα συν το δάνειο και γι’ αυτό
είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη να συζητηθεί. «Ερχεται οικονομικό αδιέξοδο και αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα μπορούμε
να πληρώσουμε τους υπαλλήλους» εξήγησε.
Πρότεινε δε να βάλουν ένα
αντίτιμο 3 – 5 ευρώ ανά μήνα
για τη συντήρηση του δικτύου.
Ο Κατσίκης εξήγησε ότι έχουν
εντοπιστεί απώλειες κατά μήκος του δικτύου ύδρευσης και
από υδρόμετρα που δεν είναι
καταγεγραμμένα. Το κόβουμε
και το παραβιάζουν από αλλού,
τόνισε καταλήγοντας ότι πρέπει να σκεφθούν πρωτίστως
πώς μπορούν να το διαχειριστούν οι ίδιοι το δίκτυο. Και βέβαια επεσήμανε ότι τόσα χρόνια δεν έχουν κάνει καμία αύξηση και εισπράττουν πολύ χαμηλά την κάθε παροχή, φέροντας ως παράδειγμα τα Καλύβια που εισπράττουν για κάθε
παροχή 1640€, ενώ η Κερατέας μόλις 530.
Μετά από μακρά συζήτηση,
αφού δεν συμφώνησαν για διαχείριση από την ΕΥΔΑΠ, αποφασίστηκε να πάει μία αντιπροσωπεία στην ΕΥΔΑΠ να συζητήσει και μετά από μελέτη να
επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

υμώσεις γίνονται και
στην Κερατέα για τις δημοτικές εκλογές, με τα
νέα δεδομένα της συνένωσής
της με το Λαύριο.
Οι διάφορες δυνάμεις αναζητούν συμπράξεις για έναν δυνατό συνδυασμό, προκειμένου
να έχει νικηφόρα αποτελέσματα.
Στη μάχη των εκλογών πάντως έχει ήδη δηλώσει παρών
ο Κώστας Λεβαντής.

Ζ

φέρνεις σήμερα; Επρεπε να έρθει το Γενάρη, το Φλεβάρη όχι
τώρα. Του έριξε ευθύνη γιατί
τόσα χρόνια που βλέπει ότι χάνονται τόσα λεφτά δεν το έφερε προς συζήτηση.
Ο Δήμαρχος εξήγησε το συζή-

Αννα Μπουζιάνη
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Ιδρύθηκε βιβλιοθήκη στο Ελληνόφωνο σχολείο
της Μεσοποτάμου με τη χορηγία του Ροταριανού Ομίλου Γέρακα
Ο Ροταριανός Όμιλος Γέρακα, υποδέχτηκε τον ΔάσκαλοΔιευθυντή του εννιατάξιου σχολείου της Μεσοποτάμου
της Β. Ηπείρου στον πολυχώρο "ATLANTIS" κον Ελευθέριο Τζώλλο μέσα σε κλίμα συγκίνησης, οργανώνοντας μια
σεμνή τελετή προς τιμήν του. Ο νέος Πρόεδρος Νίκος Ευσταθιάδης και ο τ.Πρόεδρος Ντίνος Παραδείσης, μίλησαν
για την μεγάλη προσπάθεια που έγινε τον τελευταίο χρόνο για ενημέρωση του ροταριανού κοινού και μιλησαν θερμα για τους χορηγούς Aventis & Interamerican και ιδιαίτερα για τη συμβολη του Αχιλλέα Νίνου μα και την ευαισθητοποίηση όλων των ροταριανών και φίλων του Ομίλου για

του Μεσοποτάμου, σύστησε τον Γυμνασιάρχη του Σχολείου στον όμιλο Γέρακα και μεσολάβησε στην Interamerican
προκειμένου να δοθεί χορηγία γι’ αυτόν τον ιερό σκοπό.
Ευχαρίστησε επίσης και όλους όσους πρόθυμα προσέφεραν είτε βιβλία είτε χρηματική βοήθεια προκειμένου να
στηθεί η βιβλιοθήκη.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η τ. Διοικητής Μάρη Δεληβοριά και η τ. Πρόεδρος Αθηνα -Γουδή Λελίνα Κασιμάτη.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.

Από αριστερα προς δεξια: ο τ. Προεδρος Ρ.Ο. Γέρακα Μιχ. Καλαβρυτινος, η ΓΓ Ρ.Ο Γέρακα Μαρ. Θωκταρίδου, ο Δάσκαλος Μεσοποτάμου
Ελευθεριος Τζωλλος, ο εμπνευστής της προσπάθειας Αχ.Νίνος και ο
Πρόεδρος Ρ.Ο. Γέρακα Νίκος Ευσταθιάδης.

την μεγαλη βοήθεια που προσέφεραν σε αναλώσιμα υλικά, χρήματα και βιβλία προκείμένου να ιδρυθεί μια βιβλιοθήκη στο Ελληνοφωνο σχολείο της Μεσοποτάμου, που να
καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών. Τα χρήματα θα διατεθούν για την επισκευή του σχολείου. Ο Δάσκαλος του Γυμνασίου και Δημοτικού, πολύ συγκινημένος μίλησε για τις
πραγματικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές του χωριού μια και στο σχολείο δεν υπάρχει θέρμανση και δεν καλύπτονται βασικές ανάγκες και ευχαρίστησε τον Όμιλο Γέρακα για αυτήν του την προσπάθεια.
Ο Ροταριανός Όμιλος Γέρακα εξέφρασε ευχαριστίες στον
Αχιλλέα Νίνο που μίλησε για τις ανάγκες της περιοχής

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΣΤΟ ΚΟΡΜΠΙ
εγκαίνια και χαμόγελα
Ετοιμη η παιδική χαρά στο Κόρμπι, έγιναν και τα
εγκαίνια και έτσι δόθηκε στην απόλαυση της πιτσιρικαρίας, αλλά και γενικότερα μιας όμορφης εικόνας
της συνοικίας.
Την κορδέλα έκοψε ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης
Καπετανέας, από όπου και η φωτογραφία.

«Ο Αχόρταγος» του Ψαθά
Θεατρικό Εφηβικό Εργαστήρι του ΚΔΑΠ Δήμου Καλυβίων
Οι έφηβοι του ΚΔΑΠ του Δήμου Καλυβίων (Θεατρικό Εφηβικό Εργαστήρι Λαγονησίου), σκόρπισαν απλόχερα το γέλιο με την παράσταση που έδωσαν την περασμένη Κυριακή στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού
Μεγάρου στα Καλύβια, με τίτλο “Ο αχόρταγος” του Δ. Ψαθά.
Τα κατορθώματα του κεντρικού ήρωα του έργου, ο οποίος είναι ένας φτωχός και πεινασμένος νέος που καταφέρνει να παντρευτεί την κόρη ενός πλούσιου επιχειρηματία, σκόρπισαν άφθονο γέλιο στο κοινό, όπου
μέσα από μια σειρά κωμικών καταστάσεων φαίνεται
σε όλο της το μεγαλείο η απληστία του ανθρώπου, ο
οποίος όλο ζητάει... και ποτέ δεν είναι ικανοποιημένος, με όσα κι αν του δίνουν.
Όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας στον πρόλογό
του για το πρόγραμμα της πρεμιέρας του έργου, τον
Οκτώβριο του 1966, στόχος του δεν ήταν να προσφέρει «δύο ώρες ευχάριστες» στο θεατρόφιλο κοινό, αλλά και κάτι παραπέρα – έναν ανθρώπινο τύπο,
αντιπροσωπευτικό του είδους εκείνου των συνανθρώπων μας, που όσα και ν’ αποκτήσουν δεν χορταίνουν και πάντα αγωνιούν για «κάτι άλλο», πιστεύοντας ίσως και οι ίδιοι ότι
όλο και λίγο παραπέρα
βρίσκεται η ευτυχία τους.
Η απληστία, ο εγωισμός,
η υποκρισία και η ακόρεστη πείνα για κάθε υλικό
αγαθό, χαρακτηριστικό
και του μέσου σύγχρονου
ανθρώπου, συντελούν
στο να διατηρεί το, γραμμένο πριν από 42 χρόνια,
έργο του Ψαθά την εφηβική του φρεσκάδα.
Τη σκηνοθετική καθοδήγηση είχε ο Γιώργος Πετρινόλης.

Το έργο ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό, όπως
επεσήμανε ο δήμαρχος, με τη συμμετοχή των συνεργείων και υπηρεσιών του Δήμου, που εργάστηκαν με ζήλο για να δοθεί η παιδική χαρά στα παιδιά
των οικογενειών του Κόρμπι. Η αρχική ιδέα ήταν του
τέως προέδρου του Συλλόγου του Κόρμπι Αν. Χατζηδαβιτίδη και ολοκληρώθηκε με τις επίμονες προσπάθειες και τις συντονισμένες ενέργειες του νυν
προέδρου του Συλλόγου του Κόρμπι κ. Δρακόπουλου και του Δημάρχου Βάρης Παναγιώτη Καπετανέα. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής ήταν η
νέα παιδική χαρά και, όπως υποσχέθηκε ο Δήμαρχος, θα εξετάσει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει την
κατασκευή της διπλανής πλατείας.

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση
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Δήμητρα Γαλάνη - Ελένη Τσαλιγοπούλου
Μια γλυκιά μουσική συνάντηση
Κατάμεστο το Σάββατο 24 Ιουλίου το Δημοτικό Στάδιο Βάρης, από πλήθος κόσμου, που έτρεξε να ακούσει δύο αγαπημένες καλλιτέχνιδες, με αξέχαστες
μουσικές. Ηταν πράγματι μια ξεχωριστή βραδιά για τη Βάρη και τη Βάρκιζα. Η
Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου έκλεισαν με τον πιο εντυπωσιακό
τρόπο το καλοκαιρινό φεστιβάλ, που διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης.
Είναι αλήθεια ότι το Πνευματικό Κέντρο Βάρης, έχει δώσει πολλές καλές εκδη-

λώσεις, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της προεδρείας από την ευαίσθητη Αγγελική Ράπτη. Είναι ως φαίνεται ίδιον των γιατρών να είναι καλοί και στην τέχνη.
Με συντροφιά ένα ολόγιομο φεγγάρι και το ζεστό
χειροκρότημα των παρευρισκομένων, οι δύο ερμηνεύτριες έδωσαν πραγματικό ρεσιτάλ.
Την εκδήλωση άνοιξε με
χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Βάρης Πάναγιώτης
Καπετανέας και αμέσως
μετά, δύο κόσμοι ενώθηκαν πάνω στην ίδια μουσική σκηνή: ο ηλεκτρικός ήχος με την παράδοση. Τα
τραγούδια που αγαπάμε με τους βαλκανικούς ήχους
και τις lounge ατμόσφαιρες.
Κορύφωση της βραδιάς ήταν το «λαϊκό πρόγραμμα»
το οποίο συνιστά μία νέα πρόταση διασκέδασης, και
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά. Το μπουζούκι του
Μανώλη Καραντίνη γέμισε με γλυκές μελωδίες, και
οι Imam Baildi έδωσαν τη δική τους ξεχωριστή νότα
στη συναυλία. Σ’ αυτή τη μουσική συνάντηση όλα
ακούγονταν αλλιώς…

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
στην ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
Ολοι στη συγκέντρωση της Λαϊκής Συσπείρωσης
το Σάββατο 7 Αυγούστου,
στο Θεατράκι της Π. Φώκαιας.
Θα μιλήσει ο επικεφαλής της Συσπείρωσης
Γιώργος Μπιθυμήτρης.

Δωρεάν ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο απολαμβάνουν
εδώ και λίγο διάστημα οι πολίτες και
οι επισκέπτες της Κοινότητας Π. Φώκαιας, μετά την ολοκλήρωση του Δημόσιου ασύρματου δικτύου (Wi-Fi).
Η περιοχή που καλύπτει το δίκτυο
Wi-Fi είναι το κέντρο της πόλης (πάρκο Κοινοτικού καταστήματος, Πλατεία Φωκαέων Αμερικής, Πλατεία
Ελευθερίας, παιδική χαρά, Λιμάνι,
κεντρική παραλία από το Λιμεναρ-

χείο μέχρι και το Ξενοδοχείο Plaza
Resort).
Η χρηματοδότηση του έργου, με την
εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού, εξασφαλίστηκε, μετά από έγκριση της πρότασης που υπέβαλε η Κοινότητα το Φεβρουάριο του 2009 στην «Κοινωνία
της Πληροφορίας ΑΕ».
Όπως αναφέρει ο Κοινοτικός Σύμβουλος Γιώργος Λάμπρου ο οποίος είχε
την ευθύνη της υλοποίησης του έρ-

γου: «Στόχος μας είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε πολυσύχναστους χώρους Δημόσιου ενδιαφέροντος στην Κοινότητά μας.
...Μέσα από τα σημεία αυτά, οι πολίτες (τελικοί χρήστες), που κινούνται
ή/και βρίσκονται στους παραπάνω χώρους θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης και
σε λοιπές διαδικτυακές υπηρεσίες».
www.palaiaphokaia.gr

