ΣABBATO

Με την παρούσα “δανειακή Σύμβαση”, ο Δανειολήπτης (δηλαδή η Ελλάδα) αμετάκλητα και άνευ όρων
παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει
ή πρόκειται να αποκτήσει {…}, λόγω
εθνικής κυριαρχίας…» (άρθρο 14 (5).
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AP. ΦYΛΛOY 683

Αυτή τη ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ υποδούλωσης της χώρας, περιέχει η
ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.

Σελίδα 3

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ
εξήγγειλε ο Αντώνης Σαμαράς

M.A.T.

“Είμαστε στην πρώτη κατηγορία των
πλέον υπερχρεωμένων Δήμων και θα δεχθούμε τα πιο σκληρά μέτρα”
Δήμαρχος Μαρκοπούλου, σελίδα 13
“Μας έπεσε κεραμίδα. Θεωρούμε
ότι βιάστηκε το Υπουργείο”
Δήμαρχος Κρωπίας, σελίδα 6

(Μονάδες Αποκατάστασης τάξης)

ή ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
κατεχόμενης χώρας;

«Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος
δεν είναι στο “κόκκινο”»
Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος, σελίδα 11
Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια με το Συντονιστικό της
Πολιτικής Προστασίας.

«...Ενας ΜΑΤατζής δεν ρίχνει ποτέ κλωτσιά, ούτε
χτυπά με το γκλομπ κάποιον που είναι πεσμένος
κάτω...»1.
Αυτό δηλώνει ο Μιλτιάδης, έμπειρος ΜΑΤατζής σε
συνέντευξή του πριν τέσσερα χρόνια. Η φωτογραφία και το αντίστοιχο video, με την αποτρόπαια
και αδικαιολόγητη βία, που μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα
μας, τον διαψεύδει.
Η σκηνή ωμής βίας, θρασύδειλων
«αστακών», που ασκείται με περίστου Κώστα σιο μίσος, μένος και βαρβαρότητα
Βενετσάνου στο σώμα και στο κεφάλι, άοπλου
και ακάλυπτου νέου πεσμένοιυ καταγής, δεν καταδείχνει την ύπαρξη ψυχολογικών
συμπλεγμάτων (κόμπλεξ) και φονικών ενστίκτων;
Ρωτώ τον συνεντευξιαζόμενο ΜΑΤατζή και κάθε
αστυνομικό, πριν απ’ τον Υπουργό τους.
Συνέχεια στη σελ. 2

Ερχονται τα ακραία καιρικά
καλοκαιρινά φαινόμενα

“Μόνο βιτρίνα” το τεχνικό
πρόγραμμα στα 3Β
επισημαίνει ο Γρ. Κωνσταντέλλος

Σελίδα 15

”Ανοιχτές Πόρτες”
οινογνωσία
Σαββατοκύριακο 14-15 Μαϊου

Σελίδα 24

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα optimist
αθλητής του ΝΑΟΒούλας
Σελίδα 22

Σελίδα 5
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M.A.T. ή ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
κατεχόμενης χώρας;
Συνέχεια από τη σελ. 1

«Δεν βγάζουμε τα κόμπλεξ μας εκείνη τη στιγμή, δεν
είμαστε φονιάδες», έλεγε στον δημοσιογράφο ο ΜΑΤατζής, που ήθελε να δείξει ότι είναι ένας ευσυνείδητος εργαζόμενος που για 62,90 € επιπλέον το
μήνα, τότε, ως «επίδομα επικινδυνότητας», δέχθηκε
να παίξει το ρόλο του πραιτοριανού.
Οι ταγματασφαλίτες του Ι. Ράλλη, κατά τη Γερμανική
κατοχή 1941-44, έπαιρναν «5 λίρες το κεφάλι», όπως
μαρτυρούσε κομπορημονώντας, συμμαθητής μου του
«δημοτικού», για τον μεγαλύτερο αδερφό του, που
ήταν ταγματαλήτης και μετέπειτα «κύριος» και «εθνικόφρων»! Μπούρδες... ούτε το ένα ήταν, ούτε το
άλλο. Ενας φονιάς προδότης ήταν. Ενα βδέλυγμα
του κοινωνικού σώματος ήταν και τίποτα λιγότερο.
Για την ιστορία, τα Μ.Α.Τ. ήταν «ιδέα» του χουντικού
«Πρωθυπουργού» Σπύρου Μαρκεζίνη2, όπως λέει ο
ίδιος στα απομνημονεύματά του. Ιδρύθηκαν με
Υπουργική Απόφαση το 1976 επί κυβερνήσεως
Κων/νου Καραμανλή. Οι πρώτες μονάδες εκπαιδεύτηκαν από τον Ηλία Ψυχογιό, που μεταλαμπάδευσε
τις γνώσεις που ο ίδιος είχε πάρει, για σχετικά θέματα, αρκετά χρόνια πριν, στις ΗΠΑ.
Είναι η λάθος αμερικάνικη εγκληματολογική αντίληψη της καταστολής αντί της πρόληψης, με τη
λήψη κατάλληλων μέτρων εξάλειψης των αιτίων που
υποκινούν κοινωνικές αντιδράσεις και εξεγέρσεις.
Βεβαίως και δεν λαμβάνουν μέτρα εξάλειψης των αιτίων, διότι τα αίτια τα δημιουργεί η πλεονεξία και η

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Σαρωνικού συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού συνεδριάζει την
Τετάρτη 18 Μαϊου στις 6μ.μ. με 26 θέματα στην
ημερήσια διάταξη.

«Τους προδότας γαρ μισείν έμαθον» (Αισχύλος)
«Προμηθέας Δεσμώτης» 1068 στ), απαντά ο χορός
– δηλαδή ο Λαός που συμπαραστέκεται στον σιδηροδέσμιο Προμηθέα, απαντά θαρρετά στον Θεό
Ερμή, αγγελιοφόρο του Δία, «πατρός θεών τε και
ανθρώπων». Γιατί ο Λαός αυτός δεν ήταν τρομαγμένα ανθρωπάκια, αλλά άνω θρώσκοντα υπερήφανα όντα, ξεχωριστές οντότητες, που δεν
αποδέχονταν το άδικο και την προδοσία, για κανέΚ.Β.
ναν λόγο.

αλαζονεία του ίδιου του οικονομικο-πολιτικού συστήματος του έσχατου χρηματιστικού καπιταλισμού,
όργανα του οποίου είναι οι εξαρτώμενες απ’ το σύστημα, κυβερνήσεις.

Η βία, όμως, πάντα προκαλεί μεγαλύτερη βία»

Εαρινό φεστιβάλ

Σελ. 4

Ιππική Ακαδημία στη Β’
ζώνη Υμηττού
Σελ. 7
200% στις αντικειμενικές Κορωπίου ζητάει το Υπουργείο Σελ. 7

Τούτον τον νόμο επιμένουν να τον αγνοούν όσοι νομίζουν ότι κατέχουν την ισχυρότερη δύναμη άσκησης
βίας.

Ιάσωνας ο Μονοσάνδαλος

Οι ίδιοι που τρομοκρατούν, τρομοκρατούνται. Διακατεχόμενοι από το φόβο του «αόρατου εχθρού», που
θα τους πλήξει.

Το “περιστατικό”

Τελικά, οι Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης (ΜΑΤ) πώς
την «αποκαθιστούν»(!) ψεκάζοντας με αέρια, ξυλοφορτώνοντας αδιακρίτως, σκοτώνοντας είτε σε στυλ
«ζαρντινιέρας, είτε εκτελώντας μόλις προχθές τον
Ι. Καυκά 31 ετών – που βρίσκεται ακόμα στη ζωή μετά
τις εναγώνιες προσπάθειες των ιατρών του Νοσοκομείου Νίκαιας – και παρά τη ρητή και έγγραφη προειδοποίηση της ΕΙΝΑΠ και του ιατρικού Συλλόγου
Αθήνας, με ομόφωνες αποφάσεις τους, προς τον
Υπουργό «Προστασίας του Πολίτη»(!!!) Χρ. Παπουτσή, μετά τα γεγονότα της 6.12.2010.

Ο άνθρωπος χωρίς πρόσωπο

Η προειδοποίηση έλεγε κατηγορηματικά ότι, «οι πλήξεις από αστυνομικούς σε κεφάλια διαδηλωτών, ικανές να επιφέρουν κάταγμα κρανίου και
εγκεφαλοκρανιακά αιματώματα είναι εν δυνάμει θανατηφόρες, άρα αυτός που την κάνει έχει δολοφονική πρόθεση»!
Τελειώνοντας, θέτω το ερώτημα: Αν ήσασταν πατέρας ή αδελφός ενός διαδηλωτή που σκοτωνόταν από
τα ΜΑΤ, πώς θ’ αντιδρούσατε; Με «ψυχραιμία», λουλούδια και χριστιανική αγάπη προς τους εγκληματίες
των «δυνάμεων καταστολής» ή σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού;».
――――――――――
1. Ο Μιλτιάδης «ΜΑΤατζής» στον Στ. Θεοδωράκη στα «ΝΕΑ» (αλιεύθηκε από http://deilogo.wordpress.
2. Σπ. Μαρκεζίνης «Αναμνήσεις 1972-1974» Αθήνα 1979 σ. 433 κ.ε.

Πολλά και ενδιαφέροντα ακούστηκαν στη συνεδρίαση των 3Β στις
11/5, στα οποία θα κάνουμε αναφορές και θα σχολιάσουμε στο επόμενο φύλλο μας.
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(Διακριτικός τίτλος)

Γιάννης Κορναράκης

Γρηγόρης Ρώντας

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ.10

Παραλιακή Ακτή Αγίου Δημητρίου
Αννα Μπουζιάνη

Σελ.12

Οι παρατάξεις του Κορωπίου ανταλλάσουν
Σελ. 14
επιστολές

Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια

Σελ. 15

Υπάρχει και άρνηση της Ε.Ε.
για κατάργηση των ισολογισμών!
απάντηση σε ερώτηση των βουλευτών
Β. Οικονόμου και Γ. Δημαρά
Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 14156/31-03-11)
που κατατέθηκε από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές, Βασίλη Οικονόμου και Γιάννη Δημαρά, αναφορικά με το ότι η
κυβέρνηση εξετάζει την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ΑΕ
και ΕΠΕ στον τύπο, ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ντίνος Ρόβλιας, απάντησε μεταξύ άλλων ότι «σας γνωρίζουμε ότι την περίοδο
4/2008-4/2009 διατυπώθηκε σχετική πρόταση Οδηγίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ρύθμιση του θέματος σε κοινοτικό επίπεδο με θέσπιση κοινοτικού κανόνα ο οποίος θα
επέβαλε ως μέσο δημοσιότητας των σχετικών πληροφοριών την ανάρτηση σε κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα,
επιβάλλοντας ένα μοναδικό τέλος δημοσίευσης.
Ωστόσο η σχετική πρόταση προσέκρουσε στις αντιρρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις σχετικές αντιρρήσεις ασπάστηκε ομάδα κρατών – μελών μεταξύ των οποίων
και η χώρα μας (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Κύπρος,
Βουλγαρία και Ρουμανία).

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

10 euro

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξήγγειλλε ο Πρόεδρος της Ν.Δ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Βελτιωμένα μέτρα ανάκαμψης (για ομαλές εποχές)
και αλλαγή των όρων του Μνημονίου. Όχι, όμως ανατροπή.
Μετά την «επανίδρυση του κράτους» του
Κώστα Καραμανλή, του «αλλάζουμε την
Ελλάδα» του Γ. Παπανδρέου, περνάμε
στην «επανεκκίνηση της οικονομίας»
του Αντ. Σαμαρά.
Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα και η
στόχευση των μέτρων που εξήγγειλλε
προχθές Πέμπτη, 12 Μαΐου, στο Ζάππειο
ο αργηχός της Ν.Δ.
«Ο λαός μας απαιτεί να δούμε την Ελλάδα από την αρχή», είπε. «…Με νέο
Σύνταγμα και νέους θεσμούς […] η ασφάλεια προηγείται της οικονομίας».
«Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ… δεν διαπραγματεύτηκε τίποτα». Πράγμα που έκαναν οι Ιρλανδοί και οι Πορτογάλλοι, όπως είπε. «Αυτό
ακριβώς επιδιώκουμε εμείς. Αλλαγή των
όρων του Μνημονίου».
Για τον μόνιμο Μηχανισμό στήριξης είπε
ότι «ίσως επιτρέψει στους κερδοσκόπους
ν’ αποδυναμώσουν ευκολότερα τις χώρες
που έχουν πρόβλημα».
«Θα διαπραγματευθώ όλους τους όρους
της Επανεκκίνησης που ανέφερα ήδη.
Θα διαπραγματευθώ άλλο Πρόγραμμα κι
άλλα ενδιάμεσα βήματα. Με πιο φιλόδοξους στόχους. Αλλά και με πιο ρεαλιστικούς τρόπους.
Θα διαπραγματευθώ τη διευκόλυνση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Δημοσίου μέσα στην Ελλάδα. Ώστε να
υπάρξει η Επανεκκίνηση άμεσα.
Θα διαπραγματευτώ, ακόμα, να υπάρξει
επέκταση των εγγυήσεων ρευστότητας
προς τις ελληνικές τράπεζες ως και το
2012, ώστε να μπορέσει να διαχυθεί μέρος
της ρευστότητας αυτής προς την πραγματική Οικονομία. Θα επιμείνω στο ζήτημα
αυτό. Γιατί με τη σημερινή ασφυξία ρευστότητας δεν θα μείνει τίποτε όρθιο.
Θα διαπραγματευθώ κάθε πρόταση και
κάθε ιδέα που θα δίνει ανακούφιση στη
διαχείριση του χρέους μας».
Διαπίστωσε εν κατακλείδι ότι «ο μεγάλος
ηττημένος από αυτή την κρίση, ίσως τελικά να είναι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη.
Όταν σε τέτοιες συνθήκες, τα κράτημέλη δανείζουν βγάζοντας κέρδη από
όσους βρίσκονται σε ανάγκη, αυτό δύσκολα ονομάζεται «αλληλεγγύη». Κι
αυτό μακροχρόνια βλάπτει, δεν ωφελεί,
την ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».

