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Αττικής, της Ν.Δ.

Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡΧΙΣΕ!

Σελίδα 2

ο Βασίλης Κικίλιας
ΚΕΡΑΤΕΑ
Κώστας Λεβαντής υποψήφιος Δήμαρχος
για το Δήμο Λαυρεωτικής Σελίδα 24

Ορια στις δαπάνες και
απαγορεύσεις
Η προεκλογική περίδος για τις προσεχείς περιφερειακές και δημοτικές εκλογές της 7ης
Νοεμβρίου, άρχισε ήδη από την 9η Αυγούστου τ.έ. (Ν.3870).
Το εναρκτήριο “λάκτισμα” δόθηκε με τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου που αναφέρεται κυρίως στα έσοδα και στις δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικων συνδυασμών και των υποψηφίων τους.
Πολλά “παράθυρα” και μπερδεμένα άρθρα θα δυσκολέψουν τους υποψήφιους Δημάρ-

Σελίδα 2

χους και συμβούλους.

Χάθηκε το ακίνητο για το
ο
3 Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
Αλιευτικό καταφύγιο, ένα
μεγάλο έργο ξεκινά Σελίδα 10

Εληξε και η καταληκτική ημερομηνία 18 Αυγούστου!
Οι εμπαιγμοί των εκάστοτε κυβερνήσεων - ο εφησυχασμός, η αυταρέσκεια του
“κάτι κάναμε” και η απειρία των τοπικών αρχών, μοιραία κατάληξη η απώλεια ενός
αναγκαίου κοινόχρηστου χώρου. Ακόμα και παιχνίδια δημάρχων “εν ου παικτείς”.
Σελίδες 3, 24

Εκτός υποψηφιότητας

Δεν συμμετέχω στις

ο Νίκος Εξαρχος

προσεχείς εκλογές

Ενωτικό Κάλεσμα από

δηλώνει ο Νομάρχης

Αθ. Ζούτσο στην Παλλήνη

Λεωνίδας Κουρής

Σελίδα 14

Σελίδα 7

Εγκρίθηκε από το ΣΧΟΠ
η τροποποιημένη πολεοδομική
μελέτη του Θυμαριού Σελίδα 11
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ορια στις δαπάνες και απαγορεύσεις
Η μελέτη των λεπτομερειών του νόμου ανήκει στους υπεύθυνους των
συνδυασμών και στους επιτελείς
τους.
Σταχυολογώντας όμως σημειώνουμε
ότι:
― Η διακίνηση των εσόδων και των
δαπανών των Συνδυασμών πρέπει
να γίνεται μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών (αρθρο 1§4).
― Στις προεκλογικές δαπάνες “περιλαμβάνονται ιδίως, κάθε ποσό
που καταβάλλεται για την αγορά,
έκδοση, κυκλοφορία και διακίνηση
εντύπων, για την ηλεκτρονική επικοινωνία, για την παροχή σχετικών υπηρεσιών” κλπ.
― Καταγράφονται απαγορεύσεις και
όρια στις χρηματοδοτήσεις συνδυασμών και υποψηφίων.
― Απαγορεύεται η λειτουργία εκλογικών κέντρων, εντευκτηρίων και
εκλογικών γραφείων στους υποψηφίους. Χαρακτηρίζεται ποινικό
αδίκημα και επισύρει ποινές τουλάχιστον ενός έτους φυλάκισης!
― Στους δημοτικούς Συνδυασμούς
επιτρέπεται ένα εκλογικό κέντρο
για κάθε εκλογική περιφέρεια.
― Απαγορεύεται η ανάρτηση σε εξωτερικούς χώρους και αυτοκινού-

μενα μέσα, αεροπανό, αφισσών,
φωτογραφιών κλπ.
― Ο νόμος αναφέρεται σε σωρεία
απαγορεύσεων και δεσμεύσεων
και προβλέπει και ισχυρά πρόστιμα κατά περίπτωση που φτάνουν
τα 50.000 έως 100.000 €.

Ανώτατα όρια των
δαπανών
Ο Νόμος ορίζει ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκλογικών δαπανών για τους
υποψηφίους, αλλά κια για τους συνδυασμούς μέσα από ένα περίπλοκο
σύστημα συντελεστών, πληθυσμών,
αθροίσεων και... κρυφών αφαιρέσεων, ώστε να προδιαγράφεται βέβαιη η
παρανομία και η απώλεια δημοσίων
εσόδων για μια ακόμη φορά.
Πάντως, ένας κάποιος έλεγχος, ακόμα και κακόβουλος, δεν αποκλείεται,
γι’ αυτό καλό θα είναι οι ευέλπιδες
πολιτικοί μας, που φιλοδοξούν να
προσφέρουν στα κοινά, να αποφύγουν το γλυκό της παρανομίας σπορ!
Ο νόμος ορίζει ως “ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για
κάθε δημοτικό σύμβουλο [...], καθορί-

ζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της
εκλογικής του Περιφέρειας [...]. Για
τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1000 € επί συντελεστή” ανάλογο του πληθυσμού (αρθρ. 7§2β).
Ενδεικτικά, σε Περιφέρειες με πληθυσμούς έως 30.000 κατοίκους, όπως
οι περισσότεροι Δημοι της Ανατολικής Αττικής, ο συντελεστής ορίστηκε
σε μιάμιση (1,5) μονάδα. Σε περιφέρειες έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
κατοίκους σε 2 μονάδες κ.ο.κ.
Στην Παλλήνη, για παράδειγμα, στο
Κορωπί, στη Βάρη και στη Βούλα ο
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος δύναται να δαπανήσει συνολικά για
προεκλογικές δραστηριότητες μέχρι
1500 € (1000Χ1,5). Οι αντίστοιχοι δημοτικοί Συνδυασμοί μπορούν να δαπανήσουν μέχρι “το άθροισμα των δαπανών για το σύνολο των υποψηφίων τους”. (αρθρ. 7§2α).
Ενας δημοτικός Συνδυασμός με 60
υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, για παράδειγμα, του παραπάνω
ενδεικτικού και αντιπροσωπευτικού
παραδείγματος, μπορεί να δαπανήσει
μέχρι 90.000 €.
Αυτά για την ώρα και καλή επιτυχία.
Κ. Βενετσάνος

Στην Περιφέρεια Αττικής υποψήφιος
από τη Ν.Δ. ο Βασίλης Κικίλιας
Την υποψηφιότητα του Βασίλη Κικίλια για την Περιφέρεια
Αττικής, ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς. Ο Βασίλης Κικίλιας, ιατρός και
πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, μετά τη συνάντηση
που είχε με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε: "Εγώ έχω μια εντολή, για ανανέωση με αξιοσύνη”.
Ο Β. Κικίλιας μετά την ανακοίνωση τόνισε: "Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι μεγάλη η ευθύνη, αλλά και μεγάλη η ευκαιρία για μένα και κυρίως για τους ανθρώπους της γενιάς μου, αλλά και τα πιο νέα παιδιά που
έρχονται.
Ξέρετε, και σαν αθλητής και σαν γιατρός, έτεινα το χέρι
μου σε όλους. Αυτό θα κάνουμε και τώρα, γιατί τα προβλήματα δεν έχουν πολιτικό χρώμα, έχουν κοινή αφετηρία
τον άνθρωπο και εμείς καλούμαστε να βρούμε τις λύσεις".
Νέος, γιατρός, αθλητής, Αυτοδιοικητικός και άφθαρτος ο
Βασίλης Κικίλιας, όπως είπε ο Πρόεδρος.

Ο Βασίλης Κικίλιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Από
μικρό παιδί έδειξε ενδιαφέρον για τον αθλητισμό. Ξεκίνησε με την κολύμβηση, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ και κατέληξε στο μπάσκετ, αγωνιζόμενος με τα χρώματα του Πανιωνίου και της ΑΕΚ.
Παράλληλα σπούδασε Ιατρική στη Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και κάνει την ειδικότητά του ως ορθοπεδικός
χειρουργός. Το 2006 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του
σπουδές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, στο τμήμα
Διοίκησης και Οργάνωσης Νοσοκομείων.
Από το 2004-2006 υπηρέτησε ως σύμβουλος του Ν. Κακλαμάνη στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις
εκλογές ΟΤΑ του 2006, εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων με την παράταξη του Ν. Κακλαμάνη, οπότε του ανετέθηκαν τα καθήκοντα του Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας
και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων (Ο.Ν.Α.).
Το 2007 εξελέγη 2ος στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας
Δημοκρατίας. Το 2010 ανέλαβε επικεφαλής της νεοσύστατης Γραμματείας Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας.
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Της γης οι κολασμένοι
Σελ. 8

γ. κορναράκης

Εισπρακτική κοινοπραξία
ΠΑ.ΣΟΚ.-Δ.Ν.Τ. Γρ. Ρώντας
Σελ. 9
Βουλή: Τρεις και ο κούκος
Γεωργία Γρηγοροπούλου

Σελ. 9

Γιορτή μελιού στην Κερατέα

Σελ. 5

Παρ’ ολίγον τραγωδία η φωτιά
στη Βάρη-Βουλιαγμένη
Σελ. 6

Μονόδρομος η δημιουργία Νοσοκομείου στην Αν. Αττική
Σελ. 7
Τα “τιμάρια” διανομής ιστορικών εδρών
κατά ...”Καλλικράτη” Γ. Λεμονάκη Σελ. 19
Ομογενείς και αλλοδαποί
ψηφίζουν
Συζήτηση στη Βάρη
Την Τετάρτη 25 Αυγούστου και ώρα 20:00 θα
πραγματοποιηθεί ανοικτή συζήτηση με τους αλλοδαπούς κατοίκους της Βάρης στο Δημοτικό θέατρο με θέμα την εγγραφή Ομογενών και Υπηκόων
Τρίτων Χωρών σε Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους. Οι αλλοδαποί συμπολίτες μας θα ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αίτησης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οποίας είναι η 31η
Αυγούστου 2010.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ από
την αρμόδια αντιδήμαρχο Δήμητρα Σουτόγλου,
Τηλ. 210 9655592

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

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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Χάθηκε το ακίνητο για το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας
Αποτέλεσμα μιας εικοσαετίας λαθών, εμπαιγμών και παραλείψεων
― Επιβεβαιώθηκε από την υφυπουργό Ευη Χρστοφιλοπούλου
σε συνάντησή της με την Ενωση Γονέων Βούλας
― Από τον ΟΣΚ που ζήτησε από το Δήμο Βάρης πρόταση

Εληξε και η καταληκτική ημερομηνία 18 Αυγούστου
Τελικά, όπως είχαμε προβλέψει, το ακίνητο για την
εγκατάσταση του 3ου Γυμνασίου-Λυκείου Βούλας
χάθηκε, μόλις προχθές 18 Αυγούστου που ήταν η
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αποζημίωσης απαλλοτρίωσης στους δικαιούχους.
Αλλή μια φορά διαψεύστηκαν οι ελπίδες γονιών και
παιδιών που από μαθητές σήμερα βρίσκονται γονείς,
αφού εδώ και είκοσι τουλαχιστον χρόνια περίμεναν
αυτήν την απαλλοτρίωση.
Κακοί χειρισμοί, λάθη, παραλείψεις, εσκεμμένως ή
μη, ότι και να υποθέσει κανείς δίκηο θα έχει. Δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο χρόνια.

που θα εξοικονομηθούν, θα κατασκευαστούν δύο
σχολεία, ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο, που θα εξυπηρετεί κυρίως τις περιοχές Πηγαδάκια και Πανόραμα Βούλας, ενώ παράλληλα θα κατασκευαστεί ΤΕΕ
και ΕΠΑΛ στην περιοχή της Βάρης».

H Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύη Χριστοφιλοπούλου, είχε ενημερώσει την Ένωση Γονέων Βούλας (4/8), σε συνάντηση
που είχε μαζί τους,
προκειμένου να ξεκαθαρίσει το πρόβλημα, ιδιαίτερα μετά τις
φήμες και τα κατευθυνόμενα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σε έντυπο της
περιοχής.
Η Υφυπουργός επιβεβαίωσε την απόφαση
του Υπουργείου να
μην καταβάλει τα χρήματα της απαλλοτρίωσης, επισημαίνοντας ότι:
Ως λύση το Ο.Τ. 251 απορρίπτεται τελεσίδικα από
τους αρμοδίους για λόγους οικονομικούς. Ετσι η
πρόταση της Υφυπουργού είναι να δρομολογηθεί
μια νέα μακροπρόθεσμη λύση για την κατασκευή
Γυμνασίου – Λυκείου στην περιοχή της Βούλας.

Την ανάγκη άμεσης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Βούλα, είχε ζητήσει με έγγραφό του ο
δημ. Σύμβουλος και υπ. Δήμαρχος Άγγελος Αποστολάτος για το φλέγον και κατεπείγον θέμα της κατασκευής του 3ου Γυμνασίου και Λυκείου Βούλας, καθώς επίσης και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, που παραχώρησε και συνέντευξη τύπου εδικά για το θέμα.

Νέα πρόταση σε πόσα
τέρμινα;
Συγκεκριμένα η Υφυπουργός εξήγησε ότι προωθούν
λύση άλλου οικοπέδου στα όρια Βούλας-Βάρης, που
ανήκει στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, αντί του Ο.Τ.
251 που χάθηκε.
Εξήγησε δε ότι: “έχουμε θέσει τις διαδικασίες για το
κληροτεμάχιο έκτασης περίπου 12 στρεμμάτων στα
όρια Βούλας-Βάρης, το οποίο θα προσδιοριστεί σε
σχετική απόφαση του ΟΣΚ. Ο χώρος θα παραχωρηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Είμαστε υπέρ αυτής της λύσης, διότι με τα χρήματα

Εκτακτη συνεδρίαση
ζητούσαν Αποστολάτος
και Κωνσταντέλλος

Σε δήλωσή του ο
υποψήφιος Δήμαρχος Αγγελος Αποστολάτος είχε τονίσει: «Δεν επιτρέπεται σε κανέναν
να παίζει με τα ζητήματα της παιδείας και να εμπαίζει
με
οποιοδήποτε
τρόπο τόσες οικογένειες της Πόλης
μας. Το δικαίωμα
στη μάθηση είναι αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών
μας και θα μεταχειριστώ κάθε μέσο ώστε να δοθεί
άμεση λύση στην ανησυχία όλων αυτών των ανθρώπων. Απαιτώ το ίδιο να πράξει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή ή μη του κου
Κάσδαγλη, ο οποίος θα πρέπει να καταλάβει έγκαιρα
σε τι λάθος έχει υποπέσει.»

νών Δήμων που ενοποιούνται (Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης).
Ζήτησε δε από όλους, όσοι σκοπεύουν να διεκδικήσουν το νέο Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης,
να πάρουν θέση.
“Χάνεται κάτι βέβαιο για κάτι εντελώς αβέβαιο”, δήλωσε. Αναλύοντας δε την πρόταση της υφυπουργού
Εύης Χριστοφιλοπούλου, επισημαίνοντας, ότι δεν αμφισβητεί τις καλές
προθέσεις της, τόνισε ότι αν απωλεσθεί
το Ο.Τ.251, η περιοχή μας χάνει κάτι βέβαιο για κάτι εντελώς αβέβαιο. Η διαδικασία που πρέπει
να ακολουθηθεί προκειμένου να φτάσουμε σε μια υπαρκτή σχολική μονάδα στο κληροτεμάχιο των 12 στρεμμάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον
Συνέχεια στη σελ. 24

Panos Metaxopoulos
Dance School

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος
το είχε προβλέψει
Την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε ζητήσει και ο δημ. Σύμβουλος και υποψήφιος Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μετά από συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στις 4 Αυγούστου και μάλιστα
μιλούσε για κοινή συνεδρίαση και των τριών σημερι-

ΓΛΥΦΑΔΑ: Α. Παπανδρέου 97 & Αχιλλέως

Τηλ. 210 963.4020
Οι εγγραφές αρχίζουν 1η Σεπτεμβρίου
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13ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ 27-30 Αυγούστου
Το 13ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ
διοργανώνεται από την Ένωση Σκηνοθετών – Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου, τη Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής, την Εταιρεία Αξιοποίησης &
Διαχείρισης Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβειου
Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με το Δήμο Λαυρεωτικής και την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής.
Είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός το
οποίο στα δεκατρία χρόνια παρουσίας του στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας έχει βρει θερμούς υποστηρικτές, ενώ παράλληλα έχει κερδίσει την αποδοχή και τη στήριξη του κοινού. Στην πορεία του έχει
δώσει την ευκαιρία σε πολλούς δημιουργούς, απ’
όλη τη Μεσόγειο, να παρουσιάσουν το έργο τους,
να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες, αλλά και
να μυήσουν το κοινό στην ομορφιά και τα μυστικά
της τέχνης τους.
Οι εκδηλώσεις του 13ου Φεστιβάλ Μεσογειακού
Ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθούν στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, από 27 έως και 30
Αυγούστου 2010.
Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, φιλοξενεί
εκτός από ταινίες που βραβεύτηκαν, ταινίες που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προγραμμάτων νέων κινηματογραφιστών, ταινίες σε συνεργασία με το
Φεστιβάλ Punto di vista της Σαρδηνίας καθώς και δημιουργούς με ιδιαίτερη σκηνοθετική γραφή. Επίσης
θα γίνει ειδικό αφιέρωμα στον Τάκη Παπαγιαννίδη
με τρεις ταινίες του, από το 1977 μέχρι την πιο πρόσφατή του, το 2009.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον φέτος έχουν και τα δύο
ντοκιμαντέρ του Ανδρέα Θωμόπουλου που καταγράφουν τις προσπάθειες των Γιατρών του Κόσμου σε
Αϊτή και Γάζα καθώς και το ντοκιμαντέρ του Χρήστου Ακρίδα για τον αρχαιολογικό χώρο του Οβριόκαστρου Κερατέας που απειλείται από την επικείμενη δημιουργία χωματερής (ΧΥΤΑ).
Εκτός από τις ταινίες που θα προβληθούν το
Φεστιβάλ φιλοξενεί και τις παράλληλες εκδηλώσεις:
Το CAFÉ AMAN του Κώστα Φέρρη, στη μουσική παράσταση «ΟΝΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑΣ», την Παρασκευή
27 Αυγούστου, στις 21:00
Έκθεση Ζωγραφικής της Γκαίη Αγγελή με τον

ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ
Γιορτές με αγροτικά προϊόντα
από την ελληνική γη στην Περιφέρεια
Συνεχίζονται οι τοπικές γιορτές, με προβολή και
προώθηση της μεσογειακής διατροφής και της διατροφικής αξίας των παραγόμενων τοπικών προϊόντων ανά την Ελλάδα.
Ετσι όπου κι αν βρεθείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε τέτοιες εκδηλώσεις.
Για φέτος το καλοκαίρι, το πρόγραμμα ΓΙΟΡΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ περιλαμβάνει ακόμη:

τίτλο «ΜΕΤΑ-ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΜΕΤΑ-ΠΛΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑ-ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ», στον εκθεσιακό χώρο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου

δημιουργεί ένα φεστιβάλ ζωντανό και ανοιχτό στις
αναζητήσεις των δημιουργών και των φίλων της 7ης
Τέχνης”
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο σκηνοθέτης Κώστας Φέρρης και η σκηνοθέτης και εικαστικός Γκαίη
Αγγελή που αναφέρθηκαν στους πολιτιστικούς στόχους του Φεστιβάλ και επεσήμαναν το πόσο ταιριάζει σε τέτοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις ο χώρος του
Πολιτιστικού-Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου και γενικότερα ο τόπος της Λαυρεωτικής, όπου, όπως επεσήμανε ο Κ. Φέρρης, “Το Λαύριο θα μπορούσε να γίνει η κινηματογραφούπολη της Ελλάδας”.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής Λ. Κουρής υπογράμμισε πως “το Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ, που διοργανώνεται από το 2006 στο Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο
Λαυρίου, έχει αποκτήσει άρρηκτους πια δεσμούς με
την Ανατολική Αττική και την Λαυρεωτική. Γι’ αυτό
άλλωστε η φετινή έναρξη φιλοξενεί το ντοκιμαντέρ
“Οι άνθρωποι του Οβριόκαστρου” προκειμένου να
ευαισθητοποιήσουμε έστω και την ύστατη στιγμή
τους αρμόδιους και να μην προχωρήσουν στην καταστροφή ενός σημαντικού αρχαιολογικού χώρου
της Αττικής.
Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να

Έπειτα τον λόγο πήρε ο Γ. Δερμάτης, αντιπρόεδρος της Εταιρίας Μελετών Λαυρεωτικής, ο οποίος
αφού συνεχάρει την Ένωση Σκηνοθετών-Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου για την επιτυχημένη διοργάνωση του Φεστιβάλ στον χώρο της παλιάς
Γαλλικής Εταιρίας, αναφέρθηκε στην προσπάθεια
συνολικής αναβάθμισης του χώρου με την εγκατάσταση Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλλουργίας καθώς
και των Βιομηχανικών και Τεχνικών Αρχείων που
προωθούνται για υλοποίηση και ευχαρίστησε την
Νομαρχία Ανατολικής Ατττικής και προσωπικά το
Νομάρχη Λ. Κουρή για την σημαντική συνεισφορά
του.
Τέλος την εκδήλωση έκλεισε ο υπεύθυνος οργάνωσης και καλλιτεχνικός διευθυντής του 13ου Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ, Ν. Κανάκης, ο
οποίος αφού
Θα προβληθούν 31 ταινίες, από Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ισραήλ, Κροατία, Κύπρο, Τουρκία και Ελλάδα. Εχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό
και το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Παρασκευή 27/8/2010: ώρα 19:000-21:00 και αμέσως
μετά η μουσική παράσταση «ΟΝΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑΣ» του
Κώστα Φέρρη
Σάββατο 28/8/2010: ώρα 16:00-23:00
Κυριακή 29/8/2010: ώρα 16:00-23:00
Δευτέρα 30/8/2010: ώρα 17:00-23:30

Πανσέληνος μεν
χωρίς αρχαιότητες δε
Κλειστή η Ακρόπολη στην πανσέληνο του Αυγούστου
Παρά την πολυδιαφημισμένη πανσέληνο (24/8)
στους αρχαιολογικούς χώρους, τελικά δεν θα παραμείνουν ανοιχτοί, αφού οι υπάλληλοι δεν έχουν
πληρωθεί για μήνες και βέβαια δεν θέλουν να δουλέψουν ...εθελοντικά.
Με έγγραφό το υπουργείο δίνει τη δυνατότητα
στις Εφορείες Αρχαιοτήτων να αναζητήσουν... χορηγούς προκειμένου να πραγματοποιηθούν ...
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Γιορτή Μελιού στην Κερατέα
Παστέλια και ...ρακόμελα στους πάγκους!!
Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου ώρα 8:30μ.μ.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Κερατέα συνεχίζονται όλο το Καλοκαίρι. Ετσι
μετά τη λήξη του Φεστιβάλ
στο Οβριόκαστρο, ακολουθεί
το φεστιβάλ του μελιού.
― η Γιορτή Μελιού διοργανώνεται το Σάββατο, Κυριακή 4,5
Σεπτεμβρίου από το Δήμο Κερατέας, τον Μελισσοκομικό
Συνεταιρισμό Κερατέας και τη
Νομαρχία με περίπτερα μελισσοπαραγωγών και φορέων
της πόλης, εκθέσεις ζωγραφικής και συναυλίες.

Και συναυλία με τον
ΜΑΝΩΛΗ ΜΗΤΣΙΑ
Το καλοκαίρι του 2010 γιόρτασε τις
τέσσερις δεκαετίες του στο ελληνικό
τραγούδι με μα εντυπωσιακή συναυ-

λία 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.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
& ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, 8:30μ.μ.
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!
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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ
στο ΔΗΜΟ ΓΕΡΑΚΑ
Με στόχο την ενίσχυση του πολιτισμικού δυναμικού και
της πολιτιστικής αναβάθμισης του τόπου, ο Δήμος Γέρακα και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου διοργανώνουν για τρίτη συνεχή χρονιά μια σειρά εκδηλώσεων
στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2010.
Η αφετηρία των εκδηλώσεων γίνεται το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου και η λήξη την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα διεξαχθεί ως εξής:
― 11/9 Σάββατο, ώρα 21.00 στο Πολιτιστικό Κέντρου
του Δήμου (Κλειτάρχου και Αριστείδου)
― Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Γέρακα
Διασκευή του Έργου του Μίκη Θεοδωράκη « Σουίτα
μπαλέτου Ζορμπάς» με την συμμέτοχη της Χορωδίας «
Ambitus»
Τιμητική βραδιά αφιερωμένη στο μεγάλο Έλληνα συνθέτη Μίκη
Θεοδωράκη. Ο Δήμος Γέρακα τιμά τον μουσικοσυνθέτη για την
πολυετή προσφορά του στην τέχνη, στον πολιτισμό, αλλά και
στους αγώνες για την Δημοκρατία.
Η Φιλαρμονική του Δήμου Γέρακα παρουσιάζει σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση το έργο του Μίκη Θεοδωράκη «Σουίτα μπαλέτου Ζορμπάς» με την συνεργασία κορυφαίων μουσικών της
λυρικής σκηνής και της Χορωδίας « Ambitus».
Το έργο έχει διασκευαστεί για συμφωνική μπάντα και χορωδία
από το Αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Μπάκο Σπυρίδωνα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

― 16/9 Πέμπτη, ώρα 19.00 - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
― Θεατρική Παράσταση «Ομήρου Οδύσσεια - Το παραμύθι των παραμυθιών» της Κάρμεν Ρουγγέρη

“Νύχτες Καλοκαιριού”

Η αγαπημένη των παιδιών, Κάρμεν Ρουγγέρη, διασκευάζει και
σκηνοθετεί ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα όλων των εποχών, με σεβασμό τόσο στο λόγο του Ομήρου, όσο και στους λιλιπούτειους φίλους της.
Οι περιπέτειες και οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα, θα ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή σε μία παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, με πλούσια σκηνικά, εκπληκτικά κοστούμια και με την εξαιρετική μουσική του Γιάννη Μακρίδη. Την παράσταση υπογράφει
η Κάρμεν Ρουγγέρη και με αυτό το έργο δίνει την ευκαιρία στα
παιδιά να εμπεδώσουν την πλούσια κληρονομιά της ιστορίας και
της μυθολογίας μας.