Στη Λαϊκή συσπείρωση
συναντιομαστε όλοι αυτοί
που αγωνιστήκαμε μαζί
στα μέτωπα για:
τα εργασιακά
τα ασφαλιστικά
την καταστροφή του περιβάλλοντος
τα προβλήματα των ΕΒΕ
το πρόβλημα με τα ΧΥΤΑ
το παραλιακό μέτωπο
το τσιμεντονήσι...
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ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΙΜ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων ανακοίνωσε την αύξηση του ποσοστού της πρώτης δόσης του εγκεκριμένου πριμ Πρώτης Εγκατάστασης
για τους δικαιούχους Νέους Γεωργούς, από 40% σε 70%.
Ακόμη, αποφασίστηκε η εκχώρηση της αρμοδιότητας εκκαθάρισης των χορηγούμενων πριμ ενίσχυσης των Νέων
Γεωργών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις Περιφέρειες με σκοπό
την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη καταβολή τους.
Σε δήλωση της η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή επισημαίνει: «Εξασφαλίσαμε 55 εκατομμύρια ευρώ συμπληρωματικούς
πόρους για τους νέους αγρότες, φτάνοντας το συνολικό ύψος
της ενίσχυσης στα 155 εκατομμύρια. Εντάξαμε το σύνολο των
υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, δίνοντας
τους ταυτόχρονα δικαίωμα συμμετοχής σε άλλα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα, αυξάνουμε το ποσό της
πρώτης δόσης της ενίσχυσης Πρώτης Εγκατάστασης στο 70%.
Στηρίζουμε έμπρακτα το αγροτικό εισόδημα, απλοποιούμε τις διαδικασίες και διευκολύνουμε ουσιαστικά τους νέους αγρότες σε
μία δύσκολη περίοδο για τη χώρα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(άρθρου 14 παρ. ν.998/1979)
Με την παρούσα ανακοινώνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο και κάθε αρμόδια αρχή ότι κατόπιν της από 10-5-1996 αίτησης των α) Ιωάννη ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ του Θεμιστοκλή και της Θεοδώρας και β) Βασιλικής συζύγου Ιωάννη ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ, το γένος Γεωργίου και Όλγας Παρδάλη, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Αθηνών, οδός Ευτυχίδου, αρ. 25 και ηδη κατοίκων Κορωπίου
Αττικής, οδός Αγίας Τριάδος, αρ. 19Β-Κίτσι (Τ.Θ. 5197), προς τη Δασάρχη Πεντέλης του Δασαρχείου Πεντέλης της Δ/νσης Δασών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και ύστερα από το σχετικό με αριθμ. Πρωτ.
577/26-8-1996 έγγραφο του Δασονομείου Κορωπίου, συνετάγη και εκδόθηκε στην Αγία Παρασκευή Αττικής η με αριθμ. Πρωτ. 6807/18-9-1996
πράξη (απόφαση) την εν λόγω Δασάρχη Πεντέλης Ευμορφίας Παπακωνσταντίνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν.998/1979 αναφορικά: (ι) με το χαρακτηρισμό έκτασης που βρίσκεται στο Κίτσι περιφέρειας Δήμου Κορωπίου Αττικής, όπως εμφανίζεται στο από 8-4-1996 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού κ. Αντώνη Γούλα που έχει προσαρτηθεί στην πράξη αυτή, με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ, κλίμακος 1:500, εμβαδού 1.268,88τ.μ. καθώς και στο με αριθμό 2195/1988 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης συζύγου Αλεξάνδρου ΚΩΤΣΗ-ΧΑΤΗΧΡΗΣΤΟΥ και στο με αριθμό 19212/1987 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζ. Δημητρίου ΣΚΕΥΗ, το γένος Λεωνίδα Αποστολόπουλου (ιι) τον καθορισμό των ορίων της έκτασης αυτής για την εφαρμογή των διατάξειων του ανωτέρω νόμου, όπως και (ιιι) τον προσδιορισμό
της κατηγορίας της έκτασης αυτής κατά τις διακρίσεις του νόμου αυτού
στο άρθρο 4 και επίσης σήμερα, ήτοι την 29-7-2010 η πράξη (απόφαση)
αυτή απεστάλη στον οικείο Δήμο Κορωπίου και παρελήφθη απ’ αυτόν με
αριθμ. Πρωτ. 13834/29/7/2010 και εκτίθεται επί ένα (1) μήνα μερίμνη του
αξιοτίμου κ. Δημάρχου του Δήμου αυτού (Κορωπίου) στο οικείο Δημοτικό
Κατάστημα. Η περίληψη της πράξης (απόφασης) αυτής της Δασάρχη Πεντέλης έχει ως εξής:
Η πράξη αυτή έχει συνταχθεί στην Αγία Παρασκευή και υπογραφεί από
τη Δασάρχη Πεντέλης κα Ευμορφία Παπακωνσταντίνου, Δασολόγου του
Δασαρχείου Πεντέλης της Διεύθυνσης Δασών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, έχει λάβει αριθμό πρωτ. 6807 με ημερομηνία 18-9-1996,
απευθύνεται προς τους κ.κ. Ιωάννη & Βασιλική Κιρκιλέση, οδός Ευτυχίδου, αρ.23 στην Αθήνα (εις διπλούν), κοινοποιείται στο Δασονομείο Κορωπίου στο Κορωπί, έχει ως θέμα την Απάντηση Επί αιτήσεως, σχετικό
έγγραφο το με αριθμ. Πρωτ. 577/26-8-1996 έγγραφο του Δασονομείου
Κορωπίου και αναφέρει ότι απαντώντας στην από 10-5-1996 αίτηση των
ανωτέρω δύο προσώπων προς τα οποία απευθύνεται (κ.κ. Ιωάννη και Βασιλική Κιρκιλέση), τους πληροφορεί ότι η έκταση που βρίσκεται στο Κίτσι
περιφέρειας Δήμου Κορωπίου Αττικής, ως εμφανίζεται στο από 8-4-1996
τοπο9γραφικό διάγραμμα του Μηχανικού κ. Αντώνη Γούλα που έχει προσαρτηθεί στην πράξη αυτή, με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ, κλίμακος 1:500, εμβαδού 1.268,88τ.μ., καθώς και στα με αριθμούς 2195/1988 συμβόλαιο της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης συζύγου Αλεξάνδρου ΚΩΤΣΗΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ και 19212/1987 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζ. Δημητρίου ΣΚΕΥΗ, το γένος Λεωνίδα Αποστολόπουλου, 1) όσον αφορά το τμήμα ΙΚΓΔΕΖΗΘΙ εμβαδού 533,88τ.μ. δεν εποπτευόταν ποτέ, της Δασικής Νομοθεσίας, επειδή δε, δεν έχει καταρτισθεί
ακόμα Δασολόγιο, προς πλήρη διασφάλιση των αιτούντων, όσον αφορά
τον χαρακτήρα της έκτασης και το αν προστατεύεται πράγματι ή όχι από
το πλαίσιο προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της
χώρας ν. 998/79, μπορούν αυτοί να κινήσουν τη διαδικασία άρθρ. 14
ν.998/79 υποβάλλοντας σχετικό αίτημα Σ.τ.Ε. Ο. 1038/88 κι ότι το έγγραφο αυτό δεν επέχει θέση βεβαιώσεως ανυπαρξίας δικαιωμάτων του Δημοσίου, δύνανται όμως οι αιτούντες να κάνουν χρήση του εγγράφου αυτού ενώπιον οιασδήποτε αρχής, όσον αφορά την πιστοποίηση του χαρακτήρα της έκτασης και 2) όσον αφορά το τμήμα ΑΒΚΙΑ εμβαδού
735,00τ.μ. δεν είναι δασική έκταση και ως εκ τούτου δεν διέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις του ν.δ. 86/69 και του ν.998/79, επειδή όμως είναι η
εποικιστική αρμόδια να αποφανθεί για την αλλαγή της χρήσης αυτής είναι η Διεύθυνση Γεωργίας και έπειτα σφραγίδα και υπογραφή της ως άνω
δασάρχου.
Κορωπί, την 29-7-2010
Οι αιτούντες
Ιωάννης Κιρκιλέσης του Θεμιστοκλή και
Βασιλική σύζ. Ιωαν. Κιρκιλέση, το γένος Γεωργίου Παρδάλη

Ενίσχυση αιγοπροβατοτροφικών
μονάδων από το Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης
Ενίσχυση επενδύσεων συνολικού κόστους 50.000€ και είναι
στοχευμένη σε υπάρχουσες αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις με πρωταρχικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής γάλακτος ως προς τις συνθήκες της υγιεινής της
άμελξης.
Με την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος επενδυτής θα γνωρίζει αν είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα. Η υποβολή αιτήΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αρ. Μελ. 06/2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.: 1.200.320,00€ (συμπ. ΦΠΑ 21%)

σεων θα γίνει αποκλειστικά στο δικτυακό τόπο, ενώ με την
υποβολή της αίτησης θα γίνεται γνωστό άμεσα εάν είναι επιλέξιμη η επένδυση.
Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 26 Ιουλίου 2010,
8 πμ., με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2011.
Επιλέξιμες θα είναι οι αιγοπροβατοτροφικές μονάδες με μέγεθος τουλάχιστον τα 145 αιγοπρόβατα, όπως η δυναμικότητα τους έχει δηλωθεί στην τελευταία οριστικοποιημένη Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (2009).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ
Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 153 51
Πληροφορίες: Π. Καλδής
Τηλ.: 210-6600714 fax: 210-6667870

Παλλήνη 26/7/2010
Αρ. Πρωτ.: 9593

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010»
με προϋπολογισμό 1.200.320,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
- Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 945.072,11€ (εργασίες,
ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπο9ρούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας
το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Πέμπτη κατά τις ώρες 8:00 – 13:00),
από Δευτέρα 2 Αυγούστου μέχρι και την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2010.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
210-6604649, fax επικοινωνίας: 210-6604646, αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία: Αγγελόπουλος Βασίλης.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Αυγούστου 2010 ημέρα Τρίτη, με
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο
ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοιπραξία, εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου,
ήτοι τάξεις 2η, 3η και 4η εντός νομού έδρας στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 18.902,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα
(210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2010
και συγκεκριμένα στον κωδικό 30.7333.004. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.
Ο Δήμαρχος
Αθ. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ.Α.Π.Η. ΒΟΥΛΑΣ

1. Ο Δήμος Παλλήνης Νομού Αττικής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου 1ου & 3ου Δημοτικών Σχολείων», με προϋπολογισμό 376.742,13 ευρώ μαζί με δαπάνη
του Φ.Π.Α. 23%. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το σύστημα ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΩΝ του άρθρου 6 παρ.
1 του Π.Δ. 609/1985 και σύμφωνα με το άρθρο 4Β του Ν.3669/2008 και το
Ν.1418/84. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 με προϋπολογισμό 306.294,42€ (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις 8/7/2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6600714,
fax επικοινωνίας 210-6667870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καλδής Παναγιώτης και ώρες 9:00π.μ. έως 13:00μ.μ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/8/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης κατά ομάδα τιμών του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ. 609/1985 και
του άρθρου 4β του Ν. 3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η και άνω στην κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και
ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 6.130,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΟΣΚ στο ποσό των
364.000,00 € για το οικονομικό έτος 2010 και από ιδίους πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί στον ανάδοχο.
7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες και αρχίζει από
την υπογραφή της σύμβασης.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
Ο Δήμαρχος
Σπ. Κωνσταντάς

ΕΒΔΟΜΗ

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - ΣΕΛΙΔΑ 15

Σκουπιδότοπος ο χώρος του κάμπινγκ στη Βούλα
Θα θυμάστε με τι χαρές και πανηγύρια ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή Βούλας, το
άνοιγμα του Κάμπινγκ Βούλας. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένη ο συνδυασμός του
Ανδρέα Κάσδαγλη “Νέα Πορεία για Ποιότητα Ζωής”.
Ολα ωραία και καλά. Τί γίνεται όμως από εκεί και πέρα;

Οπως πολύ ορθά είχε αναρωτηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δημ. σύμβουλος και
υποψήφιος Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: και μετά τί;
Σήμερα λοιπόν μετά από τηλεφωνήματα που δεχθήκαμε από πολίτες, επισκεφθήκαμε την ανοιχτή πλέον παραλία του κάμπινγκ Βούλας και αυτό που αντικρύσαμε δεν
είναι καθόλου ευχάριστο.
Τα σκουπίδια έχουν ξεχειλίσει κάποιους μικρούς κάδους και βρίσκονται διάσπαρτα
γύρω - γύρω. Τα βουνά από τα ξερά κλαδιά που μάζεψαν οι μπουλντόζες εκείνη την

πανηγυρική ημέρα, παραμένουν αμάζευτα, ως πυρίτιδα, λόγω του καλοκαιριού και
της ξηρασίας.
Οι κάτοικοι που μας τα κατήγγειλαν, μας είπαν ότι πρωτίστως τηλεφώνησαν στο Δήμο, που τους παρέπεμψαν στην υπηρεσία καθαριότητας και η απάντηση ήταν ότι:
“δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε γιατί ο χώρος ανήκει στα ΕΤΑ”.
Επικοινωνήσαμε λοιπόν με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κ. Ανδριόπουλο, ο οποίος μας
επιβεβαίωσε ότι δεν έχει αρμοδιότητα να μαζέψει από το χώρο τα σκουπίδια, εκτός
και δώσει εντολή ο Δήμαρχος!
Αντρέα μου, ο κλήρος πέφτει στο γενναίο, μιας που είχες τη γεναιότητα να κόψεις
τα συρματοπλέγματα. Διότι οι εικόνες αυτές πέραν του ότι δεν τιμούν κανέναν είναι
και ιδιαιτέρως επικίνδυνες.
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι το θέμα αυτό είχε επισημάνει ο υποψήφιος Δήμαρχος Αγγ. Αποστολάτος προ ημερησίας σε Δημοτική Συνεδρίαση και είχε προτείνει μάλιστα τη φύλαξη του χώρου κατά τις νυχτερινές ώρες.
Αννα Μπουζιάνη

Μια επιστολή του Συλλόγου Χερώματος, έφερε τα πάνω - κάτω
στους κατοίκους, που πανικοβλήθηκαν ότι χάνουν τα σπίτια
τους, αφού μιλάει για κατεδάφιση αυθαιρέτων κλπ.
Εμείς τη δημοσιεύουμε και προτείνουμε αυτοσυγκράτηση. Και
από το Σύλλογο και από τους κατοίκους, γιατί μόλις προχθές
ακούγαμε την κυρία Υπουργό να
λέει σε πρωινη ζώνη στο γυαλί,
“ε, δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε 300.000 σπίτια!!”.
Και έχει σημασία για τι είδους
αυθαίρετα μιλάμε. Το Χέρωμα
δεν ανήκει σ’ αυτά και πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουν οι
καρεκλοεγκάθετοι.
Επί της επιστολής γράφουν και
δύο κάτοικοι του Χερώματος των
οποίων την επιστολή, επίσης δημοσιεύουμε.