συνίστανται:
- Στη μείωση των φορολογικών συντελεστών
- Στη μείωση του ΦΠΑ στα παλιά περίπου

φορολογούμενο και αμείλικτο για τον
φοροφυγάδα, όπως είπε.
Άλλο βήμα της επανεκκίνησης που εξήγγειλλε είναι,

Ρεπορτάζ Κώστας Βενετσάνος

- Οι ενισχύσεις στους πολύτεκνους.
- Πρόσθετες περικοπές δημόσιας σπατάλης
- Ηλεκτρονική διαχείριση
- Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
- Πάγωμα των προσλήψεων για 3 χρόνια
- Εφαρμογή του κανόνα «ένας προσλαμβάνεται για κάθε πέντε που συνταξιοδοτούνται».
- Περικοπή των επιδομάτων στα ρετιρέ,
ιδιαίτερα των ΔΕΚΟ.
Μ’ όλα τα παραπάνω, με το πρόγραμμα επανεκκίνησης, προσδοκά να εξοικονομήσει σωρευτικά, 18 δισεκατομμύρια ευρώ.
(Σ.Σ. Διερωτώμαστε πώς θα φθάσει τα
450δις του δημοσίου χρέους, μετά από 2
χρόνια. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ,
όχι αναπτυξιακά, αλλά για αποπληρωμή
των παλιών.

επίπεδα και ιδιαίτερα για κλάδους όπως
ο τουρισμός στο 4,5%.
- Μείωση των εργοδοτικών εισφορών
- Τη σταδιακή κατάργηση των φόρων
υπέρ τρίτων
- «Απενοχοποίηση της Επιχειρηματικότητας».

- Η νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων
(με λογικές εξαιρέσεις). Αλλά στο εξής
θα σταματήσει δια ροπάλου την αυθαίρετη δόμηση.
- Εξόφληση των οφειλών του κράτους
προς ιδιώτες και με συμψηφισμούς.

- Κατάργηση του «πόθεν έσχες» για κατοικίες, για 3 χρόνια

Οι τράπεζες έχουν πάρει 93 δις

- Όχι άλλη αύξηση στις αντικειμενικές
αξίες των ακινήτων

- «Έκτο βήμα Επανεκκίνησης: Η δέσμευση
των τραπεζών να προσφέρουν στο εξής
στην πραγματική οικονομία, ένα μέρος, 2030%, των εγγυήσεων που παίρνουν. Μέχρι
στιγμής έχουν λάβει 63 δισεκατομμύρια σε
τρία χρόνια. Και προχθές ψηφίσαμε καινούργια ρύθμιση ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ».

- «Θα καταργήσουμε κάθε φορολογική
ποινή σήμερα, για ένα χρόνο».
- «Μια μόνο εξαίρεση: Για τους πολιτικούς! Θα τεθεί αμέσως σε εφαρμογή η
πρότασή μου να εξεταστεί το «πόθεν
έσχες» όσων διετέλεσαν Υπουργοί και
υφυπουργοί από το 1974 μέχρι σήμερα».
- Γενικότερη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με κωδικοποίηση όλων
των φορολογικών διατάξεων σε λίγες σελίδες. Ένας ενιαίος νόμος για τα φυσικά
πρόσωπα. Ένας για τις επιχειρήσεις.
Ένας για την ακίνητη περιουσία κι ένας
για τις συναλλαγές, κυρίως το ΦΠΑ.

- Επιδότηση επιτοκίου πρώτης κατοικίας, κ.α.
- Μεγάλα επενδυτικά προγράμματα για
παραθεριστική κατοικία
- Επέκταση του μοντέλου παραχώρησης
του ΟΛΠ σε περιφεριακά λιμάνια και αεροδρόμια της χώρας.
- Διαχείριση των απορριμμάτων,
- Επέκταση του προαστιακού.

Μέτρα για την «Επανεκκίνηση»

- Κατάργηση του Κώδικα βιβλίων και
στοιχείων.

- «Οφείλουμε να θεραπεύσουμε τις αδικίες που έγιναν», είπε.

Όσον αφορά τα μέτρα για την «επανεκκίνηση της οικονομίας» αυτά συνοπτικά

Ένα φορολογικό σύστημα «λιγότερο
γραφειοκρατικό, φιλικό για τον έντιμο

- Οι Συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων.
Αυτών που έπαιρναν μέχρι 700 ευρώ.

Αυτό είναι αδιέξοδο. Αυτός είναι φαύλος
κύκλος. Και το «φαύλος» στην κυριολεξία. Η λύση είναι μια: το βαθύ «κούρεμα».
Αυτό ΔΕΝ το τολμά, αλλά κατά την
άποψή μας, θα γίνει τελικά).

Εξήγγειλλε κι άλλα μέτρα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και θεσμικά, που σε
άλλες εποχές θα ήσαν και επιθυμητά
και επιτεύξιμα.
Βέβαια αναφέρθηκε και σε μια άλλη
προτεραιότητα, αλλαγής του Αναπτυξιακού μοντέλου φιλελεύθερης κατεύθυνσης, όπως την «αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, για
την απευθείας μείωση του χρέους
κατά 50 δις, ενώ θεώρησε την αναδιάρθρωση με «κούρεμα» ως ισοδύναμη με την «ελεγχόμενη χρεωκοπία».
Είπε ακόμη ότι «η πώληση σημαντικών
περιουσιακών στοιχείων, θα κυρώνεται από τη Βουλή».
(Σ.Σ. Ποιά Βουλή; Των διατεταγμένων
ψήφων των Βουλευτών;
Είπε κι ένα αρκετά θετικό και θαρρετό:
Η ανακήρυξη της ΑΟΖ, που κάκιστα
φοβάται το ΠΑΣΟΚ και, επιτέλους, η
εκμετάλευση του ορυκτού μας πλούτου.
Κριτική επί μέρους θέσεων του Σαμαρά
θα διατυπωθεί σε προσεχές άρθρο μας.
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7ο Εαρινό Φεστιβάλ στα Σπάτα
Αναλυτικά το Πρόγραμμα των Παραστάσεων

“Ο Αγώνας και η Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου”
Ο Σύλλογος Ποντίων Ωρωπού “Ο Εύξεινος Πόντος” και ο
Δήμος Ωρωπού οργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 22
Μαϊου στις 7μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου Ποντίων
Ωρωπού (Μικράς Ασίας 25 Ν. Παλάτια), με θεμα “Ο Αγώνας και η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου”.
www.koinonoropion.org - info@koinonoropion.org - τηλ. 6944 696729

“Ορέστεια” του Αισχύλου
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, οργανώνει ομιλία με τίτλο: “Ορέστεια” του Αισχύλου, και ομιλητή τον ποιητή Μανώλη Μανιαδάκη. Η εκδήλωση
θα γίνει την Πέμπτη 19 Μαϊου στις 7μ.μ. στο ξενοδοχείο Congo Palace (Βασ.
Γεωργίου Α’ και Δούσμανη στη Γλυφάδα.

“Η Νέα Μάκρη στην προϊστορική Εποχή”
Την Κυριακή 15 Μαϊου στις 10.30π.μ. στο Σινέ Αλίκη (Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης), η ομότιμη καθηγήτρια αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Παντελίδου - Γκόφα θα μιλήσει με θέμα: “Η Νέα Μάκρη
στην προϊστορική εποχή”.
Την εκδήλωση διοργανώνουν οι “Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα” και
τελεί υπό τον αιγίδα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

Συμπόσιο Υγείας
Στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών, Γλυφάδας – Βούλας οργανώνει ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΥΓΕΙΑΣ με θέμα, τελευταίες ιατρικές εξελίξεις στην ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, στη ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ και
στην ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, τη Δευτέρα 23 Μαϊου στις 7μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” δίπλα
από το Δημαρχείο του Δήμου Βούλας (Λ. Καραμανλή 17).
Ομιλητές είναι:
― Dr ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ, Πλαστικός Xειρουργός.
Θέμα: «Κακοήθες μελάνωμα, η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης». Προβολή slides.
― Dr MΙΧΑΛΗΣ ΒΙΚΕΛΗΣ, Νευρολόγος
Θέμα: «Ημικρανίες, Σύγχρονες απόψεις και λύσεις». Προβολή slides.
― AΛΕΞΙΑ ΤΑΤΕΟΥ, Ψυχολόγος.
Θέμα: «Κατάθλιψη μία εσωτερική διαδρομή»

“Χωριό” το πολιτιστικό πάρκο “Χρυσαλίδα”
Το “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ” και το “Μουσείο
Ελληνικής Λαογραφίας”, που βρίσκεται μέσα
σε αυτό, διοργανώνουν μια ολόφρεσκια δημιουργική απασχόληση παιδιών για τούτο το
καλοκαίρι.
Το Μουσείο, γίνεται ...χωριό και οι επισκέπτες του θα υποδυθούν τους κατοίκους του,
παίρνοντας ρόλους και ζώντας αξέχαστες
εμπειρίες.
Τα παιδιά εμπλέκονται σε ποικίλες δράσεις
που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη διατροφή, την οικολογία και τον πολιτισμό.
Κάθε μέρα θα ..μένει πάντα κάτι στη μέση,
ώστε μέχρι την επόμενη οι μικροί χωρικοί να
αγωνιούν για τη συνέχεια..
Κυνήγι θησαυρού, αρχαιολογικές ανασκαφές, εξερευνήσεις στο ποταμάκι μα και παιχνίδια παραδοσιακά, ξεχασμένα, είναι
μερικές μόνο από τις δραστηριότητες που θα

συνεπάρουν τα παιδιά μέσα στο καταπράσινο Πάρκο!

Έτσι φτάνοντας στο μικρό χωριό, συναντούν
την Σεμέλη, το Ξ ω τ ι κ ό του χωριού...
16χλμ. προέκταση Αττικής οδού προς
Λαύριο, τηλ. 22990 47 999, 67 999.
www.politistikoparko.gr

Μυοσκελετικά προβλήματα
Η διοίκηση και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλοι του
Ασκληπιείου Βούλας, οργανώνουν επιστημονική ημερίδα, με θέμα
“Μυοσκελετικά προβλήματα”, την Κυριακή 22 Μαΐου στις 11:00 το
πρωί στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου.
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Ο “Φορτουνάτος”
θεατρική παράσταση
στην Παλλήνη
Την Κυριακή 15 Μαϊου στις 20:30 στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Γέρακα, ο Δήμος Παλλήνης υποδέχεται
τη Θεατρική Ομάδα Καθηγητών της ΕΛΜΕ Νομού
Ηρακλείου (ΘΟΚΝΗ), που θα παρουσιάσει την κρητική κωμωδία του 17ου αιώνα: ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΣ του
Μάρκου Αντώνιου Φόσκολου.
Ο Φορτουνάτος («τυχερός») του Μάρκου Αντώνιου Φόσκολου, μία από τις τρεις σωζόμενες κωμωδίες του κρητικού αναγεννησιακού θεάτρου (οι άλλες δύο είναι ο
Κατσούρμπος του Γ. Χορτάτση και ο Στάθης), αποτελεί
μάλλον την πιο «θεατρική» απ’ όλες στα παραστατικά της
μέσα, στους κωμικούς χαρακτήρες και στην καίρια αμεσότητά της.
Γραμμένη στην κρητική ανατολική διάλεκτο της περιόδου, την
εποχή που οι Τούρκοι πολιορκούν τον ενετικό Χάνδακα-Κάστρο,
έφτασε σε μας στο χειρόγραφο του ίδιου του ποιητή της, χρονολογημένο στα 1655.
Πρόκειται για μια νέο-κλασική κωμωδία με χαρακτηριστικούς
κωμικούς τύπους, όπως ο πειναλέος υπηρέτης, ο σχολαστικός
δάσκαλος και ο καυχησιάρης στρατιωτικός.
Θα καταφέρει ο «τυχερός» Φορτουνάτος να παντρευτεί την
αγαπημένη του Πετρονέλα; Ή θα την παντρέψει η μητέρα της με
τον πλούσιο αλλά γέρο γιατρό Λούρα; Η απάντηση επί σκηνής!
Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι του Αντώνη Περαντωνάκη,
τα κοστούμια της Ντεσισλάβα Τοπάλοβα και η μουσική του Δημήτρη Χατζάκη. Συμμετέχουν δεκαπέντε μέλη-ηθοποιοί της
ομάδας.

art gallery café - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210 8958866
www.artgallerycafe.gr/program.asp
www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
TANGO
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Μαϊου στις 8.00μμ
Χορέψτε tango στην πίστα με ζωντανή μουσική από
το κουαρτέτο Agua y Vino.
Μιχάλης Ερζένης κόντραμπάσο
Φραγκίσκος Κοντορούσης ακκορντεόν
Δημήτρης Καραβίτης πιάνο - Ενκελέιντα Πέτρο βιολί

“Ενας περίπατος στην παλιά
Αθήνα”
Μια μουσική διαδρομή από την οπερέτα του 1920
και τον Αττίκ, μέχρι τις ρομάντζες του Σουγιούλ και
του Γιαννίδη. Παρασκευή 20 Μαϊου στις 9 μ.μ.