Πριν τη συναυλία η Χορευτική
Ομάδα του Λυκείου Κερατέας “ΜΑΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 2010” παρουσιάζει τις
“Νύχτες Καλοκαιριού”, Απόσπασμα
από το Μιούζικαλ “Grease”, το οποίο
έχει πάρει Α’ Βραβείο Φεστιβάλ Χορογραφίας Μαθητών και Β’ Βραβείο Διαγωνισμού Μοντέρνου Χορού Μαθητών.

― 18/9, Σάββατο, ώρα 20:00 ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Γιορτή Τσικουδιάς - Σύλλογος Κρητών Γέρακα ¨Η Μεγαλόνησος¨
Την καθιερωμένη Γιορτή Τσικουδιάς διοργανώνει για
14η συνεχή χρονιά ο Σύλλογος Κρητών Γέρακα ¨Η Μεγαλόνησος¨ σε συνεργασία με το Δήμο Γέρακα. Παραδοσιακοί κρητικοί μεζέδες και λιχουδιές και ένα πλούσιο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα σας περιμένουν .

Ο Δήμος Κερατέας οργανώνει για τον
Σεπτέμβριο
― Θεατρική παράσταση “ΝΕΦΕΛΕΣ” του Αριστοφάνη, την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, ώρα 8:30μ.μ. στο
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου με το Θέατρο “Περίακτοι”. Είσοδος Ελεύθερη
― Την θεατρική κωμωδία “ΚΥΡΙΕ …. ΜΠΑΜΠΑ” του Β. Αναστασιάδη, το Σάββατο 11 – Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 8:30μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου με το Θεατρικό Εφηβικό Εργαστήρι “ΘΕΣΠΙΣ”.
Σκηνοθεσία: Γ. Πετρινόλης.
Είσοδος Ελεύθερη
― “ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΡΘΙΑ” του Αλεσάντρο Κασόνα, το Σάββατο 18 – Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου,
ώρα 8:30μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου με το “ΘΕΣΠΙΣ”
Είσοδος Ελεύθερη

― 19/9, Κυριακή, 20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο
Εγκαίνια έκθεσης γλυπτικής
Γιώργος Καλακαλλάς: Η Ποιητική της φόρμας
(Διάρκεια έκθεσης: 19/9 έως 30/9/2010)
Ο καταξιωμένος γλύπτης και ομότιμος καθηγητής, επί σειρά
ετών, στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π. παρουσιάζει έργα
του από μπρούντζο και μάρμαρο στην πλατεία και το φουαγιέ
του Πολιτιστικού κέντρου.
Έχει πραγματοποιήσει 38 ατομικές και πλήθος ομαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αρκετά έργα του κοσμούν διάφορα σημεία της χώρας μας.

19/9, Κυριακή , 21:00 Πολιστικό Κέντρο
Θεατρικό έργο «Το Γάλα» –
Μια από τις πιο επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις των τελευταίων χρόνων «Το γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη με το
θίασο της Άννας Βαγενά, που παίζεται για τρίτο συνεχή χρόνο.
Μια συγκλονιστική ιστορία – μαρτυρία, με εξαιρετικές συγκρούσεις, μοναδικές κορυφώσεις, ταυτόχρονα γεμάτο ελπίδα, που
κάνουν το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη ίσως το σπουδαιότερο νεοελληνικό έργο των τελευταίων χρόνων.
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Η άμεση παρέμβαση, στην πυρκαγιά
της Βάρης, απέτρεψε τα χειρότερα

Ασφαλή για κολύμβηση τα νερά
στην Ανατολική Αττική

Μεγάλη μάχη έδωσαν και οι εθελοντές

Διαπιστώνει η Νομαρχία
μετά από 111 δειγματοληψίες

Δύο ημέρες πάλευαν με τη φωτιά στη Βάρη (όρια Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης) πυροσβέστες και εθελοντές για να αποτρέψουν τα χειρότερα. Ξεκίνησε από την οδό Καλαμάτας και Υπάτης στη Βάρη, πέρασε στην οδό Παναγούλη στη Βουλιαγμένη καίγοντας περίπου 40 στρέμματα πευκοδάσους και “έγλειψε” και μερικές κατοικίες.
Τη φωτιά είδε ο πυροφύλακας από το λόφο του Μπαράκου. Κάηκε το πυροφυλάκειο στη
Βουλιαγμένη, πάνω στο λόφο και είναι περίεργο πώς δεν είδε τη φωτιά ο πυροφύλακας της
Βουλιαγμένης, εκτός και δεν υπήρχε εκείνη την ώρα εκεί.
Δύο ημέρες ρίχτηκαν στις φλόγες τριάντα προσβέστες με δέκα οχήματα, ένα ελικόπτερο,
δύο αεροσκάφη, τρία οχήματα της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του Δήμου Βάρης
με 15 εθελοντές δασοπυροσβέστες και μίας υδροφόρας του Δήμου καταφέρνοντας να ανακόψουν το δρόμο της φωτιάς και να τη σβήσουν.
Πολλά ακούγονται για τα αίτια. Ενδείξεις υπάρχουν για εμπρησμό.
Οι εθελοντές δασοπυροσβέστες του Δήμου Βάρης
επαγρυπνούν πάντα αλλά,
ειδικά αυτή την περίοδο με
τις υψηλές θερμοκρασίες
που αναπτύσσονται ακόμη
πιο εντατικά, ώστε να αποτρέψουν πυρκαγιές, που
προκαλούνται από απροσεξία (ανθρώπινο λάθος), αλλά και εσκεμμένα προκειμένου να προστατέψουν και
να υπερασπιστούν τις ζωές
και τις περιουσίες των κατοίκων και, βέβαια, το φυσικό περιβάλλον. Και το έδειξαν αυτό, αφού είναι η δεύτερη φωτιά
που φουντώνει στην περιοχή και την προλαβαίνουν!
Ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας παρακολουθώντας από πάρα πολύ κοντά τις
υπεράνθρωπος προσπάθειες των εθελοντών δασοπυροσβεστών του Δήμου Βάρης και, ειδικά, σ’ αυτή τη φωτιά με δήλωσή του, τους αποδίδει τα θερμότατά του συγχαρητήρια.

Ολοκληρώθηκε από την Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής
σε συνεργασία με πιστοποιημένο εργαστήριο η δεύτερη φάση μετρήσεων για
την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλασσινών νερών των ακτών κολύμβησης για το έτος 2010.
Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 111 δειγματοληψίες στις ακτές της Ανατολικής
Αττικής και σε όλα τα αποτελέσματα των αναλύσεων βρέθηκε ότι η ποιότητα
των νερών κολύμβησης όλων των ακτών ανταποκρίνεται πλήρως στα όρια που
θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 46399/1352/86.
Συνεπώς τα νερά όλων των ακτών κρίνονται κατάλληλα και ασφαλή για κολύμβηση.
Συγκεκριμένα ελήφθησαν τα εξής δείγματα ανά περιοχή:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 από τις ακτές της Βούλας
17 από τις ακτές της Βουλιαγμένης
6 από τις ακτές της Βάρκιζας
4 από τις ακτές του Κορωπίου
(Αγ. Μαρίνα)
2 από τις ακτές των Καλυβίων
(Λαγονήσι)
3 από τις ακτές της Σαρωνίδας
3 από τις ακτές της Αναβύσσου
3 από τις ακτές της Π. Φώκαιας
13 από τις ακτές Λαυρεωτικής
και Κερατέας
4 από τις ακτές του Μαρκοπούλου
Μεσογαίας
11 από τις ακτές της Αρτέμιδος

•
•
•
•
•
•

5 από τις ακτές της Ραφήνας
10 από τις ακτές της Ν. Μάκρης
3 από τις ακτές του Γραμματικού
8 από τις ακτές του Μαραθώνα
3 από τις ακτές του Βαρνάβα
3 από τις ακτές των Αγ. Αποστόλων
Καλάμου
• 2 από τις ακτές του Μαρκόπουλου
Ωρωπού
• 3 δείγματα από τις ακτές του Ωρωπού
Το πρόγραμμα ελέγχου των θαλασσίων
νερών και των μετρήσεων συνεχίζεται με
δειγματοληψίες και κατά την διάρκεια του
Αυγούστου.

Αναστολή κάθε ενέργειας
Η ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στο ΚΟΡΜΠΙ είναι γεγονός
Στα εγκαίνια 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.

δημιουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ζητάει το Νομαρχιακό Συμβούλιο

Οριοθετείται το ρέμα!
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.

Εφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Εξαρχος
Δημοτικός σύμβουλος Βάρης
Αιφνίδιος ήταν ο θάνατος του δημοτικού συμβούλου του Δήμου Βάρης Γιάννη Εξαρχου στην αρχή της εβδομάδας που πέρασε.
Ο Γιάννης Εξαρχος ήταν σύμβουλος της πλειοψηφίας με την παράταξη του
Δημάρχου Παναγιώτη Καπετανέα.
Ο Δήμαρχος στην αναγγελία του θανάτου δήλωσε:
“Ο Γιάννης Έξαρχος υπήρξε ένας εκλεκτός πολίτης της Βάρης, ένας πολύ καλός φίλος, ένας χρήσιμος συνεργάτης του συνδυασμού κι ένα άξιο μέλος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής μας. Εκφράζω προσωπικά τη βαθύτατη
θλίψη μου για την απώλεια του φίλου και συνεργάτη Γιάννη Έξαρχου και τα
θερμότατα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους του”.

Ερώτημα της Νομαρχιακής Συμβούλου Ι. Στεργίου, όσον αφορά την προώθηση του Τεχνολογικού Πάρκου ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ συζητήθηκε σο Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Το τεχνολογικό πάρκο βρίσκεται στις υπώρειες της Πάρνηθας στο ύψος του 26ου χιλιομέτρου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας που διοικητικά ανήκει στην Κοινότητα Αφιδνών και στα
όρια με τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, της οποίας μετά τις φωτιές έχει αλλοιωθεί το περιβάλλον.
Για τα θέμα έχουμε ξαναγράψει και έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψιν το Νομαρχιακό συμβούλιο, το οποίο όπως επεσήμανε και ο Νομάρχης έχει προσφύγει στο ΣτΕ με ομόφωνη
απόφασή του και εκδικάζεται στις 6 Οκτωβρίου.
Ο Νομάρχης Λ. Κουρής εξήγησε ότι η προωθούμενη επένδυση πρόκειται να οικοδομήσει
108.000 τετρ. μέτρα σε έκταση 216 στρεμμάτων, σε ένα κομβικό σημείο της Πάρνηθας
αφού εκεί εντοπίζεται, σύμφωνα με τον Οργανισμό Αθήνας, το μοναδικό σημείο σύνδεσης
με την ζώνη προστασίας του ορεινού όγκου Πεντέλης, οπότε αν οικοδομηθεί θα διακόψει
κάθε σύνδεση των δύο ορεινών όγκων.
Τα λεπτομερή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ανάλυσε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ο αρμόδιος Aντινομάρχης Χαρ. Δαμάσκος, ο οποίος επεσήμανε ότι το ΥΠΕΚΑ χορήγησε παράταση των περιβαλλοντικών όρων που είχαν εγκριθεί των Δεκέμβριο του 2004, ενώ γίνεται προσπάθεια μέσω του ΣΧΟΠ της Περιφέρειας Αττικής να αυξηθεί ο συντελεστής και η δόμηση
να ξεπεράσει τα 108.000 τετρ. μέτρα.
“Οι ενέργειες αυτές δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά” τόνισε ο Αντινομάρχης Χ. Δαμάσκος “διότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που έχουν
δημιουργήσει στην ευρύτερη περιοχή η μεγάλη φωτιά της Πάρνηθας το 2007, η περσινή φωτιά στην ΒΑ Αττική και η πρόσφατη φωτιά στα κατάντη της Πάρνηθας.”
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία
να αναστείλουν οποιαδήποτε ενέργεια προώθησης και δημιουργίας Β.Ε.Π.Ε στη συγκεκριμένη περιοχή πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επανεξέτασης των περιβαλλοντικών όρων
που είχαν χορηγηθεί πριν τις μεγάλες πυρκαγιές.
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Από τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Μονόδρομος η δημιουργία Νοσοκομείου
στην Ανατολική Αττική
Εν οψει της πρόσκλησης από την Περιφέρεια Αττικής για ένταξη στο ΕΣΠΑ
έργων που αναφέρονται σε υποδομές
της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
φροντίδας υγείας το Νομαρχιακό Συμβούλιο συζήτησε εκτάκτως την ένταξη
στο πρόγραμμα της ανέγερσης Νοσοκομείου στην Ανατ. Αττική.
Εισηγούμενος το θέμα ο Νομάρχης
Λ. Κουρής αναφέρθηκε στις πολύχρονες προσπάθειες της Νομαρχίας προκειμένου να αποκτήσει επιτέλους η περιοχή της Ανατολικής Αττικής νοσοκομειακή μονάδα.
“Η Νομαρχία μας με βάση την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, που έγινε από
το Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργάνωσε, για την υποβολή προτάσεων στο
ΕΣΠΑ ανέθεσε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας την σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση νοσοκομείου, η

οποία ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε
σε δημόσια διαβούλευση την άνοιξη του
2007.
Παράλληλα το Νομαρχιακό Συμβούλιο
με ομόφωνη απόφασή του πρότεινε την
χωροθέτηση του νοσοκομείου στο χώρο
του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΠΝΑ) ο οποίος έχει παραχωρηθεί από
το Κράτος για την εγκατάσταση δημόσιων
μονάδων υγείας.
Η αναγκαιότητα της δημιουργίας Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική παρά το
ότι έχει διαχρονικά υιοθετηθεί από τις πολιτικές ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων και από τους εκπροσώπους όλων
των κομμάτων δεν έχει μέχρι σήμερα προωθηθεί με τους αναγκαίους ρυθμούς”, τόνισε ο Νομάρχης και κατέληξε:
“Μετά
από συνεχείς πιέσεις τον Φεβρουάριο του
2009 η ΔΕΠΑΝΟΜ ανέλαβε την εκπόνηση
τεχνικής προμελέτης η οποία και έχει
ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, και με δεδο-

Καταστροφές από τη χαλαζόπτωση
Ο νομ. Σύμβουλος Ιππ. Κοκκινόπουλος, έκανε εκτενή αναφορά προ ημερησίας στο Ν.Σ. για τις ολοκληρωτικές καταστροφές που υπέστησαν οι καλλιέργειες οπωροκηπευτικών στο Βαρνάβα και στην ευρύτερη περιοχή της
Βορειοανατολικής Αττικής από την έντονη και ασυνήθιστη χαλαζόπτωση
στiς 26 Ιουλίου.
Κατά την συζήτηση έγιναν αναφορές στις εκτεταμένες ζημιές που προξένησε η χαλαζόπτωση στην φυτική παραγωγή της περιοχής και αποφασίστηκε
ομόφωνα να ζητηθεί η ταχεία ολοκλήρωση του έργου της αποτίμησης των
ζημιών από τον ΕΛΓΑ προκειμένου στη συνέχεια οι παραγωγοί να αποζημιωθούν άμεσα και για το σύνολο των καλλιεργειών που καταστράφηκαν.
Για το ίδιο θέμα οι βουλευτές του ΚΚΕ κατέθεσαν ερώτηση στον αρμόδιο
Υπουργό επισημαίνοντας ότι οι εκτιμήσεις των ζημιών έχουν ολοκληρωθεί
από κλιμάκιο του Ε.Λ.Γ.Α. και φτάνουν ποσοστιαία στο 100%. Ρωτούν δε τι
μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση προκειμένου να αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες αγρότες.

«Ασφαλτόστρωση
δρόμου προς Σέσι
στην Κοινότητα
Γραμματικού»
Υπεγράφη από τον Νομάρχη σύμβαση
με ανάδοχο μετά από διαγωνισμό, για
την «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Σέσι στην Κοινότητα Γραμματικού»
Με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να
εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης και
ασφαλτόστρωσης σε συνολικό μήκος
2500 μέτρα με παράλληλες εργασίες
βελτίωσης της υποδομής του οδοστρώματος, ενώ μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών θα γίνει η διαγράμμιση του
οδοστρώματος.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 296.000
€, ποσό που θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από πόρους της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες.

μένο ότι εν όψει αφενός μεν της μείωσης
των πιστώσεων του ΠΔΕ και αφετέρου ότι
η χρηματοδότηση έργων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι
δυνατή μόνο για έργα που είναι ενταγμένα στο ΠΕΠ Αττικής, καθίσταται πραγματικά μονόδρομος η υποβολή πρότασης στην
συγκεκριμένη προκήρυξη της Περιφέρειας Αττικής από την ΔΕΠΑΝΟΜ και την 1η
ΔΥΠΕ, δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση σηματοδοτείται η μη κατασκευή
του συγκεκριμένου έργου.”
Στη συνέχεια πήραν τον λόγο πολλοί νομαρχιακοί σύμβουλοι που τόνισαν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα το απαράδεκτο φαινόμενο να μην
υπάρχει νοσοκομειακή μονάδα στην
Ανατ. Αττική και πρότειναν την άμεση
κατάθεση πρότασης από τη ΔΕΠΑΝΟΜ
και την 1η ΔΥΠΕ που με βάση την προκήρυξη της Περιφέρειας δικαιούνται να
υποβάλλουν σχετική πρόταση.
Τέλος το Ν. Σ. ομόφωνα αποφάσισε
να απαιτήσει από την πολιτική ηγεσία
των συναρμόδιων υπουργείων να εντάξουν το έργο της ανέγερσης Νοσοκομείου Αν. Αττικής στα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα.

Εκθεσιακός χώρος,
το παλιό Δημαρχείο
Αχαρνών
Με ομόφωνη απόφασή του, το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε την
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
με τον Δήμο Αχαρνών για την διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου
στο Παλαιό Δημαρχείο Αχαρνών.

Φωτογραφικό άλπουμ για το Μαραθώνα
Με ανέκδοτες φωτογραφίες
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή του, την έκδοση βιβλίου με ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.
Όπως είναι γνωστό το 2010 συμπληρώνονται 2500 χρόνια από την μάχη του Μαραθώνα, ενός γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων
η Νομαρχία συμβάλλοντας στον διεθνή επετειακό εορτασμό εντόπισε, στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό της ευρύτερης
περιοχής του Μαραθώνα. Ο φωτογραφικός φακός των ανασκαφέων της Γερμανικής Αρχαιολογικής Αποστολής αποτυπώνει, σε 100 και πλέον ασπρόμαυρες
φωτογραφίες, την περιοχή από το 1889 μέχρι την δεκαετία του 1970.
Το φωτογραφικό αυτό υλικό διατέθηκε από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και την Γερμανική Πρεσβεία με την συνεργασία των σχολών “Ελληνογερμανική Αγωγή.
Προκειμένου να προβληθεί το υλικό αυτό προβλέπεται:
Η οργάνωση με ευθύνη της “Ελληνογερμανικής Αγωγής” έκθεσης των πλέον
αντιπροσωπευτικών φωτογραφιών σε μεγέθυνση, τις οποίες στη συνέχεια θα
προσφέρει στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής προκειμένου να εκτεθούν στον
Μαραθώνα και σε άλλες περιοχές.
Η έκδοση από τη Νομαρχία βιβλίου με τις ανέκδοτες φωτογραφίες που αναφέρονται στον Μαραθώνα και στην ευρύτερη περιοχή.

“Δημοσιεύματα περί συμμετοχής μου στις προσεχείς εκλογές δεν ανταποκρίνονται στις
προθέσεις μου”

Δηλώσεις Νομάρχη
Λεωνίδα Κουρή
Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής Λεωνίδας Κουρής έκανε δήλωση την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω, σχετικά
με τη συμμετοχή του στις προσεχείς εκλογές των ΟΤΑ:

“Πρόσφατα δημοσιεύματα περί πιθανής υποψηφιότητάς
μου στην Περιφέρεια
Αττικής δεν ανταποκρίνονται στις προθέσεις
μου.
Έχω έγκαιρα εκφράσει
ζωηρές ενστάσεις για
το σχέδιο Καλλικράτης
που οι εμπνευστές του
κατέληξαν πλέον να το
διαφημίζουν ως στήριγμα των περιοριστικών
μέτρων της τρόικας
αφού, προφανώς, δεν
μπορούν να πείσουν ούτε για την ενίσχυση των αυτοδιοικητικών θεσμών ούτε για την βελτίωση της εξυπηρέτησης τω πολιτών.
Πέραν όμως του οικονομικού στραγγαλισμού, που τα
πρώτα απτά δείγματα βιώνουν ήδη οι Δήμοι και οι Νομαρχίες, δεν μπορεί να μην επισημανθεί ότι στη νέα Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής σημαντικές περιοχές
οδηγούνται σε περιθωριοποίηση της εκπροσώπησής
τους, προκειμένου προφανώς να προωθηθούν συγκεκριμένες επιλογές μεγάλων οικονομικών συμφερόντων,
που έχουν συναντήσει αντιστάσεις από τις τοπικές κοινωνίες.
Αυτονόητο είναι ότι οι συνεργάτες μου και εγώ, τιμώντας την αυξημένη εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας,
θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση τις προσπάθειές μας
προκειμένου να ολοκληρώσουμε το ευρύ πρόγραμμα
έργων που είναι σε εξέλιξη. Το πρόγραμμα αυτό που
προωθείται, χωρίς κανένα δανεισμό και καμία οφειλή σε
οποιονδήποτε, ενισχύει τις τεχνικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και θεμελιώνει τις προϋποθέσεις
για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην Ανατολική Αττική.”

ΕΒΔΟΜΗ

8 ΣΕΛΙΔΑ - 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Απ᾽το καρφί στο πέταλο

που το ζουν εδώ και είκοσι χρόνια οι μαθητές που
σήμερα έγιναν μπαμπάδες και μαμάδες!

Απιαστο όνειρο το
3ο Γυμνάσιο Λύκειο Βούλας!

Οταν κάτι το διεκδικείς, δεν μένεις στις επιστολές
και στα τηλεφωνήματα μέσω της γραμματέως κύριοι υπεύθυνοι. Χτυπάς πόρτες, μπαίνεις μέσα και
φωνάζεις, κινητοποιείς κόσμο. Ετσι κάνουν κύριε
Δήμαρχε, που εδώ και δύο περίπου χρόνια απέχετε των καθηκόντων σας, επί της ουσίας, ή έτσι δείχνουν τουλάχιστον τα πράγματα.

Εχω βαρεθεί να γράφω γι’ αυτό το οικόπεδο που
διεκδικούσαμε εδώ και χρόνια, δεσμεύθηκε, για να
χτιστεί το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας, προκειμένου να “ανασάνουν” τα παιδιά που σήμερα κάνουν
μάθημα στις ...αποθήκες.
Ομως, όπως φάνηκε, μία η αδυναμία της Δημοτικής
Αρχής, μία η κοροϊδία των κυβερνήσεων, το σχολικό συγκρότημα έμεινε άπιαστο όνειρο. Ενα όνειρο

Γιατί στο Δήμο φαίνεται να προωθεί τα θέματα ο
πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Κάσδαγλης, ο οποίος
κι’ αυτός υποψήφιος Δήμαρχος - προφανώς για να
γευθεί την επιτυχία - δούλεψε μόνος του. Σε σημείο που κυκλοφόρησε η πρόταση της υφυπουργού, να πάνε τα παιδιά στη Βάρη ως μεγάλη του
επιτυχία από φιλικό του έντυπο! Λάθη που κοστίζουν. Η πολιτική του δήθεν για το θεαθήναι.