Το Χέρωμα σε εγρήγορση και όχι πανικό
Για τις ζώνες Υμηττού έχουμε ασχοληθεί πολλάκις, και έως ότου περάσει με Προεδρικό Διάταγμα, θα ασχολούμαστε, γιατί θίγει ολόκληρους οικισμούς, που βρίσκονται
“εκτός των τειχών”, με αποτέλεσμα ή να πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους,
αφού δεν μπορούν να τα νομιμοποιήσουν ή να τα κατεδαφίσουν.
Από δύο κατοίκους του Χερώματος, λάβαμε την παρακάτω επιστολή, που απευθύνεται στους ομοιοπαθείς κατοίκους της συνοικίας τους.
Ο πανικός είναι κακός· συσπείρωση και ενημέρωση προτείνουν. Ας τους διαβάσουμε:
Μετά την προσχηματική διαβούλευση από τον Οργανισμό της Αθήνας κατ΄εντολή
του εποπτεύοντος Υπουργείου ΥΠΕΚΑ της κας Μπιρμπίλη για την επεξεργασία του
4ου κατά σειρά φέτος Π.Δ. για τον Υμηττό, που δεν γνωρίζουμε επακριβώς τι αλλαγές τελικά θα επιφέρει στην περιοχή μας, η διαφαινόμενη προοπτική είναι επιβολή
καθεστώτος κατά πολύ χειρότερου από το ισχύον. Η πρόταση που φαίνεται ότι προωθείται, χωρίς να εισακούγεται καμιά άποψη και καμιά εισήγηση απ΄όπου και αν προέρχεται, είναι απαιτούμενη αρτιότητα 40 στρεμμάτων και δυσβάσταχτα πρόστιμα.
Η δυσμενής αυτή προοπτική πρέπει να μας κρατά σε εγρήγορση, γιατί πρέπει να
βρούμε όλοι μαζί τρόπο αντίδρασης. Υπάρχει τρόπος να αντιδράσουμε, αρκεί να είμαστε όλοι ενωμένοι και να συναποφασίσουμε τι ακριβώς όλοι μαζί θα κάνουμε.
Η τελευταία ανακοίνωση του τοπικού συλλόγου περί κατεδαφίσεων νομίζουμε ότι είναι άστοχη και μόνο πανικό μπορεί να προκαλέσει.
Οι κάτοικοι του Χερώματος, που έχουν τίτλους κυριότητας, από αυτά που κινδυνεύουν
είναι κρατική αδιαφορία και υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής.
Η συσπείρωση και η ενότητα είναι τα μονα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε
διέξοδο από το αδιέξοδο που φαίνεται να επιχειρεί να διαιωνίσει η κα Μπιρμπίλη με
τη συγκεκριμένη πολιτική της.

Φώτης Κούτρας - Σπύρος Τριβυζάς
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ

16 ΣΕΛΙΔΑ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Το «πρόγραμμα Καλλικράτης» δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κανένα οξυμμένο
πρόβλημα σε όφελος του λαού. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα είναι μεγάλης κλίμακας
οικονομικές μονάδες για την χωρίς εμπόδια
εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου από το
μεγάλο κεφάλαιο, για την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και για την πιο
βαθιά εκμετάλλευση των εργαζομένων. Για
το ξερίζωμα των αγροτών και τη συγκέντρωση της γης, για το κλείσιμο των μικρομάγαζων και των μικρών επιχειρήσεων στη σκιά
της επέκτασης των μονοπωλιακών ομίλων.
Για την έκταση και ένταση της εμπορευματοποίησης βασικών κοινωνικών αναγκών με
την σύμπραξη των επιχειρήσεων.
Ο «Καλλικράτης» και η νέα Διοικητική Δομή, θα οξύνει την ανισόμετρη ανάπτυξη των
Περιφερειών της χώρας, θα εντείνει ιδιαίτερα την ερήμωση της υπαίθρου, την φτώχεια
και την εξαθλίωση του λαού.
Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία,
«ΝΑΣ», ακόμα όταν γινόταν η συζήτηση για
τον Καποδίστρια 2 αλλά και οι πρώτες συζητήσεις για τον «Καλλικράτη», τόνιζε ότι : η
νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση θα είναι ο μηχανισμός για την ευκολότερη, ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη υλοποίηση όλων των
μέτρων και των πολιτικών που βρίσκονται σε
εξέλιξη σε βάρος του λαού.
Εμείς εκεί διαχωρίσαμε τη θέση μας από
την αρχή στο σχέδιο «Καλλικράτης». Διαφωνούμε επί της ουσίας με αυτό που προωθείται

μέσα από το μηχανισμό που προχώρησαν
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΝ, ΛΑΟΣ παρά
τις επιμέρους και όχι επί της ουσίας διαφωνίες.
Από την άλλη, θεωρούμε ότι είναι αποπροσανατολιστική η στάση του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ
που ζητάει έναν «καλύτερο» Καλλικράτη. Θέλει την «αποκέντρωση του κράτους» με την
«λαϊκή συμμετοχή» και κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι «δεν χρηματοδοτεί την αποκέντρωση στην Τ.Α.»
Η αποκέντρωση των λειτουργιών του συγκεκριμένου κράτους δεν αλλάζει τον αντιδραστικό χαρακτήρα του, το κάνει πιο δυνατό εργαλείο για την αντιλαϊκή επίθεση. Σπέρνει αυταπάτες.
Ο λαός και οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει ακριβά το τίμημα του «Καποδίστρια». Η
Τ.Α. και το πολιτικό προσωπικό των αστικών
και οπορτουνιστικών δυνάμεων σε αυτή έγιναν το όχημα και οι Κήρυκες για την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών της, για την
παράδοση τομέων δράσης της στα ιδιωτικά
συμφέροντα. Για την άλωση των εργασιακών
σχέσεων, για την επιπρόσθετη φορολόγηση
των δημοτών.
Η εργατική τάξη, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες δέχονται την πιο βάρβαρη επίθεση των τελευταίων χρόνων. Στο
στόχαστρο μπαίνει η ίδια τους η ζωή: μισθοί,
συντάξεις, υγεία, παιδεία και οτιδήποτε μπορεί να αναφέρεται σε μία αξιοπρεπή ζωή. Το
κεφάλαιο τα απαιτεί όλα για να εξασφαλίσει

την κερδοφορία του.
Για εμάς, είναι μεγάλο ψέμα αυτό που πάνε να περάσουν στο λαό ότι τα αντιλαϊκά πακέτα μέτρων, που υλοποιεί το ΠΑΣΟΚ με την
πλήρη στήριξη της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, επιβάλλονται στην κυβέρνηση από την τρόικα.
Έχουν αποφασιστεί εδώ και πολύ καιρό. Τα
μέτρα αποδεικνύουν ότι η πλουτοκρατία της
χώρας προτίμησε να στηρίξει με όλα τα μέσα
στις τελευταίες εκλογές την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούμε ότι ήταν επιλογή του μεγάλου κεφαλαίου τα μέτρα να τα επιβάλλει η
σοσιαλδημοκρατία.
Είναι μεγάλο ψέμα επίσης, ότι όλοι ευθύνονται για την εκτίναξη του ελλείμματος και
του χρέους. Αυτή την κατάσταση τη δημιούργησε η πολιτική που έφερε τεράστια κέρδη
στην πλουτοκρατία, οι φοροαπαλλαγές, η
αφαίμαξη των αποθεματικών των ταμείων και
μέσα από το τζογάρισμα στο χρηματιστήριο,
οι Νατοϊκοί εξοπλισμοί και τα στρατεύματα
της χώρας μας που βρίσκονται έξω από τα
σύνορα και όχι στην υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Η Διοικητική Μεταρρύθμιση είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, των βάρβαρων αντιλαϊκών μέτρων που παίρνονται στο όνομα της
κρίσης. Το ομολογεί η ίδια η κυβέρνηση.
Η ΝΑΣ λέει ότι ο ελληνικός λαός πρέπει
να ξέρει ότι:
Τα «σύνορα» των νέων Δήμων τα θέτουν
τα συμφέροντα των επιχειρηματικών δράσε-

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
ΑΠΟ ΤΟ «ΠΙΡΙ ΡΕΙΣ» ΚΑΙ ΤΟ «ΤΣΕΣΜΕ»
Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
Tα Τουρκικά ερευνητικά σκάφη «Πίρι Ρέϊς» και «Τσεσμέ»
από τις 17 Ιουλίου μπαινοβγαίνουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα νοτίως του Καστελορίζου και κοντά στη Σαμοθράκη, αντιστοίχως, πραγματοποιώντας έρευνες, οι οποίες
σύμφωνα με ναυτική αναγγελία της Τουρκίας, θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 20 Αυγούστου του τρέχοντος έτους,
ενώ, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Τουρκικής
Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου, η κυβέρνηση της Άγκυρας
θα προβεί σε δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση ερευνών πετρελαίου στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, με προοπτική ανάθεσης εντός του επομένου έτους 2011.
Η κυβέρνηση έχει αρκεσθεί σε ένα διάβημα διαμαρτυρίας
προς τη Τουρκία για παραβίαση των ελληνικών δικαιωμάτων στην υφαλοκρηπίδα των παραπάνω περιοχών, σε μια
ενημέρωση των εκπροσώπων του Οργανισμού για την
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στη Ευρώπη από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ Δημήτρη Δρούτσα και στην διακριτική παρακολούθηση των πλοίων από σκάφος του Λιμενικού.
Ερωτά ο βουλευτής αν έχει ενημερώσει η Τουρκία την Ελλάδα, δια της επισήμου οδού, για το χαρακτήρα, τη φύση,
την έκταση, το σκοπό και το χρονικό ορίζοντα του προ-

γράμματος ερευνών της,
όπως έχει υποχρέωση από
το Δίκαιο της Θάλασσας,
αλλά και την αρχή της καλής γειτονίας, καθώς η Ελλάδα αποτελεί ενδιαφερόμενο παράκτιο κράτος με
νόμιμα δικαιώματα; Αν ναι,
να κατατεθεί στη Βουλή
το σχετικό κείμενο.
2. Προτίθεται η κυβέρνηση
να ζητήσει επισήμως τα
αποτελέσματα των πάσης φύσεως ερευνών από τις Τουρκικές αρχές;
3. Υπάρχει πρόγραμμα ερευνών των αντίστοιχων επιστημονικών φορέων της χώρας μας και ποιες περιοχές αφορά;
4. Σκέπτεται η κυβέρνηση να πραγματοποιήσει έρευνες
στις ίδιες περιοχές που παραβιάστηκαν από τα παραπάνω
Τουρκικά πλοία, ώστε να υπογραμμισθεί εμπράκτως η
άσκηση του δικαιώματός μας επί της υφαλοκρηπίδας;
5. Πότε προγραμματίζει η κυβέρνηση την κατάθεση του
ανακοινωθέντος νομοσχεδίου για την διαγράμμιση θαλασσίων οικοπέδων πετρελαίου;

Νίκος Στεφανίδης
Νομαρχιακός Σύμβουλος Ν.Α.Σ.
Ανατολικής Αττικής

ων σε κάθε περιοχή και καμία σχέση δεν
έχουν οι σχεδιασμοί τους με την ικανοποίηση
των οξυμμένων λαϊκών αναγκών.
Ο λαός κατά την άποψη μας πρέπει να
απορρίψει τους στόχους και τα μέτρα που
προωθεί αυτός ο νόμος.
Παλεύοντας για κοινωνικές παροχές που
να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες
της λαϊκής οικογένειας, για το σταμάτημα
των απολύσεων για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
Πρέπει να αντιμετωπίσει τον «Καλλικράτη» ως μέρος του πολέμου που δέχεται από
την Κυβέρνηση, την ΕΕ, τα κόμματα της
πλουτοκρατίας.
Η ΝΑΣ καλεί τους εργαζόμενους, τους
νέους:
Να πουν όχι στο αντιλαϊκό σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Να αντιταχθούν στη μεταφορά
κεντρικών αρμοδιοτήτων όπως Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια στην Περιφερειακή και Τοπική
Διοίκηση που σημαίνει την παραπέρα υποβάθμιση, την εμπορευματοποίησή τους, τον
κατακερματισμό τους. Να απαιτήσουν την
Δημόσια και δωρεάν παροχή τους.
Να παλέψουν για την κατάργηση των
ελαστικών εργασιακών σχέσεων, τη μόνιμη
σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους.
Να απαιτήσουν τη δραστική αύξηση της
χρηματοδότησης της Τοπικής Διοίκησης από
τον προϋπολογισμό, την κατάργηση κάθε είδους αντιλαϊκής φορολογίας για τη λειτουργία της.
Για σχεδιασμό και υλοποίηση υποδομών
και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από
φυσικές καταστροφές, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία της δημόσιας γης που
ξεπουλιέται.
Καλούμε την εργατική τάξη, τα λαϊκά
στρώματα να δυναμώσουν τον αγώνα τους
ενάντια στην πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά τους. Έχουν τη δυνατότητα οι αγώνες
τους να γίνουν ένα ορμητικό ποτάμι που θα
τα σαρώσει όλα. Να μην αφήσουν τη κυβέρνηση, τα κόμματα της πλουτοκρατίας και τα
δεκανίκια τους να τους τρομοκρατούν. Να
διεκδικήσουν τον πλούτο που παράγουν, την
κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών τους,
για μια ζωή χωρίς το άγχος της επιβίωσης για
αυτούς και τα παιδιά τους.
Να ενισχυθούν τα Αγωνιστικά ψηφοδέλτια στους Δήμους και την Περιφέρεια Αττικής
για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα είναι
σε όφελος του λαού και της χώρας.
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Η ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
στο ΚΟΡΜΠΙ είναι γεγονός
Επί τη ευκαιρία των εγκαινίων της παιδικής χαράς στο
Κόρμπι, ο δήμαρχος Παναγιώτης Καπετανέας ανακοίνωσε στους κατοίκους, ότι η πράξη εφαρμογής του
Κόρμπι μετά από 21 ολόκληρα χρόνια που ξεκίνησε
(το 1989), τελείωσε αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι η δημοτική Αρχή είναι πιστή στις εξαγγελίες
της ότι θα ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής εντός
της 4ετίας της δημαρχιακής θητείας της.
Η πράξη ανάρτησης θα γίνει τις πρώτες ημέρες του
Σεπτεμβρίου 2010. Στο διάστημα αυτό, οι κάτοικοι του
Κόρμπι μπορούν να ενημερώνονται κάθε Τρίτη και
Πέμπτη από την μηχανικό Σταματελάτου.