Movie Songs
Μια μουσική διαδρομή με τραγούδια από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο με Αλίκη & Τόνια
Αβδελοπούλου στο τραγούδι, Κατερίνα Λέκκα στο
πιάνο, θα απολαύσουν όσοι βρεθούν στο Art
Gallery cafe το Σάββατο 21 Μαϊου στις 10 το βράδυ.

με την

“Και η παράσταση
συνεχίζεται”
Το ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ, Τοπικό Τμήμα
Βούλας, με τη συνεργασία της ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΝΕΩΝ ΒΟΥΛΑΣ, οργανώνουν το ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ
και ώρα 19.00, στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ, στο Δημαρχείο
Βούλας, θεατρική παράσταση με τo διασκεδαστικό
έργο του Ρικ 'Αμποτ, “Και η παράσταση συνεχίζεται”.
Προσκλήσεις θα προμηθευτείτε από τα Αρχηγεία ΣΕΟ
(Παρασκευή 18:00-20:00), στην οδό Ζεφύρου 2 Βούλα,
ή κατόπιν συνεννοήσεως, στα τηλέφωνα των μελών
του Τ. Συμβουλίου: Μαρία Καλημέρη, Έφορος, τηλ.:
6932 726 726, Νατάσα Σοφιανού, Γραμματέας, τηλ.:
211 4077531.

«Πρώτο Βήμα»
έκθεση ζωγραφικής του Σωτήρη Αρφάνη
«Πρώτο Βήμα» είναι ο τίτλος της έκθεσης ζωγραφικής
του μαθητή Σωτήρη Αρφάνη, που φιλοξενείται στον ισόγειο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Κρωπίας (Πεζόδρομος Ολυμπιονίκη «Γ.Σ Παπασιδέρη» 13),
έως την Παρασκευή 20 Μαΐου.
Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα 12.00-20.00, Τρίτη -Παρασκευή 10.00-20.00 και Σάββατο 10.00-16.00

«ΕΦΤΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ»
Το ΣΑΒΒΑΤΟ 14 & ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΙΟΥ, στις 9:15
το βράδυ, η Κεντρική Θεατρική Σκηνή “Απόπειρες”,
συνεχίζει τις παραστάσεις για δεύτερη βδομάδα
και παρουσιάζει το έργο «Εφτά λογικές απαντήσεις», του Λεωνίδα Προυσαλίδη σε διδασκαλία και
σκηνοθεσία Περικλή Καρακωνσταντόγλου.
Μουσική: Δημ. Αραπαντελής. Κοστούμια: Τζιλ Γιαννακοπούλου.
Σκηνογραφία: Δήμ. Χαλκιοπούλου. Μακιγιάζ: Εβελίνα Ζαγάρη.
Ήχος-φωτισμός: Βαγγ. Μάντζιος. Αφίσα: Σταύρος Μπάτσης.
Videoμοντάζ: Έφη Αλεξάνδρου. Graffiti: Δημήτρης Εξαρχάκης.
Ηθοποιοί: Σοφία Τσουκλίδη, Έμμη Χάλαρη, Ορέστης Ζακυνθινός, Γιώργος Κατεινάς, Χριστόδουλος Μαρμαράς, Κυριάκος Σαββόγλου, Μαρία
Ρούση, Φρόσω Καλπάκη, Θανιώ Ρωτούς, Ρίτσα Τσουκλίδου, Νατάσσα
Πανοπούλου, Κωνσταντίνα Τσακνάκη, Θοδωρής Αρεστός, Ειρήνη Τούμπανου, Μαρία Αρνίδου, Ντίνα Ζαγάρη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλ.: 22940 98500

ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Υπό σύσταση και νέος σύλλογος πολιτιστικός στο Δήμο
των 3Β με το όνομα «ΑΠΟΛΛΩΝEΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ» Β.Β.Β.. Πριν λίγο καιρό δημιουργήθηκε επίσης πολιτιστικός στα 3Β με το όνομα “Απολλωνεία”.
Σκοπός του συλλόγου, όπως γράφουν στο δελτίο τύπου,
είναι να φέρει τα μέλη σε επαφή με το καλό βιβλίο και
να ακούσουν τους ίδιους τους συγγραφείς να μιλούν για
τα έργα τους, είτε αυτά είναι λογοτεχνικά, είτε καθαρά
επιστημονικά. Αυτές οι παρουσιάσεις θα γίνουν και προς
άλλες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντας γνώση και ευχαρίστηση σε περισσότερους.
Υπεύθυνη είναι η Τούλα Μ. Ρεπαπή, ΜΒΑ, Βιβλιοκριτικός,
Συγγραφέας και το τηλ: 210 89 59 729. Mob: 6944 630 978
E-mail:trepapis@gmail.com

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

”Ανοιχτές Πόρτες”
οινογνωσία
Σαββατοκύριακο 14-15 Μαϊου
Τα οινοποιεία του ελληνικού κρασιού, της Αττικής, ανοίγουν τις πόρτες τους το Σαββατοκύριακο 14-15 Μαϊου με
είσοδο ελεύθερη στο κοινό από τις 11 το πρωί έως τις 7 το
απόγευμα.
Και φέτος τα μέλη της ΕΝΟΑΑ (Ένωση Οινοπαραγωγών
Αμπελώνα Αττικής) σας περιμένουν στις εγκαταστάσεις
τους με ειδικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευστικές δοκιμές.
Οι φίλοι του Οίνου και του Αττικού Αμπελιού έχουν την δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους τους, να συμμετάσχουν σε ιδιαίτερες εκδηλώσεις και να γευτούν
εξαιρετικά κρασιά με δωρεάν είσοδο. Μια καλή ευκαιρία
να γνωρίσετε τον αμπελώνα από κοντά και τους παραγωγούς της Αττικής στο χώρο τους, να συμμετάσχετε στις
δωρεάν ιδιαίτερες εκδηλώσεις τους δοκιμάζοντας τα κρασιά απευθείας από τους ιδιους.
Από την Ανατολική Αττική συμμετέχουν τα παρακάτω οινοποιεία:
Oινοποιία Αναγνώστου (Αδριανού, Κορωπί, τηλ.2106624242) Οινοποιία Αλλαγιάννη (27ο χλμ. Λ, Παιανίας - Μαρκοπούλου,
τηλ.2299025562) - Οινοποιία Β, Μάρκου (Λ. Πικερμίου-Σπάτων
18 Σπάτα, τηλ.210 6644711) - Οινοποιία Μεγαπάνου (1° χλμ,
Λεωφ. Πικερμίου-Σπάτων, Πικέρμι, τηλ.2106038038) - Οινοποιία
Αναστ. Φράγκου (26ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Νέος Βουτζάς, Ραφήνα, τηλ.2294032508) - Οινοποιία Π. Παπαχρήστου (Λεωφ.
Σπάτων Αρτέμιδος, Αρτέμιδα, τηλ.210 6032510) - Κτήμα Βασιλείου (1ο χλμ. Λ. Κορωπίου-Μαρκοπούλου) Οινοποιία Δ. Σίνης
(Κερατέα, τηλ. 22990 69447) - Οινοποιία Νικολακόπουλος
(Μαρκόπουλο, τηλ.2299049280) - Οινοποιία Δαρεμά (Κεντρική
πλατεία στο Μαρκόπουλο, τηλ. 2299023185-6938407535) - Οινοποιία Α.Δάβαρη (Κορωπί, τηλ.2106624031) - Οινοποιία Μυλωνάς (Κερατέα, τηλ. 2299068156) - Οινοποιία Κοντογιάννη
(Μαρκόπουλο τηλ. τηλ.6947378710, 2299025418) - Οινοποιία
Γ.Παπαναστασίου (Σπάτα τηλ. 210 6634676) - Οινοποιία Αγγέλου (Καλύβια, τηλ.2299048621) - Οικογένεια Γεώργα
(Σπάτα, τηλ.2106633345) - Κελλάρι Παπαχρήστου (Σπάτα,
τηλ.210 6032510) - Κτήμα Εύοινος Στ. Κουλοχέρης (Σπατα,
τηλ. 2106634704) - Κτήμα Βασ.Παναγιώτου (Μαρκόπουλο
τηλ.2299025363) - Το Πατητήρι Βασ. Σιδέρης Παπαγιάννης
(Παλλήνη, τηλ.2106031020)

Περισσότερες πληροφορίες προσέλευσης στις ιδιαίτερες
εκδηλώσεις του κάθε οινοποιού θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΝΟΑΑ www.enoaa.gr

ITAΛΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ στο Κέντρο
ΓΙΟΓΚΑ “ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ” ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Το κέντρο γιόγκα Σατυανάντα Παιανίας οργανώνει
μία “Ιταλική βραδιά” με γνήσια ιταλική κουζίνα, από
έναν Ιταλό σεφ και δάσκαλο της γιόγκα.
Θα είναι μια βραδιά για να απολαύσουμε επίσης, και
ποιοτική ιταλική μουσική με ιδιαίτερη έμφαση στην
όπερα La Traviata, του Verdi.
Παρασκευή 20 Μαϊου ’11, 19.00 –21.30
Πληροφορίες – συμμετοχές : 210-6641545
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Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΤΟ “ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ”;
“Μας έπεσε κεραμίδα. Θεωρούμε ότι βιάστηκε το Υπουργείο”
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης, μετά το πέρας της
συνεδρίασης της ημερησιας διάταξης (11/5) ενημέρωσε το σώμα - είχε ζητηθεί προ ημερησίας από τον
Αρ. Γκίκα - για την κατάσταση που βρίσκεται ο Δήμος
στα οικονομικά του, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου ότι βρίσκεται στο “πορτοκαλί”.
Η ανακοίνωση μάς ξάφνιασε, ωστόσο δείχνει μια

πραγματική εικόνα των Δήμων. Η εικόνα που προέκυψε και μας έφερε στην 57η θέση, δεν ειναι η τελική, γιατί θα αξιολογηθούν από ορκωτούς λογιστές
και ΕΤΑ, η οποία έμεινε έκπληκτη που το Υπουργείο
έβγαλε αυτή την ανακοίνωση. Μας έπεσε κεραμίδα.
Ο Δήμος εμφανιστηκε με 101%. Αλλοι Δήμοι που
έχουν μικρότερα ή μεγαλύτερα χρέη, ίσως δεν έχουν
γίνει σωστά τα δεδομένα καταχώρησης. Με λίγα

Θεωρούμε ότι βιάστηκε το Υπουργείο.
Αναφερόμενος στις υποχρεώσεις του Δήμου έδωσε
κάποια νούμερα, όπως:
3.900.000 € δάνεια
7.600.000 € τιμολόγια
3.000.000 € λογαριασμοί σε τιμολόγια που θα κοπούν
15.800 εκατ. € Δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων προς
Δήμο

200.000 € από το Πνευματικό Κέντρο.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Ο Ευ. Ρεμπάπης, επεσημανε ότι αυτή η συζήτηση
έπρεπε να είχει γίνει στην αρχη της συνεδρίασης. Ο
Κορωπιώτης δεν χρωσταει σίγουρα σε κανεναν. Επομένως δεν πρέπει να κληθεί να πληρώσει, που θα κληθει. Το λέγαμε: ο “Καλλικράτης” θα φέρει καινούργια
δεινά. Θα φέρει απολύσεις, αυξήσεις φορων...