Αννα Μπουζιάνη

Της γης οι κολασμένοι*
«Η μέθοδος της γενικής πολιτικής
απεργίας, που θα παρέλυε τα πάντα,
πρέπει να εγκαταλειφθεί σαν εξαιρετικά
δυσεφάρμοστη, εξ αιτίας του ασύμπτωτου των συμφερόντων ολόκληρης της
εργατικής τάξης»
(Β΄ Διεθνής, Βρυξέλλες 1891)*
«Ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζεται
πάντα σαν σκοπός και ποτέ σαν μέσον».
Κάντ
Τις μέρες τούτες, τα τρέχοντα γεγονότα, μου θύμισαν πάλι το πηγάδι - φυλακή του Καβάφη, στη μεταφυσική του βέβαια έννοια:
«Τη φυλακή χωρίς ήλιο και αέρα, με τα
υψηλά τείχη ολόγυρα, όπου ένα σμάρι
ανθρώπων, γυροπερπατά ο ένας πίσω
από τον άλλον σε ομόκεντρους κύκλους και πάντα κατά την ιδία φορά».
Αυτοί που κυκλοφορούν στην περιφέρεια, μέσα στο σκοτάδι σκοντάφτουν
στους τοίχους τους υγρούς και νοιώθουν το πεπερασμένο της φυλακής. Οι
άλλοι στους κεντρικούς κύκλους, αλληλοσυγκρούονται,
σκουντουφλούν
στους γύρω τους ανθρώπους και δεν
αντιλαμβάνονται την ύπαρξη των τοίχων
της φυλακής.
Έχουν την ψευδαίσθηση ελευθερίας,
σε όλο της το μεγαλείο.
Αυτοί οι ‘’κεντρικοί’’, δεν ψάχνουν για
παράθυρα ελευθερίας όπως οι άλλοι οι
‘’περιφερειακοί’’, ούτε αναζητούν δρόμους διαφυγής. Αυτοί είναι οι χαζοχαρούμενοι, ή οι κατά κάποιο τρόπο βολεμένοι, αυτοί που δεν μπορούν ή δεν
θέλουν να καταλάβουν, πως ο πολιορκητής έχει γύρωθεν τους υψώσει τείχη

απόρθητα. Χαζοχαρούμενοι όντες, ούτε
“ήκουσαν ποτέ τον ήχον των χτιστών”,
αλλά και να τον άκουσαν, τους βόλευε
η “ανεπαισθήτως” γενομένη πολιορκία.
Αυτό το ‘’πηγάδι – φυλακή’’ του Καβάφη,
εκφράζει την σημερινή κοινωνική πραγματικότητα.
Στους τοίχους σκοντάφτοντας, οι περιφερειακοί προσγειώνονται και αντιλαμβάνονται τα όρια και την ύπαρξη της
φυλακής τους. Αυτοί ανήκουν στις
αδύναμες κοινωνικές ομάδες, τουτέστιν στους συνταξιούχους, μικρομισθοσυντήρητους, μικροεπαγγελματίες και
λοιπούς περιθωριακούς πληβείους. Αυτοί βιώνουν το γεωμετρικά αυξανόμενο
χάλι τους, αυτοί αντιλαμβάνονται, ότι
έξω από τη φυλακή τους, ίσως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι ελεύθεροι,
όπως μας λέγει ο Γάλλος συγγραφέας
Andre Gide, γι’ αυτό και ψάχνουν να
βρούν “παράθυρο ανάσας”. Αυτοί
έχουν καλά αντιληφθεί, ότι τώρα είναι
οι “Πρώην Άνθρωποι” (“Byvshye Lyudi”,
Γκόρκυ, 1897).
Οι άλλοι, αυτοί οι οποίοι στο κέντρο περιδιαβαίνουν, πολιορκημένοι μεν είναι
χαζοχαρούμενοι, αλλά και εξ αυταπάτης ελεύθεροι, (Le reel et son double
“Clement Rosset” 1976). Αυτοί υπήρξαν
οι πάντα βολεμένοι, αυτοί είναι που είχαν δεχθεί την κάποια ιδιοτελή συνεργασία με τον πολιορκητή, και ξαφνικά
στο μήνυμα της περικοπής της οικονομικής τους υπεροχής, προβαίνουν σε κωμικές κορώνες φωνασκούντες: «θα κατεβάσω τους διακόπτες, θα σας ματώσω»! Το ποιοί είναι αυτοί που θα ματώσουν, δεν το προσδιορίζουν, ούτε βά-

Οσο γι’ αυτούς που κατηγορούν τον Δήμαρχο Βάρης Παν. Καπετανέα, δεν καταλάβαμε γιατί; Επειδη δέχθηκε να συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο
την πρόταση του ΟΣΚ, που αν τη μελετήσεις είναι
υπέρ της Βάρης και των εγκαταστάσεών της; Ποιος δεν θα το έκανε!

Αποχώρησε η Γεωργία ΜουγιάκουΓεωργοπούλου από τον Συνδυασμό
του Ανδρέα Κάσδαγλη
Η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Γεωργία
Μουγιάκου-Γεωργοπούλου, νομική σύμβουλος,
με δήλωσή της, που μας κοινοποίησε. αποχώρησε τρέχοντας ατο το ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού του Ανδρέα Κάσδαγλη.
Δεν τη σήκωσε το κλίμα!

ζουν αντικείμενο στο ενεργητικό ρήμα
της απειλής που εκστομίζουν.
Εν συμπεράσματι συνυπαίτιοι και συνυπεύθυνοι στο βαθμό που τους ανήκει,
της από μακρού χρόνου δημιουργηθείσας όλης κατάστασης, τρομάζουν να
καταλογίσουν ευθύνες στούς συνεργάτες τους διαπλεκομένους. Είναι γνωστόν άλλωστε τοις πάσι, ότι “κόραξ κόρακος μάτι δεν βγάζει”.
Έτσι σαν φυσιολογικοί και εκ των πραγμάτων αποδέκτες της επικείμενης αιμορραγίας, εναπόκειται να είναι οι αδύναμοι του πληθυσμού, αυτοί δηλαδή
που αφού τους τύφλωσαν με τα ψέματα,
φρόντισαν να τους κόψουν και τη γλώσσα. Αυτοί οι αδύναμοι, δηλαδή οι ανήμποροι εκείνοι που πάντα ήταν “Σκλάβοι
στα Δεσμά τους” (Κ. Θεοτόκης), σκλάβοι
στα δεσμά του μεροκάματου.
Αυτές οι κορώνες απελπισίας και απειλών, δεν είναι πρώτη φορά που ακούγονται από τέτοια στόματα. Στη μνήμη
μου φέρω εκείνο το «Δεν λογαριάζομε,
εμείς οι λεβέντες(!) τις Βρυξέλλες», των
ποικιλοτρόπως - και τη ανοχή του πελατειακού κράτους επιδοτηθέντων “φτωχών” - μεγαλο-τσιφλικάδων αγροτοκαλλιεργητών. Ακόμη το κλάμα των μεγαλόμισθων και εν παρανομία νομίμων μεγαλο-επιδοματο-καρπωτών λιμανιών
κ.τ.λ., την κραυγή απελπισίας των μεγαλο-μεταφορέων (πενήτων ιδιοκτητών
μόλις κάποιων 80 φορτηγών, όπως οι
ίδιοι ασυστόλως εδήλωσαν!)
Λόγω δε προφανώς προβλήματος μνήμης, δεν συγκράτησα την προβολή της
ασθενικής φωνής της απόγνωσης του
συνταξιούχου, του μισθοσυντηρήτου και
του μικροεπαγγελματία.
Το κενό όμως αυτό, το εκάλυψε η στεντορεία φωνή της “Αντιγόνης” του Σοφοκλή προς τον Κρέοντα:
«Για μένα δεν ακούστηκαν ποτέ, νυφιάτικα τραγούδια».
Στην Κολαση του Δάντη, στον έβδομο
κύκλο, μέσα από το μαύρο βάλτο καταπίνονται οι φωνές των “εν αδυναμία” κολασμένων. Αυτοί καταδικασμένοι στη

μοίρα τους, δεν μπορούν να μιλήσουν
παρά μόνο όταν τους ξεσκίσουν τις σάρκες τους και αρχίσουν να αιμορραγούν
και “ματώσουν” και τότε γίνουν οι τιμωροί του όλου κατεστημένου. Αυτούς
όμως τους κολασμένους του μεροκάματου, ευφυώς τώρα το κατεστημένο, στο
πρόσωπο του “ελαστικού” καπιταλισμού,
τους χρησιμοποιεί σαν όργανο συνέχισης της αδικίας.
Στις μέρες μας όλα έχουν αλλοιωθεί και
πράττονται στα ιδιοτελώς κομμένα μέτρα μας. Τα πάντα λειτουργούν σε μια
θεατρική παρωδία του παραλόγου. Το
θύμα, ο εργαζόμενος πληβείος, πλήττεται διττώς: Από την εξουσία του Κράτους και από την εξουσία του “δυστυχισμένου” οικονομικά προνομιούχου.
«Με σημαία τα διατυμπανιζόμενα κοινωνικά αγωνιστικά ιδανικά, η γενικώς εκμεταλλεύτρια τάξη φροντίζει για την επ’
αόριστον συντήρηση της, σε βάρος των
εργαζομένων». (Μπουχάριν)
Να γιατί...
«Επάνω,/ στα τείχη άρχισεν ήδη ο θρήνος,/ (και) Πικρά για εμάς ο Πρίαμος και
η Εκάβη κλαίνε».
(Καβάφης, “Τρώες”)
γιάννης κορναράκης του μάνθου
―――――――
* Στη διατύπωση του εν λόγω άρθρου της Β΄Διεθνούς, υπήρχαν και αντιρρήσεις, όπως της ομάδας
Ρόζας Λούξεμπουργκ και Λένιν (1907 ) που καλούσε τα κόμματα - μέλη των εμπολέμων χωρών, να
εκμεταλλευτούν την πολιτική και κοινωνική κρίση
που προκαλούσε ο τότε πόλεμος, με σκοπό να
προωθηθεί η κοινωνική επανάσταση. Αυτό ήταν το
όραμα του Λένιν όταν τόνιζε, πως από αυτή την
επανάσταση «της γης οι κολασμένοι δεν έχουν να
χάσουν, παρά τις αλυσίδες τους». Και αυτό το τελευταίο πρέπει να το θυμόμαστε καλά όλοι.
Βιβλιογραφία.
1) Ν. Μπουχάριν ‘’Θεωρία του Ιστορικού Υλισμού, Εκδ.Αναγνωστίδης
2) Β. Ραφαηλίδη, ’’Η μεγάλη περιπέτεια του
Μαρξισμού’’Εκδ. Πρώτου 1999
3) Ε. Παπανούτσου, “Παλαμάς Καβάφης Σικελιανός, Εκδ. Ικαρος (Συλλογή Γ. Λεωνιδάκη
4) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς, Μπριτάννικα
5) Ρ. Λούξεμπουργκ “Ρωσική Επανάσταση”,
Εκδ. Ύψιλον’’ 1980.
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Την 15η Ιουλίου τ..έ,θα γινόταν η συζήτηση και η
ψήφιση του νέου Κανονισμού της Βουλής, όμως
εκεί, στην αίθουσα του κοινοβουλίου, οι βουλευτές, συνεπέστατοι στην αποστολή και στον ρόλο
τους, έλαμψαν, ως αναμενόταν(;), δια της απουσίας τους! Δεν φταίει η ραστώνη του καλοκαιριού, δεν φταίνε οι διακοπές, δεν φταίει το πιθανόν
ήσσονος σημασίας και ενδιαφέροντος νομοσχέδιο. Είναι η παγία τακτική τους, απότοκος της νοοτροπίας του αργόμισθου, καλά πληρωμένου,
ανώτερου κρατικού λειτουργού, που μόνο δικαιώματα μπορεί να έχει από το κράτος και ποτέ, καμμία υποχρέωση!’
Ολοι αυτοί οι κύριοι, τους οποίους εκλέγουμε για
να μας εκπροσωπούν, δεν μπαίνουν καν στον κόπο, να παρευρίσκονται ακόμη και όταν συζητούνται καθοριστικά, για το μέλλον της ύπαρξής μας
ως Εθνους, νομοσχέδια. Και φυσικά ουδέν κοινοβουλευτικό έργο παράγουν, μη λειτουργούντες
πλέον, λόγω της απουσίας τους, ως θεσμός του
πολιτεύματος. Γι’ αυτό κι έχουν απαγορεύσει
ακόμη και με νόμο, την τηλεοπτική μετάδοση
πλάνων από τα έδρανα της Βουλής, όταν αυτή
συνεδριάζει, από φόβο μη φανεί η κραυγαλέα
απουσία τους!
Παρ’ όλα αυτά, ακόμη κι όταν παρίστανται, δημιουργώντας ελάχιστες εξαιρέσεις στον κανόνα,
κάθονται βαριεστημένα και ατενίζουν το κενό,
προσμένοντας πότε θα έλθει η ώρα να ψηφίσουν
και να φύγουν. Ή, και επειδή υπάρχουν τηλεοπτικές κάμερες, μόνον για τα πρώτα καθίσματα, επιδίδονται σε στημένες φιλονικίες και καυγάδες,
για το θεαθήναι. Αλλωστε, για αυτό προτιμούν
περισσότερο τα τηλεοπτικά παράθυρα των καναλιών, από την βουλή για μεγαλύτερη τηλεθέαση
στο θέατρό τους, αφού υποκρίνονται ότι ασκούν
πολιτική, απλώς και μόνον για τα μάτια του κό-

ΒΟΥΛΗ: ΤΡΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Νομικός
πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας
e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com

σμου! Κι όμως και το Σύνταγμα (άρθρο 63,παρ.3),
και ο εσωτερικός κανονισμός της Βουλής (άρθρο
15 παρ.1) και ο κώδικας δεοντολογίας των βουλευτών (άρθρο 3), επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη
παρουσία (πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων ευρισκομένων σε κοινοβουλευτικές επιτροπές του
εξωτερικού) και θεσπίζουν πρόστιμα και άλλες
ποινές, γι’ αυτούς που απέχουν αδικαιολόγητα.
Μάλιστα το προαναφερθέν άρθρο 15 παρ. 1 του
κανονισμού ορίζει ότι σε περίπτωση απουσίας
από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις της Βουλής, εκπίπτουν από το δικαίωμά τους στη μηνιαία
αποζημίωση.
Ομως κι εκεί έχουν ανοίξει το παράθυρο, για να
μπορούν να ξεφεύγουν. Φροντίζουν να παρίστανται στην Ολομέλεια ελάχιστα δευτερόλεπτα
πρίν, και να υπογράφουν στο παρουσιολόγιο, που
αποτελεί προϋπόθεση για την είσπραξη των χορηγιών τους, όπως αρέσκονται να τις χαρακτηρίζουν. Πρέπει να αναφέρουμε εν προκειμένω ενδεικτικώς, ότι μόνο για δύο ημέρες απουσίας των
κυρίων αυτών, ήτοι κατα την 17/2 και 18/2 τ.έ.,το
ελληνικό δημόσιο δαπάνησε το ποσόν των
250.325 ευρώ, για την ημερήσια αποζημίωσή
τους επί 2, την οποία και εισέπραξαν με μόνη την
υπογραφή τους στο παρουσιολόγιο, εμφανιζόμε-

Το πρώτο καταγεγραμμένο ιστορικό προηγούμενο αρνήσεως καταβολής κρατικού χρέους αφορά
στις νεοσύστατες Η.Π.Α. και στο
χρέος τους προς τη Βρετανία, αλλά υπάρχουν και εντελώς πρόσφατα όπως της Αργεντινής, του
Εκουαδόρ και της Ισλανδίας, που όταν οι αεριτζήδες Άγγλοι
και Ολλανδοί «επενδυτές» απαίτησαν τα τοκογλυφικά τους
κέρδη, πήραν από τους Ισλανδούς αυτά που ο νόμος περί
ασέμνων μας εμποδίζει να αναφέρουμε.
Μόνο με την υπαγωγή ενός χρεωμένου κράτους στην κηδεμονία του Δ.Ν.Τ. μπορούν οι αετονύχηδες πιστωτές να εξασφαλίσουν ότι θα εισπράξουν μέχρι το τελευταίο δεκαράκι τα
υπερδιογκωμένα κέρδη τους. Το Δ.Ν.Τ. είναι μία διεθνούς μεγέθους και εμβέλειας εισπρακτική εταιρεία όπως αυτές που
οι Τράπεζες και άλλες εταιρείες χρησιμοποιούν για να πιέζουν τους οφειλέτες τους. Μία καθωσπρεπισμένη, πλην όμως
εξίσου μαφιόζικη συμμορία που δεν σπάει τα κεφάλια και τα
μαγαζιά των οφειλετών, αλλά «νομομοποιεί», με την απαραίτητη προδοτική συνέργεια των αβανταδόρικων τοπικών κυβερνήσεων, την πλήρη αποστράγγιση των κατεχομένων χωρών από κάθε δημόσιο περιουσιακό αγαθό.
Οι κοινές και γνωστές στον καθένα μας εισπρακτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, απολαμβάνουν
μιάς καθιερωμένης ταρίφας για την είσπραξη των χρεών από
τους δανειολήπτες. Η ταρίφα αυτή κυμαίνεται, ανάλογα με
την εισπρακτική δυσκολία, από 1 έως και 10% επί του τελικώς
εισπραχθέντος ποσού οφειλής. Η ίδια ταρίφα ισχύει και για
τις απαιτήσεις των «επενδυτών»- τοκογλύφων έναντι των
κρατών-οφειλετών. Σε πολύ μεγάλα ποσά χρεών, όπως αυτό
από τα ελληνικά ομόλογα που υπολογίζεται γύρω στα 250 δις
ευρώ, η ελάχιστη αμοιβή για εκείνους που θα ανελάμβαναν
την είσπραξη κυμαίνεται από 2,5 έως 25 δις και βέβαια είναι
διαπραγματεύσιμη. Τη μερίδα του λέοντος θα την εισπράξουν
μεν οι μέτοχοι του Δ.Ν.Τ., αλλά βάσει της διεθνούς καταγεγραμμένης πρακτικής, θεωρώ εξαιρετικά απίθανο να μη φανούν γενναιόδωροι προς αυτούς που τους κουβάλησαν στην
Ελλάδα και που αν και όταν εισπράξουν αυτό το δωράκι –το

νοι ελάχιστα δευτερόλεπτα πρίν την λήξη της συνεδρίασης, που και τις δύο διαληφθείσες ημέρες,
είχε ως θέμα συζήτησης τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα, τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και τα τέλη κυκλοφορίας. Από τους 300 βουλευτές έλειπαν οι 250, ενώ οι παρόντες 50 διερρήγνυαν τα
ιμάτιά τους, για την σωτηρία της πατρίδας μας
από την κρίση, με κορώνες του τύπου «πρέπει να
ματώσουμε» και ότι «η πολιτική πρέπει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της».
Ολα αυτά βέβαια παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων, που εστίαζαν επάνω τους και απέφευγαν
την μετάδοση εικόνων από τα άδεια τα έδρανα.
Στο ποσόν αυτό, θα πρέπει να προσθέσουμε βεβαίως και τα χρήματα που το ελληνικό δημόσιο
δαπανά για να καλύψει, σε κάθε περίπτωση, το
τεράστιο κόστος της λειτουργίας, του, κατά τα
άλλα Ναού της Δημοκρατίας, που περιλαμβάνει
αμοιβές κλητήρων, στενογράφων, πρακτικογράφων κ.ά., ως και τα έξοδα κίνησης, όσων πάνε να
υπογράψουν το παρουσιολόγιο, την τελευταία
στιγμή, μετακινούμενοι με free αυτοκίνητα και
καύσιμα. Τα έξοδα είναι δεδομένα και δυσβάσταχτα, αλλά οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανύπαρκτες.
Είναι δυνατόν έτσι να πάει, ποτέ μπροστά ο τό-

πος; Να μεγαλουργήσει ο θεσμός της δημοκρατίας; Να υπάρξει δράση, αντίδραση κατά των κακώς κειμένων, προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, υπεράσπιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και ακεραιότητας, διασφάλιση και προστασία των πολιτών έναντι του οιουδήποτε κινδύνου,ανάπτυξη και παραγωγικότητα, διεθνείς σχέσεις; Ποιός να ασχοληθεί με όλα αυτά, αφού οι
εκλεγμένοι αντιπρόσωποί μας, απουσιάζουν συστηματικώς και κατά κανόνα, αγνοώντας τους
πάντες και τα πάντα και πρωτίστως τον ελληνικό
λαό, που τους έκανε την ύψιστη τιμή να τους χρίσει «αντ’ αυτού και γι’ αυτόν», δίνοντάς τους την
εξουσία και την δύναμη να κινούν τα νήματα της
πολιτικής!
Είναι εικόνα αυτή, που εμφανίζει το κοινοβούλιο,
τις μέρες μας; Ντροπή τους! Δεν τους δώσαμε
κανένα δικαίωμα να μας εξευτελίζουν, με αυτόν
τον απαξιωτικό τρόπο! Αλλά τι λέω; Πότε μας
υπελόγισαν για να μας υπολογίσουν και τώρα!
Μια ζωή τα τελευταία χρόνια, κινούνται μονίμως
στην σφαίρα των προσωπικών και συντεχνιακών
τους δικαιωμάτων, υπερασπιζόμενοι αποκλειστικώς και μόνον τα προνόμια και τις απολαβές
τους. Εκεί μόνον εξαντλείται το βουλευτικό τους
έργο! Ντροπή τους και ντροπή και σε μας που,
άκριτα πηγαίνουμε και τους ψηφίζουμε. Ας ξεχάσουμε επιτέλους τα κόμματα και τις πελατειακές
σχέσεις! Το τοπίο πρέπει να καθαρίσει! Ας εκλέξουμε άλλα, νέα και άφθαρτα πρόσωπα. Κι ας
απαιτήσουμε να αλλάξει όλο το νομοθετικό πλαίσιο, που τους ευνοεί και τους συγκαλύπτει, για να
μη χαλάσουν ούτε και οι καινούργιοι! Ή ακόμη
καλύτερα! Ας τους καταργήσουμε τελείως! Ετσι
κι αλλιώς δεν επιτελούν έργο και ειδικά στις μέρες μας, άλλοι(ΔΝΤ) κινούν τα νήματα της εξουσίας! Γιατί να πληρώνουμε κι αυτούς;

δυνα για τη χώρα μας χρέη προς
τους διεθνείς απατεώνες, μετατράπηκαν με την σωτήρια γι’ αυτούς
παρέμβαση του Γιώργου Παπανδρέου σε επικίνδυνα χρέη προς άλλους λαούς. Αυτός ακριβώς είναι,
φίλε αναγνώστη ο ρόλος του
Δ.Ν.Τ. Μετατρέπει τις υπέρογκες απαιτήσεις κερδοφορίας
των διεθνών κερδοσκόπων σε απαιτήσεις κρατικών τραπεζών και ασφαλιστικών ταμείων άλλων λαών. Μετατρέπει άδικες αξιώσεις διεθνών απατεώνων –που με το διαρκές τζογάρισμα επί των ελληνικών ομολόγων έχουν ήδη θησαυρίσεισε δίκαιες αξιώσεις κρατών και λαών επί της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Ενώ ταυτόχρονα «νομιμοποιεί» και τα
«τυχερά» των συνεργατών των τοκογλύφων, δηλαδή των διεφθαρμένων και δωσιλόγων πολιτικών που υποθηκεύουν τις
χώρες τους στο υπερεθνικό ληστρικό κεφάλαιο.