Οριοθετείται το ρέμα στο Κόρμπι!
Αυτό κι αν είναι νέο. Σκεφθείτε ότι μετά τις πλημμύρες
του 1993, που έσπειρε καταστροφές το ρέμα με την
υπερχείλισή του, συνεχώς οριοθετείται, αλλά οριοθέτηση δεν βλέπουμε. Κοντεύει εικοσαετία.
Ετσι λοιπόν η ανακούφιση των κατοίκων ήταν μεγάλη
όταν ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο ότι ολοκληρώθηκε
η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος του Κόρμπι και έχει
σταλεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες για την τελική έγκρισή της.
Η τελική έγκριση ΜΠΕ αναμένεται σε περίπου 6 μήνες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βάρη 30 / 07 / 2010
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ.Πρωτ. 10106
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 25-Τ.Κ. 166 72
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213 2030406
FAX: 213 2030449
Ανάπλαση – Πράσινο – Ποιότητα Ζωής
Η μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση – Πράσινο – Ποιότητα Ζωής» εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης και στηρίχτηκε στην ερευνητική υποστήριξη του ΕΜΠ μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ερευνητική συνδρομή του ΕΜΠ στο Δήμο
Βάρης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου». Η παρούσα Τεχνική Έκθεση έχει ως αντικείμενο την περιγραφή ανάπλασης δύο
υπαρχουσών πλατειών στον Δήμο Βάρης και ένα δίκτυο πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων με
νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Οι περιοχές μελέτης και αντίστοιχα εκτέλεσης του έργου εκτείνονται σε δύο πλατείες στον Δήμο Βάρης, την πλατεία Βάρκιζας
επιφάνειας 3.377,10τ.μ. και την πλατεία Περσάκη επιφάνειας
1.073 τ.μ. και σε ένα δίκτυο πεζοδρομήσεων και ποδηλατοδρόμων συνολικής επιφάνειας 79.900τ.μ.
Προτείνεται:
Η Οδός Μουτούση να παραμείνει διπλής κατεύθυνσης και να δημιουργηθεί αμφίδρομος ποδηλατόδρομος 2 μέτρων.
Οδός Η. Βενέζη (από Μουτούση έως Β. Κωσταντίνου μήκους
210 μ) δημιουργείται πεζοδρόμιο 1 μέτρου και 2 μέτρα ποδηλατοδρόμος στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο.
Τμήμα της οδού Η. Βενέζη από την οδό Γιαννουλόπουλου μέχρι
τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, προτείνεται η μονοδρόμηση της και
η μετατροπής της σε ήπιας κυκλοφορίας.
Οδός Παπαφώτη (από Η. Βενέζη έως Νίκης μήκους 170 μ) προτείνεται η κατασκευή αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου πλάτους 2.
Οδός Ψαρών μήκους 190μ προτείνεται η μετατροπή της σε
ήπιας κυκλοφορίας με ομόρροπη κίνηση ποδηλάτου
Οδός Θάσου μήκους 230 μ προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας
κυκλοφορίας με ομόρροπη κίνηση ποδηλάτου.
Οδός Αναστασίου (από Μύρωνος έως Θάσου μήκους περιλαμβάνει και την υποδομή στο χώρο στάθμευσης 850 μ) μετατρέπεται σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας και μονοδρομείται με κατεύθυνση προς Μητρώου με ομόρροπη κίνηση ποδηλάτων.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Συνέχεια από τη σελ. 2
Τώρα, που ο όγκος των δανειακών υποχρεώσεων είναι προς
ιδιώτες κι όχι προς κράτη και ενώσεις κρατών του μνημονίου και
με την «καρμανιόλα» του Αγγλικού δανειακού δικαίου, που προβλέπει το μνημόνιο.
Αυτά τα επιβεβαιώνει και ο καθηγητής Κ. Χρυσόγονος με την
παρακάτω αποστροφή της εμπεριστατωμένης ομιλίας του:
«Σημειωτέον ότι εφαρμοστέο δίκαιο για τη σύμβαση είναι το
αγγλικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Δικαστήριο, πρώην ΔΕΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δικαστήριο
του Λουξεμβούργου. Με άλλες λέξεις, αν το ελληνικό δημόσιο
δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει μια από τις δόσεις του δανείου κατά την ημερομηνία λήξης της, που είναι σύντομα, είναι
σε τρία έως πέντε χρόνια το πολύ, το κράτος δανειστής, παραδείγματος χάρη, η Ολλανδία μπορεί να κατάσχει και να εκπλειστηριάσει το Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων ή τα πολεμικά αεροσκάφη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας».
Όσον αφορά το μνημόνιο και το κυρωτικό νόμο, ο Κ.Χ. είπε, μεταξύ άλλων: «Στην τριγωνική σχέση μεταξύ “τρόικας”, ελληνικής κυβέρνησης και υποτίθεται κυρίαρχου Ελληνικού λαού, η
κυβέρνηση μοιάζει στην πράξη λιγότερο με κυβέρνηση και περισσότερο με μεταπράτη» και κατέληξε: «…νομικά, η σύμβαση
αυτή οδηγεί σε απώλεια της κυρίαρχης κρατικής υπόστασης
της Ελληνικής Δημοκρατίας […] Ο μηχανισμός (στήριξης) αποσκοπεί τελικά στην ασύμμετρη ικανοποίηση των δανειστών του
de facto πτωχευμένου ελληνικού δημοσίου». […]
«Η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους θα καταστεί αναπό-

Οδός Μύρωνος- Οδός Δεμέστιχα (από Β. Κωνσταντίνου έως
Αναστασίου μήκους 260μ) προτείνεται η μετατροπή της σε
ήπιας κυκλοφορίας, η μονοδρόμησή της με κατεύθυνση προς Μαρώτη και δημιουργία ποδηλατόδρομου στα δεξιά της οδού.
Οδό Δεμέστιχα μονοδρομείται από την Βας. Κων/νου προς Μύρωνος και κατασκευή 2 μ ποδηλατόδρομου στη νότια πλευρά.
Οδός Αφροδίτης (από Ποσειδώνος έως Ψαρών μήκους 290μ)
μετατρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας δημιουργείται μονόδρομος
ποδηλατοδρόμος από την Ψαρών έως την Ορφέως.
Οδός Ρόδου μήκους 220μ προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας
κυκλοφορίας και μονοδρόμησή της με φορά από την Αφροδίτης
προς τη Θάσου και δημιουργία ποδηλατοδρόμου με ομόρροπη κίνηση.
Οδός Άρεως μήκους 180μ προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας
κυκλοφορίας και την αλλαγή της κατεύθυνσης προς την Αφροδίτης και δημιουργία ποδηλατοδρόμου με ομόρροπη κίνηση.
Οδός Ορφέως μήκους 160μ προτείνεται η μετατροπή της σε
ήπιας κυκλοφορίας και η μονοδρόμησή της με φορά προς την
Απόλλωνος και δημιουργία ποδηλατοδρόμου.
Οδός Απόλλωνος (από Ποσειδώνος έως Ορφέως μήκους 170μ)
προτείνεται η μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, και οριοθετείται λωρίδα μονόδρομου ποδηλατόδρομου, πλάτους 1 μέτρου,
από την πλευρά της πλατείας, που θα εξυπηρετεί την contra flow
κίνηση των ποδηλατών.
Προτεινόμενες μονοδρομήσεις και μετατροπή τμημάτων οδών
σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Αναστασίου από Θάσου έως Μητρώου με κατεύθυνση προς
Μητρώου και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Η. Βενέζη από Γιαννουλόπουλου έως Β. Κωνσταντίνου με
κατεύθυνση προς Β. Κωνσταντίνου και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Μύρωνος από Δεμέστιχα έως Μαρώτη με κατεύθυνση προς
Μαρώτη και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Δεμέστιχα από Μύρωνος έως Β. Κωνσταντίνου με κατεύθυνση προς Β. Κωνσταντίνου και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Ψαρών από Θάσου έως Αφροδίτης με κατεύθυνση προς
Αφροδίτης και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Ρόδου από Αφροδίτης έως Θάσου με κατεύθυνση προς Θάσου και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Θάσου από Ρόδου έως Ψαρών με κατεύθυνση προς Ψαρών
και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας

φευκτη. Η διαφορά όμως είναι ότι η αναδιάρθρωση τότε θα είναι πολύ δυσκολότερη, διότι για μέρος του χρέους του, το ελληνικό δημόσιο θα βρίσκεται αντιμέτωπο με κράτη και όχι με
ιδιώτες. Και το χειρότερο, θα κινδυνεύσει να χάσει όχι μόνο την
ιδιωτική περιουσία του, αλλά και τη δημόσια περιουσία του, η
οποία επαναλαμβάνω, είναι το προαπαιτούμενο για την ύπαρξη
της ίδιας κυρίαρχης κρατικής υπόστασης της ελληνικής Δημοκρατίας».
Λόγω της εκτάσεως της παρούσας αναφοράς θα αδικήσω
όλους τους ομιλητές και ιδιαίτερα τον καθηγητή Ξενοφώντα
Κοντιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε στα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις διεθνείς συμβάσεις γι’ αυτά. Θα το κάνουμε ασφαλώς μια
άλλη φορά.
Από την εισηγητική ομιλία του προέδρου του ΔΣΑ Δημ. Παξινού, θ’ αναφέρω μόνο ένα μικρό αλλά πολύ ουσιαστικό απόσπασμα:
«…κοινωνικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με κόπο και αγώνες επί δεκαετίες, θυσιάστηκαν σε μια στιγμή, στο βωμό του
εξωτερικού δανεισμού. […]
Η επίθεση στα κοινωνικά δικαιώματα που βιώνουμε είναι πανευρωπαϊκή και πλήττει την καρδιά του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, χωρίς να εξαιρεί καμμία κοινωνική ομάδα… Υπό την
έννοια αυτή, το Μνημόνιο είναι υπόθεση όλων μας».
――――――――――――
Σημείωση: Την Πέμπτη 29/7/2010 ο Δ.Σ.Α. και η ΕΣΗΕΑ κατέθεσαν σχετική προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Οδός Απόλλωνος από Αφροδίτης έως Ευρυδίκης με κατεύθυνση
προς Ευρυδίκης
Οδός Απόλλωνος από Ευρυδίκης έως Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Ευρυδίκης και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Διομήδους από Ευρυδίκης έως Θησέως με κατεύθυνση
προς Θησέως και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Θέμιδος από Θησέως έως Αίθρας με κατεύθυνση προς Αίθρας
Οδός Θέμιδος από Αίθρας έως Ποσειδώνος μετατρέπεται με κατεύθυνση προς Ποσειδώνος μετατρέπεται σε πεζόδρομο woonerf
που επιτρέπεται η χρήση του από ΙΧ που εξυπηρετούν παρακείμενες ιδιοκτησίες
Οδός Ορφέως από Αφροδίτης έως Απόλλωνος με κατεύθυνση
προς Απόλλωνος και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.
Οδός Ξένιου Διός από Ορφέως έως Ποσειδώνος με κατεύθυνση
προς Ποσειδώνος και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.
Οδός Αφροδίτης από Ποσειδώνος έως Θησέως με κατεύθυνση
προς Θησέως και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.
Οδός Άρεως από Αφροδίτης έως Απόλλωνος με κατεύθυνση
προς Αφροδίτης και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.
Οδός Ευρυδίκης από Απόλλωνος έως Θέμιδος με κατεύθυνση
προς Θέμιδος
Οδός Ήβης από Ήρας έως Θησέως με κατεύθυνση προς Θησέως
και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.
Οδός Ρέας από Θησέως έως Ήρας με κατεύθυνση προς Ήρας και
μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.
Οδός Τυθίας από Ήρας έως Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Ποσειδώνος και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.
Οδός Ωκεανίδων από Ποσειδώνος έως Ήρας με κατεύθυνση
προς Ήρας και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας.
Οδός Λητούς από Ποσειδώνος έως Αίθρας με κατεύθυνση προς
Αίθρας και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Ήρας από Θέμιδος έως Κυβέλης με κατεύθυνση προς Κυβέλης
Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στην τομή των οδών Ποσειδώνος και Κυβέλης
Οδός Τριπτολέμου από Μουτούση έως Κεφάλα με κατεύθυνση
προς Κεφάλα και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Διάκου από Κεφάλα έως Άττιδος με κατεύθυνση προς Άττιδος και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Κρήνης από Διάκου έως Τριπτολέμου με κατεύθυνση προς
Τριπτολέμου και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Πριάπου από Πλούτωνος έως Δήμητρος με κατεύθυνση
προς Δήμητρος και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Οδός Δήμητρος από Β. Κωσταντίνου έως Αρτέμιδας με κατεύθυνση
προς Β. Κωσταντίνου και μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Καπετανέας
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Την επομένη της απόφασης της Χάγης θα ξυπνήσουμε με τα
ελληνικά νησιά να “επιπλέουν” στην τουρκική υφαλοκρηπίδα
Πριν από πολλά χρόνια απέκτησαν οι υπηρεσίες μας ένα
απόρρητο κείμενο του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου, το
οποίο περιείχε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της τουρκικής στρατηγικής στην περιοχή μας.
Ήταν γραμμένο σε απλοϊκή γλώσσα, αλλά τα όσα ανέφερε ήταν πολύ σοβαρά και δεν άφηναν αμφιβολίες για
τους στόχους της πολιτικής της Άγκυρας σε σχέση με
την Ελλάδα ούτε για την αυθεντικότητά του. Έγραφε το
τουρκικό εγχειρίδιο: "Τα ανατολικά νησιά του Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος) περικλείουν τα παράλια της
Ανατολίας στο Αιγαίο. Τα νησιά αυτά κατέχουν θέσεις
στις προσβάσεις εισβολής στην Ανατολία και αποτελούν
προφυλακή για την άμυνά της σε περίπτωση επίθεσης...".
Και συνέχιζε το κείμενο του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου: "...Οι παρακάτω πραγματικότητες αποδεικνύουν ότι σ'
έναν πόλεμο η ελληνική αντίσταση θα είναι αδύνατη. Τα
νησιά βρίσκονται πολύ μακριά από την Ελλάδα και η αποστολή δυνάμεων από τη μητέρα πατρίδα για την προστασία τους θα είναι πολύ δύσκολη. Ακόμη περισσότερο
αφού, με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης, είναι ανοχύρωτα...". Και καταλήγει η ανάλυση του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας: «Από απόψεως ασφάλειας της Τουρκίας, εκτός των σημερινών συνόρων, υπάρχει ανάγκη δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας που να συμπεριλαμβάνει και τα κοντινά νησιά». Σαφές το κείμενο...
Εξάλλου, μιλώντας από χειρογράφου, ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Τ. Οζάλ, σε λόγο του στη Βουλιαγμένη στις 13 Ιουνίου 1988, ανέλυσε τα αίτια της ελληνοτουρκικής διαμάχης, όπως τα αντιλαμβάνεται η
Τουρκία!
«Το κύριο χαρακτηριστικό», είπε, «του εθνικού κράτους
(της Τουρκίας) είναι η ευαισθησία στα εθνικά του συμφέροντα. Η περίοδος Βενιζέλου - Ατατούρκ, στην οποία οικοδομήθηκε το σημερινό στάτους κβο, δεν έχει ομοιότητα με τη σημερινή εποχή».

Η Τουρκία προσπαθεί χωρίς να κουράζεται...
Επομένως, συμπληρώνουμε εμείς, πρέπει να αλλάξει...
Ανατρέχοντας στην Ιστορία, διαπιστώνουμε ότι η Τουρκία καταβάλλει αυτήν την προσπάθεια από την εποχή
του τελευταίου Παγκοσμίου Πολέμου.
Κατά το διάστημα της κατοχής της χώρας μας από τις δυνάμεις του Άξονα, η Άγκυρα ζήτησε από τους εμπόλεμους να στείλει στρατό στα ανατολικά νησιά μας για να
τους... απαλλάξει από τη δουλεία της φύλαξής τους!
Στη διάρκεια των εργασιών για τη σύναψη της Συνθήκης
Ειρήνης στο Παρίσι το 1947, προσπάθησε να ματαιώσει
την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Εκμεταλλευόμενη το φιάσκο της απόσυρσης των δυνάμεών
μας από την ενοποιημένη δομή της Συμμαχίας το 1975
αρνήθηκε να αποδεχθεί την επάνοδό τους αν δεν συμφωνούσαμε στην αναδιάταξη των ορίων επιχειρησιακής
ευθύνης στο Αιγαίο. Την προσπάθεια της Άγκυρας την
υποστήριζαν οι ΗΠΑ με τους εκπροσώπους τους στο ΝΑΤΟ.
Η προσπάθεια της Άγκυρας δεν απέδωσε γιατί συνάντησε την αντίσταση ενός πατριώτη πολιτικού, του αείμνηστου Ευάγγελου Αβέρωφ, τον οποίο υποστήριξαν στον
αγώνα του αξιωματικοί του Επιτελείου υπό τον Α' Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.
Ο Αβέρωφ συγκρούστηκε με τον Μητσοτάκη, υπουργό
Εξωτερικών τότε, ο οποίος συμφωνούσε με τους ΝΑΤΟϊκούς και ήθελε την εγκατάσταση των στρατηγείων στη
χώρα μας χωρίς προηγουμένως να καθοριστούν τα όρια
ευθύνης των Ελλήνων (ΝΑΤΟϊκών) διοικητών, κάτι που

του Νίκου Κουρή
τέως υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και επίτιμου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

ήταν αντίθετο με την εθνική μας πολιτική.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ως πρωθυπουργός και υπουργός Άμυνας, μετά τις εκλογές του 1981 είχε καταστήσει
σαφή την ελληνική θέση πάνω στο θέμα αυτό. Στις προγραμματικές δηλώσεις της 23ης Νοεμβρίου 1981 είπε:
«Στο θέμα του Αιγαίου πρέπει να καταστήσουμε σαφές
τόσο προς τους γείτονές μας όσο και προς την Ατλαντική Συμμαχία πως τα χερσαία, εναέρια και θαλάσσια σύνορά μας καθώς και τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Κατοχυρώνονται από
διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες και από τη διεθνή πρακτική».
Για την επίτευξη των επεκτατικών της σχεδίων η Άγκυρα
«κατασκεύασε» στο παρελθόν διάστημα έναν αριθμό τεχνητών προβλημάτων για να συντηρεί την ένταση στο Αιγαίο και να προβάλλει τις απαιτήσεις της στο διεθνές περιβάλλον.
Τα προβλήματα αυτά κατά τους Τούρκους είναι:
* Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου.
* Ο εθνικός μας εναέριος χώρος.
* Το εύρος των χωρικών μας υδάτων.
* Ο αφοπλισμός των νησιών μας στο Αιγαίο.
* Η εναέρια κυκλοφορία, η έρευνα - διάσωση.
* Οι λεγόμενες «γκρίζες ζώνες».
Η εθνική μας πολιτική αναγνωρίζει ως υπαρκτό πρόβλημα μόνο εκείνο της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας,
που είναι νομικό θέμα.
Παρά την πίεση που δεχθήκαμε μετά την επανένταξη,
δεν καμφθήκαμε και δεν συμφωνήσαμε στον επανακαθορισμό των ορίων επιχειρησιακής ευθύνης.
Όμως τον Δεκέμβριο του 1992, χωρίς να υπάρχει απόφαση του ΚΥΣΕΑ για αλλαγή της εθνικής πολιτικής που
ακολούθησαν επί σειρά ετών μεγάλοι Eλληνες πολιτικοί,
η αντιπροσωπεία μας στη Σύνοδο της DPC στις Βρυξέλλες, στις 11 Δεκεμβρίου 1992, δέχθηκε πρόταση του ΝΑΤΟ για κατάργηση των ορίων στη Νότια Περιοχή, γεγονός που υλοποιούσε τη θέση του Μητσοτάκη, που είχε
το 1981 προκαλέσει την οργή του Αβέρωφ.
Θα επαναλάβουμε εδώ ότι στο θέμα αυτό υπήρχε πλήρης
συμφωνία δύο πολιτικών ανδρών διαφόρου ιδεολογικής
τοποθέτησης, που όμως τους ένωνε ο αγνός πατριωτισμός.
Επακολούθησε σχεδόν μια δεκαετία διαβουλεύσεων για
το νέο καθεστώς του Αιγαίου, στη διάρκεια της οποίας η
Ουάσινγκτον πρόσφερε βοήθεια στην Άγκυρα για την
πραγματοποίηση των στόχων της.
Είναι γνωστή η ιστορία του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην
Αθήνα Σώφλυ το 1977 «περί ασυνήθων γεωγραφικών
ρυθμίσεων του παρελθόντος στο Αιγαίο», που ανάγκασε
τον Γεώργιο Ράλλη να τον χαρακτηρίσει “persona non
grata”, ως και οι πρόσφατες δηλώσεις του State
Department περί της ανάγκης «εκ νέου ανάγνωσης των
κειμένων που καθορίζουν το καθεστώς του Αιγαίου».
Επαναλαμβάνεται ότι η εθνική πολιτική που εγκαινίασε ο
Ε. Αβέρωφ στο θέμα της υλοποίησης της συμφωνίας
επανένταξης και γενικότερα τα θέματα του Αιγαίου,
υπήρξε εθνική ομοφωνία και συνεχίστηκε η ίδια πολιτική από τον Ανδρέα Παπανδρέου, πρωθυπουργό και
υπουργό Άμυνας.
Επανερχόμαστε στα τωρινά.
Αν δεχθούμε συζητήσεις εφ' όλης της ύλης, ποιο θα είναι

το αντιστάθμισμα των απαιτήσεων της Τουρκίας, που σε
τελευταία ανάλυση επιδιώκει την απόκτηση ελληνικών
εδαφών στο Αιγαίο και στον Έβρο; Η επαναλειτουργία
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης; Είναι αυτή ικανή παραχώρηση της Τουρκίας για ό,τι αυτή ζητά από εμάς; Οι
Τούρκοι ζητούν εθνικό μας χώρο, έδαφος, χωρικά ύδατα και αρμοδιότητες αεράμυνας πάνω από ελληνικά
εδάφη. Αυτό το τελευταίο είναι ιδιαίτερης σημασίας.
Έχοντας οι Τούρκοι εξασφαλίσει την ευθύνη αεράμυνας
στο ανατολικό Αιγαίο, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα ακολουθήσει αναπόφευκτα η αναδιάρθρωση των FIR Αθηνών - Κωνσταντινούπολης. Έχοντας επικρατήσει από
πλευράς αρμοδιοτήτων στο ανατολικό Αιγαίο, δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν μια μεγάλης κλίμακας
επίθεση κατά της Ελλάδας. Πιθανόν να επιχειρήσουν
εναντίον μικρονησίδων. Τη στρατιωτική τους δύναμη οι
γείτονες τη χρησιμοποιούν για την άσκηση πολιτικής
κανονιοφόρων εναντίον μας και για επίδειξη δύναμης.
Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν άλλα πιθανά σενάρια για
τη συνέχιση της τουρκικής επιθετικότητας.
Τις μέρες αυτές στάλθηκε επιστολή από τον Πρωθυπουργό μας στον Τούρκο ομόλογό του, με περιεχόμενο
την προσεχή συνάντησή τους και τις σχετικές συνομιλίες. Από τη διατύπωση της επιστολής, του μέρους που
δόθηκε στον Τύπο, δεν είναι σαφές αν οι συνομιλίες θα
αφορούν την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μόνο ή και
άλλα “προβλήματα” του Αιγαίου, όπως τα εννοούν οι
Τούρκοι.
Προσωπικά έχω επιφυλάξεις για την αντικειμενικότητα
των διεθνών διαιτητικών οργάνων. Εκτιμώ ότι στο ζήτημα της υφαλοκρηπίδας θα λάβουμε πολύ λιγότερα απ'
ό,τι προσδοκούμε και ότι την επομένη της απόφασης του
δικαστηρίου θα ξυπνήσουμε με τα ελληνικά νησιά να
“επιπλέουν” στην τουρκική υφαλοκρηπίδα! Το αίσθημα
της ανησυχίας που με διακατέχει για την αντικειμενικότητα της Χάγης βασίζεται στη στάση των “φίλων” μας
μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο απέναντι στη χώρα μας,
στα χρόνια της συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ και, τελευταία, με τον τρόπο αντιμετώπισης της Ελλάδας στην
πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση.