Διημερίδα για τη Διαχείριση
Αστικών Υγρών Αποβλήτων
στα Καλύβια
Ο Δήμος Σαρωνικού, πιστός στις θέσεις του για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της οικολογικής
ευαισθησίας των κατοίκων της περιοχής, οργανώνει, στο
πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το διήμερο 4 και 5 Ιουνίου 2011 σειρά δράσεων και παρεμβάσεων με στόχο την ενημέρωση αλλά
και τη συμμετοχή των πολιτών σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων καθαρισμό ακτών – δασικών περιοχών του Δήμου
Σαρωνικού και αθλητικές δράσεις στο δάσος του Κουβαρά.
Επιπλέον, ο Δήμος Σαρωνικού θα διοργανώσει ημερίδα
με θέμα «Περιβαλλοντική διαχείριση των αστικών υγρών
αποβλήτων – νέες τεχνολογίες και προοπτικές» με τη
συμμετοχή ειδικών επιστημόνων.

"ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ"
κίνημα
Το κίνημα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ", με σκοπό να δηλώσει την αντίδραση του απέναντι στο συνεχές ξεθώριασμα των θεσμών, στην διαπλοκή, στην διαστρέβλωση των
νόμων του δικαίου, στις παράλογες πολιτικές αποφάσεις
κατά του κοινωνικού συμφέροντος - που οδήγησαν την
χώρα και τους πολίτες της στην σημερινή τραγική κατάσταση που βιώνουμε όλοι - κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην πολιτική σκηνή, παρουσιάζοντας στις 15 Μαϊου
(ώρα 17:00μ.μ.) στο ξενοδοχείο "ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL" (Πανεπιστημίου 52, ημιόρ, αίθουσα "ΑΠΟΛΛΩΝ" ) τις κεντρικές του θέσεις σχετικά με τα φλέγοντα ζητήματα που
απασχολούν την πλειοψηφία των Ελλήνων σήμερα.
Δηλώνουν υπέρ της ακύρωσης της συνθήκης του μνημονίου και κατά των μέτρων που πάρθηκαν κατά την εφαρμογή του. Είναι υπέρ της ένταξης νέων ακομμάτιστων
προσώπων στην πολιτική.
...Αισιοδοξούν να αποτελέσουν βήμα έκφρασης όλων
όσων νιώθουν ότι απογοητεύτηκαν από τους πολιτικούς,
αλλά αναγνωρίζουν την αξία της πολιτικής ως πυλώνα
της Δημοκρατίας.
Αρχηγός του κινήματος ο Γεώργιος Κανιάρης με πολυετή νομική εμπειρία.
Για πληροφορίες απευθύνεστε στα τηλέφωνο
2103612028 ή στο email: info@eleutheroi-ellines.gr.

Επιχορηγήσεις Σωματείων
λόγια πασχίζουμε να βρεθούμε εκτός της κατάστασης του ορίου.
Εμεις δημιουργήσαμε μια εικόνα με άλλα στοιχεία
που φθάνουν το 87%. Η πραγματική εικόνα θα προκύψει από τους ορκωτούς λογιστές.
Ευελπιστούμε ότι θα αποφύγουμε το μνημόνιο προσπαθώντας να κατέβουμε στο 87% περίπου.
Γνώμη μας είναι ότι δεν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι
στο Δήμο μας, βάσει των στοιχείων που έχουμε. Είμαστε κάτω από όποιο δείκτη επιτήρησης.

Δημιουργία κίνησης πολιτών
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
για την αντίσταση στο μνημόνιο
Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την δημιουργία κίνησης πολιτών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για
την κοινωνική αλληλεγγύη και την αντίσταση στο
Μνημόνιο, καλεί
τους πολίτες της περιοχής στην ιδρυτική της συνέλευση την Τετάρτη 18 Μαϊου, στις 8μ.μ. στην καφετέρια Esplanade στην παραλία της Βάρκιζας.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ με τη
“Συνεργασία για τον Ωρωπό”.
Η “ΔΗΣΩ” διοργανώνει εθελοντικό καθαρισμό του
δάσους στο Αμφιαράειο στα πλαίσια της πυροπροστασίας του Αρχαίου Θεάτρου.
Ετσι καλούν τους πολίτες του Δήμου Ωρωπού που
θέλουν να συμμετέχουν και να βοηθήσουν στην
προσπάθειά μας, την Κυριακή 22 Μαΐου και ώρα
11:00 πμ στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου.

Με 200.000 περίπου ευρώ επιχορηγεί ο Δήμος Κρωπίας τα αθλητικά Σωματεία όπως παρακάτω:
Γυμναστικός Σύλλογος
60.000
Αθλητικός Ομιλος (ΑΟΚ)
60.000
Σκακιστικός Σύλλογος
15.000
Αθλητική Ενωση “Δόξα”
15.000
Ναυταθλητικός “Κέκρωψ”
15.000

Αρχισαν οι εγγραφές στο
καλοκαιρινό πρόγραμμα
του Κ.Δ.Α.Π Κορωπίου
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Κρωπίας ( ΚΕΔΚ) και του Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Κρωπίας (ΚΔΑΠ) το
καλοκαιρινό πρόγραμμα του κέντρου θα λειτουργήσει
από τις 20 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2011 από τις
08:00π.μ. έως τις 15:00μ.μ.. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν,
απευθύνεται σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Κρωπίας που έχουν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών και περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως:
― Ζωγραφική, Κατασκευές
― Μουσικοκινητική Αγωγή
― Αθλητικές Δραστηριότητες
― Παιχνίδια Έκφρασης και Λόγου
― Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας
― Αγγλικό Παιχνίδι
Οι εγγραφές για τη συμμετοχή των παιδιών πραγματοποιούνται από 10 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη αίτηση εγγραφής, την οποία θα παραλαμβάνουν από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών του Δήμου Κρωπίας (21o χλμ. Λεωφ. Λαυρίου)
και να την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΚΔΑΠ τις παρακάτω μέρες και ώρες λειτουργίας του: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες
12:00μ.μ. έως 19:00μ.μ.
Πληροφορίες: τηλ: 210-6028961 email: kdapkor@hol.gr
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200% αύξηση στις αντικειμενικές
αξίες ζητάει το Υπουργείο!
Τις αντικειμενικές αξίες στην περιοχη του
Κορωπίου, έφερε προ ημερησίας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου Γ. Σπέλας (10/5,) γιατί εκ
παραδρομής δεν μπήκε στην ημερήσια
διάταξη, όπως είπε.
Οι τιμές που τους ζητάει το Υπουργείο
είναι αύξηση 200%, δηλαδή τα 1300Ε/τ.μ.
να γίνουν 2600€!!, όπως ειπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης.
Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι ζήτησε μηδε-

ότι έτσι έκανε η προηγούμενη Δημοτική
Αρχή, όπως ο Σωτ. Λάμπρου, που επεσήμανε ότι κατανοεί τη θέση του Αρ. Γκίκα
γιατι κι αυτος ως νέος σύμβουλος στην
προηγούμενη θητεία ζητούσε χρόνο.
Πρότεινε δε αναβληθεί για 2 ημέρες.
Ο Αριστείδης Γκίκας απάντησε: “Δεν θα
σταθώ στο τι έκανε η προηγούμενη Δ.Α.,
αλλά δεν δέχομαι να έρχεται ένα τέτοιο
θέμα με τόση ταχύτητα. Βάλτε το ακόμη
και αύριο, αλλά πρεπει να μελετηθούν οι

Ιππική Ακαδημία σε Β’ ζώνη Υμηττού
σε εκτός σχεδίου περιοχή, στο Κορωπί
με φωτογραφική διάταξη!
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το ψήφισε ομόφωνα
Ενα ιδιαίτερα σοβαρό, θα έλεγα θέμα, συζητήθηκε όχι όσο θα ‘πρεπε αναλυτικά,
στο Δ.Σ. Κορωπίου (10/5). Η δημιουργία Ιππικής Ακαδημίας στη θέση Κρέρεζι,
έκτασης περίπου 73 στρεμμάτων.
Το ακίνητο εφάπτεται του Πανιωνίου, ανήκει στη Β’ Ζώνη Υμηττού, προωθείται η
έγκρισή του από το 2006 και έχει προχωρήσει, το τοπικό ρυμοτομικό με προεδρικό διάταγμα, με την υπογραφή του τότε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιά!
Είναι εγκαταστάσεις ολυμπιακών προδιαγραφών. Εχει κτίσμα 16 μέτρα ύψος,
ενώ το ύψος για την περιοχή με την πρόταση του ΟΡΣΑ είναι 3,5 μέτρα!
Η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να προχωρήσει το έργο είχε δώσει απαλλακτικό Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου!
Καλείται ο Δήμος να αποφασίσει για την ανάρτηση του σχεδίου.
Τι θα είναι όμως αυτή η Ιππική Ακαδημία; Θα περιλαμβάνει εστιατόριο, μπαρ, καταστήματα, κτηνιατρική κλινική, μουσείο, αίθουσα προβολών.
Μήπως περιλαμβάνει και αγώνες με στοιχήματα; Μήπως; αναρωτιόμαστε· γιατί
τόσο μεγάλη έκταση με τέτοια υποδομή μόνο μουσείο δεν μπορεί να είναι;

νική αύξηση, αλλά όταν πήγαμε στο
Υπουργείο Οικονομικών που μας κάλεσαν, δεν το δέχονται με τίποτα.
Εξήγησε ότι η περιοχή έχει λίγες ζώνες
με αποτέλεσμα να είναι υψηλά οι τιμες
μονάδας ανά ζώνη. Αρχίζουν από 1300€
και το μικρότερο είναι 1050€/τ.μ.
Ετσι η πρόταση του Δημάρχου είναι να
αλλάξουν τους τομείς της πόλης, αν αυξήσουν δηλαδή τους τομείς για να μπορέσουν να μπουν χαμηλότερες τιμές.
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφιας
Αριστείδης Γκίκας, ζήτησε να έρθει το
θέμα σε τακτική συνεδρίαση για να ενημερωθούν, αφού δεν το εγνώριζαν το
θέμα και θεωρείται ιδιαιτερα σοβαρο.
Ακούστηκαν σχόλια από την πλειοψηφία,

χάρτες”, εξήγησε.
Ο έτερος της μειοψηφιας Ευ. Ρεμπάπης,
επεσήμανε οτι «οι αντικειμενικές αξίες
είναι ένα εργαλείο για να ρυθμίσει αυτό
που λέμε Χρηματιστήριο Γης. Εμείς είμαστε αντίθετοι στο θεσμό».
Ο Αντ. Ντούνης ως μηχανικός έκανε έκκληση
επειδή είναι τεχνικό το θέμα «να καθίσουμε
με τους χάρτες να κάνουμε προτάσεις και να
έρθουμε εκ νέου στο Δ.Σ.»
Τέλος μετά από αρκετή συζήτηση, το
θέμα αναβλήθηκε.
Ετσι αποφάνθηκε ο δημ. σύμβουλος Πέτρος Σουρλατζής: «Κι αφού εισηγείστε
την αναβολή, τί συζητάμε τόση ώρα; Για
να κάνουμε σπέκουλα;»I

Περί ελληνορωμαϊκής πάλης...
...Αντιπολίτευση εκ των έσω δέχθηκε ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Αντ. Κορωνιάς, από τον Αντιδήμαρχο Μ. Γρινιεζάκη, γιατί
δεν έδωσε ένα ευτελές χρηματικό ποσό σε
αθλητή της ελληνορωμαϊκής πάλης, να πάει
για αγώνα στη Θεσσαλονίκη, που θα έφερνε
οπωσδήποτε, όπως είπε, μετάλλιο!
Ο αθλητής βρισκόταν στην αίθουσα μαζί με τον
προπονητή και έγινε η σχετική “σπέκουλα”,
όπως είπε και ο Π. Σουρλατζής, σε άλλο θέμα.
Ο Αντ. Κορωνιάς απάντησε ότι αντιμετωπίζει
πολλά προβλήματα στο Νομικό πρόσωπο, αφού ακόμα δεν έχει έρθει το ΦΕΚ. Ο Ευ. Ρεμπάπης, διαφώνησε με τον τρόπο που προτείνουν να αντιμετωπίζονται τέτοια θέματα. “Ο
μαζικός αθλητισμός θέλει συνολική αντιμετώπιση”, εξήγησε.
Στη φωτογραφία ο προπονητής εξηγεί στο σώμα.