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

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
αφήνω στην κρίση σας- δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 2,5
δις ευρώ.
Χωρίς τον νομιμοποιημένο, από το εθνικό κοινοβούλιο της
χώρας-θύματος, εισπρακτικό μηχανισμό του Δ.Ν.Τ., οι διεθνείς τοκογλύφοι είναι ανίσχυροι απέναντι σε ένα κράτος
αποφασισμένο να αμυνθεί. Από την στιγμή όμως που η πλειοψηφία των «εθνοπατέρων» ψηφίσει την υπαγωγή μιάς χώρας στο κατοχικό μνημόνιο και οι υπάλληλοι του Δ.Ν.Τ. εγκατασταθούν ως ουσιαστική κυβέρνηση στο κράτος-λεία, οι μέχρι τότε οφειλές προς τους αεριτζήδες κερδοσκόπους μετατρέπονται σε οφειλές προς άλλα κράτη, επομένως και λαούς.
Ο συνεχής επαναδανεισμός προς εξυπηρέτηση παλαιότερων και νέων οφειλών οδηγεί νομοτελειακά στην μέχρι μυελού οστέων εκπλειστηρίαση και απομύζηση κάθε αξιόλογου
δημόσιου περιουσιακού στοιχείου, χωρίς την παραμικρή δυνατότητα ενστάσεων και αντιστάσεων ενός κράτους –εν
προκειμένω του ελληνικού- του οποίου η κυβέρνηση αποδέχθηκε το κλείσιμο της πόρτας σε όποια σοβαρή επενδυτική
προοπτική με τον επενδυτικο-κτόνο Φ.Π.Α. του 23%, όταν ο
αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος κυμαίνεται μεταξύ 4,5
και 7%, ενώ στον γειτονικό μας τουρκικό παράδεισο των
επενδύσεων είναι 8% με πρόθεση του Ερντογάν για περαιτέρω μείωση.
Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποφύγει την εκ των πραγμάτων
μοιραία χρεωκοπία όσο θα εξακολουθεί να δανείζεται χωρίς
να παράγει. Θα λουστούμε, δηλαδή, τελικά την απευκταία
εξέλιξη, προς αποφυγή της οποίας υποτίθεται ότι υπαχθήκαμε στο Δ.Ν.Τ. Επιπλέον θα βρεθούμε σε πολύ δεινότερη θέση από εκείνη προ της υπαγωγής μας, με ένα τεράστιο εξωτερικό χρέος, με την οικονομία μας σε βαθύτατη ύφεση και με
τον δημόσιο πλούτο της χώρας μας ξεκοκαλισμένο. Τα ακίν-

Μετά την κατοχή της Ελλάδας από το Δ.Ν.Τ. η περιώνυμη
διαφθορά του πολιτικού μας συστήματος εξουσίας φορά ένα
εντελώς καινούργιο κοστούμι. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει
πλέον διαφθορά όπως την γνωρίζαμε ως τώρα. Διαφθορά
υπήρχε για εκείνο το διάστημα των 36 τελευταίων χρόνων
που παρέμεναν ανοικτές οι δοσοληψίες μεταξύ διεφθαρμένων Ελλήνων κυβερνητικών και των διαφθορέων τους διεθνών κερδοσκόπων. Από την στιγμή που αυτοί ξεπληρωθούν
από το Δ.Ν.Τ. βγαίνουν από το «μεγάλο κόλπο» και μαζί τους
βγαίνουν και οι διεφθαρμένοι Έλληνες αξιωματούχοι που τόσα χρόνια τους έβαζαν σε αυτό το κόλπο της καταλήστευσης
της «ωραίας κοιμωμένης» χώρας μας και του περί άλλα τυρβάζοντος, θυρωρού λαού της. Στο εξής μένουν τα χρέη μας
προς τους νέους δανειστές μας, οι οποίοι είναι απολύτως νόμιμοι όπως και οι απαιτήσεις τους επί παντός ελληνικού δημόσιου αγαθού. Όπως νόμιμοι ή μάλλον αυτο-νομιμοποιημένοι είναι και οι «Έλληνες» που άνοιξαν τις κερκόπορτες της
Ελλάδας στους κατακτητές της. Και θα παραμένουν αυτο-νομιμοποιημένοι και ατιμώρητοι μέχρις ότου αφυπνισθούν οι
Έλληνες, η βρεθούν ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ.
Συνεχίζεται
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Αλιευτικό καταφύγιο Π. Φώκαιας:
Μετά από προσπάθειες ετών ένα μεγάλο έργο για το δήμο Σαρωνικού ξεκινά
Για κάποιους η προσπάθεια ξεκίνησε χθες…
Από ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της υποψήφιας Δημάρχου κυρίας
Χριστοφάκη, πληροφορηθήκαμε για την επίσκεψη της στην Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης, κυρία Μπατζελή.
Με έκπληξη διαβάσαμε ότι η συνάντηση έγινε, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι
επαγγελματίες αλιείς να ενημερωθούν για την κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου.
Με έκπληξη επίσης διαπιστώσαμε ότι στην ανακοίνωση δε γίνεται η παραμικρή
αναφορά στα όσα η κοινοτική αρχή της Π. Φώκαιας πέτυχε τα τελευταία χρόνια, εξασφαλίζοντας την χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Χριστοφάκη για το ενδιαφέρον της, νιώθουμε όμως την ανάγκη ως εκλεγμένη διοίκηση της Κοινότητας Π. Φώκαιας να
ενημερώσουμε την ίδια καθώς και τους συνεργάτες της για τα εξής:

ου θα είναι η Κοινότητα Π. Φώκαιας, ενώ η
ολοκλήρωσή του προβλέπεται μέχρι το τέλος
του 2013.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ενημερωθεί.
Για όλες τις παραπάνω εξελίξεις ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Π. Φώκαιας Μ. Τσαλικίδης
ενημέρωσε τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς σε αλλεπάλληλες συναντήσεις
που είχε μαζί τους.
Επίσης, όλοι οι πολίτες της Π. Φώκαιας αλλά
και οι πολίτες της Ανατολικής Αττικής είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν, τόσο από την
ιστοσελίδα της Κοινότητας, όσο και με εκτενή
δελτία τύπου σε όλες τις εφημερίδες.

Οι ενέργειες της Κοινότητας Π. Φώκαιας που
εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση και την κατασκευή του έργου.
Την τετραετία 2007-2010 η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας πέτυχε με συντονισμένες προσπάθειες να ξεπεράσει χρονίζοντα εμπόδια
και προβλήματα, να προχωρήσει στη σύνταξη
των απαραίτητων μελετών και να εξασφαλίσει, από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και τροφίμων, το ποσό των
2.377.510,20 € για την οριστική μελέτη και κατασκευή του έργου.
Συγκεκριμένα:
Τον Αύγουστο του 2007 η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.) στην με αριθμό
270/30-8-07 συνεδρίασή της αποδέχτηκε το
αίτημά μας και παραχώρησε για 50 χρόνια
στην Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας τη χρήση
μέρους του Τουριστικού Δημόσιου Κτήματος
συνολικού εμβαδού 1.600 τ.μ., με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του έργου.
Στις 22 Απριλίου του 2008, η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
(ΕΣΑΛ), με το υπ’ αριθμό 36/22-4-2008 πρακτικό της, έκανε δεκτή την πρόταση της Κοινότητας Π. Φώκαιας και ενέκρινε τη χωροθέτηση του έργου.
Το χρονικό διάστημα 2008-2009 ανατέθηκαν
και εκπονηθήκαν: η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (χρηματοδοτήθηκε από
την Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας) και η «Ακτομηχανική» (χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής).

Το Μάιο του 2009 καταθέσαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
πρώτη φορά την υπ. αριθμ. 895/14-5-2009 αίτηση, με την οποία ζητούσαμε τη χρηματοδότηση του έργου.
Μετά από όλες τις παραπάνω προσπάθειες
και με τη συμπαράσταση της Νομαρχίας Αν.
Αττικής και προσωπικά του νομάρχη κ. Κουρή, αποσπάσαμε το Μάιο του 2010 την ιστορική απόφαση (694/4-5-2010) της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας, με την
οποία το έργο «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας» εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιείας 2007-2013».
Φορέας διαχείρισης του αλιευτικού καταφυγί-

Άγνοια ή σκοπιμότητα;
Αναρωτιόμαστε λοιπόν:
Είναι δυνατόν η υποψήφια δήμαρχος κυρία
Χριστοφάκη να μη γνωρίζει τις εξελίξεις για
το μοναδικό αλιευτικό καταφύγιο του Δήμου
Σαρωνικού – εξελίξεις γνωστές εδώ και καιρό
σε όλους τους πολίτες της Ανατολικής Αττικής;
Και εάν πράγματι δε γνώριζε, γιατί αγνόησε
και δε ζήτησε να ενημερωθεί από τον κατεξοχήν αρμόδιο, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Π.
Φώκαιας, που χειρίζεται την υπόθεση τα τελευταία χρόνια;
Γιατί οι επαγγελματίες αλιείς και τα δήθεν
«αναπάντητα» αιτήματά τους χρησιμοποιήθη-

καν ως άλλοθι για την πραγματοποίηση της
συνάντησης;
Σεβόμαστε τους υποψηφίους δημάρχους Aπαιτούμε από αυτούς τον ανάλογο σεβασμό.
Είναι απολύτως θεμιτό ένας υποψήφιος δήμαρχος στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας να κάνει επαφές και συναντήσεις
με τους αρμόδιους φορείς.
Δεν είναι όμως θεμιτό να μην αναγνωρίζονται
οι προσπάθειες και επιτυχίες εκλεγμένων διοικήσεων, τις οποίες ο όποιος αυριανός δήμαρχος θα αξιοποιήσει στον αγώνα του για
την ανάπτυξη της περιοχής μας.
Θα παρακαλούσαμε όλους εκείνους που
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΜΜΕ
και στα κυβερνητικά γραφεία, να την αξιοποιούν προς όφελος των πολιτών και όχι για
την εξυπηρέτηση στενών προσωπικών φιλοδοξιών.
Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες
της Π. Φώκαιας πως η έναρξη των εργασιών
για την κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου
Παλαιάς Φώκαιας θα είναι άμεση, όπως η ελληνική κυβέρνηση έχει εγγράφως δεσμευτεί
ήδη από το Μάιο.
Για να φτάσουμε όμως εδώ, χρειάστηκαν εκατοντάδες ώρες αναμονής έξω από τα γραφεία
των υπευθύνων, χρειάστηκαν χιλιάδες ευρώ
για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών,
χρειάστηκαν δεκάδες επιστολές προς τους
κρατικούς φορείς, χρειάστηκε πολύ μεγάλη
προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους.
Αν κάποιοι υποστηρίζουν ότι για το μεγάλο
έργο του αλιευτικού καταφυγίου, που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, έφτανε ένα ραντεβού σε ένα υπουργικό γραφείο, μια φωτογραφία και μια ανακοίνωση, προφανώς υποτιμούν τη νοημοσύνη των συμπολιτών μας.
Η κοινοτική αρχή της Παλαιάς Φώκαιας τιμά
και σέβεται όλους τους υποψήφιους Δημάρχους και για το λόγο αυτό επιθυμεί και επιδιώκει να έχει άριστες σχέσεις μαζί τους.
Όσα όμως έχουν γίνει τα τέσσερα τελευταία
χρόνια αλλά και όσα έχουν δρομολογηθεί,
επιτεύχθηκαν με αγώνες και προσπάθειες του
Προέδρου, του Κοινοτικού συμβουλίου και
των πολιτών της Παλαιάς Φώκαιας και δεν θα
επιτρέψουμε σε κανέναν να τα οικειοποιηθεί.

Ξηλώθηκε κεραία κινητής τηλεφωνίας
στην Αρτέμιδα, μετά από κινητοποιήσεις κατοίκων

Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας και ο Σύλλογος
«Δήμητρα», ξήλωσαν κεραία κινητής τηλεφωνίας

Από την Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νότιου Τομέα της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής ανακοινώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση
των διοικητικών διαδικασιών για την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής
κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND σε κτίριο επί των οδών
Υπαπαντής 26 και Κανάρη στο Δήμο Αρτέμιδας, η κεραία και η υποδομή
της αφαιρέθηκαν από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χωρίς να χρειασθεί κατεδάφιση από τα συνεργεία της Νομαρχίας.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας και του Συλλόγου
των Οικιστών της Α.Τ.Ε «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση κεραίας της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας VODAFONΕ, που ήταν τοποθετημένη και καμουφλαρισμένη σε
ταράτσα κατοικίας στην Α.Τ.Ε.
Η κεραία, όπως αποδείχτηκε, λειτουργούσε παράνομα από το 2005 και χρειάστηκαν περισσότεροι από 18 μήνες δικαστικών και διοικητικών πράξεων από τη στιγμή που πιστοποιήθηκε η ύπαρξη και λειτουργία της από τεχνικό κλιμάκιο του Τμήματος Εποπτείας και
Ελέγχου Φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.), μέχρι την αποξήλωση της.
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Εγκρίθηκε από το ΣΧΟΠ η τροποποιημένη πολεοδομική μελέτη
του Θυμαριού στην Παλαιά Φώκαια
Τη Δευτέρα 2 Αυγούστου
συνεδρίασε το Συμβούλιο
Χωροταξίας Οικισμού και
Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ), με
πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης την ένταξη της περιοχής του Θυμαριού (Παλαιάς Φώκαιας) στο σχέδιο
και την έγκριση της τροποποιημένης πλέον πολεοδομικής μελέτης.
Στην συνεδρίαση παρέστησαν ο πρόεδρος της
Κοινότητας Π. Φώκαιας
Μανώλης Τσαλικίδης και
ο μελετητής με συνεργάτες του.
Η έγκριση από το ΣΧΟΠ
ήταν η ολοκλήρωση μιας
τεράστιας προσπάθειας
που κατέβαλε η Κοινότητα Π. Φώκαιας τα τελευταία χρόνια για να προωθήσει την ένταξη της περιοχής του Θυμαριού στο
σχέδιο πόλης.
Κι αυτό γιατί η περιοχή
του Θυμαριού, ενώ ήταν
χαρακτηρισμένος παραθεριστικός οικισμός (χωρίς
τους αναγκαίους κοινόχρηστος χώρους για μια
οικιστική περιοχή δηλαδή), όπως είναι πλέον
γνωστό λόγω των κοινω-

υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις οι οποίες και θα εξεταστούν από την Κοινότητα.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Τσαλικίδης δήλωσε: «Με πολύ δουλειά και
καλή συνεργασία με το
μελετητή, ξεπεράσαμε τα
όποια προβλήματα και
αποσπάσαμε την έγκριση
από το ΣΧΟΠ με τις ανα-

νικών, οικονομικών και
χωροταξικών μεταβολών,
έχει αποκτήσει δυναμική
και χαρακτηριστικά περιοχής κύριας κατοικίας, με
μεγάλη αύξηση των μόνιμων κατοίκων.

Σημάδια λαϊκής
αγανάκτησης!
Καθ’ όλα αξιόπιστος αναγνώστης της Εβδομης και
έκτακτος …ρεπόρτερ ( ο καλύτερος, ως γνωστόν,
ρεπόρτερ είναι ο αναγνώστης) μας έστειλε στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μας το περιγράφει απλά και ασχολίαστο. Διαβάστε το πρώτα
κι ακολουθεί το δικό μας σχόλιο…

Καλοκαιρινά ευτράπελα
«Αυτόπτης μάρτυρας παραθεριστής στην Πάρο των
Κυκλάδων και συγκεκριμένα στον γραφικό παραθεριστικό οικισμό Αλυκή ΝΑ της Παροικιάς, στο τέλος
του πρώτου δεκαήμερου του Αυγούστου φέτος,
εβίωσα το εξής:
Πρώην Υπερυπουργός με την παρέα του παρακάθoνται σε παραλιακή ψαροταβέρνα και έχουν ήδη
(μόλις) σερβιριστεί ψητά ψάρια από τα πρώτα των
ελληνικών θαλασσών.
Σε διπλανό τραπέζι παρακάθεται παρέα θαμώνες
(προφανώς) της ταβέρνας από ντόπιους.
Ενας εκ των νεοτέρων της παρέας, η οποία έχει τε-

Χρειάζεται ωστόσο τις
επαρκείς κοινωνικές υποδομές (σχολεία, πάρκα,
ΚΑΠΗ, κ.α.) τις οποίες η
Κοινότητα Π. Φώκαιας
εξασφάλισε μέσα από την
τροποποιημένη μελέτη.
Μια μελέτη που ξεπέρασε

Δασαρχεία, απεικονίσεις
χρήσεων γης, πολεοδομική τροποποίηση, και όλα
αυτά επιτυχώς με τη βοήθεια των μελετητών και το
μόνιμο τρέξιμο του Κοινοτάρχη και των συμεργατών του.

λειώσει το δείπνο και ετοιμάζεται να πληρώσει το
λογαριασμό, σηκώνεται από τη θέση του πλησιάζει
τον υπουργό και του λέει: «Πάρε να πληρώσεις και
το δικό μας λογαριασμό. Εσύ έχει πολλά» και του
αφήνει την απόδειξη στο τραπέζι.
Ψύχραιμος ο υπουργός, αλλά καθόλου ψύχραιμη η
γυναίκα του, βγάζει από την τσάντα της συσκευή
σπρέυ από αυτές που κυκλοφορούν – παράνομα –
ως άμυνα σε ώρα άμεσης ανάγκης και σημαδεύει το
νεαρό στα μάτια.
Ο νεαρός μισοτυφλωμένος της άρπαξε το φουστάνι και το ξέσκισε…
Επακολούθησε σύρραξη μεταξύ των ομάδων, καρέκλες, τραπέζια έπεσαν στη θάλασσα, ο υπουργός
την έχει ήδη κοπανήσει. Ηρθε η Αστυνομία, τρία περιπολικά. Μάζεψε τους πρωταίτιους για τα περαιτέρω. Ο νεαρός στο Νοσοκομείο με σοβαρές παρενέργειες του σπρέυ στα μάτια. Αυτά».
Ο αναγνώστης μας, που επιθυμεί να κρατήσει την ανωνυμία του, δεν μας λέει ποιος είναι ο πρ. υπερυπουργός και η ερίτιμος αψύκορος κυρία του. Ένα πουλάκι
όμως μας κελάηδησε ότι πρόκειται για τον πρώην
υπουργό Ανάπτυξης κλπ. Της Ν.Δ. και πρ. Πρόεδρο της
Βουλής Δημ. Σιούφα.
Οσον αφορά το περιστατικό, εμείς δε θα το χαρακτηρίζαμε “ευτράπελο”, αλλά χαρακτηριστικό της εκτίμη-

Το επόμενο διάστημα η
πρόταση θα αποσταλεί
από το Υπουργείο στην
Κοινότητα Π. Φώκαιας για
να ενημερωθούν οι κάτοικοι. Σύμφωνα με το νόμο
όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα
έχουν της δυνατότητα να

γκαίες και κρίσιμες παρεμβάσεις. Είμαστε πλέον
αισιόδοξοι ότι ταχύτατα
θα ολοκληρώσουμε τις
διαδικασίες και θα δώσουμε τη δυνατότητα στη περιοχή του Θυμαριού για
μια σύγχρονη πολεοδομική οργάνωση».

σης που τρέφουν οι πολίτες για τους πολιτικούς που
χρεοκόπησαν, εξέθεσαν, υποβάθμισαν και υποδούλωσαν την Ελλάδα, καθιστώντας την “χρεών υποτελή”,
στους δανειστές της. Περίγελο των ανταγωνιστών της
και των εχθρών της.
Ξεσπά ο λαός όταν βλέπει ότι θρασύτατα καλείται αυτός να πληρώσει το λογαριασμό γι’ αυτά που έφταιξαν
και έφαγαν άλλοι. Όταν βλέπει αυτούς τους κυρίους
να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ασύδοτοι, ασυνείδητοι και
άτυπτοι να “τρώνε τις ψαρούκλες τους”. Κι επιπλέον
“ν’ αμύνονται” με ιδιαίτερη ετοιμότητα και σκαιώς κατά
των λαϊκών εκδηλώσεων αγανάκτησης.
Ο αναγνώστης μας, μας λέει ότι τρία περιπολικά οδήγησαν τους “πρωταίτιους” στο τμήμα για τα περαιτέρω. Δεν μας λέει αν στους “πρωταίτιους” συμπεριλαμβάνεται και η κυρία πρώην Υπουργού.
Ένα πράγμα δεν διδάσκονται οι ασύνετες ηγεσίες: Η
Βαστίλη δεν διέσωσε τον Λουδοβίκο.
Καμιά αστυνόμευση δεν είναι ικανή να περιφρουρήσει
ασφαλώς την αδικοπραγούσα εξουσία. Όταν δεν αυτοχειριάζεται, μπορεί να πληγεί από κάποιο παιδί της.
Κι ακόμα πως, τα “ζαγάρια” γεννάνε τα “τσακάλια”…

――――――
* Ζαγάρια για τους μη γνωρίζοντες, ονομάζονται τα τσοπανόσκυλα, οι φύλακες. Τσακάλι δε το προσωνύμιο του γνωστού
αναρχικού Κάρλος.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ένα πέτρινο, πανέμορφο θεατράκι 250 θέσεων, έργο ιδιώτη
κοντά στις κατασκηνώσεις του Διονύσου Κερατέας, χρησιμοποιεί το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου ως έναν νέο
εναλλακτικό πολιτιστικό χώρο της Κερατέας από το Σάββατο 24 Ιουλίου.
Εκεί παρουσιάστηκε, από το Θέατρο «Τέττιγες» η κωμωδία
του Δ.Κ. Μισιτζή «Ο Απηλπισμένος σύζυγος» σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Βαρδαρού και ελεύθερη είσοδο.
Το θέατρο ήταν κατάμεστο από θεατές από την Κερατέα και

τους οικισμούς πέριξ του Διονύσου και εγκαινιάστηκε με
την εκπληκτική απαγγελία ενός δημοτικού τραγουδιού “Της
λυγερής και του Χάρου” από την μαθήτρια του Δημοτικού
Μαριαλένα Βανθή.
«Ο Απηλπισμένος σύζυγος» είναι το πρώτο έργο του Δημοσθένη Μισιτζή (1826-1911) και γράφτηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1868· είναι μια κοινωνικοπολιτική σάτιρα που
διακωμωδεί τα ήθη της εποχής, αλλά δεν πρόκειται για αναβίωση ενός παλιού κειμένου.
Είναι μια μεταφορά του έργου στην καθ’ ημάς εποχή μας. Το
κείμενο χρησιμοποιείται σαν μέσο για να καυτηριάσει τις πρακτικές της σύγχρονης εξουσίας.
Οι αντιστοιχίες μεταξύ ρόλων και προσώπων αλλάζουν και ο λόγος του Δημόφιλου και του Ιπποκράτη που προτάσσουν την ολιγάρκεια και την αρετή έναντι της σπατάλης, τώρα δεν σηματοδοτεί παρά το δημαγωγικό λόγο της εξουσίας στην προσπάθεια
να περιορίσει τα δικαιώματα της ανθρώπινης εργασίας.
Στην παράσταση πήραν μέρος οι ηθοποιοί Πάνος Ξενάκης,
Κωνσταντίνα Κούτσιου, Κώστας Τζουβάρας, Δέσποινα Πόγκα,
Λεωνίδας Βαρδαρός, Γιάννης Νικολάου.
Τα σκηνικά ήταν του Μπάμπη Δαραδήμου, τα κουστούμια της
Μπέτυς Λυρίτη, η μουσική επιμέλεια του Γιάννη Νικολάου, οι
φωτισμοί του Ξενοφώντα Βαρδαρού, η κίνηση της Αγνής Παπαδέλη.
Στο τέλος της παράστασης οι ιδιοκτήτες του θεάτρου παρέθεσαν μια δεξίωση στον χώρο με νόστιμα εδέσματα και κρασί
για τους ηθοποιούς και αρκετούς θεατές της παράστασης
που παρέμειναν.

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Όπως είχαμε προαναγγείλει
πραγματοποιήθηκε το 2ο Φεστιβαλ Οβριόκαστρου στην Κερατέα,
που πλέον έγινε θεσμός. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με τον αγώνα
υπεράσπισης του αρχαιολογικού
χώρου από όλη την κοινωνία της
Κερατέας, τον Δήμο, την Συντονιστική Επιτροπή κατά του ΧΥΤΑ και
οργανώνεται από το Τοπικό Συμβούλιο Νέων της Κερατέας προσελκύοντας πλήθος κόσμου ιδιαίτερα νέους στο βουνό…
Φέτος και για ένα τετραήμερο (29
Ιουλίου - 1 Αυγούστου) η Κερατέα
έζησε σε έντονους ρυθμούς με
μια πλειάδα εκδηλώσεων και βασικά συνθήματα «Τόπος πολιτισμού και όχι σκουπιδιών - ένα βήμα για τους νέους».
Στις 29-7 το Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στα νέα συγκροτήματα
που παρουσίασαν με πολύ κέφι
και ενθουσιασμό τη δουλειά τους
στο νεανικό κοινό. Έπαιξαν 6 συγκροτήματα από την Αθήνα, τα
Μεσόγεια και την Κερατέα «Τα
Άγκιστρα Μάτια», οι «ASTRIAL
NOUVELLE», οι «rEVOLVEr», οι
«Βόμβοι», οι «Sacrificial Prey» και
η «Τρίτη Εποχή». Το πρόγραμμα
παρουσίασε ο Κουβανέζος καλλιτέχνης Mc Τσούτσο που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τη νεολαία
του φεστιβάλ, ύστερα κι από την
περσινή του εμφάνιση.
Στις 30-7 το πρόγραμμα ξεκίνησε
με την προβολή του ντοκιμαντέρ

«Οβριόκαστρο», σκηνοθεσία Χρίστου Ακρίδα, παραγωγή της Νομαρχίας και του Δήμου Κερατέας.
Στη συνέχεια η νεαρή μουσικός
από την Κερατέα Βάλλια Μιχάλη
παρουσίασε ένα σύντομο ρεσιτάλ
στο τσέλο και ακολούθησε η μουσική παράσταση «ΧΩΜΑΤΕΡΗ
ΣΤΟ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ; ΑΓΑΜΟΙ ΘΥΤΑΙ» με τους Ιεροκλή Μιχαηλίδη,
Ταξιάρχη Χάνο, Μπέσσυ Μάλφα,
Αλκιβιάδη
Κωνσταντόπουλο,
Γιώργο Χατζή, Θανάση Τσαουσέλη. Επίσης συμμετείχαν οι Νίκος
Ζούκας (μπουζούκι), Οδυσσέας
Κωνσταντόπουλος (πιάνο-ακορντεόν).
Στις 31-7 το Θεατρικό Εργαστήρι
του Δήμου «ΘΕΣΠΙΣ» παρουσίασε
το έργο του Αλεσάντρο Κασόνα
«Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια» σε
σκηνοθεσία Γιώργου Πετρινόλη,

μουσική Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου, ενώ συγκρότημα νεαρών
παιδιών της Κερατέας (μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου) τραγούδησαν στο Οβριόκαστρο συνθέσεις
Ελλήνων και ξένων συνθετών.
Με σύνθημα «Ολοι μαζί με μια κιθάρα το Οβριόκαστρο» την Κυριακή 1-8, αφού παρουσιάστηκαν χορευτικά συγκροτήματα του Λυκείου Ελληνίδων και του Λαογραφικού Συλλόγου «Απόλλων» Κερατέας, ακολούθησε η εκδήλωση
παρουσίασης νέων καλλιτεχνώντραγουδιστών που καταφθάνουν
αφιλοκερδώς, ύστερα από πρόσκληση του εμπνευστή της βραδιάς και του φεστιβάλ Αλκιβιάδη
Κωνσταντόπουλου, που συγκέντρωσε πολύ πολύ κόσμο.
Ολοι μαζί έδωσαν ραντεβού το
2011 πάλι στο Οβριόκαστρο.

ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΚΑΡΙΚΑ
“Ευχαριστώ Δήμαρχε, που μ’ έφερες στον Παράδεισο” Ψαραντώνης
«Πάντα ψηλά στέκει η κορυφή / αν είναι και χιονισμένη
το βράχο βρέχει θάλασσα / μα πάντα βράχος μένει»
Αυτή την κρητική μαντινάδα αφιέρωσε ο Ψαραντώνης, ο
αδερφός του θρυλικού Νίκου Ξυλούρη, την Παρασκευή 13
Αυγούστου το βράδυ στην Παναγία Γκαρικά της Κερατέας
στο δήμαρχο Σταύρο Ιατρού, στη συναυλία που έδωσε στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ «Μουσικές του κόσμου στον Ελαιώνα της Κερατέας».
Ένα αμέτρητο πλήθος κόσμου από όλο το Λεκανοπέδιο
της Αττικής, συνέρευσε από νωρίς στον αύλιο χώρο της
Παναγίας Γκαρικά, δημιουργώντας μια πρωτοφανή πανηγυριώτικη ατμόσφαιρα μέσα στις ελιές, τα πεύκα και τα κυπαρίσσια.
Ο χώρος εντυπωσίασε όσους ήρθαν για πρώτη φορά αλλά
και τον Ψαραντώνη που άρχισε τη συναυλία του λέγοντας
«Ευχαριστώ, Δήμαρχε, που με έφερες στην Παράδεισο».
Προηγουμένως ο Δήμαρχος καλωσόρισε τον Ψαραντώνη,
αναφέρθηκε στους φύλακες του Οβριοκάστρου και τους

εθελοντές της πυρασφάλειας καλώντας τον κόσμο να
τους χειροκροτήσει θερμά.
Το πρόγραμμα διήρκησε δύο και πλέον ώρες, ενθουσίασε
τους θιασώτες της κρητικής μουσικής που επανέφεραν
τον Ψαραντώνη, την κόρη του Νίκη Ξυλούρη, το γιο του
και την ορχήστρα δύο φορές στη σκηνή.

ΕΒΔΟΜΗ

Γεγονός το σχέδιο
πόλης Α’ κατοικίας
στην Ανάβυσσο
Ανακοίνωση
του Δημάρχου
Σάββα Γκέραλη
Η επέκταση του Σχεδίου Πόλης για την Α΄ Κατοικία,
μετά από πολυετείς προσπάθειες της Δημοτικής
Αρχής και πιέσεις προς την Κεντρική Διοίκηση, είναι
πλέον γεγονός.
Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει το ενδεδειγμένο πλαίσιο για την οργανωμένη ανάπτυξη της πόλης με πολεοδομικούς και χωροταξικούς όρους.
Αποτέλεσε δε, την κυρίαρχη δέσμευσή μας ώστε να
θέσουμε ισχυρά θεμέλια για ένα πρότυπο οικιστικής
ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και στις
χρήσεις γης, με δημιουργία προϋποθέσεων για την
ανάπτυξη των παραγωγικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, και με περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης.
Σήμερα, λίγους μήνες πριν την εφαρμογή του Καλλικράτη η ένταξη στο Σχέδιο Πόλης αυτής της μεγάλης έκτασης, 1000 στρεμμάτων στην καρδιά της
πόλης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο νέος
διευρυμένος Δήμος να διεκδικήσει κονδύλια για την
υλοποίηση έργων στον τομέα των δικτύων υποδομής και των κοινωνικών υποδομών, τα οποία θα εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή.
Είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, ώστε η οικιστική ανάπτυξη σύντομα να οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των συνδημοτών μας.
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Εκλεκτή βραδιά στον Δήμο Αναβύσσου
με Σταύρο Ξαρχάκο και η Έλλη Πασπαλά
Εκλεκτή η βραδιά για τον κόσμο
που βρέθηκε στην παραλία Αναβύσσου το Σάββατο 07/08 για να
ψυχαγωγηθεί, ακούγοντας αξέχαστα τραγούδια με τον Σταύρο
Ξαρχάκο και την Έλλη Πασπαλά.
Ο Σταύρος Ξαρχάκος ανέλαβε
την ενορχήστρωση διαχρονικών
τραγουδιών, σε ποίηση του Νίκου
Γκάτσου (χάρτινο το φεγγαράκι,
Αθανασία, Άσπρο Περιστέρι, Αν
θυμηθείς το όνειρο μου, Κεμάλ
κα.) που υπογράφουν όχι μόνο ο

Σταύρος Ξαρχάκος, αλλά και ο
Μάνος Χατζιδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Δήμος Μούτσης.
Την εκδήλωση άνοιξε η αντιδήμαρχος - αναπληρώτρια δήμαρχος, Αναστασία Τσιακάλου. Η Αν.
Τσιακάλου καλοσώρισε όλους
τους παρευρισκόμενους και έκανε λόγο για την παραλία της Αναβύσσου, σημείο αναφοράς για την
ευρύτερη περιοχή και για όλο τον
Δήμο Σαρωνικού.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Αναβύσσου Σάββας Γκέραλης.
Απευθύνοντας
το χαιρετισμό
του, δήλωσε με συγκίνηση ότι είναι ο πρώτος και τελευταίος Δήμαρχος Αναβύσσου. Οτι η Ανάβυσσος όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να αναβαθμιστεί με πολλά
έργα σημαντικότερα των οποίων
είναι και το έργο της παραλίας

που αποτελεί πόλο έλξης για
πολλούς δημότες και παραθεριστές, καθώς
και έκφραση
έμπνευσης πολλών καλλιτεχνών.

Σ.Σ.: Εμείς που γνωρίσαμε την Ανάβυσσο, εκείνη την μαγική εποχή με
τα ταβερνάκια στην παραλία (όχι τις
ταβερνάρες) και το φρέσκο καλαμαράκι, δεν θα συμφωνήσουμε για την
αναβάθμιση της Αναβύσσου. Η Ανάβυσσος αστικοποιήθηκε με κακέκτυπα, δυστυχώς.
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Ο Νίκος Έξαρχος απέσυρε την υποψηφιότητά του
στο Δήμο Παλλήνης
Παρά τις διακηρύξεις περί του αντιθέτου, ως φαίνεται από τα γεγονότα, ο υποψήφιος Δήμαρχος για
την Παλλήνη (Παλλήνη, Γέρακας, Ανθούσα) Νίκος
Εξαρχος, μόλις εδόθη το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ στον
ήδη Δήμαρχο Γέρακα και υποψήφιο Δήμαρχο για το
νέο Δήμο Παλλήνης, απέσυρε την υποψηφιότητά
του.

Οι πρώτες αντιδράσεις
Ηδη μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Ν. Εξαρχου,
επήλθαν οι πρώτες αντιδράσεις από το Ανεξάρτητο
Ενωτικό Κίνημα Ανθούσας, που τον στήριζε, το οποίο
κυκλοφόρησε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων
γράφει:
«Το Ανεξάρτητο Ενωτικό Κίνημα Ανθούσας, και τα ενεργά
μέλη του, στηρίξαμε με όλες τις δυνάμεις μας τον Νίκο
Έξαρχο, υποψήφιο Δήμαρχο Παλλήνης, ακούγοντας και
δεχόμενοι με ελπίδα το κάλεσμα για την δημιουργία μιας
παράταξης,

Να θυμίσουμε ότι έγραφε μεταξύ άλλων πολλών
όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του: «Ο συνδυασμός μας είναι μια ανοιχτή αγκαλιά χωρίς αγκυλώσεις, προαπαιτούμενα και κομματικούς συμβιβασμούς»…
Σε συνάντηση που είχε με τους υποστηριχτές του
συνδυασμού του, δήλωσε ότι δεν συμμετέχει σε ψηφοδέλτιο ήττας…
Η κίνηση αυτή έφερε πολλούς ανθρώπους που τον
στήριζαν από την πρώτη στιγμή σε πολύ δύσκολη
θέση και αφήνει ένα μεγάλο ερωτηματικό για τις μέχρι τώρα κινήσεις του.
Αφού ζητούσε το χρίσμα και ήταν δεσμευτικό για
την απόφασή του, παρά τις διακηρύξεις του, γιατί
προχώρησε σε ανακοινώσεις παρασύροντας πολλά

στελέχη και νυν δημοτικούς συμβούλους σε υποστήριξή του με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκονται
μετέωροι;
Και πώς πιστεύει άραγε ότι το χρίσμα και μάλιστα
από το κυβερνών κόμμα είναι άμαξα νίκης και όχι καταποντισμού με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας;

Ενωτικό κάλεσμα του υποψήφιου Δημάρχου
για την Παλλήνη Αθ. Ζούτσου
Συνδημότισσες και Συνδημότες,
Της Ανθούσας του Γέρακα και της
Παλλήνης.
Οι εκλογές που έρχονται έχουν
ένα σημαντικό διακύβευμα. Θα κριθεί η νέα σύγχρονη δομή της αποκεντρωμένης και αποτελεσματικής
διοίκησης που θα αλλάξει την εικόνα της χώρας μας και θα επιτρέψει να αναδειχθούν νέες δημιουργικές και προοδευτικές δυνάμεις,
ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες του χθες και
να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο
αύριο για μας και τα παιδιά μας.
Φίλες και Φίλοι,
Η πολιτεία μου στο Δήμο του Γέρακα είναι γνωστή. Η διαφάνεια, η
συνέπεια, η αποτελεσματικότητα
και η χρηστή διαχείριση ήταν οι αρχές πάνω στις οποίες, εγώ και οι
συνεργάτες μου, στηρίξαμε τους
στόχους μας και πετύχαμε να ολοκληρώσουμε ένα έργο γνωστό σε
όλους, βασισμένοι μόνο στις δυνάμεις μας και χωρίς δανεικά και να
οδηγήσουμε το Δήμο Γέρακα στην
ανάπτυξη δημιουργώντας πλεονάσματα αντί για ελλείμματα. Βάλαμε
έτσι στέρεες βάσεις για τη νέα

ανάπτυξη και του νέου μας Δήμου.
Ανάπτυξη που για μας, σημαίνει
έργα υποδομών στα οποία έχουν
μερίδιο όλοι οι πολίτες, έργα και
παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν
τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, βελτιώνουν την ποιότητα
ζωής τους, οδηγούν στην πρόοδο,
καλλιεργούν την αλληλεγγύη και
διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή.

εποχή.
Με αίσθημα ευθύνης δηλώνω ότι
στις προσεχείς εκλογές θα είμαι
υποψήφιος Δήμαρχος για το νέο
Δήμο Παλλήνης.
Σ’ αυτή την προσπάθεια, είμαστε
σύμμαχοι με κάθε ζωντανή και δημιουργική πρωτοβουλία. Ο μόνος
μας αντίπαλος είναι οι ξεπερασμένες και αναχρονιστικές νοοτροπίες
που υπονομεύουν τη πρόοδο,
εμποδίζουν την ανάπτυξη και μας
γυρίζουν στο παρελθόν.
Φίλες και Φίλοι,
Το έργο που επιτελέσαμε μέχρι σήμερα αποτελεί εγγύηση για την

Η διαφάνεια στη διαχείριση, η συνεχής διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, τα δίκτυα πολιτών,
και τους ίδιους τους πολίτες, η δημοσιότητα στη διοίκηση και τη λήψη αποφάσεων, η συνέπεια λόγων
και έργων, η αποτελεσματικότητα,
είναι οι σταθερές αρχές και οι αδιαπραγμάτευτες αξίες μας. Με αυτές
τις συντεταγμένες θα χαράξουμε
την πορεία μας και στο νέο Δήμο
Παλλήνης.
Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια δε
περισσεύει κανείς.
Σας καλώ λοιπόν όλους, με ενότητα, αποφασιστικότητα και πίστη
στο σκοπό μας να δώσουμε αυτή
τη μάχη και να την κερδίσουμε.

“Χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς αγκυλώσεις παρελθόντος και
χωρίς κομματικούς συμβιβασμούς. Μία ανοικτή αγκαλιά για
όλους”, θελήσαμε να προσφέρουμε ότι ήταν μέσα στις
δυνατότητές μας, σε ένα όραμα για μια ξεκάθαρη, ανοικτή Τ.Α σε
συνεργασίες και διάλογο, νοοτροπία και ιδέες πού θα
γινόντουσαν πράξη και θα εφαρμόζονταν στο νέο μεγάλο Δήμο.
Εκ των υστέρων όμως, περίτρανα αποδεικνύεται πώς άλλα
έλεγαν και άλλα είχαν στο μυαλό τους.
Επεκράτησε – μετά την συνάντηση Έξαρχου – Ζούτσου και
επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για ανάδειξη υποψηφίου - η κομματική
εντολή και τα ανάλογα ίσως ανταλλάγματα. Αλλά αυτό θα το
δείξει ο χρόνος
Έφυγαν νύκτα και στο σκοτάδι, κοροϊδεύοντας συνεργάτες με
τον χειρότερο και πλέον ανήθικο τρόπο, χωρίς καν να σεβαστούν
πρώτα από όλα τον εαυτό τους, πόσο μάλλον εμάς.
Ως Κίνημα και προσωπικότητες οι οποίες συνεχίζουμε – ίσως
τελικά κακώς – να πιστεύουμε σε αξίες και ιδανικά, μένοντας
μόνοι σε μια “παράταξη” πού “πουλήθηκε” από τον επικεφαλής
της, δεν σταματάμε να παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο, ανεχόμενοι και τον χλευασμό των “νικητών” του εμφυλίου τους,
ο οποίος μάλιστα δείχνει το επίπεδο και την σοβαρότητά τους -.
Καλούμε λοιπόν τον Νίκο Έξαρχο να εξηγήσει, να ενημερώσει με
τρόπο πού ο ίδιος θα επιλέξει, τους εκατοντάδες υπογράφοντες
υποστηρικτές του, και να δώσει καθαρές εξηγήσεις περί των
γεγονότων.
Θεωρούμε πώς έχει ηθική πρωτίστως υποχρέωση, αν και έχει
αργήσει, αλλά θα ήταν ίσως άδικο και κρίμα να χρεωθεί επίθετα
και ιδιότητες τα οποία θα προσέβαλαν ακόμα και εμάς αν έστω τα
ψιθυρίζαμε».
Διατηρώντας την ελπίδα για κάτι καλύτερο
Ο Επικεφαλής ΑΕΚΑ
Προδρομίδης Φώτης

ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΑ ‘ΛΕΓΑΝ,
ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΩΦΕΥΑΝ
Με αφορμή πρόσφατη συνέντευξη τύπου του Διευθυντή
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Μ. Πετράκη, περί
βαρύτατης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα Μεσόγεια, οι
Οικολόγοι - Πράσινοι Πικερμίου, Παλλήνης, Ανθούσας,
Γέρακα, Γλυκών Νερών, Παιανίας με δελτίο τύπου
υπενθυμίζουν πόσες φορές έχουν ζητήσει μέσω φορέων που συμμετέχουν στοιχεία των μετρήσεων που προκύπτουν από τους σταθμούς που βρίσκονται στις πόλεις
τους, χωρίς να παίρνουν καμία απάντηση.
Επισημαίνουν ότι: «Η κατάσταση έχει κτυπήσει κόκκινο
από την λειτουργία του Αεροδρομίου αλλά και της Αττικής οδού, στις περιοχές από την Παλλήνη έως το Κορωπί όπως επισημαίνει ο έγκριτος επιστήμων».
Διερωτώνται αν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι των νέων Καλλικράτειων Δήμων, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα επιτρέψουν μια πιο ποιοτική διαβίωση των ανθρώπων που έδωσαν ότι μπορούσαν
για να φύγουν από την απαράδεκτη πόλη της Αθήνας, όπως
την κατάντησαν κάποιοι παλαιότεροι παντός είδους εργολάβοι και καλούν τους πολίτες σε εγρήγορση.

ΕΒΔΟΜΗ
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Περί ....ανέμων!
Το Καλοκαίρι είναι γνωστό για τα μελτέμια του, το ελαφρύ βοριαδάκι ή το βίαιο που μας δροσίζει, αλλά και μας “παίρνει” όταν αγριεύει. Οι άνθρωποι της θάλασσας
γνωρίζουν καλά τη γλώσσα των ανέμων, ενώ οι άνθρωποι της τέχνης, τους τραγούδησαν και τους ζωγράφισαν.
Φέτος δεν έχουν έρθει τα μελτέμια. Δεν θα ‘ρθουν ή αργοπόρησαν; Ποιος ξέρει! Οι επιστήμονες πάντως έχουν αρχίσει να προβληματίζονται. Κι επειδή οι άνεμοι
έχουν ονομασίες και μάλιστα όμορφες, “ποιητικές”, τις σημειώνουμε για γνώση και ξεκούραση.
Α) - [Ανατολικός] = Λεβάντες
(Δ) - [Δυτικός] = Πουνέντες και Ζέφυρος
(Β) - [Βόρειος] = Τραμουντάνα , Βαρδάρης
(Ν) - [Νότιος] = Όστρια
(ΒΑ) - [Βορειοανατολικός] = Μελτέμι
(ΝΑ) - [Νοτιοανατολικός] = Σιρόκος, Εύρος και Σοροκάδα
(ΝΔ) - [Νοτιοδυτικός] = Λίβας και Γαρμπής
(ΒΔ) - [Βορειοδυτικός] = Μαΐστρος & Σκίρων

α. οι ΟΚΤΩ του ανεμολόγιου

σταίνεται πιο εύκολα από ίσης μάζας ποσότητα νερού. Εξ άλλου
η ηλιακή ακτινοβολία όταν πέφτει στο γήινο έδαφος απορροφάται σε μεγάλο βαθμό, ενώ φθάνοντας στην επιφάνεια της θάλασσας διεισδύει σε μεγάλο βάθος μέσα στο νερό. Κατά το κύλημα, λοιπόν, της μέρας η στεριά θερμαίνεται πιο γρήγορα από
τη θάλασσα με συνέπεια να θερμαίνεται πιο γρήγορα και ο αέρας
που υπάρχει πάνω της. Ο αέρας συνεπώς πάνω από τη στεριά
αποκτά μικρότερη πίεση από τον αέρα πάνω από τη θάλασσα με
αποτέλεσμα να δημιουργείται ροή αέρα από τη θάλασσα προς τη
στεριά. Είναι η θαλάσσια αύρα που οι Έλληνες τη λένε ΜΠΑΤΗ.

1. ΒΟΡΙΑΣ και ΝΟΤΙΑΣ
Φυσάει κυρίως τον χειμώνα είναι ο ισχυρότερος από τους άλλους επτά που σχετίζονται με σημεία του ορίζοντα.
Όταν οι μεγάλες τιμές βαρομετρικής πίεσης βρίσκονται στα νότια του σημείου που βρισκόμαστε, τον άνεμο που θα γεννηθεί οι
ναυτικοί τον λένε ΟΣΤΡΙΑ, λέξη με γιαγιά βενετσιάνα που εκτοπίζει την ελληνίδα ΝΟΤΙΑΣ στις συζητήσεις πάνω στο καράβι.
Ωστόσο στη γλώσσα των στεριανών η «Νοτιάς» διατηρείται. Για
τους στεριανούς της νότιας Ευρώπης ο Νοτιάς είναι υγρός μπορεί να φέρει και τη βροχή και εάν συμβεί να είναι «μαλακός» προσφέρει έως και απόλαυση.
2. ΛΕΒΑΝΤΕΣ και ΠΟΥΝΕΝΤΕΣ
Ο ανατολικός άνεμος που έρχεται από την ανατολή είναι για
τους ναυτικούς ΛΕΒΑΝΤΕΣ. Η λέξη, με λατινική καταγωγή, την
χρησιμοποιούσαν Τζενοβέζοι και Βενετσιάνοι, έχει σε μεγάλο
βαθμό υιοθετηθεί και από τους Έλληνες, εκτοπίζοντας μέχρι
ενός σημείου την ελληνικής καταγωγής Απηλιώτης.
Ο δυτικός άνεμος, στη γλώσσα των ναυτικών είναι ΠΟΥΝΕΝΤΕΣ,
όπως λέει και ο καπετάν Γρηγόρης. Η λέξη, με λατινική καταγωγή, τη χρησιμοποιούσαν Τζενοβέζοι και Βενετσιάνοι, έχει λιγότερο περάσει στους στεριανούς Έλληνες οι οποίοι συνήθως προτιμούν την ελληνικής καταγωγής ΖΕΦΥΡΟΣ.
3. ΓΡΕΓΟΣ και ΓΑΡΜΠΗΣ
Ο Βορειοδυτικός άνεμος στη γλώσσα των ναυτικών είναι ΓΡΕΓΟΣ. Για τους Βενετσιάνους που ταξίδευαν στη Μεσόγειο ήταν
άνεμος grego «ερχόταν» δηλαδή από τη χώρα των Γραικών, την
Ελλάδα. Σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας ο ίδιος άνεμος λέγεται ΜΕΣΗΣ.
Ο Νοτιοανατολικός άνεμος στη γλώσσα των ναυτικών είναι ΓΑΡΜΠΗΣ, λέξη καταγόμενη από βενετσιάνικο garbin. Για τους στεριανούς Έλληνες είναι ΛΙΒΑΣ, από την αρχαία Ελλάδα.
4. ΜΑΪΣΤΡΟΣ και ΣΟΡΟΚΟΣ
Ο Βορειοανατολικός άνεμος για τους ναυτικούς έχει το όνομα
ΜΑΪΣΤΡΟΣ. Η λέξη, λατινικής καταγωγής, συχνά αναφερόμενη
και ως μαϊστράλι έχει κυριαρχήσει, και στην καθημερινή ζωή
εκτοπίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αρχαιοελληνική ΣΚΙΡΩΝ,
ενώ διατηρείται και ως μία από τις αγαπημένες στην ποίηση και
στο τραγούδι.
Ο νοτιοδυτικός άνεμος για τους ναυτικούς είναι ο ΣΙΡΟΚΟΣ. Τον
λένε και Σορόκο. Για τον ίδιο άνεμο διατηρείται στην ελληνική
γλώσσα και η λέξη ΕΥΡΟΣ, αλλά την Σορόκο την προτιμούν οι
ποιητές.