“Πολιορκητικος κριός η Ε.Ε.”
Δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν, για την ολοκλήρωση των
επεκτατικών της οραμάτων, η Τουρκία χρησιμοποιούσε
σαν “πολιορκητικό κριό” την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν οι
γείτονές μας επιτύχουν πλήρη ένταξη. Σ' ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Τουρκία, λόγω πληθυσμιακού μεγέθους, θα
έχει ανάλογη ποσόστωση στα όργανα της Ένωσης. Αυτό
θα της δίνει τη δυνατότητα σύναψης συμμαχιών στους μηχανισμούς της Ένωσης για την εξυπηρέτηση των στόχων
της. Επομένως δεν θα είναι ακατόρθωτο να επιτύχει, σαν
“προσφορά” της στην ασφάλεια και στην αναχαίτιση της
λαθρομετανάστευσης, τη συγκρότηση μιας δύναμης Ακτοφυλακής για τον έλεγχο των κινήσεων στο στενό μεταξύ
Ανατολίας και ελληνικών νησιών. Η δύναμη αυτή θα επιδιωχθεί να είναι μεικτή, από Έλληνες και Τούρκους.
Σε μια τέτοια (υποθετική) περίπτωση, εκτός από τη θάλασσα και τον αέρα του ανατολικού Αιγαίου, οι γείτονές
μας θα αποκτήσουν και έδαφός μας.
Την παρουσία Τούρκων ενόπλων στο έδαφός μας θα ακολουθήσει έφοδος πλήθους “Ευρωπαίων” Τούρκων από την
απέναντι ακτή, μαζί με άφθονο χρήμα. Έτσι, η Τουρκία θα
βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από τον τελικό της στόχο.
Δεν θα κουραστούν να μας περιμένουν οι Τούρκοι δεκαετίες πολλές. Μας έχουν μάθει. Απλώς, θα μας περιμένουν
να διαπράξουμε το επόμενο σφάλμα...
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ΜΙΚΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Βάρη-Κόρμπι 223τ.μ. πρ. 13μ. ΣΔ. 0,3, 200.000€
470τ.μ. πρ. 16μ., Σ.Δ. 0,3 360.000€
1.750τ.μ. πρ. 20μ., Σ.Δ. 0,3 – 1.350.000€
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ μεζονέτα 300τ.μ. σε 400τμ. Οικόπεδο, ημιτελής
520.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΑΡΗ-ΜΗΛΑΔΕΖΑ 225τ.μ. γωνιακό Σ.Δ. 0,6 με άδεια οικοδομής,
πρόσοψη σε πλατεία, θέα.
300τ.μ. πρ. 21μ. Σ.Δ. 0,6, 400τ.μ. Σ.Δ. 0,6 πρ. 10μ., 440 τ.μ. Σ.Δ.
0,6 πρόσοψη 34μ., 800τ.μ. Σ.Δ. 0,6 πρ. 21μ. σε πλατεία, θέα θάλασσα, 820τ.μ. γωνιακό Σ.Δ. 0,6 με άδεια για 4 μεζονέτες,
3400τ.μ. ΣΔ. 0,6 γωνιακό επί της Βάρης-Κορωπίου, χρήση γενικής κατοικίας κατάλληλο για εμπορικό κέντρο, Super Market κλπ.
Σοβαρές προτάσεις.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΜΗΛΑΔΕΖΑ 240τ.μ. νεόκτιστη, 4 υπνοδ., 2 μπάνια WC,
play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες
σε οικόπεδο 250τ.μ. θέα 580.000€ - κωδ. (Κ-195). ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ-ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ (Ανω) 800τ.μ. Σ.Δ. 0,4 πρόσοψη 25μ, δίνεται και το μισό, 1000τ.μ. Σ.Δ. 0,4 τρίφατσο, 4000τ.μ. + 7000τ.μ.
εκτός σχεδίου με ρεύμα – ΕΥΔΑΠ – γεώτρηση.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ μονοκατοικία γωνιακή 240τ.μ., 4 υπνοδ., 3 μπάνια, WC, play room ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες
βεράντες, πισίνα σε οικόπεδο 215τ.μ. θέα 680.000€ - κωδ.(Κ223). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ (ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ) 225τ.μ., Σ.Δ. 0,6 320.000€, 650τ.μ. Σ.Δ.
0,5 θέα θάλασσα 950.000€, 11.000τ.μ. εκτός σχεδίου. Σοβαρές
προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΜΗΛΑΔΕΖΑ, μεζονέτα νεόκτιστη 230τ.μ., 4 υπνοδ., 3
μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, πισίνα σε οικόπεδο 210τ.μ. θέα 600.000€ - κωδ.
(Κ-194). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΓΛΥΦΑΔΑ κέντρο μοναδικό οικόπεδο 280τ.μ. πρόσοψη 14μ. Σ/Δ
1,4 μόνο σοβαρές προτάσεις κωδ. (Κ-216). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΒΟΥΛΑ (Κάτω) οικόπεδο 700τ.μ. 17μ. πρόσοψη Σ/Δ 0,60 με χαρτί αρχαιολογίας 950.000€. Ετερο 1010τ.μ. πρόσοψη 32μ., Σ/Δ
0,8 2.500.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΓΛΥΦΑΔΑ Λεωφ. Βουλιαγμένης, οικόπεδο 825τ.μ. Σ/Δ 0,8 πρ.
25μ. 1.380.000€ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ οικόπεδο 600τ.μ. γωνιακό Σ/Δ 1, 1.000.000€.ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ βίλα 650τ.μ. 6 υπνοδ., 7 μπάνια, WC, play room,
asanser, ξενώνες, δωμάτιο υπηρεσίας, τζάκια, γκαράζ, αποθήκες,
ενδοδαπέδια θέρμανση με πισίνα. Πολλά έξτρα πολυτελές σε
κτήμα 10.000τ.μ. Σοβαρές προτάσεις.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ-ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ μεζονέτα 450τ.μ. νεόκτιστη, 5 υπνοδ., 3
μπάνια WC, play room, asanser, τζάκι, γκαράζ, αποθήκες, θέα θάλασσα, κατάλληλο και για δύο κατοικίες σε 435τ.μ. οικόπεδο.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ μονοκατοικία 450τ.μ., 5 υπνοδ. (3 master), 4 μπάνια WC, play room, τζάκι, γκαράζ, ασανσέρ, γραφείο, δωμάτιο
υπηρεσίας, home cinema, πισίνα, πολλά έξτρα, θέα ανεμπόδιστη
σε 1600τ.μ. οικόπεδο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ έναντι πλαζ, μονοκατοικία 350τ.μ. νεόκτιστη 5 υπνοδ.
(Ι master) WC, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, πολυτελής κατασκευή από ιδιώτη σε 500τ.μ. οικόπεδο, θέα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η μεγαλύτερη εταιρεία διαφημιστικού Ταχυδρομείου
DELTA POST, ζητά συνεργάτες - Αντιπροσώπους για
διανομές διαφημιστικού υλικού, στην περιοχή της
Ανατολικής Αττικής με έδρα Κορωπί - Βάρκιζα.
Τηλ. 210 6424100 int. 103

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ μεζονέτα 270τ.μ. νεόκτιστη, 4 υπνοδ., 3 μπάνια,
WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, πισίνα σε οικόπεδο 215τ.μ. θέα 680.000€ - κωδ. (Κ-223).
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΒΑΡΗ-ΜΗΛΑΔΕΖΑ, μεζονέτα 200τ.μ., νεόκτιστη, 4 υπνοδ., 3
μπάνια (1 master), play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη,
βεράντες, θέα 500.000€ - κωδ. (Κ-16). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ, μεζονέτα 150τ.μ. νεόκτιστη, 3 υπνοδ., 2 μπάνια,
WC, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, πισίνα 475.000€ - κωδ. (Κ-137).
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ παραλία μονοκατοικία 140τ.μ. σε 700τ.μ. οικόπεδο γωνιακό, θέα θάλασσα, απεριόριστη Σαρωνικός 750.000€ κωδ. (Κ30). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ, μονοκατοικία 130τ.μ. νεόκτιστη, 3 υπνοδ., 3
μπάνια, WC, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, πισίνα σε τρίφατσο οικόπεδο 400.000€ - κωδ. (Κ-28).
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩ, μονοκατοικία νεόκτιστη 370τ.μ., 5 υπνοδ., 3 μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη μεγάλες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

στη ΒΟΥΛΑ, Διαμέρισμα 2ου ορό-

φου 72τ.μ., 2 υπνοδ., σαλόνι, χωλ, μπανιο, κουζίνα, ηλιακός, κλιματιστικό, τέντες. ΕΥΚΑΙΡΙΑ λόγω
αναχώρησης, 150.000€
Τηλ. 6977225644, 6936845843
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα Σεπόλια οροφοδιαμέρισμα κατασκευής 2010 2ου ορόφ. 80τ.μ. με 2 υπνοδωμάτια,
λουτρό, wc, σαλο/τραπεζαρία και κουζίνα, αποθήκη. Πλησίον του Metro Σεπολίων. Τηλ. 210
8955196, 6942409051.

ΥΓΡΑΣΙΕΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ
και ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΣΟΣ
6977 29300 - 210 8973178

Αρτια εργασία & οικονομική

βεράντες σε οικόπεδο 380τ.μ. θέα βουνό-θάλασσα 1.200.000€.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΛΑΓΟΝΗΣΙ μεζονέτα 220τ.μ. νεόκτιστη, 5 υπνοδ., 3 μπάνια, WC,
play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 300τ.μ. θέα 480.000€. κωδ. (Κ-55). ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αγ. Νικόλαος, πλησίον παραλίας, μονοκατοικία νεόκτιστη, 3 υπνοδ., 1 master, δρύινα πατώματα, 2 μπάνια, WC, play
room, ασανσέρ, τζάκι, BBG, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, πολυτελής κατασκευή, γεώτρηση (πισίνα κατόπιν επιθυμίας) σε 900τ.μ. οικόπεδο, παράδοση 10.8.10, 900.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΒΑΡΗ-ΔΙΛΟΦΟ διαμέρισμα 100τ.μ., 4ου. νεόκτιστο, 3 υπνοδ., 1
μπάνιο, αυτονομία, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες,
θέα 850€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ κέντρο διαμέρισμα 112τ.μ. 4ου, 2 υπνοδ., 1 μπάνιο, αυτονομία. Α/C τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, θέα
850€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ διαμέρισμα 175τ.μ. 1ου, διπλοκατοικίας, 3
υπνοδ., 1 μπάνιο, WC αυτονομία, τζάκι, μεγάλες βεράντες, θέα
1000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060
ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ μονοκατοικία 250τ.μ., 4 υπνοδ., 3 μπάνια, WC,
play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε 500τ.μ.
οικόπεδο 2.000€. Ετερη 450τ.μ. με πισίνα σε 800μ. οικόπεδο
3.500€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
FIAT Barqueta

μοντέλο του 1996, 1800
κυβικά, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή
4.800€. Τηλ. : 6932466608

ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERSENTES E200/2000
σε εξαιρετική κατάσταση (αισθητήρες παντού, θερμικά καθίσματα, αυτόματος πιλότος,
κοτσαδόρος κλπ. Χιλιόμετρα 200.000. Πληρωμένα έλη κυκλοφορίας, περασμένο ΚΤΕΟ. Τιμή 9000 (συζητήσιμη).
Πληροφορίες 6979 232125 & 2311 247353

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ
HONDA SHADOW 1100c.c. μοντέλο του 1996,
πλήρως εξοπλισμένη, τιμή 5.000 ευρώ.
Τηλ.: 6932466608

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672
τηλ./fax: 2108973.060, 6944876499
e-mail: info@bkavvalos.com
url: www.bkavvalos.com
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων -

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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 Θ Α 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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας) , Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9 6 5 6.484, κ ιν. 6973975069

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

Κωνσταντίνος Κυριακός

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΚΥΡΙΑΚΗ 1, ΤΕΤΑΡΤΗ 4 & ΣΑΒΒΑΤΟ 7/8
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 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
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

κιν. 6945 548882

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
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.

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ

- Τηλ. επικ. 6944358877

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

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Συνεδριάζει Δευτέρα 2/8 8.15μ.μ.
Το Δημοτικο Συμβούλιο Βάρης συνεδριάζει την
Δευτέρα 2/8 στις 8.15 μ.μ. με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
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...για την υγειά μας
Τροφές – αντίδοτα στην ηλιακή ακτινοβολία
Η έκθεση στον ήλιο, σε μία χώρα τόσο ηλιόλουστη όσο
η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτη. Όσο λοιπόν πλησιάζουμε προς τις καλοκαιρινές μας διακοπές είναι ιδιαίτερα
σημαντικό, να γνωρίζουμε τι θα μας βοηθούσε να προστατευτούμε από την ηλιακή ακτινοβολία. Εκτός από
τα διάφορα αντηλιακά προϊόντα με τα οποία μας έχει
εφοδιάσει η τεχνολογία, αντηλιακή προστασία μπορούν να μας προσφέρουν και μία πληθώρα τροφών που
αφθονούν την περίοδο του καλοκαιριού.