Προβληματισμός δημιουργήθηκε αν παίρνουν απόφαση, ή είναι υποχρεωμένοι να
αναρτήσουν το σχέδιο. Ο Δήμαρχος είπε
ότι είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν το
σχέδιο και επ’ αυτού αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Αντ. Ντούνης, γνώστης του θέματος μια
και ήταν πρόεδρος στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, εξήγησε μεταξύ άλλων ότι
«προκύπτει ένα ηθικό θέμα για μας που είμαστε και στο προηγούμενο συμβούλιο.
Αυτη τη στιγμή προωθείται να γίνει ΦΕΚ
ένα κομμάτι της Β’ ζώνης προστασίας του
Υμηττού. Οταν ο Δημος έκανε προτάσεις
για τροποποίηση του σχεδίου Υμηττού, τα
πέταγαν στο καλάθι· δεν εισακούσθηκε
πουθενά. Μάλιστα τότε, ο νυν πρόεδρος Γ.
Σπέλλας ζητούσε ακραίες μορφές δράσης.
Σε 35 στρ. ένας πολίτης κτίζει 100τ.μ., και
ένας επιχειρηματίας 15.000τμ. Εχει ειδική
φωτογραφική απόφαση του Υπουργού υπέρ
του ιδιώτη.
Επί της ουσίας εμείς τι θα πούμε; Τί απόφαση θα πάρουμε; θα το δεχθούμε; Εγώ,
για λόγους ηθικούς δεν μπορώ να το
δεχθώ». κατέληξε.
Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι «Εμείς πρέπει να
προχωρήσουμε σε ανάρτηση του σχεδίου
και ας γίνουν ενστάσεις». και θύμισε ότι ως
αντιπολίτευση είχαν ζητήσει να αντιμετωπιστούν όλες οι περιπτώσεις ισότιμα, γιατί
και το Υπ. Περιβάλλοντος και το ΥΠΕΚΑ
έκαναν διάκριση και μπλοκάρανε τις άλλες
άδειες των πολιτών.
Ο σύμβουλος της πλειοψηφίας Κ. Δήμου,
εξέφρασε την άποψη ότι “ως Δ.Σ. θα πρέπει
να συζητηθεί από το Σώμα σε επόμενο συμβούλιο και να πάρουμε μία απόφαση γιατί
σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει Υμηττός»
επιβεβαιώνοντας τα λόγια του Αντ. Ντούνη,

ότι «ο δημότης με 30 στρέμ. δεν μπορεί να
κάνει τίποτα», αλλά θύμισε και στους παλιούς ότι “είχατε ψηφίσει ειδικούς όρους για
τον Πανιώνιο”...
Ο Σωτ. Λάμπρου επίσης της πλειοψηφίας,
υπενθύμισε ότι «εδώ και τέσσερα χρόνια
έχω διαφωνήσει οριζοντίως και καθέτως για
το θέμα του Υμηττού» και πρότεινε να
αναρτήσουν το σχέδιο με την προϋπόθεση
ότι η πρώτη ένσταση θα είναι του Δημου
για να καταδειχθεί ότι δεν γίνεται αποδεκτό.

Ο Αρ. Γκίκας τόνισε ότι είναι «Αυτονόητο
για μένα ότι η πρώτη ένσταση, όπως είπε
και ο κ. Λάμπρου, θα είναι η δική μας».
Ο Ευ. Ρεμπάπης ονομάσε πολιτικό το ζήτημα
και διαφώνησε επισημαίνοντας ότι «την ίδια
πολιτική υπερασπίζεστε και εσείς τώρα και η
προηγούμενη Δ.Α.»
Τέλος ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.
Σ.Σ. Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα επανέλθουμε. Διότι φανταστείτε ότι 300 και πλέον οικογένειες
βρίσκονται όμηροι στο Χέρωμα και δεν μπορούν να ζήσουν στα σπίτια τους, γιατί βρίσκονται στη Β’ ζώνη Υμηττού και από την
άλλη - με χαριστικές εντάξεις σε φωτογραφικά σχέδια -, επιτρέπονται 16 μέτρα ύψος
κτίσματα!
Αννα Μπουζιάνη
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο

σεις της Κίνας και άλλες.
Φαντάζεστε λοιπόν αυτούς
τους τόσο ευαίσθητους τομείς της επικοινωνίας, της
ενέργειας, του πόσιμου
νερού, να περάσουν σε
κρατικές
επιχειρήσεις
άλλων κρατών. Δεν είναι
υποτέλεια αυτή; Επειδή δεν
επεβλήθη με τα όπλα
στρουθοκαμηλίζουμε;

Αννα Μπουζιάνη

Ιδιωτικοπούνται ...κρατικά
Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει τί γίνεται αυτό τον
καιρό στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην κρατική της περιουσία. Στην περιουσία εκείνη που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη
για την εθνική κυριαρχία της χώρας.
Παράδειγμα ο ΟΤΕ “ιδιωτικοποιείται” ...κρατικά.
Δηλαδή επειδή εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τον
δικό μας κρατικό ΟΤΕ, τον παίρνει ο κρατικός γερμανικός
Ομιλος τηλεφωνίας! Καταλάβατε; Δεν τον παίρνει ο τάδε
ιδιώτης. Τον παίρνει η κρατική γερμανική εταιρία· δηλαδή
ένα άλλο κράτος!
Το ίδιο προωθείται και με τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, με τα Ελληνικά Πετρελαια και άλλα. Εχουν δείξει ενδιαφέρον οι
κρατικές επιχειρήσεις της Γαλλίας, οι κρατικές επιχειρή-

Ούτε κατσαρίδα...

εκπαιδευτεί αυτά τα ρομποτοειδή ανθρωπόμορφα όντα.

Δεν μπορεί να μη διπλώθηκε το στομάχι σας, από το
βίντεο που χτυπούσαν οι ματατζήδες τον φοιτητή στο
κεφάλι, με λύσσα κατ’ επανάληψη; Και ο έτερος για να
μη χάσει, τη διασκέδαση, έτρεξε κι αυτός να κλωτσήσει... Ακόμη και την κατσαρίδα, όπως άκουσα από μία
νεαρή, την πατάς μία φορά...

Οι γιατροί του νοσοκομείου της Νίκαιας σε ανακοίνωση
που εξέδωσαν σημειώνουν:
"Δεκάδες τραυματισμένοι – χτυπημένοι από τα ΜΑΤ
διαδηλωτές διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ ή ήλθαν μόνοι
τους στο νοσοκομείο μας. Οι περισσότεροι με θλαστικά
τραύματα στο κεφάλι».

Ιάσωνας ο Μονοσάνδαλος
Είχαμε μιλήσει για τον Φρίξο και την Έλλη,
το Χρυσόμαλλο Κριάρι που οι ευεργετηθέντες το σφάξανε, το γδάρανε και κρεμάσανε το τομάρι του αφιέρωμα, στο ιερό
άλσος του Άρη. Από τότε δε έμεινε γνωστό στην ιστορία, σαν το Χρυσόμαλλο
Δέρας. Αυτό το Χρυσόμαλλο Δέρας φιλοδόξησε κατ’ εντολή βασιλική να αρπάξει ο
Ιάσωνας. Και να πως έχει η ιστορία.
Ο Ιάσωνας ήταν γιός του Κρηθέα. Ο Κρηθέας δεν διαδέχθηκε τον πατέρα του στο
θρόνο του βασιλείου της Ιωλκού (Βόλου),
γιατί του τον είχε αρπάξει με τη βία ο Πελίας, που ήταν ο μικρότερος αδελφός του.
Ο Ιάσωνας, ανήλικος όντας, για να σωθεί
είχε καταφύγει στο Πήλιο, κοντά στον
σοφό Κένταυρο Χείρωνα. Όταν ενηλικιώθηκε θέλοντας να διεκδικήσει το θρόνο,
αποφάσισε να επιστρέψει στην Ιωλκό.
Ο Πελίας διαισθανόταν, πως υπήρχε άσβηστη οικογενειακή αμφισβήτηση, που δεν
προμηνούσε κάτι το καλό, γι΄αυτό κατέφυγε στο Μαντείο για να μάθει, τι προφυλάξεις έπρεπε να πάρει.
Πήρε λοιπόν την απάντηση: «Προφυλάξου
από άνθρωπο μονοσάνδαλο». Ο Ιάσωνας
έχει πια μεγαλώσει και επιστρέφει στην
Ιωλκό.
Στο δρόμο οι δυσκολίες πολλές, γιατί ο χειμώνας είναι βαρύς.
Σε ένα ξεχειλισμένο ποτάμι, μια γριούλα
ανήμπορη παλεύει, καθώς προσπαθεί να
σωθεί από το ορμητικό νερό. Ο Ιάσωνας δεν
διστάζει· αψηφώντας τη ζωή του, σπεύδει
πέφτει στο νερό και τη σώζει. Στην προσπάθεια του αυτή, χάνει να το ένα του σανδάλι. Σφίγγοντας την γριούλα στην αγκαλιά
του, νοιώθει τη ζεστασιά από το βλέμμα
της άγνωστης να πλημμυρίζει την ψυχή
του. Δεν την ξέρει· εκείνη όμως τον γνωρίζει. Είναι ή θεά Ήρα, που μεταμορφωμένη
σε γριά γυναίκα περιπλανιέται ψάχνοντας

Εικόνες φρίκης· μεγάλες γυναίκες αιμόφυρτες στο κεφάλι· υπήρξε ιδιαίτερη προτίμηση. Οσες φωτογραφίες
είδα είναι όλοι ματωμένοι στο κεφάλι!
Δεν μπορεί να μη σε πιάνει τρόμος, για το πώς έχουν

να βρεί τους ανθρώπους που υπηρετούν το
δίκαιο και την αρετή αλλά και να τιμωρήσει
τους κακούς. Συγκινείται από την πράξη αυτοθυσίας του Ιάσωνα και από τότε γίνεται
προστάτιδά του.
Έτσι λοιπόν ο ήρωάς μας, μονοσάνδαλος
πιά, φτάνει στην Ιωλκό διεκδικώντας τον
θρόνο.
Ο Πελίας μόλις αντίκρυσε τον Ιάσωνα μονοσάνδαλο, καταθορυβήθηκε. Με γρηγοράδα όμως σκέφτηκε πώς να απαλλαγεί
από αυτόν. «Τον θρόνο θα στον δώσω. Τον
δικαιούσαι άλλωστε», του είπε πονηρά.
«Είσαι άξιος όμως γι΄αυτόν; Είσαι ικανός
να βασιλεύσεις; Η απόδειξη που περιμένω
από σένα, είναι να κάνεις ένα δύσκολο
άθλο. Και αυτό θα είναι να κλέψεις και να
φέρεις το Χρυσόμαλλο Δέρας από τη μακρυνή Κολχίδα. Ετσι θα ηρεμήσει και ο
Δίας, που είναι θυμωμένος από τότε που οι
πρόγονοί μας Αιολίδες καταδίκασαν άδικα
σε θάνατο τον Φρίξο».
Ο Ιάσωνας μένει άναυδος για τον δύσκολο
άθλο που του ανατίθεται. Το βλέμμα του
όμως, μένει μια καρφωμένο στα πόδια του
Πελία και μια στα δικά του. Ο βασιλιάς με
την αδικία του φορά δυο σανδάλια, εκείνος
με την καλή του πράξη ένα. Τότε ο Ιάσωνας
συνέρχεται: «Πρέπει να δεχθώ το άθλημα,
τουλάχιστον για εκείνο το δεύτερο σανδάλι
βρέ αδερφέ που πηγαίνει μαζί με την εξουσία. και όχι μόνο», χαμογελά καθώς ονειρεύεται ηδονικά. Επανδρώνει λοιπόν ένα
καράβι, την “πασιμέλλουσα” δηλαδή την πασίγνωστη κωπήλατη “Αργώ” (αργώ = γρήγορος. Άργος = το όνομα του ναυπηγού)
με 64 αργοναύτες, και μπαίνει στην μακρυνή περιπέτεια. Πολλές οι δυσκολίες, τα
εμπόδια και οι ιστορίες σε όλο αυτό το ταξείδι πηγαιμού προς την εξουσία. Στη
Λήμνο με τις αναφροδίσιες Λημνιάδες, στη
Σαμοθράκη με τα Καβείρια μυστήρια, στη