β. Όταν η στεριά συναντά τη θάλασσα
― ΜΠΑΤΗΣ
Στο Παλαιό Φάληρο, όπως και σε κάθε παραθαλλάσιο τόπο, φυσάει και ΜΠΑΤΗΣ, άνεμος που κάνει συχνά την εμφάνισή του σε
τραγούδια.
Η ΦΥΣΙΚΗ. Το νερό έχει πολύ μεγαλύτερη ειδική θερμότητα
από το γήινο έδαφος, κι αυτό θα πει ότι μια μάζα εδάφους ζε-

Στη συνέχεια, ο σχεδόν χωρίς υδρατμούς αέρας που ξεπερνά τις
κορυφές των ορεινών όγκων κατεβαίνει στην υπήνεμη πλευρά,
συμπιέζεται αδιαβατικά και θερμαίνεται για να φθάσει έτσι θερμός και πολύ ξηρός στα χαμηλά υψόμετρα.
Για πολλά από τα φυτά του πλανήτη μας ο αέρας αποτελεί μια
μηχανή του σεξ. Το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι, τα ένα σωρό λουλούδια και όχι μόνο για να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επικονίασης διασπείρουν τη ΓΥΡΗ τους και ο πιο άμεσος
τρόπος είναι να την εναποθέσουν στον αέρα. Κι αυτό συμβαίνει
σε πάνω από τα εννέα δέκατα της χλωρίδας του πλανήτη Γη. Τα
ανεμόφυλλα φυτά παράγουν εκπληκτικές ποσότητες γύρης –
ένας θύσανος αραβοσίτου παράγει έως και 5 εκατομμύρια κόκκους γύρης και ένα απλό φύσημα του ανέμου είναι ικανό να μεταφέρει την πανάλαφρη ΓΥΡΗ μισό χιλιόμετρο μακριά μέσα σε
ένα δευτερόλεπτο, μια ταχύτητα υπερηχητική. Η γύρη ταξιδεύει έτσι δεκάδες χιλιόμετρα ψάχνοντας για ταίρι. Για όσα ζουν
στο βόρειο ημισφαίριο ο Μαρτιος Απρίλιος είναι εποχή που η ιεροτελεστία συντελείται με μεγάλους ρυθμούς.

Στις γλώσσες του κόσμου

γ. Οι άνεμοι και οι εποχές
Το ΜΕΛΤΕΜΙ: λέξη τουρκικής καταγωγής, εμφανίζεται συχνά
στα θερινά λεξιλόγια των ανθρώπων του Αιγαίου. Είναι άνεμος
βορειοδυτικός που πνέει τους μήνες του καλοκαιριού – μέχρι και
αρχές του φθινόπωρου – σε όλο σχεδόν το Αιγαίο. Οι αρχαίοι
Ελληνες τον έλεγαν «ετήσιο» και η σύγχρονη αγγλική λέξη για
τους εποχικούς αυτούς ανέμους είναι Etesians. Είναι άνεμοι ψυχροί που δροσίζουν ευχάριστα το αιγαιοπελαγίτικο καλοκαίρι μολονότι επιβάλλουν ενίοτε και «απαγορευτικό» σε δρομολόγια μικρών σκαφών κυρίως.
Δημιουργούνται από ένα μεγάλο σύστημα υψηλών πιέσεων στα
Βαλκάνια, βόρεια της Ελλάδας, και ένα σύστημα χαμηλών πιέσεων στην Μικρά Ασία.
δ. Το γήινο ανάγλυφο
ο ΒΑΡΔΑΡΗΣ της Θεσσαλονίκης
Με το ίδιο όνομα το ΠΟΤΑΜΙ και ο ΑΝΕΜΟΣ. 700 περίπου χρόνια μετά τον Χριστό, σε εποχή Βυζαντινής αυτοκρατορίας οι
μογγόλοι Βαρδάροι εισβάλλουν στην κοιλάδα του Αξιού για να
εγκατασταθούν τελικά εκεί, καλλιεργώντας εδάφη που τους παραχωρήθηκαν. Γρήγορα αφομοιώθηκαν από τους ντόπιους πληθυσμούς αλλά άφησαν τη λέξη Βαρδάρης ως συμπληρωματικό
όνομα του ποταμού Αξιού – σε σύγχρονες σλαβικές γλώσσες, ο
ποταμός λέγεται Вардар Βαρδάρ - αλλά και στο όνομα του τοπικού ανέμου ο οποίος έπνεε και εξακολουθεί να πνέει στην περιοχή.
Ο Βαρδάρης κάνει περιοδικά την εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη
ως ένας ξηρός βοριάς – ή βορειοδυτικός άνεμος – μεγάλης ταχύτητας. Η εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη σχετίζεται και με το
γήινο ανάγλυφο της περιοχής. Προέρχεται από το υψίπεδο των
Σκοπίων και εισβάλλει στην ελληνική περιοχή από το άνοιγμα
ανάμεσα στα βουνά Πάικο και Μπέλες.
ο ΛΙΒΑΣ που «καίει τα σπαρτά»
Ο Λίβας, ένας από τους οκτώ του ανεμολόγιου, στο ελλαδικό
ανάγλυφο είναι άνεμος ισχυρός αλλά πριν απ’ όλα ξηρός και
θερμός. Η «γέννησή» του σχετίζεται με το ανάγλυφο της περιοχής. Αναπτύσσεται στην υπήνεμη πλευρά ενός ορεινού όγκου
όταν ο ατμοσφαιρικός αέρας αναγκαστεί να υπερπηδήσει τον
ορεινό αυτό όγκο.

Οι Έλληνες λένε αέρας και άνεμος, οι αγγλόφωνοι air και wind
στην αγγλική, Για τους Τούρκους ο αέρας είναι hava, χαβά – τη
λέξη τη χρησιμοποιούν μεταφορικά και οι Έλληνες. Για τον άνεμο λένε rüzgar, ενώ στην αλβανική ο αέρας είναι αγέρ ajër, και
ο άνεμος era. Από κει και πέρα
― σε λατινικές γλώσσες:
air, vent στη γαλλική aire, viento στα ισπανικά aria, vento στα
ιταλικά
ar, vento λένε οι Πορτογάλοι aer, vânt οι Ρουμάνοι
― σε γερμανικές γλώσσες
Luft, Wind στα γερμανικά lucht, wind, ολλανδικά luft vind σουηδικά
luft vind δανέζικα / air vind νορβηγικά κλπ.

Θεοί και οι άνεμοι
Στην Ησιόδεια θεογονία καταγράφεται η γένεση των θεών και η
δημιουργία του κόσμου από αυτούς, οι φυσικές δυνάμεις όπως
είναι οι άνεμοι, δεν είναι παρά προσωποποιημένες θεότητες, γόνοι Θεών, που γεννούν και αυτοί με τη σειρά τους, άλλα δαιμονικά όντα.
Στους τρεις ανέμους του Ησιόδου, τον Ζέφυρο τον Βορέα και
τον Νότο, προσθέτει ο Όμηρος και τον Εύρο (Οδύσσεια ε, 29596) που είναι ανατολικός ή νοτιοανατολικός, όπως χαρακτηρίζεται στο “Ωρολόγιον του Ανδρονίκου του Κυρρήστου”, (Πύργος
των Ανέμων). Στο οικοδόμημα αυτό της Ρωμαϊκής Αγοράς στην
Αθήνα, εικονίζονται και επιγράφονται όχι μόνο οι κύριοι άνεμοι,
αλλά και οι ενδιάμεσοι.
Ο Ζέφυρος, ο Βορέας και ο Νότος, εξουσίαζαν με την δυναμική
παρουσία τους και δρούσαν ευεργετικά, αλλά και συχνά κακόβουλα απέναντι στους ανθρώπους.
Υπήρχαν όμως και άλλοι συναφείς δαίμονες όπως οι Βορεάδες,
οι Αρπυιες, ο Τυφώνας. Από τη σπορά πάλι του Τυφώνα, έγιναν
άνεμοι διάφοροι που δεν κατονομάζονται στο έπος και ήταν ο
φόβος και ο τρόμος των θνητών. (Ησιόδου/Θεογονία, 869-880)
Μέχρι κι ο ύψιστος θεός του Ολύμπου, μετά βίας κατόρθωσε να
σωθεί -ο Τυφώνας τον ακινητοποίησε κόβοντας τα νεύρα των
άκρων του- και τον έθαψε κάτω από την Αίτνα.
Του Τυφώνα γόνοι ήταν ο Κέρβερος, η Λερναία Ύδρα, η Σκύλλα
και άλλα αποτρόπαια όντα.
Με ιεροτελεστίες και μαγικές πρακτικές προσπαθούσαν να εξευμενίσουν τους ανέμους οι αρχαίοι και όριζαν ειδικούς λειτουργούς για το σκοπό αυτό.
Στοιχεία από το διαδίκτυο
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1ο ΕΠΑγγελματικό
Λύκειο Κορωπίου
Είσαι απόφοιτος της Α´ Λυκείου

Γίνε Ηχολήπτης,
Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας,
Εγκαταστάτης Δορ/κών Κεραιών,
Τεχνικός Ηλ/νικών Υπολογιστών,
Τεχνικός Αερίων Καυσίμων

Γράψου αυτό το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
στη Β´ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
στο 1ο ΕΠΑγγελματικό Λύκειο Κορωπίου
(Η δημόσια Παιδεία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ)
Παρέχεται Αναβολή από το Στρατό.

Πληροφορίες στο 210-6624266

Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία
με ενιαίο πρόγραμμα
Στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Πρόγραμμα
πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς
εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία
για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη
διδασκαλία», τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν δέκα φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (laptops), ένα ερμάριο για την αποθήκευσή τους και εγκατάσταση το-

«Λιγότερη ύλη - περισσότερο
υλικό» στα Δημοτικά σχολεία
Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Εύης Χριστοφιλοπούλου και μετά από
εισήγηση
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου – το Υπουργείο
Παιδείας προχωρά σε ανα-

διάρθρωση και εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης
στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Γεωγραφίας, στις τάξεις Ε΄ και Στ’
Δημοτικού.
Η ελάφρυνση της ύλης

Το σίριαλ της ανέγερσης του 3ουΓυμνασίου-Λυκείου Βούλας καλά κρατεί,
παρά την απόφαση που πήρε το δημοτικό συμβούλιο Βάρης (κατά πλειοψηφία), για την παραχώρηση εγκαταστάσεων και χώρου για να εξυπηρετήσει
το σκοπό αυτό.

αφορά διδακτικά κεφάλαια, τα οποία κρίνονται
δυσνόητα ή επουσιώδη και
σε ορισμένες περιπτώσεις
επαναλαμβάνονται σε διάφορες τάξεις. Στόχος είναι
ο συγχρονισμός της ύλης
συναφών μαθημάτων.

πικού δικτύου σε αίθουσες διδασκαλίας τους.
Μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του δικτύου θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική
σύνδεση στο Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο (ΠΣΔ), προκειμένου ο εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης να έχει πρόσβαση
στο κατάλληλο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό, κατά την διδακτική
διαδικασία.
Με εγκύκλιο που εστάλη από τη
Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης της χώρας, οι Σχολικές
Επιτροπές καλούνται να υποβάλουν Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος
του
Υπουργείου και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα για τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα, έως
20/09/2010.

Ομάδα Mertacor
Πρώτο Βραβείο στον Ετήσιο
Διεθνή Διαγωνισμό Πρακτόρων για Ηλεκτρονικές Συναλλαγές - Trading Agent Competition, του Πανεπιστημίου του
Harvard των ΗΠΑ κέρδισε
Ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών),
Τα μέλη της Ομάδας Mertacor

είναι: Περικλής Μήτκας: Καθηγητής του Τμήματος Η.Μ., Επικεφαλής της ομάδας, καθηγητής του ΑΠΘ., Λάμπρος Σταυρόγιαννης Απόφ. τμήματος
Η.Μ. . Αρχικός σχεδιαστής του
Mertacor προ τριετίας, Κυριάκος Χατζηδημητρίου: Υποψ.
Διδάκτωρ στο τμήμα Η.Μ., Ανδρέας Συμεωνίδης: Λέκτορας
του τμήματος Η.Μ.

Η ονομασία Mertacor είναι
αναγραμματισμός του λατινικού mercator που σημαίνει
έμπορος.
Το λογισμικό πρόγραμμα της
ομάδας Μertacor είναι ειδικά
σχεδιασμένο ώστε να συναλλάσσεται στο χρηματιστήριο
και γενικότερα στο Διαδίκτυο
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» του 3ου Γυμνασίου
Λυκείου Βούλας
Δημήτρης Κυπριώτης
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Βάρης

Η λύση όμως που δόθηκε, ερήμην της
δημοτικής αρχής της Βούλας αλλά και
της σχολικής κοινότητας, κατά τη δική
μας εκτίμηση, κάθε άλλο από καλή λύση είναι, αφού δεν έχει τη συναίνεση
των άμεσα ενδιαφερομένων.
Βέβαια, η πλειοψηφία του ΔΣ Βάρης
μπορεί να ισχυρίζεται από την πλευρά
της, ότι προσπάθησε να δώσει λύση,
ενεργώντας στο πνεύμα του Καλλικρατικού Δήμου Βάρης-Βούλας–
Βουλιαγμένης, όμως όπως φαίνεται
από τις αντιδράσεις που υπάρχουν
από τους γονείς και τους μαθητές της
Βούλας, αυτή η λύση κάθε άλλο παρά
αποδεκτή είναι.
Και αυτό κανείς δε μπορεί να το αμφισβητήσει, γιατί δεν είναι εύκολο να
πείσεις γονείς και μαθητές, ότι η καθημερινή μετακίνηση μαθητών Γυμνασί-

ου και Λυκείου σε απόσταση που κυμαίνεται από 2-5 Χιλιόμετρα, δια μέσου μάλιστα μεγάλων λεωφόρων
(Βουλιαγμένης-Βάρης ή Ποσειδώνος),
είναι μια εύκολη υπόθεση.
Από την άλλη πλευρά, πως μπορεί ο
σημερινός κάτοικος της Βούλας να
αποδεχθεί μια απόφαση ενός ΔΣ άλλου Δήμου, χωρίς να έχει ερωτηθεί για
την τύχη και τη ζωή του παιδιού του;

κούς χειρισμούς πολλών πλευρών και
ενδεχομένως και με άλλες πτυχές,
που είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό
της Βούλας.
Βέβαια τώρα, δεν είναι η κατάλληλη
στιγμή για να αναμοχλεύσει κανείς τις
αιτίες και τις ευθύνες κανενός, γιατί
προέχει η εξεύρεση της πιο κατάλληλης και πρόσφορης λύσης, που θα βάλει τέρμα στην αγωνία των γονέων και
των παιδιών τους.

Το θέμα που έχει προκύψει, μετά την
αδυναμία να αγοραστεί το ΟΤ 251 της
Βούλας από την Πολιτεία και να κτιστεί εκεί το υπόψη συγκρότημα, έχει
τις ρίζες του από παλιά, αφορά αποκλειστικά τη δημοτική αρχή της Βούλας και σχετίζεται με ολιγωρίες ή κα-

Με αυτό ακριβώς το πνεύμα, κατέθεσα
συγκεκριμένη πρόταση προς τον Πρόεδρο του ΔΣ Βάρης, για να αναλάβει
συγκεκριμένη πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ΚΔΚ), αφού η απόφαση που λήφθηκε
δε δεσμεύει σε τίποτα το ΔΣ, επειδή

με βάση την εισήγηση, το θέμα αφορούσε γενικά στη δημιουργία νέων
σχολικών μονάδων, έστω και αν όλοι
καταλάβαιναν ότι αυτές προορίζονται
για το 3οΓυμνάσιο-Λύκειο Βούλας.
Τη συγκεκριμένη πρόταση, την οποία
σας αποστέλλω μαζί το παρόν, κοινοποίησα και προς κάθε αρμόδιο των 3
Δήμων
(Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης), ώστε από κοινού όλοι
μαζί, να προσπαθήσουμε να δώσουμε
την καλλίτερη λύση στο αδιέξοδο που
έχει δημιουργηθεί, για να σταματήσει
επιτέλους η «οδύσσεια» των μαθητών
της Βούλας.
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Χωρίς προβλήματα στη νέα
σχολική χρονιά

Ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης
για το Κτήμα Τατοΐου;

υπόσχεται η Υφ. Χριστοφιλοπούλου

Ερωτούν οι βουλευτές του ΚΚΕ

“Εργαζόμαστε συστηματικά
από τον περασμένο Νοέμβρη, έτσι ώστε η καινούργια σχολική χρονιά να ξεκινήσει ομαλά”, δήλωσε η
Υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου τονίζοντας ότι
“έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών μας. Είναι πολύ νωρίς
για να έχουμε εικόνα.
Συστηματικά, από τον περασμένο Νοέμβρη, εργαζόμαστε έτσι ώστε η καινούργια σχολική χρονιά να ξεκινήσει ομαλά. Έχουμε πά-

Το Κτήμα Τατοΐου, συνολικής έκτασης 42.000 στρεμμάτων, αποτελεί μέρος του
Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας και παρότι ο ελληνικός λαός το χρυσοπλήρωσε
με 13,5 εκ. ευρώ στον Γλίξμπουργκ, έχει εγκαταλειφθεί σκόπιμα από τις κυβερνήσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΝΔ, ώστε να διευκολυνθεί η παραχώρησή
του στην οικονομική ολιγαρχία και από ανάσα ζωής και λαϊκή περιουσία, να μετατραπεί σε κερδοφόρο εμπόρευμα.

ρει μέτρα όπως η δραστική
περικοπή των αποσπάσεων,
ο εξορθολογισμός του εκπαιδευτικού μας δυναμικού,
οι νέοι διορισμοί – παρά το
δυσμενές οικονομικό κλίμα
– και βεβαίως η αποτύπωση
των πραγματικών κενών,
γιατί φέτος θα γίνουν διορισμοί και προσλήψεις αναπληρωτών, σε πραγματικά
κενά, αντίθετα από ότι πέρσι και τα άλλα χρόνια.
Θέλω να διαβεβαιώσω
τους γονείς και τους μαθητές ότι κάνουμε κάθε τι το
δυνατόν, έτσι ώστε να ξε-

κινήσει η σχολική χρονιά
το Σεπτέμβρη χωρίς προβλήματα και θα το πετύχουμε.

Ισχυρές πιέσεις για να «κουκουλωθούν» άρον-άρον τα ευρήματα
από την Περιφέρεια στο Γραμματικό

Αρχικά το ΠΑΣΟΚ μέσω του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας προετοίμασε σχέδιο Π.Δ. που προέβλεπε και τυπικά την κατάργηση του καθεστώτος
προστασίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και την παράδοσή του -μαζί με το
Κτήμα Τατοΐου- στην εμπορευματική χρήση.
Στη συνέχεια η κυβέρνηση της ΝΔ υπέγραψε το Π.Δ. το οποίο θέτει τους όρους
και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δόμησης σε ορισμένα τμήματα του Εθνικού Δρυμού, αλλά και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ για το Κτήμα Τατοΐου προβλέπει τον τεμαχισμό του (ένα τμήμα του σε ζώνη απολύτου
προστασίας, ένα άλλο σε ζώνη αναψυχής, γεωργίας και αθλητισμού). Προβλέπει ακόμα τη χρήση του πρώην ανακτόρου για μουσείο, χώρους φιλοξενίας προσωπικοτήτων, συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων και σειρά άλλων εμπορικών
δραστηριοτήτων σε διάφορους βοηθητικούς χώρους. Τέλος προβλέπει την ίδρυση ιδιωτικού Φορέα Διαχείρισης, που θα αναλάβει προφανώς το μοίρασμα της
«πίτας» στα διάφορα οικονομικά συμφέροντα.
Ήδη ιδιωτικοί φορείς έχουν δημοσιεύσει μελέτες που προβλέπουν είσοδο με εισιτήριο, εκμετάλλευση του Κτήματος με δημιουργία ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών, ξενώνα προσωπικοτήτων και εστιατορίου με δυνατότητα λειτουργίας του ως πολυχώρου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση;

ΚΑΤΑΓΓΓΕΛΙΑ Ν. ΧΟΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απαράδεκτη παρέμβαση σε βάρος του έργου της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η
οποία έχει εντοπίσει σοβαρά και ενδιαφέροντα αρχαιολογικά στοιχεία που
αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του ΧΥΤΑ Γραμματικού καταγγέλλει με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής.
Σστην ερώτησή του ο Ν. Χουντής, αφού αναφέρεται σε τεκμηριωμένες και
διασταυρωμένες πληροφορίες, ότι στο κέντρο του ΧΥΤΑ έχουν αποκαλυφθεί
από την αρχαιολογική υπηρεσία σημαντικά υπολείμματα οικισμού που κατοικείτο συνεχώς από το 2000 π.Χ. έως τους βυζαντινούς χρόνους, αναφέρεται
σε αστοχία της μελέτης, αφού «παρά το γεγονός ότι ο αρχαιολογικός χώρος
βρίσκεται στο κέντρο του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ, η μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ».
Στη συνέχεια ο Ν. Χουντής, αφού επισημαίνει ότι θα έπρεπε να παρασχεθούν
όλες οι διευκολύνεις στην αρχαιολογική υπηρεσία για να ολοκληρώσει τις
έρευνές της και να αποφανθεί για τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, αντίθετα, εδώ και καιρό, ασκούνται ισχυρές πιέσεις για να «κουκουλωθούν» άρον-άρον τα ευρήματα, με αποκορύφωμα τη
σημερινή παρουσία στο χώρο του ΧΥΤΑ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Αττικής Ηλ. Λουκόπουλου, ο οποίος απαιτούσε να ολοκληρωθούν άμεσα οι
έρευνες της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Καταλήγοντας την ερώτησή του ο Ν. Χουντής ζητά να πληροφορηθεί γιατί η
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν προέβλεπε την ύπαρξη αρχαιολογικού χώρου και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την προστασία των πολιτιστικών αγαθών που προστατεύονται και από την κοινοτική νομοθεσία από απαράδεκτες παρεμβάσεις ποικίλων συμφερόντων.