θίνη ενώ, το σπανάκι, τα πράσινα φασόλια και το λάχανο με λουτεΐνη.
Η φωτοπροστατευτική δράση των καροτενοειδών είναι
συνεργιστική. Αυτό σημαίνει, πως εάν θέλετε να προστατευτείτε από την ηλιακή ακτινοβολία δεν αρκεί να
καταναλώνετε τομάτες. Είναι σημαντικό να υπάρχει
στη διατροφή σας ποικιλία φρούτων και λαχανικών. Γι΄

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα καροτενοειδή προστατεύουν από το ερύθημα που προκαλείται από την έντονη
έκθεση σε UVA και UVB ακτινοβολία, απορροφούν διάφορα μήκη κύματος της UV ακτινοβολίας και προφυ-

λάσσουν το δέρμα από τις οξειδωτικές μεταβολές που
προκαλεί, η υπεριώδης ακτινοβολία. Η βιταμίνη Ε, η
οποία βρίσκεται κυρίως στο ελαιόλαδο, τα αμύγδαλα
και το αβοκάντο, δρα ενισχυτικά στην προστατευτική
δράση των καροτενοειδών.
Ποικίλα φρούτα και λαχανικά που ευδοκιμούν την περίοδο του καλοκαιριού αποτελούν σημαντικές πηγές
καροτενοειδών. Τα καρότα, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα,
το πεπόνι και το σπανάκι μπορούν να μας εφοδιάσουν
με β-καροτένιο, η τομάτα, το κόκκινο γκρέιπφρουτ και
το καρπούζι με λυκοπένιο, το μπρόκολο, το κουνουπίδι,
τα σπαράγγια και τα λαχανάκια Βρυξελλών με ζεα-ξαν-

Φροντίστε, εκτός από την αύξηση της κατανάλωσης
του νερού, να αυξήσετε και την κατανάλωση φυσικών
χυμών, φρούτων και λαχανικών. Μ’ αυτό τον τρόπο θα
εξασφαλίσετε και την αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών
που το σώμα σας χάνει κατά την έκθεση στον ήλιο.
Παρασκευή Κουστουράκη
Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, M.Sc
medNutrition

Φρούτα και λαχανικά προσφέρονται απλόχερα κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι τυχαία. Τα αντιοξειδωτικά, ουσίες δηλαδή που προστατεύουν το δέρμα
από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, βρίσκονται κυρίως στις δύο αυτές ομάδες τροφίμων.
Εκτός από τις αντιοξειδωτικές βιταμίνες (Α, C και E)
που ενισχύουν την αντοχή του δέρματος στην ηλιακή
ακτινοβολία, κυρίαρχο ρόλο στην αντηλιακή προστασία
έχουν τα καροτενοειδή (π.χ. λουτεϊνη, β-καροτένιο,
λυκοπένιο). Φαίνεται πως η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνη Ε και C και η παράλληλη εφαρμογή
αντηλιακών προϊόντων που περιέχουν τις ίδιες βιταμίνες, προστατεύει σημαντικά από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ τα καροτενοειδή, όπως φανερώνουν οι μέχρι
τώρα ενδείξεις, έχουν φωτοπροστατευτική δράση.

νται, αλλά δεν επαρκεί.

...Λεπτομέρειες για
ν’ αποφύγουμε μπελάδες
― Απαραίτητο όταν βρισκόμαστε στον ήλιο, είναι
ένα καπέλο, για να προστατεύει το πρόσωπο και
το κεφάλι.
αυτό προσπαθήστε να συμπεριλάβετε στο καθημερινό
σας διαιτολόγιο πέντε φρούτα και δύο σαλάτες.
Εκτός όμως από τα καροτενοειδή, ιδιαίτερα σημαντικό
συστατικό όταν εκτίθεστε στον ήλιο είναι τα προβιοτικά. Πρόκειται για ζωντανά στελέχη βακτηριακών ειδών.
Σύμφωνα με τις μελέτες των τελευταίων ετών κάποια
από τα στελέχη αυτά, με κυριότερο τo γαλακτοβάκιλλο
johnsonii, φαίνεται πως ενισχύουν τη φυσική άμυνα του
δέρματος και το προστατεύουν από την έκθεση στον
ήλιο. Τα προβιοτικά βρίσκονται σε τρόφιμα που έχουν
υποστεί ζύμωση, όπως το γιαούρτι και το ξινόγαλο, ενώ
μπορούν να ληφθούν και με τη μορφή κάποιου συμπληρώματος.
Σημαντικό ρόλο στην αντηλιακή προστασία κατέχουν
και τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Προστατεύουν από
την υπεριώδη ακτινοβολία, ρυθμίζουν τη λειτουργικότητα των κυτταρικών μεμβρανών και τη βιοσύνθεση
των λιπιδίων της κεράτινης στιβάδας του δέρματος.
Βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια (σολομό, σκουμπρί, κολιό
και τσιπούρα) και στους ξηρούς καρπούς (καρύδια, φιστίκια και αμύγδαλα).
Προσπαθήστε λοιπόν, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, να
καταναλώνετε ψάρια τουλάχιστον δύο φορές την
εβδομάδα και η μία από αυτές να είναι κάποιο από τα
προαναφερόμενα λιπαρά ψάρια.
Τέλος, αυτό που όλοι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας
εάν θέλουμε να έχουμε επαρκή προστασία από την
ηλιακή ακτινοβολία, είναι η σωστή υδάτωση. Κατά την
έκθεση στον ήλιο, το ανθρώπινο σώμα, προσπαθώντας να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του, αυξάνει την εφίδρωση. Αποτέλεσμα της έντονης εφίδρωσης είναι η απώλεια υγρών αλλά και ηλεκτρολυτών με
πιθανή τη διαταραχή της ισορροπίας των υγρών του
δέρματος. Η αυξημένη κατανάλωση νερού είναι λοιπόν
απαραίτητη για την αναπλήρωση των υγρών που χάνο-

― Ενα καλό αντηλιακό που θα απλώσεις τουλάχιστον 20 λεπτά ενωρίτερα από την έκθεσή σου
στον ήλιο.
― Αντηλιακο βάζουμε στα χέρια και πόδια, όχι μόνο στο σώμα.

― Και τα σκούρα δέρματα έχουν ανάγκη από
αντηλιακό.
Τα ανοιχτόχρωμα σώματα χρειάζονται συχνότερα
ανανέωση του αντηλιακού.
― Μετά από κάθε βουτιά και αφού σκουπιστείς,
πρέπει να ανανεώνεις το αντηλιακό σου!
― Απόφευγε τις ώρες 12 με 4 γιατί η ακτινοβολία
είναι ιδιαίτερα έντονη.
― Ο ήλιος είναι βλαβερός ακόμη και όταν υπάρχει
συννεφιά ή βρίσκεσαι κάτω από ομπρέλα.
― Ακόμη και αν έχεις αποκτήσει το ποθητό μαύρισμα - το σοκολατένιο, πρέπει να φοράς αντηλιακό
και να ενυδατώνεις την επιδερμίδα σου συχνά.
Και ένα μυστικό: μη βάζεις άρωμα στην θάλασσα
γιατί το οινόπνευμα που περιέχει θα σου κάνει λεκέδες στο δέρμα!

ΕΒΔΟΜΗ
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2η Γιορτή Γυμναστικής: “Η μουσική του σώματος”

στην Παλαιά Φώκαια
Για δεύτερη φορά οργανώθηκε μια
γιορτή γυμναστικής στην Παλαιά Φώκαια, με μεγάλη επιτυχία, και ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή αθλητών και
γονιών στις 9/6 στο ανοιχτό θέατρο
του λιμανιού της πόλης.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν τριακόσιοι αθλούμενοι και παρουσιάστηκαν
22 προγράμματα γυμναστικής από
τους συλλόγους: ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ,

Α.Ο.Λαγονησίου, ΓΑΣ Καλυβίων, ΑΟ
Δήμου Περιστερίου, Ο.Α.Λαυρίου.
ΟΦΑΦΑ Μεγάρων και ΑΟ Θρακομακεδόνων. Τα προγράμματα ξεχώρισαν
όχι μόνο για τη μαζικότητα αλλά και
για την υψηλή ποιότητά τους.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από το ΓΑΣ Καλυβίων το πρόγραμμα «Φωτιά-νερό-αέρας», το οποίο
θα συμμετάσχει στο πανευρωπαϊκό φεστιβάλ γυμναστικής «Eurogym 2010”.
Η εκδήλωση έκλεισε με το πρόγραμμα «Από την ανατολή στη δύση» που
παρουσιάστηκε από το τμήμα Ρυθμικής της ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ και το οποίο
είναι υποψήφιο για την παγκόσμια γυμναστιάδα που θα γίνει το καλοκαίρι
του 2011 στη Λωζάνη της Ελβετίας.

Σε όλους όσους πήραν μέρος στην
εκδήλωση απονεμήθηκαν τιμητικά διπλώματα συμμετοχής, ενώ κάθε Σύλλογος παρέλαβε αναμνηστικό κύπελλο.
Συγκίνηση προκάλεσε η βράβευση
του αθλητή και κατοίκου της Π. Φώκαιας Άρη Μακροδημήτρη, ο οποίος
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης 2009 κατέκτησε την τρίτη

θέση στο ύπτιο ανδρών, ενώ ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στην
Ολλανδία.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς
Φώκαιας Μανώλης Τσαλικίδης απένειμε τιμητική πλακέτα στον αθλητή
και υποσχέθηκε την αμέριστη ηθική
και οικονομική ενίσχυση της Κοινότητας στις προσπάθειές του. Ο Πρόεδρος της ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ Γιώργος
Σπυρίδης βράβευσε την ολυμπιονίκη
Άννα Πολλάτου, η οποία παρευρέθη
στην εκδήλωση και συμμετείχε με
την ομάδα ρυθμικής γυμναστικής του
ΟΦΑΦΑ Μεγάρων.
Ο Γιατρός Ηλίας Ταχμάζογλου κάλυψε ιατρικά την εκδήλωση ενώ την παρουσίαση των προγραμμάτων έκανε η
Φαίη Κουφογιάννη έφορος γυμναστικής της ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ.
Τόσο ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Μανώλης Τσαλικίδης, όσο και ο Πρόεδρος της ΑΕΣΑΦ Κούρος Γ. Σπυρίδης στο τέλος της εκδήλωσης, εξήραν την ποιότητα των προγραμμάτων,
τις προσπάθειες των αθλητών-τριών
και των προπονητών τους και ευχαρίστησαν όλους όσοι συνέβαλλαν στην
άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης και
ιδιαίτερα τους χορηγούς, ο οποίοι με
την ευγενική τους χορηγία στήριξαν
τις προσπάθειες όλων.

Στα χνάρια του Φειδιππίδη
η Μαρία Πολύζου
2,500 χρόνια μετά από την Μάχη
του Μαραθώνα, η Αθλήτρια Μαρία
Πολύζου αναβιώνει τον Δρόμο
του Φειδιππίδη ΑΘΗΝΑ - ΣΠΑΡΤΗ
- ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ 520χλμ.
στο πλαίσιο της επετείου από την
Μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ.
Με την αναβίωση του Φειδιππίδειου Δρόμου, το ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ
του ημεροδρόμου θα σφραγίσει
με μοναδικό τρόπο την επέτειο
των 2.500 χρόνων από την Μάχη
του Μαραθώνα, και θα εξαπλωθεί
το μήνυμα της επετείου σε όλο
τον κόσμο όπου εκατομμύρια δρομείς - μέσω των 1700 μαραθωνίων

που διοργανώνονται κάθε χρόνο δοξάζουν το όνομα της πόλης του
Μαραθώνα.
Η Μαρία Πολύζου έχει ξεκινήσει
από την περασμένη Δευτέρα σε
μια μακρά διαδρομή, 520 χλμ.
Επιστροφή στην Αθήνα την Κυριακή 1 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, όπου ο Δήμαρχος του Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης θα πραγματοποιήσει επίσημη τελετή προς
τιμήν της αθλήτριας.
Να περιμένουμε να την υποδεχθούμε όπως αξίζει και στην ίδια
και στην ιστορία.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Π/Κ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΥΠΡΟΥ
Η Ελπίδα Τόκα
«καλύτερη αθλήτρια
της Ελλάδας»
Αξιόλογη η εμφάνιση της Ελληνικής ομάδας, που
κέρδισε την πρώτη θέση και στους Παίδες και στις
Κορασίδες
Τον τίτλο της «καλύτερης αθλήτριας» (συνοδευόταν και από ειδικό κύπελλο), κατέκτησε η 17χρονη
Ελπίδα Τόκα (μαθήτρια του Λυκείου Καλάμου Αττικής και αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς) στους αγώνες στίβου και συγκεκριμένα

στη Διεθνή Συνάντηση Π/Κ Ελλάδας Κύπρου που
πραγματοποιήθηκαν στη Λάρνακα Κύπρου στις 22
και 23 Ιούλη. Στους αγώνες αυτούς (συμμετείχαν
160 αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα και την
Κύπρο),
Η Εθνική ομάδα της Ελλάδας (αποτελείτο από 34
αγόρια και 34 κορίτσια) και κατέκτησε την 1η θέση
τόσο στους Παίδες όσο και στις Κορασίδες.
Η Ελπίδα Τόκα, εκπροσώπησε την Ελλάδα στα
αγωνίσματα των 400μ με εμπόδια και στη σκυτάλη
4Χ400. Και στα δύο αγωνίσματα, κατέκτησε την 1η
θέση (τιμήθηκε με χρυσό μετάλλιο και κύπελλο),
τερματίζοντας την κούρσα των 400μ με εμπόδια σε
χρόνο 62΄΄55 και τη σκυτάλη 4Χ400 σε χρόνο
3΄53΄΄82. Εκτός από τα δύο χρυσά μετάλλια και κύπελλα, που κέρδισε με τη συμμετοχή της στα παραπάνω δύο αγωνίσματα, στην Ελπίδα Τόκα απονεμήθηκε από την Κυπριακή Οργανωτική Επιτροπή
Αγώνων Στίβου (ΚΟΕΑΣ) ειδικό κύπελλο και ο τίτλος της «καλύτερης αθλήτριας» της Συνάντησης,
για την πολύ καλή επίδοση στο αγώνισμα των 400μ
με εμπόδια.
Την 1η θέση κατέκτησε, ο αθλητής του Γ.Ο. Κηφισιάς επίσης, Θοδωρής Ζιντζόβας, στο τριπλούν με
άλμα 14.29μ. κερδίζοντας επάξια χρυσό μετάλλιο
και κύπελλο. Καλή ήταν και η επίδοση της Μάριαμ
Ελγκαμπρί, η οποία τερμάτισε 4η την κούρσα των
200μ σε χρόνο 12΄΄66.
Η εθνική ομάδα της Ελλάδας συγκέντρωσε συνολικά 228 βαθμούς (103 οι Κορασίδες και 125 οι Παίδες), έναντι 171 της Κύπρου (95 οι Κορασίδες και
76 οι Παίδες), κερδίζοντας επάξια και τα δύο Κύπελλα (1 για τους Παίδες και 1 για τις Κορασίδες),
τα οποία παρέλαβε ο εθνικός προπονητής Π/Κ του
ΣΕΓΑΣ Γιάννης Κουτσοφλίνης.
Χάρις Τόκας