Θράκη με τον μάντη Φινέα.
Ο Φινέας, γιός του Αγήνορα, είχε τυφλωθεί από τους θεούς, γιατί τους είχε αγνοήσει. Κοντά, και με το μέρος πάντα των
ανθρώπων, τους μαρτυρούσε τις μελλοντικές βουλές των θεών. Γι΄αυτό οι θεοί, που
θέλουν τους ανθρώπους άβουλα όργανά
τους, του πήραν τα μάτια. Και όχι μόνο αυτό.
Είχαν βάλει τις ΄Αρπυιες και του άρπαζαν το
φαγητό από τα χέρια και το στόμα καταδικάζοντάς τον σε ασιτία, που οδηγούσε σε
βέβαιο αργό θάνατο. Οι ΄Αρπυιες, βρωμούσαν από το στόμα και το σώμα ολόκληρες, τον γέμιζαν με ακαθαρσίες και δυσωδία
και του έκαναν, την όποια του ζωή αφόρητη.
Οι Άρπυιες ήταν κόρες του Θαύμαντος και
της Ηλέκτρας της Ωκεανίδας, αρπάζανε δε
τους ζωντανούς από τον κόσμο και τους
στέλνανε ζωντανούς στον Άδη. Οι Άρπυιες
οι κακές ήταν τρείς, όπως τριπλά και όλα τα
κακά που μας βρίσκουν, μια Τρόικα να πούμε
της εποχής. Ηταν δε η Ωκυπέτη, η Αελλώ
και η Κελαινώ. Ομορφες κοπέλες και οι
τρείς, αλλά και με νύχια άγρια που γαντζώνανε τους ανθρώπους. Όπως προανέφερα
ήταν εκπαιδευμένες να σου παίρνουν το
ψωμί από το στόμα, αλλά όπως γράφεται
σαν επωδός και στα κινηματογραφικά σενάρια κάθε σύμπτωση προσώπων και γεγονότων είναι τυχαία.
Ο Ιάσωνας πάντως, ο καλός άνθρωπος,
(παραβαίνοντας τον μετέπειτα ιστορικόν
ρούν) έβαλε δυό δικούς του ανθρώπους και
τις εξολόθρευσαν.
Φτάνοντας στην Κολχίδα, πρώτη του δουλειά ήταν να σαγηνεύσει την Μήδεια, την
κόρη του βασιλιά. Με τη σύμπραξή της, άρπαξε το Χρυσόμαλλο δέρας και δραπετεύσανε μαζί. Ο βασιλιάς της Κολχίδας Αιήτης,
με τον γιό του Άψυρτο τους καταδιώκουν.
Θέλουν πίσω το Χρυσόμαλλο Δέρας. Ο Ιάσωνας και η Μήδεια, με δόλο και παραπειστικές γαλιφιές αιχμαλωτίζουν τον Άψυρτο
και τον σκοτώνουν· τον κόβουν κομματάκια.
Η “κακομοίρα” Μήδεια πρωτοστατούσα, λερώνει με αίμα και τη μαντήλα της! Ο Ιάσωνας ο λεβέντης, γλύφει τα κομματάκια από
το κορμί του Άψυρτου και φτύνει το αίμα
τους. Είναι και αυτό μια παλιά συνήθεια
εξαγνισμού για την πράξη της δολοφονίας.

Ο Αιήτης ο πατέρας, με τους Κόλχους του,
τους κυνηγούν. Εκείνοι σπέρνουν τα κομματάκια του Αψυρτου στη θάλασσα, για να
καθυστερήσουν τους διώκτες καθώς ο δυστυχισμένος πατέρας φροντίζει και τα μαζεύει. Τα μαζεύει και τα θάβει στην
γειτονική ακτή, ιδρύωντας την πόλη Τόμους
(από το τέμνω), που στη ρωμαϊκή εποχή
έγινε γνωστή σαν τόπος εξορίας του Οβιδίου. Σε συνέχεια, το ζευγάρι το αμαρτωλό,
γυρίζει στην Ιωλκό. Βρίσκουν τον Πελία
γέρο πια. Πείθουν και εξαπατούν τις κόρες
του, ότι έχουν το μαγικό βοτάνι για να τον
ξανανιώσουν, αλλά πρέπει πρώτα αυτές οι
ίδιες να τον σκοτώσουν και να τον κάνουν
κομματάκια. Οι κόρες πείθονται· πάει και ο
Πελίας.
Οι θεοί τώρα όμως έχουν εξοργισθεί για τα
καλά. Το ζευγάρι δεν τολμά να καθίσει στο
θρόνο. Καταφεύγει έντρομο στην Κόρινθο.
Εκεί αφιερώνουν την “Αργώ” στον Ποσειδώνα. Είναι βλέπεται πάλι παλιά η συνήθεια, οι ποινικοί παραβάτες να είναι οι
πρώτοι στα στασίδια της εκκλησιάς. Η θεία
δίκη όμως δεν τα δέχεται αυτά. Ένα δοκάρι
από την “Αργώ” που έχει σαπίσει αποσπάται· πέφτει στο κεφάλι του Ιάσωνα και τον
σκοτώνει. Πάει η εξουσία, πάνε τα όνειρα
πάει και ο Ιάσωνας χωρίς το δεύτερο σανδάλι.
Τελικά σοφοί οι παλιότεροι, οι κολλημένοι
σε εκείνο που “το άδικον ουκ ευλογείται”
προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να επαναφέρουν την νόμιμη και δίκαιη ευταξία. Πόσο
όμως είχαν κάνει λάθος στην προσπάθεια
τους αυτή, γιατί: «Ουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει». Ό,τι και να κάνεις αποτυγχάνεις γιατί «τίποτα δεν είναι τρομερότερο
από τον άνθρωπο» και ιδιαίτερα από τον άνθρωπο που ξεπουλιέται για την εξουσία.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) Εγκυκλ. “Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα”
2) Ν. Τσιφόρου, “Ελληνική Μυθολογία”
3) Γιαν. Κορναράκη: “Ο Φρίξος, η Έλλη και το
Χρυσόμαλλο Δέρας”, Εβδόμη 16.4.2011
4) Αν. Βόλτη: “Απολλωνίου Ροδίου Αργοναυτικά”,
Εκδ. Καρδαμίτσα
5) “Ελληνική Μυθολογία”, Εκδοτική Αθηνών.
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…Εισβολή των ξένων στην Ελλάδα…
«Η ταπείνωση ενός έθνους σε σημείο να μην μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς στο δρόμο χωρίς το
καρδιοχτύπι μη τυχόν τού τύχει το
απρόσμενο(;) κακό»!
[Από την συνέντευξη του Ν. Κούνδουρου
στο «ΒΗΜΑ της Κυριακής» 3-4-2011]
«…Τέσσερα κτήνη, 4 βάρβαροι που
ούρλιαζαν και βρωμούσαν με έκαναν να δω
την πραγματικότητα», «η Αθήνα είναι μια
ανοχύρωτη πόλη όπου κυριαρχούν ο
φόβος…» «Δεν είναι εύκολο να είσαι
Έλληνας αυτή τη στιγμή. Ή πρέπει να
αποσυρθείς στο σπίτι σου και απλώς να
βλέπεις, σαν παρατηρητής, ή, αν θες να
πάρεις μέρος στα πράγματα, θα πρέπει να
γίνεις πρόσωπο υπό έλεγχο. Όχι της
Αστυνομίας ή της εξουσίας αλλά του
γείτονά σου, του αδελφού σου, της
Ιστορίας…»
O γνωστός αριστερός σκηνοθέτης Nίκος
Κούνδουρος στην συνέντευξή του δήλωσε:

«…Κατά βάθος χαίρομαι για το συμβάν
(εννοεί την ληστεία του πριν 7 μήνες). Το
γεγονός
με
έκανε
να
δω
την
πραγματικότητα.
Είχα
μια
ανόητη
ευαισθησία και γενναιοδωρία με την είσοδο
ή μάλλον την εισβολή των ξένων στην
Ελλάδα. Έλεγα ότι της… ίδιας γης παιδιά
είμαστε, να μπει ο κόσμος στην Ελλάδα, να
ευφρανθεί, να νιώσει ασφάλεια, να φάει,
να πιει ελληνικό νερό. Ε, από την ώρα του
περιστατικού τέρμα όλες αυτές οι
εφηβικές μαλακίες. Τέσσερα κτήνη, 4
βάρβαροι που ούρλιαζαν και βρωμούσαν
και φορούσαν μάσκες με έκαναν να δω την
πραγματικότητα. Εκείνο το «μην τον
κρατάς, πνίξ’ τον τον πούστη» που φώναζε
ο μόνος που άκουσα να μιλάει τσάτραπάτρα ελληνικά, …τι το θέλανε;
»Από εκεί κινήθηκε ένας μηχανισμός από
σκέψεις μου, που πέταξε έξω από την Ελλάδα όλους τους μετανάστες. Δεν είναι
σωστό όμως και ως κοινωνική συμπεριφορά
η Ελλάδα να ανοίγει τις πόρτες της, σαν
την που_άνα που ανοίγει τα πόδια της:
1.400.000 ξένοι μέσα στη χώρα; Το 15% της

χώρας μετανάστες; Πόσοι Έλληνες μπορούν να απορροφήσουν αυτό το νούμερο;
Και όμως έγινε…
»Δεν ήθελαν μόνο να κλέψουν. Ήθελαν να
σκοτώσουν. Έναν άλλο γείτονα τον έπνιξαν
με μαξιλάρι. Εγώ μόλις γλίτωσα... Είδα μια
εκδικητικότητα φυλετική, ταξική, κοινωνική,
εθνική… Ήταν μίσος…
»Μετά το επεισόδιο βρέθηκα στο αυτοκίνητο φίλου. Ήρθε ένας Πακιστανός να καθαρίσει τα τζάμια. Του λέει ο φίλος “όχι”.
Εγώ, που είχα περάσει την περιπέτεια, του
λέω “δώστου κάτι του νεαρού, δεν πειράζει”. Του έδωσε ένα κέρμα. Το παίρνει ο Πακιστανός, το κοιτάζει και μας το πετά στα
μούτρα. Πήδηξα έξω, τον έπιασα από τον
σβέρκο και τον έσυρα με κακία, με ένα
μίσος, στο αυτοκίνητο και του ‘πα “βρες το”.
»Από πίσω ο κόσμος έβλεπε την εικόνα
ενός λευκού που έσερνε έναν φουκαρά Πακιστανό σαν να ήταν σκύλος. Η εντύπωση
πού έδωσα ήταν ότι η λευκή ράτσα ταλαιπωρούσε έναν φουκαρά πακιστανό σκύλο.
Και όμως συνέβαινε το ανάποδο. Η παρεξήγηση είναι μέσα στη ζωή μας.

Γράφει ο σκηνοθέτης
Nίκος Κούνδουρος
»Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω το
περιστατικό που έζησα κακιά στιγμή, αλλά
έτσι θα το εξευτέλιζα. Δεν ήταν σαν το
τραμ που με πάτησε στον δρόμο εξαιτίας
μιας αδεξιότητάς μου. Ήταν το γέννημα
ενός στάτους πολύ ευρύτερου που
κυριαρχεί σε όλη την Ελλάδα. Η ταπείνωση
ενός έθνους σε σημείο να μην μπορεί να
κυκλοφορήσει κανείς στο δρόμο χωρίς το
καρδιοχτύπι μη τυχόν του τύχει το
απρόσμενο κακό. Όπως μου είπε ο
αστυνομικός διευθυντής που με βρήκε
τότε, “η Αθήνα είναι μια ανοχύρωτη πόλη
όπου κυριαρχούν ο φόβος, η ανησυχία και
το απρόσμενο”…

Το ...«περιστατικό»
Έλεγαν οι παλιοί: «Βγήκε η πομπή στις στράτες να πομπέψει τους διαβάτες». Τη βδομάδα που μας πέρασε, βγήκε
παγανιά η φρίκη στο κέντρο της εξαθλιωμένης Αθήνας, αντάξιας πρωτεύουσας ενός ντροπιασμένου κράτους κι ενός
λαού κατά πλειονότητα ανάξιου της Ελλάδος. Χαράματα
Τρίτης, στην κεντρική συνοικία Καμπούλ της ελληνικής
πρωτεύουσας –πρώην πλατεία Βικτωρίας– δολοφονήθηκε
από ανθρωπόμορφα, λαθρο-εισαγόμενα θηρία ένας από
εμάς. Θα μπορούσε να ήταν ο οποιοσδήποτε από εμάς. Στη
μέση του δρόμου σκοτώθηκε, για να του πάρουν μιά βιντεοκάμερα που κρατούσε. Λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι
του, ενώ πήγαινε να πάρει το αυτοκίνητό του, για να μεταφέρει στο μαιευτήριο την ετοιμόγεννη στο δεύτερο παιδάκι
τους γυναίκα του. Το πώς άντεξε η τραγική γυναίκα το
θέαμα του κατασφαγμένου άντρα της, μόνο αυτή το ξέρει
κι Εκείνος που οπλίζει τις γυναίκες με απίστευτη δύναμη
όταν πρόκειται να φέρουν στον κόσμο ζωή.
Πρόσθετη ατυχία για τον αδικοχαμένο συμπατριώτη μας
στάθηκε η ώρα της επίθεσης, αφού λίγο πριν τις πέντε το
πρωί, μόνο οι ενεδρεύοντες θηρευτές μας ήταν ακροβολισμένοι σ’ εκείνο το σημείο, μήπως και φανεί κάνα θήραμα,
όπως και φάνηκε. Όμως μη νομίσετε ότι πολύ διαφορετική
θα ήταν η εξέλιξη, αν η επίθεση των σκυλανθρώπων είχε
γίνει μέρα μεσημέρι. Διότι στις πάμπολλες παρόμοιες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του αθηναϊκού κέντρου,
όπου τα θύματα, συνήθως γυναίκες και ηλικιωμένοι, χάνουν
μόνο χρήματα, αντικείμενα κι ένα κομμάτι από την αξιοπρέπειά τους, πάλι μόνοι κι αβοήθητοι διασύρονται εν μέσω
αδιάφορων, άψυχων και άβουλων συμπολιτών μας, περιφερόμενων νεκροζώντανων ζόμπι, που κοιτάζουν το ...«περιστατικό» με τα σπινθηροβόλα μάτια του βοδιού που
μασουλάει το χορταράκι του κι ανοίγουν το βήμα τους για
ν’ απομακρυνθούν.
Δολοφονήθηκε ο άνθρωπος για μιά βιντεοκάμερα φορτισμένη με τη λαχτάρα του ν’ απαθανατίσει τη γέννηση του
δεύτερου παιδιού του. Σ’ ένα χρόνο, η χήρα του θα πρέπει
να σταθεί την ίδια μέρα στο ετήσιο μνημόσυνό του και στα
πρώτα γενέθλια του νεογέννητου μωρού τους. Στο πολύ