Απλήρωτοι εργαζόμενοι της εταιρείας ΕΡΚΑΤ,
του Ερασίνειου Νοσοκομείου
Ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ
Γιώργου Μαυρίκου, Γιάννη Γκιόκα και Σπύρου Χαλβατζή
Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκονται οι
εργαζόμενοι της κατασκευαστικής
εταιρείας ΕΡΚΑΤ και συγκεκριμένα οι
εργαζόμενοι στο έργο κατασκευής
του ΕΡΑΣΙΝΕΙΟΥ Ογκολογικού Νοσοκομείου στο Κορωπί Αττικής, λόγω της
πολύμηνης καθυστέρησης πληρωμής
των δεδουλευμένων τους.
Συγκεκριμένα παραμένουν απλήρωτοι
έως και 6 μήνες, και γι’ αυτό αρκετοί
βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας για
πάνω από 2 μήνες.
Η εταιρεία προκλητικά και για μεγάλο
διάστημα δίνει ψεύτικες υποσχέσεις
για την πληρωμή των δεδουλευμένων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν τήρησε
ούτε και τη γραπτή δέσμευση της για
την εξόφληση των δεδουλευμένων
στις 19 Ιούλη, που έγινε μετά από την
τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Ερ-

γασίας στις 7 Ιούλη και στην οποία
συμμετείχαν εκπρόσωπος του Υπουργού, εκπρόσωπος της επιχείρησης και
το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας.
Επιπλέον η Διοίκηση της εταιρείας με
στόχο να κάμψει τον αγώνα των εργαζομένων που διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους, εκτοξεύει απειλές για απολύσεις.
Η κατάσταση για τους εργαζόμενους
έχει φτάσει στο απροχώρητο και τους
έχει οδηγήσει σε απόγνωση, μη μπορώντας να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις ανάγκες τους (ενοίκιο, πληρωμή
ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ, αγορά βασικών αγαθών)
Ερωτούν τον Υπουργό σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει προκειμένου να
πληρωθούν άμεσα οι εργαζόμενοι, να
μην επαναληφθεί μια τέτοια πρακτική.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Μετά τη προκήρυξη των λεγόμενων Μικρών Σχεδίων
Βελτίωσης δημόσιας δαπάνης 50 εκατομμυρίων Ευρώ, η Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών ανήρτησε για διαβούλευση στην ιστοσελίδα
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (www.agrotikianaptixi.gr) το
σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τα «μεγάλα»
Σχέδια Βελτίωσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ. Ζηνοβία Πορίχη
Τηλ. 210 7292.601-8

Καισαριανή 12/8/10
Αρ. Πρωτ. 9614

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του καταστήματος - αίθουσας με
στοχεία Β που βρίσκεται μέσα στο χώρο του Δημοτικού Νεκροταφείου
για δύο (2) χρόνια.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 13.00π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού του Δήμου. Ελάχιστο
όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων
σαράντα ευρώ (2.640,00€).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο όσοι α) δεν οφείλουν στο Δήμο
από οποιαδήποτε αιτία και β) όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτήν την υποχρέωση
και γ) όσοι προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στο γραφείο της Δημαρχιακής Επιτροπής κ. Ζηνοβία Πορίχη τηλ. 210 7292.601 - 8 κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες.
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληρ. Ζηνοβία Πορίχη
Τηλ. 210 7292.601-8

Καισαριανή 12/8/10
Αρ. Πρωτ. 9613

Η διαβούλευση αυτή που θα έχει διάρκεια πλέον των
20 ημερών έχει διπλό στόχο:
― να δώσει την ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως
τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις
τους πριν να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί η
Απόφαση από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων,
― να παράσχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση
για συγχρηματοδότηση, να ξεκινήσουν την προετοιμασία ώστε όταν θα προκηρυχθεί το μέτρο, ο φάκελός τους να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ωριμότητα.
Δυο είναι τα βασικά στοιχεία του σχεδίου της
Υπουργικής Απόφασης που τίθεται σήμερα για διαβούλευση:
― η καινοτομία, με την υπαγωγή επιλέξιμων δράσεων για την εξοικονόμηση νερού και τη χρήση αναΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πληροφορίες Δώρα ΒολτέραΤηλ. 2132030.449

ΒΑΡΗ 18/8/10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 και ώρα 20.00 θα πραγματοποιηθεί ανοικτή συζήτηση με τους αλλοδαπούς κατοίκους της
περιοχής μας στο Δημοτικό θέατρο με θέμα την εγγραφή Ομογενών και Υπηκόων Τρίτων Χωρών σε Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους. Οι αλλοδαποί συμπολίτες μας θα ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
υποβολής αίτησης.
Πληροφορίες στο Τμήμα Αλλοδαπών, τηλ. 210 9655.592
Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος
Δήμητρα Σουτόγλου

νεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ανάγκες της γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,
― η απλοποίηση του φακέλου υποψηφιότητας καταργώντας πολλά δικαιολογητικά και κρατώντας μόνο τα απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβάλλουν
στη διαβούλευση αυτή, καταθέτοντας τις προτάσεις
τους.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΥΛΑ 16/8/2010
ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παράδρομος Βουλιαγμενης - Λευκάδος 10, Βούλα
Τηλ. 213 2020121-132, Rax 2132020129
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου
σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 για την εκτέλεση του έργου:
“Μίσθωση μηχανικών πρεσσών (Ασκληπιείο Βούλας - Α’ πλαζ Βούλας)”
προϋπολογισμού: 60.975,61€ & ΦΠΑ: 14.024,39€ συνολικής δαπάνης
75.000,00€.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου και έχει εγκεκριμένη
πίστωση 75.000,00€ για το έτος 2010.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 15/9/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10.30πμ. στο Δήμο Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).
Πληροφορίες στη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Βούλας, στο τηλ. 213
2020121 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30 - 13.30.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Α) Ολα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Β) Συνεταιρισμοί
Γ) Ενώσεις ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τα προσόντα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 5% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και ανέρχεται στο ποσό των 3.750,00€.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του καταστήματος - αίθουσας
(Ανθοπωλείου) με στοχεία Α που βρίσκεται μέσα στο χώρο του Δημοτικού Νεκροταφείου για δύο (2) χρόνια.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 13.00π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού του Δήμου. Ελάχιστο
όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (3.960,00€).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο όσοι α) δεν οφείλουν στο Δήμο
από οποιαδήποτε αιτία και β) όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτήν την υποχρέωση
και γ) όσοι προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στο γραφείο της Δημαρχιακής Επιτροπής κ. Ζηνοβία Πορίχη τηλ. 210 7292.601 - 8 κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες.
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καισαριανή 5/8/2010
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Αρ.πρωτ. 9443
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΤΗΛ. 210 7292.601 ΈΩΣ 608
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΎΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
για την προμήθεια
Ενός (1) αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου ωφέλ. χωρητ. Κάδου
5,0 - 5,5 m3.
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δημοπρασία με “ανοιχτό διαγωνισμό” όπως αυτός καθορίζεται στην
παρ. 4 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αριθμ. 11389/93 ΦΕΚ 185/Β)
με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια “Ενός (1) αυτοκινούμενου
αναρροφητικού σαρώθρου ωφέλ. χωρητ. Κάδου 5,0 - 5,5m3” ενδεικτικής
δαπάνης 186.960 ευρώ ( με Φ>Π.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 10 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μεσ.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 9.348€. Οσοι επιθυμούν να λάβουν
μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το
αργότερο μέχρι το μεσημέρι (13.00 μεσ.) της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη.
Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο
9 της διακήρυξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

Βάρη 3/8/2010
Αρ. Πρωτ. 10229

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

Με την 143/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης
αποφασίστηκε η ανάρτηση της τροποποίησης του ρυμοτομικού
σχεδίου στην περιοχή ΜΗΛΑΔΕΖΑ και συγκεκριμένα στο Ο.Τ.
Γ331. Η Ανάρτηση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, στην Τεχνική Υπηρεσία (1ος όροφος).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση και
να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης.
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Καπετανέας

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του υπό
προμήθεια είδους, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους
νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες - μέλη της Ε.Ε. από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).
Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα
σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της
σχετικής αίτησης.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον
ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των
προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα αποστέλλονται ή θα
παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής
αίτησης.
Αρμόδια υπάλληλος για τη χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (τηλ. 213 2010.756 Fax 210 7292621) για τα
οποία απαιτείται η έκδοση σχετικού παράβολου σύμφωνα με το άρθρο 2
της διακήρυξης και χορηγούνται από 23/8/2010 έως 31/8/2010.
Το κόστος παραλαβής όλων των σχετικών εγγράφων ανέρχεται στο ποσό
των δεκαπέντε (15) ευρώ και το κόσος της δημοσίευσης όλων των εφημερίδων θα εξοφληθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καλύβια 30/07/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ.πρωτ. 87/10
ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 19010 – 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 ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Φ18,28 Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC Φ63,75,90,110,125
Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.955,02€, 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. 25-6662.002, 25-6662.003,
που έχει ψηφιστεί με την 177/2010 απόφαση της Δ.Ε.
Θ) την 177/10 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
27/08/2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 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 Πέμπτη 26/08/2010.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΤΑ “ΤΙΜΑΡΙΑ” ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ
ΚΑΤΑ …... “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”
του Γεωργίου Λεμονάκη
Υποναυάρχου Λ.Σ. ε.α. (e-mail: psiloritis.2010@gmail.com)

Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή που η υποβάθμιση των
θεσμών, των αρχών και των αξιών είναι πλέον κανόνας και σύνηθες, η κοινωνία να το αποδέχεται παθητικά χωρίς να έχει διάθεση να ξεστρατίσει από το λήθαργο που βρίσκεται, ακόμη και
όταν υπάρχουν υπερβάσεις των ανεκτών εκείνων ορίων που θα
έπρεπε ο κάθε αρμόδιος να βάλει την κόκκινη γραμμή.
Αναφέρομαι στον τελευταίο Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα στον ορισμό οικισμών ως “ιστορικές έδρες”.
Πριν όμως σχολιάσω τον “Καλλικράτη”, παραθέτω αυτούσια
την διάταξη του αρθρ. 6 παρ. 3 του ισχύοντος Νόμου 3463/2006
“Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”:
«Έδρα είναι ο οικισμός, στον οποίο εγκαθίστανται οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας.
Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης και εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του
Συμβουλίου Τοπωνυμίων του άρθρου 7 και αίτημα του δημοτικού
συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται οικισμός ως ιστορική έδρα Δήμου, εφόσον συντρέχουν σχετικοί ιστορικοί λόγοι.
Στην ιστορική έδρα μπορούν μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και επίσημες εορτές και τελετές».
Με τον “Καλλικράτη”, εκτός των άλλων νέων θεσμών, διαπιστώσαμε ότι, οι ιστορικές έδρες μοιράστηκαν σαν ένα είδος
“προίκας” με ένα νέο τρόπο επιλογής κριτηρίων, κατά παράβαση
της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι ιστορικές έδρες που έχουν αναγνωριστεί σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρ. 6 παρ. 3 του Ν. 3463/06 είναι περίπου είκοσι (20).
Το παράδοξο είναι ότι στο νέο νόμο συμπεριελήφθησαν ελάχιστοι ιστορικοί και ελάχιστοι εκ των μαρτυρικών οικισμών που
μετονομάστηκαν “ιστορικοί”. Επειδή με την πράξη αυτή βεβηλώνονται τα ιερά και τα όσια και προσβάλλεται η μνήμη ηρώων και
γενναίων αγωνιστών, αποτολμώ με κάθε σεβασμό στη μνήμη
τους, ένα δικό μου σχολιασμό. Περιορίζομαι όμως, με εφαλτήριο την καταγωγή μου, στην περιοχή της περιφέρειας Κρήτης,
αφήνοντας τον σχολιασμό για τις υπόλοιπες περιφέρειες της
Ελλάδος σε άλλους αρμοδίους ή ερευνητές.
Στην Κρήτη οι ιστορικοί οικισμοί που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα
με τη νόμιμη διαδικασία είναι οι ακόλουθοι:
• Νομός Χανίων: Δ/Δ Μάλεμε, ΦΕΚ 1763Β/2001, Δ/Δ Ανωπόλεως ΦΕΚ
1763Β/2001, Δ/Δ Άπτερα Σούδας ΦΕΚ 1015Β/2006
• Νομός Ρεθύμνου: Συνοικισμός Ιεράς Μονής Αρκαδίου ΦΕΚ
903Β/2002, Δ/Δ Μελιδονίου ΦΕΚ 903Β/2002
• Νομός Ηρακλείου: Δ/Δ Κρουσώνα ΦΕΚ 1503Β/2005, Δ/Δ Πόμπιας ΦΕΚ
737Β/2006
• Νομός Λασιθίου: Δ/Δ Καρυδίου Δήμου Ιτάνου ΦΕΚ 903Β/2002
Από τους παραπάνω οικισμούς δεν αναφέρθηκε κανένας στο Νόμο
“Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
Οι οικισμοί που αναφέρονται και στους οποίους δόθηκε η ιστορικότητα
με το νέο νόμο είναι οι ακόλουθοι:
• Νομός Χανίων: Δήμος Αποκορώνου με έδρα τις Βρύσες και ιστορική
έδρα το Βάμο. Δήμος Καντάνου – Σελίνου με έδρα την Παλαιόχωρα και
ιστορική έδρα την Κάντανο. Η Κάντανος έχει αναγνωριστεί ως μαρτυρικός οικισμός.

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672
τηλ./fax: 2108973.060, 6944876499
e-mail: info@bkavvalos.com
url: www.bkavvalos.com

• Νομός Ρεθύμνης: Δήμος Αμαρίου με έδρα την Αγία Φωτεινή και ιστορική έδρα τον Φουρφουρά. Στο σχέδιο νόμου της 10ης Απριλίου 2010
εμφανίζεται ως έδρα του Δήμου ο Φουρφουράς.
• Νομός Ηρακλείου: Δήμος Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο και ιστορική έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό. Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων με έδρα
τα Πεζά και ιστορικές έδρες τις Αρχάνες και τον Πύργο. Δήμος Φαιστού
με έδρα τις Μοίρες και ιστορική έδρα το Τυμπάκι. Δήμος Μινώα Πεδιάδας με έδρα τον Ευαγγελισμό Καστελλίου και ιστορικές έδρες το Καστέλλι και το Αρκαλοχώρι. Στο σχέδιο νόμου της 10ης Απριλίου 2010
εμφανίζεται ως ιστορικός οικισμός το Καστέλλι.
• Νομός Λασιθίου: Δήμος Αγίου Νικολάου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και
ιστορική έδρα τη Νεάπολη.
Για να υπάρξουν συγκρίσιμα στοιχεία, οφείλω να παραθέσω την απονομή των νέων ιστορικών εδρών και στους υπόλοιπους νομούς της Ελλάδος:
Νομός Αργολίδος δύο, Νομός Άρτης δύο, Νομός Δωδεκανήσου μία, Νομός Έβρου μία, Νομός Εύβοιας μία, Νομός Ηλείας μία, Νομός Ημαθίας
μία, Νομός Θεσπρωτίας μία, Νομός Θες/νίκης τρείς, Νομός Ιωαννίνων
μία, Νομός Κιλκίς μία, Νομός Κοζάνης δύο, Νομός Κυκλάδων δύο, Νομός Λακωνίας δύο, Νομός Λάρισας δύο, Νομός Πέλλας μία, Νομός Πιερίας δύο, Νομός Πρεβέζης μία, Νομός Σάμου μία, Νομός Φλωρίνης μία,
Νομός Ξάνθης μία, Νομός Φωκίδος μία και Νομός Χαλκιδικής μία.

Από τη σύγκριση των παραπάνω στοιχείων ο κάθε αναγνώστης
μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του και να βαθμολογήσει
ανάλογα το μέγεθος της ανευθυνότητας των εισηγητών και συντακτών αυτού του Νόμου. Δυστυχώς δεν υπήρξε γι’ αυτούς
κόκκινη γραμμή και η ιστορικότητα μοιράστηκε ως “προίκα” με
ιδιαίτερη απλοχεριά χωρίς υπεύθυνη κρίση, χωρίς αξίες, με μοναδικό κριτήριο την εισπρακτική πολιτική “ψήφων”. Μερικοί
από τους ιστορικούς οικισμούς του “Καλλικράτη” υπήρξαν πράγματι ιστορικοί. Αυτοί οφείλουν να ενώσουν τη φωνή τους μαζί
μας. Οι προγονοί μας κερδίσανε τη λευτεριά τους με το αίμα
τους και τις θυσίες τους. Επομένως, θα ήταν μεγάλη προσβολή
στη μνήμη τους να δίδεται “προίκα ιστορικότητας” σε τόπους
που δεν ακολούθησαν τη νόμιμη διαδικασία αναγνωρισιμότητας.
Διαφορετικά, στην προκειμένη περίπτωση, αποδεικνύεται περίτρανα ότι η πραγματική ιστορία των απελευθερωτικών αγώνων
που γράφτηκε με αίμα, διαστρεβλώνεται με μελάνι.
Η οφθαλμοφανέστερη βέβαια περίπτωση είναι στο Νομό Ηρακλείου,
που έγιναν έξι ιστορικές έδρες, εκ των οποίων ο οικισμός μιας έδρας άρχισε να οικοδομείται μετά το 1950. Όλοι οι συμμετέχοντες στην διαδικασία λήψης απόφασης για τη Κρήτη φέρουν ακέραια την ευθύνη για το
επίπεδο που κατέβασαν την ιστορικότητα, με αυθαίρετες εισηγήσεις,

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

προερχόμενες ενδεχομένως, είτε από ανευθυνότητα, είτε από άγνοια
των αρμοδίων παραγόντων, φθάνοντας στο σημείο να μη συμπεριλάβουν ως ιστορικές έδρες τους ιστορικούς οικισμούς που έχουν αναγνωριστεί.
Παρεκάμφθη η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση και κατ΄ επέκταση όλη
η υπαλληλική Ιεραρχία του Υπουργείου Εσωτερικών και ανελήφθη πρωτοβουλία έκδοσης της εν λόγω απόφασης προφανώς απευθείας από το
Γραφείο του αρμοδίου Υπουργού. Εκ του άτοπου αποτελέσματος λοιπόν και μόνο της εν λόγω απόφασης, δόθηκε, σε όλους μας, το δικαίωμα αλλά και η υποχρέωση αφενός να κρίνουμε αυτήν κατ΄ ουσίαν, αφετέρου να διακρίνουμε πλέον καθαρά τον άμεσο κίνδυνο υπονόμευσης
λειτουργίας των θεσμών. Τα αποτελέσματα όμως αυτών των φθηνών
συμφερόντων δεν δεσμεύουν μόνο το παρόν αλλά υποθηκεύουν και το
μέλλον. Είναι γεγονός ότι το κράτος έχει υποστεί φθορά. Φθορά από τα
πρόσωπα, φθορά από τα πράγματα.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις και τους χειρισμούς σκοπιμότητας και
την διαπίστωση ότι, τόσο σοβαρά θέματα τα χειρίζονται άτομα χωρίς
την παραμικρή δύναμη αντίστασης και πρόθυμοι να θυσιάσουν τα πάντα
ακόμη αρχές και αξίες στο βωμό αυτών των σκοπιμοτήτων, το μέλλον
της πατρίδας μας είναι σκοτεινό και αβέβαιο.
Με αυτή τη φωνή διαμαρτυρίας δεν αποσκοπώ να βάλω στη “ζυγαριά βάρους ιστορικότητας” τους οικισμούς που έγιναν ιστορικοί με τον
“Καλλικράτη” και τους άλλους που έχουν αναγνωριστεί και δεν αναφέρονται στο νόμο. Την ιστορική σφραγίδα όλων αυτών των τόπων την
έβαλαν οι αγώνες και οι θυσίες αγωνιστών επί σειρά αιώνων, με σύμβολο της Κρήτης τους επαναστάτες του Αρκαδίου.
Με ποια λογική όμως αυτά τα σύμβολα των κρητικών επαναστάσεων με κορυφαία το Αρκάδι και το Μελιδόνι έπρεπε να τιμωρηθούν από
τους όψιμους κριτές της ιστορίας κατά την “Καλλικράτειον φιλοσοφία”;
Ηγούμενε Μονής Αρκαδίου Χατζή-Γαβριήλ Μαρινάκη, εσύ κοίταζες
τα μαυρισμένα μεσοδόκια κι’ έγραφες την υποθήκη του γένους.
«Με κείνα τα μαύρα κάρβουνα θα τσοι μουζώσω εκείνους που θα κατηγορήσουν πως έκαψα το μοναστήρι για τη λευτεριά τση Κρήτης και το
μεγαλείο του Γένους μας».
Ε, λοιπόν Ηγούμενε ήρθε η ώρα να “μουζώσεις” αυτούς που κρατούσαν τους κονδυλοφόρους κι’ έσβησαν την ιστορία που εσύ έγραψες
με το μπαρούτι.

Η παρούσα επιστολή διαμαρτυρίας δεν στοχεύει απλώς στην
επισήμανση όσων προαναφέρθηκαν. Στοχεύει να αφυπνίσει και
να βρει συμπαραστάτες στην προσπάθεια διόρθωσης και επαναπροσδιορισμού των ιστορικών εδρών ούτως ώστε να διορθωθεί
ως ένα ανθρώπινο λάθος και να μην παραμείνει ως διακύβευση
της ιστορίας. Γιατί, εκτός από το αίτημα έχω την ελπίδα, εν τέλει και την πεποίθηση, ότι θα ενεργοποιηθούν και θα επιληφθούν όλοι οι αποδέκτες της παρούσας, κατά λόγον αρμοδιότητος: οι ιερείς ως γνώστες της προσφοράς της εκκλησίας σε
κάθε ιερό αγώνα του έθνους για την ελευθερία του, οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την διαδικασία έκδοσης της απόφασης, η πνευματική ηγεσία αυτού του
τόπου, το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος, το Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης, οι τοπικοί φορείς οι σύλλογοι και ο τύπος, αλλά και κάθε σκεπτόμενος Έλληνας που αγαπά την πατρίδα του.
Με πίκρα και ανησυχία.

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
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

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

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

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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

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

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
τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

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

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

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

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

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

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 -

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΚΥΡΙΑΚΗ 22, ΤΕΤΑΡΤΗ 25 & ΣΑΒΒΑΤΟ 28/8
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

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

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

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει Πέμπτη 26/8 8.30μ.μ.
Το Δημοτικο Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει
την Πέμπτη 26/8 στις 8.30 μ.μ. με 34 θέματα στην
ημερήσια διάταξη.

ΓΑΜΟΙ
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της
ΜΑΡΟΥΛΙΩΣ το γένος ΣΤΑΥΡΟΥ, που γεννήθηκε στο
Μαρούσι και κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ και η ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, το γένος
ΞΑΡΧΑΚΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί
στην Νέα Ιωνία, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο
Δημαρχείο Σπάτων.

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Η βιολογική γεωργία είναι σε θέση να εξασφαλίσει την προμήθεια του
παγκόσμιου πληθυσμού σε τρόφιμα
Η συμβατική παραγωγή τροφίμων έχει ήδη χάσει το στοίχημα της εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικής τροφής
για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, η βιολογική γεωργία όχι
μόνο είναι σε θέση να εξασφαλίσει την προμήθεια του παγκόσμιου πληθυσμού σε τρόφιμα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και εισοδήματος, αυξάνει
την παραγωγή, και είναι καλύτερη για το έδαφος, ενώ τα
βιολογικά προϊόντα είναι πιο θρεπτικά και αποτελούν
ασπίδα στην υγεία μας.

πικές συνθήκες. Η πράσινη επανάσταση πέτυχε πολλά αλλά απέτυχε να κερδίσει τον πόλεμο με την πείνα. Επικεντρώθηκε μόνο στην τεχνολογία και βασίστηκε στις μεγάλες ποσότητες εισροών (όπως είναι τα αγροχημικά),
που εκτός των άλλων αρνητικών επιπτώσεων που έχουν,

προμήθεια του παγκόσμιου πληθυσμού με τρόφιμα, στο
ίδιο βαθμό με τη συμβατική γεωργία, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του FAO (Οργανισμός του ΟΗΕ για τα Τρόφιμα). Μέσω διαδικασιών πιο φιλικών προς το περιβάλλον,
βελτιώνεται η διαχείριση του κόστους αλλά και η προσαρμοστικότητα των αγροτικών οικοσυστημάτων στις κλιματικές αλλαγές.
Eλευθερία Γεωργιάδη
Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

τηλ: 210-8224384, fax: 210-8218117
info@dionet.gr, www.dionet.gr

Το αγροβιομηχανικό σύμπλεγμα της συμβατικής γεωργίας
προτείνει μια δεύτερη Πράσινη Επανάσταση βασισμένη
στη γενετική μηχανική. Αυτό βέβαια εξυπηρετεί το συμφέρον τους αλλά δεν εξασφαλίζει ούτε την διατροφική
ασφάλεια ούτε την διατροφή του παγκόσμιου πληθυσμού
και ιδίως των οικονομικά ασθενέστερων.
Αντίθετα, η βιολογική γεωργία, βασισμένη στις ενθαρρυντικές προσπάθειες, την εμπειρία και τα παραδείγματα δεκαετιών, προτείνει ένα παραδειγματικό τρόπο για την
ασφάλεια των τροφίμων και την επάρκεια της διατροφής
και μπορεί να εξασφαλίσει ότι η πείνα θα αποτελεί παρελθόν το 2050.
Το 2009 ο αριθμός των υποσιτιζόμενων ανθρώπων έφτασε
σε όλο τον κόσμο το ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, από
τους οποίους τα τρία τέταρτα βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές. Το φαινόμενο μάλιστα αυτό παρατηρείται για πρώ-

τη φορά τόσο έντονα σε σχέση με το ιστορικό παρελθόν.
Παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων καλύπτει κατά 125% τις ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού
σε τρόφιμα, το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε
συνθήκες πείνας και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς
είναι παιδιά και γυναίκες.
Είναι πια ξεκάθαρο ότι η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
απέτυχε να εξασφαλίσει τροφή για τους οικονομικά ασθενέστερους, καθώς τους στερεί την δυνατότητα πρόσβασης σε εισοδήματα και πλουτοπαραγωγικούς πόρους
όπως είναι η γόνιμη γη, το νερό, οι σπόροι και γενικά το
πολλαπλασιαστικό υλικό και η τεχνογνωσία για ένα μοντέλο γεωργίας προσαρμοσμένο και εφαρμόσιμο στις το-

...Λεπτομέρειες για
ασφαλή ηλιοθεραπεία
δημιουργούν, προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και στο κλίμα.
Ο Οργανισμός ΔΗΩ συνηγορεί για μια παραδειγματική
στροφή της αγροτικής πολιτικής και προτείνει οι πρακτικές
και τα παραδείγματα της βιολογικής γεωργίας να υιοθετηθούν από τους φορείς που χαράσσουν αγροτική πολιτική,
ιδίως στις χώρες του τρίτου κόσμου και πιο συγκεκριμένα
σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάρκειας και
ασφάλειας τροφίμων.
Η βιολογική γεωργία σαν προτεραιότητα βάζει τις ανάγκες των τοπικών πληθυσμών και την αειφορική χρήση
των φυσικών πόρων. Η τοπικά προσαρμοσμένη τεχνολογία
δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και εισοδήματος. Η
περιορισμένη χρήση εξωτερικών εισροών περιορίζει το ρίσκο και δεν δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
Επιπλέον η βιολογική γεωργία αυξάνει την παραγωγή με
πρακτικές που ευνοούν τη βελτιστοποίηση των φυσικών
μεθόδων και των τοπικών παραγωγικών πηγών, χωρίς την
χρήση αγροχημικών. Οι πρακτικές της βιολογικής γεωργίας επαναφέρουν πάλι στην παραγωγή, γεωργική γη που
έχει καταστραφεί από τις μη αειφορικές γεωργικές πρακτικές, σοβαρές ξηρασίες, και γη με σοβαρή διάβρωση.
Η βιολογική γεωργία είναι καλύτερη για το έδαφος, σύμφωνα με μακροχρόνια μελέτη του Υπουργείου Γεωργίας
των ΗΠΑ, καθώς οδηγεί στη συγκέντρωση οργανικής ύλης
στο έδαφος, σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε μέθοδο συμβατικής γεωργίας.
Τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο θρεπτικά και αποτελούν
ασπίδα στην υγεία μας απέναντι σε ασθένειες όπως ο
καρκίνος και οι καρδιοπάθειες, σύμφωνα με την μεγαλύτερη επιστημονική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι
σήμερα. Το συμπέρασμα της μελέτης, η οποία διήρκεσε
τέσσερα χρόνια και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, θέτει τέλος σε μια μακροχρόνια διαμάχη και επιβεβαιώνει πανηγυρικά την υπεροχή των βιολογικών προϊόντων. Η κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων, δεν είναι ζήτημα μόδας είναι θέμα προστασίας της υγείας μας.
Η βιολογική γεωργία μπορεί να εξασφαλίσει σήμερα την

― Απαραίτητο όταν βρισκόμαστε στον ήλιο, είναι
ένα καπέλο, για να προστατεύει το πρόσωπο και
το κεφάλι.
― 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!
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Να παραμείνει κοινόχρηστο το παρκάκι
της οδού Βουτυρά στη Βούλα
Να ακυρωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ζητούν με υπογραφές τους όλοι οι όμοροι κάτοικοι
Πριν απο 15 περίπου χρόνια επεχειρήθηκε αποχαρακτηρισμός από χώρο
πρασίνου, κοινοχρήστου χώρου στο
Ο.Τ.92 του Δήμου Βούλας, ώστε να
προσκυρωθεί στην όμορη ιδιοκτησία
της Ευαγγ. Σαραντίτη.
Κατά της απόφασης που εξέδωσε ο
τότε Νομάρχης Πειραιά, οι κάτοικοι
της περιοχής προσέφυγαν μαζικά και
πέτυχαν την ακύρωσή της από το Συμβούλιο της Επικρατειας. (υπ΄αρ.
1616/1997 απόφαση ΣτΕ)
Η Ε. Σαραντίτη επανήλθε με νέα αίτησή της εφέτος, αξιώνοντας και πάλι
την κατάργηση του κοινοχρήστου χώρου (Ο.Τ.92) προτείνοντας δε την αποκατάστασή του με εδαφική λουρίδα
στο Ο.Τ.94, που δεν είναι αντίστοιχη ή
ισοδύναμη με το τρίγωνο.
Το Δημοτικο Συμβουλιο με την
132/2010 απόφασή του εξέφρασε την
«κατ΄αρχήν θετική βούλησή του» γι’
αυτή την τροποποίηση ρυμοτομικού.
Ετσι οι κάτοικοι του όμορου τετραγώνου ξεσηκώθηκαν και κατέθεσαν διαμαρτυρία κατά της απόφασης του ΔΣ.,
που υπογράφεται από 66 κατοίκους,
την οποία δημοσιεύουμε.