ΕΒΔΟΜΗ

Προχωρεί
στην ανασυγκρότηση
η Αναγέννηση Κορωπίου
Συστήθηκε η νέα Συντονιστική Επιτροπή, της “Αναγέννησης”, μετά από συνεδρίαση στις 22/7 και συγκροτήθηκε σε σώμα. Η δράση της Σ.Ε. - σ’ αυτή τη
φάση - είναι να προετοιμάσει τον υποψήφιο συνδυασμό ώστε να βρεθεί έτοιμος να διεκδικήσει ο
εκλεγμένος μέσα από το σώμα της Αναγέννησης
υποψηφιος Δήμαρχος Αριστείδης Γκίκας.
Η Σ.Ε. έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αριστείδης Γκίκας
Γραμματέας: Διονύσης Κερασιώτης
Αντιπρόεδρος: Πέτρος Μανούσης
Ταμίας: Στέλιος Καβασαλιώτης
Ειδική Γραμματέας: Αθηνά Ψιλάκη
Μέλη:
Αγγελίδης Άγγελος
Αθανασόπουλος Θεόδωρος
Γεωργίου Δημήτριος
Γιαννίτσα Γεωργία
Θηβαίου Μαργαρίτα
Καραπάνος Χρήστος
Μαθιόπουλος Αλέξανδρος
Χρήστου Αθανασία
Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι ομάδες όπως προβλέπει το καταστατικό, οι οποίες θα στελεχωθούν
από μέλη και φίλους της παράταξης.
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Ο ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καλύβια 06/07/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ.πρωτ. 77/10
ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ
Πληροφορίες: ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνα: 2299 3 20348
Fax: 2299 48289
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά
συμφερότερη προσφορά σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου, για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΟΛΙΣΜΟ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.998,29€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με:
Α) του αρ 2 παρ 12 του Ν.2286/95
Β) το αρ. 23 παρ 4,5,6 της Υ.Α. 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ)
Γ) του Ν.3463/06
Δ)της Κ.Υ.Α.53361(Φ.Ε.Κ.1503/11-10-2006)
Ε)την Π1/74446/2002
ΣΤ) την 17/2002 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α. με την οποία ορίστηκαν τα ποσά
του αρ2 (παρ12 εδαφ.γ και 13 εδαφ.VIII)
Ζ) την εγκύκλιο Π1/4240/14-01-2010 περί κατάρτισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2010
Η) τον προϋπολογισμό του Δήμου στους Κ.Α. 20-6662.001, 20-6662.002,
10-6691.003, που έχει ψηφιστεί με την 158/2010 απόφαση της Δ.Ε.
Θ) την 158/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές.
Όλα τα έγγραφα απαιτούνται στην Ελληνική.
Οι προσφορές στον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου Καλυβίων μέχρι τις
05/08/2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 κατά την οποία θα γίνει και η
αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα σχετικά με τον
διαγωνισμό και να παραλάβουν τα σχετικά για τη σύνταξη και υποβολή
της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα Γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής έως και την Τετάρτη 04/08/2010.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Πέτρος Φιλίππου

καταγγέλλει την ΕΠΣΑΝΑ
Ανακοίνωση με οργή και αγανάκτηση κυκλοφόρησε ο
Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης, για τις μεθοδεύσεις, της
ΕΠΣΑΝΑ, που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους
Συλλόγους. Προβλήματα με τους παίκτες αλλά και με
την προετοιμασία τους για την επόμενη ποδοσφαιρική
περίοδο. Γράφουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. «Κυανούς Αστήρ» Βάρης εκφράζει την αγανάκτησή του για την απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΠΣΑΝΑ (22/7), αποστερώντας – παρά τις περί
του αντιθέτου διαβεβαιώσεις – τρεις νέους παίκτες γεννηθέντες μετά την 1/1/89 από την ομάδα του Κυανού
Αστέρα., όπως διαβεβαίωναν πρόεδρος της ΕΠΣΑΝΑ και
γενικός γραμματέας στις συνεχείς και αλλεπάλληλες
επαφές τους με τον Κυανού Αστέρα.
Η Διοίκηση του Σωματείου βασισμένη στις διαβεβαιώσεις της ΕΠΣΑΝΑ προχώρησε στην ενίσχυση της ομάδας, επενδύοντας σε ποδοσφαιριστές γεννηθέντες μετά
την 1/1/89.
Και ξαφνικά – εννέα ημέρα πριν την έναρξη της προετοιμασίας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΠΣΑΝΑ
(23/7) ανακοίνωση, ότι κάθε ομάδα υποχρεούται να χρησιμοποιεί 3 νέους γεννηθέντες μετά την 1/1/90. Κανείς
από τους υπεύθυνους της ΕΠΣΑΝΑ δεν βγαίνει στα τηλέφωνα να ενημερώσει προσωπικά.
...
Ας έρθουν λοιπόν αυτοί να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους στην διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και να τους αποβάλλουν το αίσθημα πώς το πρωτάθλημα από κάποιους σχεδιάζεται να
παιχθεί στα γραφεία και όχι στα γήπεδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παλλήνη, 13/7/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ Φ. 3247/1035/22-2-2010 απόφαση
του Γεν. Γραμμ. Της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη στην διαδικασία του
άρθρου 11 της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/104/03 (ΦΕΚ 332Β/03) του έργου: «Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση άδειας χρήσης γεώτρησης ιδιοκτησίας Τζιόλα Βασιλικής, Δάρρα Ελένης, Μπαγούρδα Κωνσταντίνου και Κοσμάτου Σπυρίδωνα επί της οδού Νικηταρά 99 στον Δήμο Βούλας».
2. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου, βρίσκεται
στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση αυτής, πληροφορίες και στοιχεία.
Η Πρόεδρος του Ν.Σ.
Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γέρακα

Γέρακας 30/07/09
Αρ. πρωτ.:188

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γέρακα ανακοινώνει ότι θα προβεί
στη πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού - πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την παροχή του απαιτούμενου εκπαιδευτικού έργου για την υλοποίηση των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού 2010 -2011.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της
Επιχείρησης αίτηση συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους και όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, έως τις
20 Αύγουστου 2010 και ώρα 11:00.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση και ο
τρόπος επιλογής (μοριοποίηση) καθορίζονται από το οργανωτικό πλαίσιο
προγραμμάτων «άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη
γραμματεία της Κ.Ε.Δ.Γ., οδός Γέρακα & Ηράκλειας, τηλ. 210-6615412
(ώρες επικοινωνίας και κατάθεσης αιτήσεων 14.00 – 16.00).
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Γ.
Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΒΔΟΜΗ
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Πυρετώδεις κινήσεις συνδυασμών
Προετοιμάζεται πυρετωδώς ο συνδυασμός του Αγγελου Αποστολάτου, “ΔΑΔΑ με όραμα” και στη Βουλιαγμένη, με συναντήσεις και διαβουλεύσεις, που
έχουν καρποφορήσει. Οπως μπορούμε να γνωρίζουμε έχει πιάσει μια πολύ καλή “μαγιά” και στη Βουλιαγμένη, όπως στη Βάρη και βέβαια στη Βούλα.
Ο κόσμος της Βουλιαγμένης δέχθηκε με αισιοδοξία
την παρουσία του Συνδυασμού “ΔΑΔΑ με όραμα”,
με το εκλογικό κέντρο που ετοιμάζει και που αρχές
Σεπτέμβρη θα εγκαινιάσει.
Νομίζω ότι είναι ο πιο ολοκληρωμένος συνδυασμός
από πλευράς πληρότητας και προετοιμασίας, αφού
είναι ο μόνος που έχει ανοίξει εκλογικά κέντρα και
στις τρεις πόλεις (Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη).

Ο Μπαγλατζής
προτείνει Αποστολάτο
Εν τω μεταξύ στη Βάρη πληθαίνουν καθημερινά οι
δηλώσεις στήριξης της υποψηφιότητας του Άγγελου
Αποστολάτου. Ο επί 16 χρόνια (1987-2002) δήμαρχος Βάρης Κωνσταντίνος Μπαγλατζής με δημόσια
δήλωσή του εκφράζει την ένθερμη υποστήριξή του
στον επί τρεις περιόδους δήμαρχο Βούλας και σημερινό υποψήφιο για το δημαρχιακό αξίωμα του ενιαίου πλέον Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης Άγγελο Αποστολάτο.
«Είμαι πεπεισμένος», δήλωσε ο K. Μπαγλατζής,
«πως η πρόταση του Άγγελου Αποστολάτου, ο χαρακτήρας του που τον γνώρισα καλά τα 16 χρόνια
που ήμουν Δήμαρχος, η εμπειρία και το ήθος του,
αποτελούν εγγύηση ότι ξέρει και μπορεί να οδηγήσει το νέο μεγάλο δήμο, με βήματα σταθερά και σωστά στην κατεύθυνση της ιδιαίτερης και σωστής
ανάπτυξης που επιζητά η περιοχή μας.

ψηφιότητα του νυν δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα, που επιδιώκει ως φαίνετα, να κλείσει 40ετία για να ευθυγραμμιστεί και με την τρόικα για να συνταξιοδοτηθεί, αλλά δεν
έχει καταλήξει και ανακοινώσει ακόμη τίποτα.
Συναντήσεις γίνονται καθώς και εκδηλώσεις, όπως αυτή
στο Island του Πανά, αλλά τίποτα παραπέρα.
Ακούγεται και η πιθανότητα ότι περιμένει την υποστήριξη
του Σαμαρά και του Γιωργάκη για να προχωρήσει. Του το
οφείλουν - λέει - γιατί δεν άφησαν μόνη τη Βουλιαγμένη,
εκτός “Καλλικράτη”.
Μα θα μου πείτε και τα δύο μεγάλα κόμματα να υποστηρίξουν τον ίδιο υποψήφιο; Θα σας θυμίσω το τραγουδάκι
“ρούχα μαζί που πλύθηκαν...”.

Προτείνουμε, πάντως, στον Αντ. Σαμαρά, να μην
ακούσει τις σειρήνες, αλλά να κατέβει στη Βουλιαγμένη να αποκτήσει ιδία γνώμη. Οχι περπατώντας
στις ζαρντινιέρες της παραλίας, αλλά να μιλήσει με
ανθρώπους που τους έχουν φτάσει στα πρόθυρα της
ψυχιατρικής. Αλλιώς κακό του κεφαλιού του...
Αννα Μπουζιάνη

Θέλω να ελπίζω πως όλοι οι κάτοικοι θα σκεφτούν
καλά αυτή την επιλογή που θα κάνουν στις ερχόμενες εκλογές, γιατί θεωρώ πως αν δεν υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση, γνώση και εμπειρία γι’
αυτή τη μεταρρύθμιση, η τοπική μας αυτοδιοίκηση
αντί να απελευθερωθεί, θα αποδυναμωθεί και θα γίνει απρόσωπη στο νέο μεγάλο σχήμα που θα κληθεί
να διοικήσει», κατέληξε ο Κ. Μπαγλατζής.

Υποστήριξη και από τα δύο
κόμματα στη Βουλιαγμένη;
Από Βουλιαγμένη μεριά, ακούγεται πολύ χλιαρά, η υπο-

Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω και δημόσια τον επί 16 χρόνια (1987-2002), δήμαρχο Βάρης
κ. Κωνσταντίνο Μπαγλατζή, για την ένθερμη υποστήριξη της υποψηφιότητάς μου ως δημάρχου του ενιαίου Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης.
Κατά την διάρκεια της θητείας μου ως δημάρχου
Βούλας επί τρεις περιόδους είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τον κ. Μπαγλατζή και να διαπιστώσω το
ήθος, την εντιμότητά του και το δημιουργικό του
πνεύμα, στοιχεία που βάρυναν στην κρίση τους και
επιβράβευσαν οι συνδημότες του.
Με την έννοια αυτή έχει βαρύνουσα σημασία η στήριξη που μου παρέχει ο κ. Μπαγλατζής για την οποία,
επαναλαμβάνω, τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

Οι εκλογές αυτές είναι δύσκολες!

Η προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων είναι
Πώς θα προβληθείτε; Με ποιο τρόπο;

Έντυπο, εφημερίδα, online;
Εμείς διαθέτουμε και τα τρία
 Πολυετή πείρα στην παραγωγή εντύπου
 Η ΕΒΔΟΜΗ , 13 χρόνια συνεχούς εβδομαδιαίας κυκλοφορίας, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση
του αναγνώστη για τη συνέπεια και την εγκυρότητά της.

 Η ηλεκτρονική της έκδοση ξεπερνά τις 12.000 τακτικούς αναγνώστες.
Όμως ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών. Ξεκουραστείτε, γεμίστε …μπαταρίες και στις 21 Αυγούστου που θα
κυκλοφορήσει το επόμενο φύλλο μας, έχουμε να σας παρουσιάσουμε προτάσεις σωστής προβολής και κυρίως
αποτελεσματικής.
Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210-8959004, fax: 210-9658949  e-mail: press@ebdomi.com  site: www.ebdomi.com