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
κοντινό μέλλον θα μας σκοτώνουν, μέρα μεσημέρι, στη
μέση του δρόμου, για δέκα ευρώ, για μισό πακέτο τσιγάρα,
για ένα μισοφαγωμένο κουλούρι. Εκτός κι αν πάψουμε να
είμαστε εύκολοι στόχοι. Ειρήνη ημίν! Όταν έρχεται η ώρα
του φαγητού, το γεράκι δεν επιθυμεί τίποτε περισσότερο
από ένα ειρηνικό περιστέρι.
Η αστυνομία θα πράξει, κατά πάσα πιθανότητα το χρέος
της, αν δεν το έχει ήδη πράξει όταν θα δημοσιεύεται αυτό
το σχόλιο. Άντε λοιπόν και συνέλαβε η αστυνομία τους
δράστες, τους φυσικούς αυτουργούς, και τους παρέπεμψε
στη δικαιοσύνη. Με τους ηθικούς αυτουργούς, όμως, τι θα
γίνει; Ίσως αυτοί, οι ηθικοί, ή μάλλον οι ανήθικοι αυτουργοί, να είναι πιο ένοχοι από τους δράστες. Και είναι πολλοί
πανάθεμά τους. Είναι η απογοητευτική, συντριπτική πλειονότητα του πολιτικού μας κόσμου, που δεν μας κοσμεί,
αλλά μας ασχημαίνει. Είναι η θλιβερή πλειονότητα του κατ’
ευφημισμόν αποκαλούμενου «πνευματικού» μας κόσμου,
του παχυλού και τρυφηλού, που τα τσεπώνει για να μας
αποβλακώνει, να μας ευνουχίζει και να μας αποκοιμίζει.
Είναι οι αρσενοκοίτες των εξωθεσμικών ...«θεσμοί». Είμαστε όλοι εμείς, οι πολλοί στον αριθμό και ολίγιστοι στην
ψυχή, που αφεθήκαμε κι αφιονιστήκαμε να καταπίνουμε τα
απίστευτα, στην αχανή χοάνη τού «δεν βαριέσαι αδερφέ».
Δεν μας έφταναν όλα τ’ άλλα τα κατορθώματά μας τα μεγάλα, αλλά συνεργήσαμε και στην έξωθεν διατεταγμένη
και πειθαναγκαστική μετατροπή της Ελλάδας σε ξέφραγο
αμπέλι, γιατί ήταν πιο φτηνά τα λαθρο-εισαγόμενα εργατικά χέρια και σ’ ότι αφορά κάποιους Έλληνες ήταν πιο
πρόθυμα τα λαθρο-εισαγόμενα γυναικεία πόδια. Αλοίμονο
αδέρφια, μη τυχόν και μας πούνε «ρατσιστές», όσοι τρέφουν έναν λυσσαλέο ρατσισμό κατά των Ελλήνων. Κι έτσι
κοντά στο κάθε ξένης καρυδιάς καρύδι, ξυπνήσανε και τα
δικά μας τα «μπουμπούκια», κοντά στους ξενόφερτους πεινασμένους λύκους, αποθρασύνθηκαν και τα ντόπια τσακάλια, «τι λες ρε; είναι πιο μάγκας ο Αλβανός κι ο Ρώσος από

μένα που είμαι στον τόπο μου; δυό τράπεζες αυτός; δέκα
εγώ, πέντε “προστασίες” αυτός; δεκαπέντε εγώ», ποιόν να
πρωτοπρολάβει και η αστυνομία να προστατέψει από ένα
λαό παθητικών θυμάτων.
Είκοσι μόλις χρόνια πριν, όταν σούφρωνε ο πορτοφολάς,
τον έδερνε όλο το λεωφορείο, αν τον έπαιρναν χαμπάρι.
Κι όταν έτρεχε ο τσαντάκιας να ξεφύγει, ορμούσε στο κατόπι του όλος ο δρόμος κι αν τον έπιαναν, η αστυνομία τον
παρελάμβανε πρησμένο απ’ το ξύλο.
Ημασταν όμως απολίτιστοι τότε. Ενώ τώρα φωτίσανε οι εκσυγχρονιστές ταγοί μας και οι τριτοκοσμικοί εποικιστές μας
τα μαύρα πολιτισμικά μας σκοτάδια. Επιτέλους γίναμε
«πολυ-πολιτισμικοί» αδέρφια, χαρείτε, τα καταφέραμε! Ο
φτωχός και στερημένος ελληνικός πολιτισμός εμπλουτίσθηκε με εξωτικά και ζηλευτά ήθη κι έθιμα.
Φαντασθείτε τι χάναμε τόσα χρόνια που δεν ξέραμε ότι σ’
άλλους πολιτισμούς ανώτερους, κόβουν τις κλειτορίδες
των κοριτσιών κι αγνοούσαμε οι βάρβαροι ότι το ισοδύναμο
μιάς ανθρώπινης ζωής μπορεί να είναι μιά βιντεοκάμερα ή
μιά τυρόπιτα. Αποκτήσαμε επιτέλους άλλον, πιο προηγμένο
αξιακό κώδικα, τόσο ταιριαστό με την Ελλάδα, όσο κι ένας
φερετζές φορεμένος στο άγαλμα της Αθηνάς στα Προπύλαια.
Μου ζήτησες να γράψω κάτι γι’ αυτό το ...«περιστατικό»,
Αλεξάνδρα. Με ρώτησες κι είχαν δακρύσει τα εκφραστικά
σου μάτια: «Πως θα μεγαλώσει αυτό το παιδί, πως θα νοιώσει όταν μάθει πότε και γιατί σκοτώθηκε ο πατέρας του
που δεν θα γνωρίσει, ποιός θα μπορέσει να πει κάτι σ’ αυτό
το παιδί, τι να του πει»;
Όμως, αφού μπορούν ακόμα να δακρύζουν τα μάτια των
νέων μας, αφού δεν καταφέραμε οι απερχόμενοι νεκροζώντανοι με τον σάπιο κόσμο που ετοιμάσαμε για σας, να
νεκρώσουμε τις ψυχές σας, ίσως υπάρχει ελπίδα για την
Ελλάδα, Αλεξάνδρα. Το δάκρυ δεν σημαίνει μόνο τον πόνο.
Μπορεί να σημάνει και την κάθαρση, όταν καθαριστούν με
το δάκρυ οι ψυχές σας από τα άγη μας κι όταν στερέψει το
δάκρυ κι αναβλύσει η οργή σας.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ενα χορευτικό τριήμερο στην Ολλανδία
Τα ΜΑΤ και η ...δουλειά τους
Δεν αντέχω να βλέπω να επαναλαμβάνουν συνεχώς το βίντεο της διαδήλωσης που τα
ΜΑΤ δέρνουν ανηλεώς έναν
διαδηλωτή βγάζοντας πάνω
του όλο το άχτι τους. Μου
σφίγγεται το στομάχι.
Μα πιο πολύ δεν αντέχω να
ακούω τους δημοσιογράφους
να λένε ότι “οκ, κακώς δείραν
έτσι τον διαδηλωτή αλλά κι
αυτοί εντολές εκτελούνε, την
δουλειά τους κάνουνε. Δεν ξέρουμε αν πέταξε κι αυτός κάποια πέτρα πιο πριν”.
Είναι δυνατόν να υπάρχει πολίτης που να πιστεύει ότι τα ΜΑΤ
κάνουν την δουλειά τους, όταν
πετάνε - απρόκλητα όπως παραδεχτήκανε και στα κανάλια
οι ίδιοι δημοσιογράφοι - χημικά, εναντίον εκατοντάδων
διαδηλωτών· ανθρώπων της διπλανής μας πόρτας, της οικογένειάς μας. Όταν χτυπάνε με
μίσος και όχι για να σταματήσουν απλά την οποιαδήποτε
άνομη ενέργεια, έναν άνθρωπο

ΠΡΟΣΕΞΤΕ
σε ποιόν ανοίγετε
την πόρτα...
Ιδιαίτερα προσεκτικοί και
επιφυλακτικοί πρέπει να
γίνουμε όταν ανοίγουμε
την πόρτα του σπιτιού
μας.
Νέους τρόπους εξαπάτησης έχουν βρει οι επίδοξοι ληστές, ώστε να τους
κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη.
Ρίχνουν νερό έξω απ’
την πόρτα του διαμερίσματός σας με ένα
μπουκάλι π.χ. και όταν
το νερό κυλήσει κάτω
από την πόρτα κα μπει
μέσα στο σπίτι, ανοίγετε
να δείτε τι συμβαίνει και
σας περιμένουν απ’ έξω.
Μέχρι τώρα έχουν συμβεί
παρόμοια
περιστατικά
στην Γλυφάδα στην Καλλιθέα και την Νέα Σμύρνη.

που πήγε να φωνάξει για τα δικαιώματά του, που στο κάτω
κάτω για το συμφέρον όλων
μας φωνάζει, ακόμα και του
ΜΑΤατζή...
Η σκηνή που βλέπουμε στο βίντεο, τον ΜΑΤατζή να χτυπάει
ανελέητα με το γκλομπ στο κεφάλι τον νεαρό άντρα πολλαπλές φορές και έναν δεύτερο
ΜΑΤατζή να τρέχει να του καταφέρει κι αυτός μια κλοτσιά
είναι πέρα από κάθε λογική και
πέρα από κάθε άσκηση εργασίας.
Οι διαδηλώσεις που γίνονται
στο κέντρο την κρίσημη αυτή
περίοδο αφορούν την πατρίδα
μας και το μέλλον της και όχι
τα συμφέροντα μιας μερίδας
ανθρώπων. Αν είχαν λίγο
μυαλό αυτοί που στήνουν τις
ασπίδες τους για να αποτρέψουν το πλήθος των διαδηλωτών, έπρεπε την επόμενη
φορά, αντί να τους μπλοκάρουν να τους ανοίξουν τον
δρόμο να περάσουν...

Εκτός από απέραντα πράσινα λιβάδια, αγελάδες, ποτάμια, ποδήλατα στους δρόμους και μπυραρίες, οι
Ολλανδοί έχουν βάλει στη ζωή τους και τη Salsa.
Το τριήμερο 6-7-8
Μαΐου λοιπόν, η Ολλανδία “κουνήθηκε”
σε latin ρυθμούς
αφού στην πόλη
Valkenburg,
στο
Maastricht,
όπου
διοργανώθηκε το
Limburg Salsa Festival, κατέφθασαν χορευτές και λάτρεις
της salsa απ’ όλο
τον κόσμο.
Παρ’ ότι το φεστιβάλ μονοπώλησε
τον
περισσότερο
χρόνο και το ενδιαφέρον μας, δεν χάσαμε την ευκαιρία να νοικιάσουμε
ποδήλατα και να περιηγηθούμε στο όμορφο Valkenburg που συνδυάζει άψογα τη φύση με τη ζωή μιας
πόλης. (Σημειωτέον δεν είχε ποδηλατόδρομους,
αλλά είχε πάρα πολλά ποδήλατα!).
Παραδοσιακά σπιτάκια με τριγωνικές σκεπές, πολύ
πράσινο, ποτάμια, ήχοι από πουλιά άγνωστα σε μας

και …μπυραρίες, πολλές μπυραρίες συνθέτουν το
σκηνικό της πόλης, που μας φιλοξένησε τις τρεις
αυτές μέρες.
Την “ήρεμη” κουλτούρα των Ολλανδών
ήρθαν
να
“ταράξουν” οι λατίνοι
χορευτές που συμμετείχαν στο φεστιβάλ, αλλά και η
ελληνική συμμετοχή
που ήταν μεγάλη.
Από τη σκηνή πέρασαν μεγάλα χορευτικά ονόματα, όπως
ο Francisco Vasques
- δημιουργός του LA
στυλ salsa που χορεύεται σε όλο τον
κόσμο, η Melissa Fernandez και οι African Jet, ενώ συμμετείχαν για 3η συνεχή χρονιά, με μεγάλη επιτυχία, οι Miler & Ηλέκτρα,
αυτή τη φορά μαζί με την χορευτική τους ομάδα
Fuerza Azteca.