Επιστολή διαμαρτυρία λάβαμε με μία μεγάλη λίστα υπογραφών κατοίκων όμορων του Ο.Τ. 92, που ζητούν να παραμείνει πράσινο και όχι να
προσκυρωθεί σε ιδιώτη με αντάλλαγμα άλλο κομμάτι. Το κομμάτι αυτό
έχει ήδη δέντρα και μια ομορφιά, και δεν μπορώ να φανταστώ να τσιμεντοποιείται. Παρ’ όλα αυτά το Δ.Σ. Βούλας έχει διαφορετική, ίσως,
γνώμη, γι’ αυτό και η αντίδραση των κατοίκων. Εμείς δημοσιεύουμε τη
διαμαρτυρία τους και ελπίζουμε να συζητηθεί σε Δημοτικό Συμβούλιο
ξανά το θέμα.

- Η προτεινόμενη από την Ευαγγ. Σαραντίτη για ευνόητους λόγους – ενσωμάτωση του κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία της, οδηγεί στην κατάργηση ενός μικρού μεν αλλά ιδιαίτερα χρήσιμου πνεύμονα πρασίνου της περιοχής χωρίς οποιαδήποτε νόμιμη αιτιολογία. Δηλαδή απλά
και μόνο σε βάρος του κοινωνικού συνόλου η υποβαλλουσα την αίτηση επιχειρεί
να εκμαιεύσει μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε τρόπο ώστε ν’ αποκτήσει ένα μεγάλης αξίας περιουσιακό στοιχείο.
- Η επίκληση στην αίτηση της Ευαγγ. Σαραντίτη της αιτιολογίας της απόφασης
του ΣτΕ, έχει σκόπιμα παρερμηνευθεί και

χρηστου χώρου και
β. Γιατί (στην προσβληθείσα και ακυρωθείσα απόφαση) δεν περιλήφθηκε οποιαδήποτε αναφορά στους ειδικούς πολεοδομικούς λόγους που θα επέβαλαν την
κατάργηση του συγκεκριμένου κοινοχρήστου χώρου.
- Η αναφορά της Ευαγγ. Σαραντίτη σε χώρο όπου δήθεν εναποτίθενται «όλα τα
άχρηστα αντικείμενα της γειτονιάς» είναι
ψευδέστατος. Στον κοινόχρηστο αυτό χώρο υπάρχουν σήμερα δέκα (10) πεύκα και
δύο (2) άλλα μεγάλα δένδρα και θάμνοι, ο
χώρος αυτός είναι πεντακάθαρος (ουδείς
από τους περιοίκους διανοήθηκε να τον
χρησιμοποιήσει ως «χωματερή») ποτίζε-

επιμελώς διαστραφεί. Το ΣτΕ με την ανωτέρω απόφασή του ακύρωσε την προσβληθείσα απόφαση του Νομάρχη Πειραιά:
δεν
αντισταθμίζεται
η
α.
Γιατί
κατάργηση του ανωτέρω κοινοχρήστου
χώρου με τη δημιουργία άλλου ίσης επιφανείας και προφανώς ισοδύναμου κοινό-

ται συχνότατα από τους περιοίκους και
κατα διαστηματα απο τον Δημο και έχει
διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε ν’
αποτελεί κόσμημα για την περιοχή.
- Η προτεινόμενη «αντικατάσταση» του
κοινοχρήστου χώρου με την κατά πολύ μικρότερης έκτασης εδαφική λωρίδα στο
Ο.Τ 92, εκφεύγει από τα όρια της σοβα-

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
1. Με την παρούσα, οι υπογράφοντες κάτοικοι - ιδιοκτήτες ακινήτων στα Ο.Τ 92,
94, 93 και 91A του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βούλας, εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή
μας σε οποιαδήποτε τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ 92 και 94.
2. Η με αριθμό 132/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βούλας (συνεδρίαση με αριθμό 9/2010) με την οποία το
τελευταίο «εκφράζει τη βούλησή του» για
την ανωτέρω τροποποίηση έχουμε την πεποίθηση - και μάλιστα ανεξάρτητα από την
ασαφή έως νεφελώδη διατύπωσή της - ότι
εκφράζει ουσιαστικά αποκλειστικά και μόνο
τα συμφέροντα της κ. Ευαγγ. Σαραντίτη. Η
ίδια απόφαση έρχεται σε σαφή αντίθεση με
την πάγια και κατ’ επανάληψη εκδηλωθείσα
απόφαση των κατοίκων της περιοχής να διατηρήσουν και περιφρουρήσουν το χαρακτήρα ως κοινόχρηστου χώρου της τριγωνικής
εδαφικής έκτασης του Ο.Τ 94 με πρόσωπα
στις οδούς, Ίου, Κ. Παλαιολόγου, Βουτυρά
και Σύμης.
3. Σε κάθε περίπτωση κρίνουμε αναγκαίες
τις ακόλουθες ενδεικτικά επισημάνσεις:

ρότητας. Η λωρίδα αυτή δεν είναι ισοδύναμη με τον υπό κατάργηση κοινόχρηστο
χώρο, ούτε ποσοτικά, ούτε ποιοτικά. Όχι
μόνο γιατί η εδαφική λωρίδα αυτή είναι
«εγκλωβισμένη» ανάμεσα σε δύο (2) ιδιοκτησίες, όχι μόνο γιατί είναι αδύνατη η
ευχερής πρόσβαση στη λωρίδα αυτή αλλά
και γιατί η ίδια λωρίδα έχει πρόσωπο σε
ένα δρόμο, την οδό Βουτυρά, σε μήκος
περίπου πέντε (5) μέτρων, ενώ ο κοινόχρηστος χώρος του οποίου προτείνεται η
κατάργηση έχει πρόσωπο σε τέσσερεις
(4) δρόμους σε συνολικό μήκος 50 περίπου μέτρων (!!!). Ο κοινόχρηστος χώρος όπως γνωρίζετε- δεν είναι τυπικός χαρακτηρισμός, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος
με την ακώλυτη και ευχερή δυνατότητα
χρήσης του και σε κάθε άλλη περίπτωση ο
χαρακτηρισμός αυτός χρησιμοποιείται είτε ως πρόσχημα για τη δημιουργία εντυπώσεων, είτε ως ευφυολόγημα.
― Η οικοπεδική αξία του υφισταμένου
κοινοχρήστου χώρου συγκρινόμενη προς
εκείνη της εδαφικής λωρίδας η οποία επιχειρείται να τον αντικαταστήσει, είναι
πολλαπλασια.
Ζητάμε την ακύρωση της υπ’αρ.132/2010
απόφασης ΔΣ,
 γιατί αποτελεί μια νέα προσπάθεια μετά από είκοσι χρόνια από τον ίδιο ιδιοκτήτη να επαναφέρει ένα θέμα για το
οποίο έχει αποφασίσει οριστικά Ανώτατο
Δικαστήριο
 γιατί περιφρονεί την εκπεφρασμένη
βούληση του συνόλου των κατοίκων της
περιοχής
 γιατί δεν σέβεται το περιβάλλον και,
για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων
ενός κατοίκου, υποβαθμίζει τις συνθήκες
ζωής όλων των υπολοίπων.
Τέλος, γιατί μια τέτοια διαδικασία, η απόφαση δηλαδή για ‘βούληση του ΔΣ’ είναι
καινοφανής και δεν προβλέπεται ούτε
στην Πολεοδομική Νομοθεσία ούτε στον
Δημοτικό Κώδικα. Το ΔΣ δικαιούται να
γνωμοδοτεί μόνον μετά την υποβολή
ολοκληρωμένης μελέτης υπογεγραμμένης από Μηχανικό. Η απόφαση για
‘κατ’αρχήν βούληση’ είναι απαράδεκτη
γιατί προδιαθέτει τον Δήμο και τις υπηρεσίες του για μελλοντικές ενέργειες.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ΖΗΤΑΜΕ
Την ακύρωση της υπ’ αριθμόν 132/2010
αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βούλας Αττικής
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Πρωταθλήτρια η Ελλάδα σε καταδίκες από την Ε.Ε.
Πάνω από δύο δις ευρώ το κόστος για τους Έλληνες πολίτες
Απάντηση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόζο
προς τον Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά
Πρωταθλήτρια Ευρώπης εμφανίζεται η
Ελλάδα σε προσφυγές και καταδίκες για
παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας,
σύμφωνα με απάντηση του Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόζο
προς τον Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά, ο οποίος θέλησε να ενημερωθεί για τον αριθμό προσφυγών και καταδικών της Ελλάδας από
το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά και για τον οικονομικό
αντίκτυπο που αυτές έχουν στα δημόσια
οικονομικά της χώρας.
Σύμφωνα με τον Μπαρόζο, το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδόσει
αποφάσεις για περισσότερες από 200
περιπτώσεις προσφυγών κατά της Ελλάδας (εκ των οποίων οι 28 εκκρεμούν). Ο
αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων
που έχουν απαγγελθεί από το Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, μετά την προσχώρησή της στην ΕΕ, ανέρχεται σε 183.
Από αυτές η Ελλάδα συμμορφώθηκε

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

άμεσα προς τις αποφάσεις του Δικαστηρίου μόνο σε 110 περιπτώσεις. Σύμφωνα
με τον Μπαρόζο, οι εν λόγω αποφάσεις
αφορούσαν κυρίως το περιβάλλον και
την εσωτερική αγορά (με περισσότερες
από 30 υποθέσεις για κάθε τομέα) και, σε
μικρότερο βαθμό, τη φορολογία, τη γεωργία και την υγεία (με περισσότερες
από 15 υποθέσεις για κάθε τομέα).
Τα στοιχεία που έδωσε ο Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκθέτουν την Ελλάδα, καθώς από τις 8 συνολικά περιπτώσεις μη εφαρμογής των αποφάσεων
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι τέσσερις αφορούν καταδίκες της Ελλάδας, με
συνολικά πρόστιμα που ξεπερνούν τα 19
εκατομμύρια ευρώ (Πίνακας 1). Επιπλέον, εκκρεμεί η εξόφληση της χρηματικής
ποινής για την καταδίκη της για την υπόθεση των μηχανών τυχερών παιχνιδιών
(Υπόθεση C-109/08). Για την υπόθεση αυτή έχει επιδικαστεί στην Ελλάδα εφάπαξ
πρόστιμο τριών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ
επιπρόσθετα υποχρεούται να καταβάλει

χρηματική ποινή 31.536 ευρώ για κάθε
μέρα μη συμμόρφωσης με την απόφαση.
Στην ερώτηση του Ι. Τσουκαλά για τις
επιδοτήσεις που έχει κληθεί να επιστρέψει η Ελλάδα λόγω εσφαλμένης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας από
την ένταξή της στην ΕΕ, ο Μπαρόζο ανέφερε ότι «από το 1996, ζητήθηκε από
την Ελλάδα να επιστρέψει ποσό ύψους
1.435.400.000 ευρώ λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής των κανόνων της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής. Όσον αφορά τη
χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, η ενίσχυση
που χορηγήθηκε στην Ελληνική Δημοκρατία με τη μορφή συμμετοχής του ΕΤΠΑ μειώθηκε, το 2005, κατά 518 εκατ.
ευρώ» (Πίνακας 2).
Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2008 εφαρμόστηκαν δημοσιονομικές διορθώσεις στα
περατωθέντα και υπό εκτέλεση έργα του
Ταμείου Συνοχής, ύψους 6,3 και 18 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοίχως, «μετά από
συστηματικές παρατυπίες που σημειώθηκαν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων».

Πληρώνουμε κάθε μήνα
πρόστιμο 977.616 ευρώ!
Ο ευρωβουλευτής επεσήμανε ότι θα πρέπει να μας αφυπνίσει το τεράστιο κόστος
που αυτό συνεπάγεται για τον Έλληνα πολίτη, που καλείται να πληρώνει από τα
πρόστιμα. Τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ
κοινοτικών ενισχύσεων που αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε στην ΕΕ αποτελούν ένα τεράστιο ποσό, το οποίο μάλι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μετά την αναμόρφωση
του συστήματος εκκαθάρισης των λογαριασμών, το 1996, η Ελλάδα έχει υποχρεωθεί να
πληρώσει 1.345,4 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας
μη ορθής εφαρμογής
των κανόνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται
τα ποσά Ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης (ανά
οικονομικό έτος) που η
Ελλάδα κλήθηκε να
επιστρέψει στην Ε.Ε.

στα οι Έλληνες πολίτες έχουν πληρώσει
δύο φορές: την πρώτη φορά «ενισχύοντας» τσέπες ατόμων και εταιρειών κατά
παράβαση των ευρωπαϊκών κανόνων και
τη δεύτερη επιστρέφοντας τα ήδη χαμένα
χρήματα στην ΕΕ. Μόνο η υπόθεση της
καταδίκης της Ελλάδας για την απαγόρευση των τυχερών παιχνιδιών εξακολουθεί να μας κοστίζει πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ. Το επαναλαμβάνω για να το
κατανοήσουμε όλοι: οι Έλληνες πολίτες μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία - πληρώνουν κάθε μήνα πρόστιμο
977.616 ευρώ, επειδή η Ελληνική Κυβέρνηση είναι ανίκανη να παρουσιάσει και να
ψηφίσει έναν νόμο συμβατό με την κοινοτική νομοθεσία. Η Κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να απαιτεί σκληρές θυσίες από
τους Έλληνες πολίτες όταν αδυνατεί - ή
δεν επιθυμεί - να κλείσει τις τρύπες που
η ίδια έχει δημιουργήσει διαχρονικά στη
δημόσια διοίκηση της χώρας.

Σημείωμα προς τον εκδότη
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
2005 η Ελλάδα ήταν πρώτη σε παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, μη δυναμένη να εφαρμόσει ή να συμμορφωθεί με
ευρωπαϊκές Οδηγίες σε 20 περιπτώσεις,
ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο
(16), την Γαλλία (13), την Γερμανία (12)
και την Ιταλία (11). Κατά το 2008 η Ελλάδα ήταν δεύτερη σε ασκηθείσες προσφυγές λόγω παραβάσεως κράτους μέλους,
με 19 προσφυγές, μετά την Ισπανία που
είχε 21. Η Ελλάδα, μόνη της, ευθύνεται
για το 9% του συνόλου των προσφυγών
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το 2008 Πίνακας 1
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Χάθηκε το ακίνητο για το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας
Εληξε και η καταληκτική ημερομηνία 18 Αυγούστου
― Πρόταση του ΟΣΚ προς το Δήμο Βάρης
Συνέχεια από τη σελ. 3
μια πενταετία και θα απαιτήσει τη συνεργασία πολλών δημοσίων υπηρεσιών, έτσι που μας κάνει να αισθανόμαστε πως τίποτα από αυτά δεν είναι
σίγουρο, με δεδομένες τις δυνατότητες της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Εμείς, από θέση αρχής
θέλουμε περισσότερους, όχι λιγότερους χώρους μόρφωσης των παιδιών
μας. Χαιρετίζουμε την πρόταση της
κυρίας υφυπουργού και θα τη στηρίξουμε, αλλά μόνο αν είναι ανεξάρτητη
από την απαράδεκτη απώλεια του Ο.Τ.
251.

δηλαδή), τη «Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό χώρου ως “σχολικού” για ανέγερση διδακτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δημο Βάρης».
Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας, αναφέρθηκε σε επιστολή που
έφθαστε στο Δήμο από τον ΟΣΚ, (αρ. πρω.
ΕΓ 32-ΤΙ/16644/28.7.10), όπου ζητάει να
προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τον χαρακτηρισμό ως “σχολικού” και
την παραχώρηση του χώρου, εμβαδού
4000μ2 περίπου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 16
του Δήμου Βάρης επί των οδών Κέκροπος,
Ζακύνθου και Λεωφ. Βάρης.
Δηλαδή ο Δήμος Βάρης, κάλεσε δημοτική
συνεδρίαση μετά την επιστολή του ΟΣΚ,
γιατί αφενός είχε υποχρέωση να το πράξει
και αφ’ ετέρου του είχαν καταθέσει μία
πρόταση που έπρεπε να συζητηθεί στο Δη-

Μετά ταύτα ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Κάσδαγλης είχε συγκαλέσει δημοτική συνεδρίαση, η οποία όμως δεν
πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης
απαρτίας. Τεχνητό off site;

Ο ΟΣΚ απέρριψε την
απαλλοτρίωση
Αναζητεί νέες σχολικές
μονάδες στη Βάρη
Ο Δήμος Βάρης σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 2 Αυγούστου είχε ως θέμα προ ημερησίας συζήτησης (όχι τακτικό

μοτικό Συμβούλιο· να τη δεχθεί ή να την
απορρίψει.

Η Επιστολή του ΟΣΚ
Γράφει συγκεκριμένα η επιστολή του ΟΣΚ:
«Στον παραπάνω χώρο πρόκειται να στεγασθεί Διδακτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο), για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, προτείνεται η
κατάργηση της οδού Ζακύνθου, η ενοποίηση του Ο.Τ. 16 με τον σχολικό χώρο του
υπάρχοντος 2ου Γυμνασίου στο Ο.Τ.15, με
την παράλληλη διάνοιξη οδού στα όρια του
Ο.Τ. 16 με τον παρακείμενο αρχαιολογικό
χώρο.
Οσον αφορά το πολιτιστικό ίδρυμα (μουσείο) το οποίο είχε προβλεφθεί να ανεγερθεί στο Ο.Τ. 16, προτείνεται να στεγαστεί
σε χώρο ιδίου εμβαδού στη θέση όπου στεγάζεται σήμερα το ΕΠΑΛ Βάρης, επί της
οδού Μουτούση 2.
Υπενθυμίζεται ότι το ΕΠΑΛ θα μεταστεγαστεί σε χώρο ιδιοκτησίας ΟΣΚ, στο Ο.Τ.
Γ374 (επί των οδών Σπάρτης - Μπουμπουλίνας - Μπενακη - Πάρου) για το οποίο αναμένεται το κτιριολογικό πρόγραμμα προκειμένου να ξεκινήσει η μελέτη ανέγερσης
του διδακτηρίου. Στο χώρο αυτό, λόγω
επαρκούς εμβαδού (7.206,65μ2) δύναται
επίσης να ανεγερθεί διδακτήριο για τη στέγαση και ενός 9θέσιου Γυμνασίου.
Οσον αφορά την κατασκευή των νέων σχολικών μονάδων που αναφέρονται ως άνω,
λόγω των αυξημένων αναγκών της περιο-

χής θα πρέπει να γίνει άμεσα.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες...».
Ο Δήμαρχος Βάρης εισηγήθηκε την κατ’
αρχήν αποδοχή της πρότασης του ΟΣΚ και
ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει.
Η πρόταση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.
Δεν ψήφισαν οι Αναστασίου, Ντούλας, Αργυρουδάκης, Πάσχος και Αργυροπούλου,
ενώ η Σαραντίδη ψήφισε παρών.
Ο Δ. Κυπριώτης δεν παρευρέθη στη συνεδρίαση γιατί βρισκόταν εκτός Αθηνών,
όπως είχε ενημερώσει το Δήμαρχο.
Με επιστολή του που μας απέστειλε, Ο Δ.
Κυπριώτης εκφράζει την απορία του για το
“κατεπείγον” της συζήτησης του θέματος,
το συνδέει με τον 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο
Βούλας και προτείνει ότι, αφού το θέμα
αφορά το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο της Βούλας,
πρέπει και πάλι να επανέλθει για συζήτηση
στο ΔΣ του Δήμου μας και να εφαρμοστεί
απόλυτα το ΑΡΘΡΟ 77 του ΚΔΚ που ρητά
αναφέρει ότι:
ΆΡΘΡΟ 77 ΚΔΚ
Γνώμη των δημοτικών αρχών για ειδικά
θέματα
«Προκειμένου οι κρατικές αρχές να εκδώσουν
οποιαδήποτε διοικητική κανονιστική πράξη που
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τα ρυθμιστικά ή χωροταξικά σχέδια και τις αποφάσεις
χωροθέτησης εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, οφείλουν να ζητούν τη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων και των Κοινοτήτων ή των ΔΣ των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, στην περιφέρεια των οποίων πρόκειται να
ισχύσουν, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις.
Αννα Μπουζιάνη

Και ο Συνδυασμός "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ"
του Κώστα Λεβαντή διεκδικεί το Δήμο Λαυρεωτικής
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κερατέας Κώστας Λεβαντής
και επικεφαλής του συνδυασμού “Νέα Εποχή”, δήλωσε την υποψηφιότητά του για το νέο “καλλικράτειο” Δήμο Λαυρεωτικής (Καμάριζα, Κερατέα, Λαύριο) και προχώρησε ήδη στο
άνοιγμα
του
εκλογικού του
κέντρου στην
Κερατέα.
Ο Κώστας Λεβαντής ήταν ο
προηγούμενος
Δήμαρχος Κερατέας,
ενώ

στις τελευταίες εκλογές έχασε την Δημαρχία από
τον Σταύρο Ιατρού (νυν δήμαρχο).

Συνεχίζουμε
και
Προχωράμε, διεκδικούμε το παρόν και
δημιουργούμε
το
μέλλον που μας αξίζει είναι το στίγμα
του συνδυασμού του
Κ. Λεβαντή.
Η Λαυρεωτική είναι
ένας μεγάλη έκτασης Δήμος μετά τη συνένωσή του
με την Καμάριζα και την Κερατέα, η οποία έχει και
τη μεγαλύτερη εδαφική έκταση (όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας) και την πληθυσμιακή. Δικαίως λοι-

πόν οι Κερατιώτες ζητούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Μέχρι στιγμής λοιπόν οι δηλωμένοι υποψήφιοι Δήμαρχοι για τη Λαυρεωτική είναι ο νυν Δήμαρχος
Λαυρίου Δημ. Λουκάς, ο τέως δήμαρχος Λαυρίου
Σταύρος Παπασταυρόπουος που έχει και την υποστήριξη της Ν.Δ. και ο τέως δήμαρχος Κερατέας
Κώστας Λεβαντής.
―――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΚΤΑΣΗ

―――――――――――――――――――――――
Κερατέας
13.246
129,864
Λαυρεωτικής

10.612

35,484

Αγίου Κωνσταντίνου
687
――――――
ΣΥΝΟΛΟ
24.545

10,450
―――――
175.88