Ο άνθρωπος χωρίς πρόσωπο
Τρία χρόνια μετά κατάφερε να κυκλοφορήσει ξανά δημόσια ο Ντάλας Γουάινς, ο πρώτος
ασθενής που υποβλήθηκε σε ολική μεταμόσχευση προσώπου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο 25χρονος Τεξανός, στις 30 Μαρτίου υποβλήθηκε
σε μία δεκαπεντάωρη χειρουργική επέμβαση με
στόχο την αποκατάσταση των τραυμάτων που προκλήθηκαν από ηλεκτροπληξία το 2008 και όπου το
πρόσωπό του είχε καεί ολοσχερώς.
Ο γιατρός που ανέλαβε την περίπτωση του Ντάλας,
ανακοίνωσε πως ο ασθενής δεν έχει ανακτήσει πλήρως τη λειτουργία των νεύρων και των μυών, αλλά
πως όλοι ευελπιστούν ότι η κατάστασή του θα βελτιωθεί.
Ο Ντάλας Γουάινς, έχει υποβληθεί σε δεκάδες εγχειρίσεις από το 2008, προκειμένου να ξαναποκτήσει πρόσωπο, ενώ η επέμβαση της μεταμόσχευσης χρηματοδοτήθηκε από το στρατό των ΗΠΑ, με την αιτιολογία ότι ελπίζει το
αποτέλεσμα της εγχείρισης να συμβάλει στη θεραπεία πολλών στρατιωτών που έχουν
υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.
Οι αισθήσεις του δεν έχουν ανακτηθεί πλήρως και δυστυχώς απ’ ότι δήλωσαν οι γιατροί,
δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την όρασή του. Παρ’ όλα αυτά, ο Ντάλας Γουάινς, με
την ψυχική δύναμη που τον διακρίνει, τόνισε ότι η ανάκτηση της όσφρησής του, η δυνατότητα να μυρίσει και να αναπνεύσει ξανά από τη μύτη του, ήταν το καλύτερο κομμάτι της
ανάρρωσής του.
Περιέγραψε χαρακτηριστικά πως «συνειδητοποίησα ότι ανέκτησα την όσφρηση μου όταν μία
νοσοκόμα έφερε ένα λουλούδι στο δωμάτιο του νοσοκομείου. Η μυρωδιά της ζωής, η μυρωδιά ενός φυτού και το να ξέρω ότι θα μπορώ να μυρίσω ξανά ένα λουλούδι ή κάτι παρόμοιο,
ήταν κάτι το υπέροχο για μένα», είπε.

Miler Rodriguez - Ηλέκτρα Βενετσάνου, Αλέξανδρος Πρόβιας Διονυσία Μάτσα, Γιώργος Γερόνικος - Εύη Παπαδάκη και Διονύσης Τσαμαδός - Λιάνα Καλαντζή.

Miler Rodriguez - Ηλέκτρα Βενετσάνου.

Πάνω από 50 χορευτικά σεμινάρια, 3 βραδιές γεμάτες show και ένα πισίνα πάρτυ έκπληξη την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, ήταν αυτά που απόλαυσαν
όσοι είχαν την τύχη να το παρακολουθήσουν.
Επόμενος προορισμός μας το Παρίσι.
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Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ»
δήλωσε με έμφαση ο Δήμαρχος Χρήστος Μάρκου
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Χρήστος Α. Μάρκου αντέδρασε έντονα στην ανακοίνωση του Υπουργείου
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης για την θέση του
Δήμου του στην λίστα των
υπερχρεωμένων Δήμων της
χώρας και μάλιστα στο “κόκκινο”.
«Είναι άδικη, εξωπραγματική
και εξυπηρετεί σκοπιμότητες,
ενώ ταυτόχρονα ζημιώνει την εικόνα του νέου καλλικρατικού Δήμου, που τόση προσπάθεια γίνεται για
την ανασυγκρότησή του», δήλωσε ο Δήμαρχος και
επεσήμανε ιδιαίτερα ότι ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος:
― Δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη δανειακή υποχρέωση.
― Η παλαιά οφειλή του πρώην Δήμου Αρτέμιδος
προς την ΕΥΔΑΠ έχει μπει στη διαδικασία της αποπληρωμής μετά από συμπεφωνημένη ρύθμιση και
ταυτόχρονα αναμένεται η υπογραφή ενός μνημονίου

διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου του Δήμου.
― Η σχέση των συνολικών οφειλών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος και των τακτικών εσόδων με ημερομηνία 31-12-2010 είναι η ακόλουθη:
1α. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
0
1β. ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ:
8.203.706,10
1γ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΥΔΑΠ: 2.843.753,28
1δ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ:
890.258,00
1 ε. ΦΟΡΟΙ:
55.606,27
1στ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:
157.303,96
1ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
1.824.843,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:
13.975.471,11
2 α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ:
2β. ΣΑΤΑ 2010:
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΑΤΑ:

15.197.039,00
841.054,00
16.038.093,00

του ΣΥΝΟΛΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ των ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ είναι
0,87
προς τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ την ΣΑΤΑ
Κι αυτή η σχέση αποτυπώνει την πραγματικότητα που
οφείλει το Υπουργείο Εσωτερικών να αποκαταστήσει, κατάληξε ο Δήμαρχος.

οι αναγνώστες γράφουν
ΓΙΟΡΤΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΕΟΤ ΒΑΡΚΙΖΑΣ
μία αφηγηματική ιστορική αναδρομή
Ορμώμενη από το πρόσφατο άρθρο της «Εβδόμης»
στο φύλλο της 7ης Μαΐου, που αναφέρεται στην 25η
Γιορτή Λουλουδιών στην Ακτή του ΕΟΤ στην Βάρκιζα, θέλω να σας μεταφέρω λίγα απ’ όσα διαδραματίστηκαν το 1987, όταν δειλά – δειλά ξεκινούσε η
πρώτη έκθεση λουλουδιών. Υπάλληλος του ΕΟΤ
τότε και του Δήμου σήμερα, φορτισμένη από μυρωδάτες θύμησες και πολύ ωραίες αναμνήσεις, θα
ήθελα να αναφερθώ στους εμπνευστές και διοργανωτές της πρώτης αυτής γεμάτης χρώματα και μυρωδιές γιορτής.
Απώτερος σκοπός όλων μια ανθοκομική έκθεση στα
νότια προάστια.
Έως τότε λειτουργούσαν, η Έκθεση της Κηφισιάς και
τα ανθεστήρια της Ν. Φιλαδέλφειας.
Η περιοχή της Βάρκιζας, παραθεριστική ακόμα τότε,
έπεφτε σχεδόν σε χειμερία νάρκη τους χειμωνιάτικους μήνες.
Ανήσυχο πνεύμα ο Δήμαρχος κ. Κ. Μπαγλατζής επιζητούσε νέες δράσεις για να τονώσει οικονομικά και
πολιτιστικά την περιοχή.
Διευθυντής της ακτής Βάρκιζας, με μακρά θητεία
στον ΕΟΤ ήταν την εποχή εκείνη ο Ηλίας Πουλάκος,
άνθρωπος με φρέσκιες ιδέες, ακούραστος και πληθωρικός σε τόλμη, με καλαισθησία και γούστο, αποφασίζει να προχωρήσει με το οποιοδήποτε κόστος σ’

αυτό που οραματίστηκε. Και ειλικρινά εργάστηκε
χωρίς ρολόι στο χέρι, χωρίς ωράριο, χωρίς όρια, μα
με απεριόριστες αντοχές!

Οι πρωτεργάτες. Δεξιά ο Ηλίας Πουλάκος που τον γράψαμε κατά λάθος δημοτικό υπάλληλο ενώ ήταν διευθυντής της Ακτής Βάρκιζας και αριστερά ο Αντιδήμαρχος
Ελ. Αργυρουδάκης

Με την υπόσχεση του Δημάρχου ότι θα είναι στο
πλευρό του και με την υποστήριξη του Δ/ντη εκμετάλλευσης του ΕΟΤ κ. Γ. Στράτου η πρώτη Γιορτή
Λουλουδιών ήταν πια γεγονός.
Οι υπάλληλοι της ακτής και όλο το τεχνικό και εργατικό προσωπικό του Δήμου της Βάρης, εργάστηκαν
για περισσότερο από 2 μήνες από το πρωί ως το

βράδυ, ώστε το αποτέλεσμα να δικαιώσει την ιδέα!
Πρωτεργάτης ο σημερινός Αντιδήμαρχος Βάρης
Λευτέρης Αργυρουδάκης.
Παραμονή Πρωτομαγιάς του 1987 και δεν έπεφτε
ούτε καρφίτσα στην κυριολεξία στην Ακτή! Η κούρασή μας και οι κόποι μας, σίγουρα δεν πήγαν χαμένοι και είμαστε πολύ υπερήφανοι. Είχαμε και εμείς
βάλει το μικρό μας λιθαράκι στο χτίσιμο και στην καθιέρωση αυτής της προσπάθειας.
Ο κόσμος φάνηκε να αναζητούσε κάτι νέο στην περιοχή.
Στις 17 ημέρες που διήρκησε η γιορτή, χιλιάδες κόσμος την επισκέφθηκε για να θαυμάσει τα πολύ
ωραία λουλούδια του Συνεταιρισμού Φυτωριούχων
Αττικής, που ήταν και ο τρίτος φορέας διοργάνωσης
της έκθεσης.
Καθιερώθηκαν εκδηλώσεις, συναυλίες και δρώμενα
για παιδιά.
Το στεφάνι που κοσμούσε και συνεχίζει να κοσμεί
την διαφήμιση και την αφίσα της έκθεσης, σήμα κατατεθέν της εκδήλωσης, το φιλοτέχνησε ο νεαρός
τότε συνάδελφος του ΕΟΤ Σπύρος Παυλίδης.
Νοσταλγώ εκείνες τις ημέρες, που σαν εργαζόμενη
υποδεχόμουν τον κόσμο περήφανη κι ευτυχισμένη
στην πολύχρωμη μοσχομύριστη ακτή της Βάρκιζας,
και χαίρομαι που κάτι που ξεκίνησε τότε με αγάπη
και μεράκι, κατάφερε να κρατηθεί ως σήμερα έστω
και αν η περιοχή έχει πλήθος φυτώρια που λειτουργούν καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου!
Φετοκάκη Μαρία
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Παραλιακή ακτή Αγίου Δημητρίου
μια πανέμορφη ελεύθερη ακρογιαλιά
Μία από τις ωραιότερες ελεύθερες παραλίες του Σαρωνικού, αποκαλύφθηκε
για μένα πριν από δύο περίπου εβδομάδες, όταν βρέθηκα εκεί.
Είχα πάει πριν πολλά χρόνια, αλλά είχα
φύγει γιατί ήταν μία ανοιχτή χωματερή,
γεμάτη μπάζα και σκουπίδια.
Τώρα λοιπόν βρήκα μία παραλία φροντισμένη, με δεντράκια και μία ψιλή ψιλή άμμο. Βρήκα ρακετίστες να έχουν

κάνει ομάδα και να παίζουν.
Εκεί και μια ξύλινη καντίνα για την εξυπηρέτηση των λουομένων· και χημικές
τουαλέτες.
Και όλη αυτή την φροντίδα και την καθαριότητα δεν την κάνει ο Δήμος, αλλά ο μισθωτής της καντίνας, όπως μας είπαν και
οι λουόμενοι που βρήκαμε εκεί, αλλά και
όσοι είναι μόνιμοι φυσιολάτρες.
Η παραλία αυτή φτιάχτηκε χρόνο με το

χρόνο· κανείς δεν ήθελε να πλησιάσει
λόγω της βρωμιάς. Πολλοί κάτοικοι που
μένουν σχεδόν απέναντι δεν έχουν κατέβει ποτέ στην ακτή!
Ο Δήμος, ως κοινόχρηστο χώρο, μίσθωσε την καντίνα για πρώτη φορά
πριν οκτώ χρόνια, και τη μίσθωνε κάθε
χρόνο με απευθείας ανάθεση για την
καλοκαιρινή περίοδο.
Η νέα Δημοτική Αρχή, μάλλον συνεχίζει στην πεπατημένη της προηγούμενης. Δεν προχωρεί σε διαγωνισμό της
μίσθωσης, αλλά την μίσθωσε με απευθείας ανάθεση σε άλλον μισθωτή.
Υπόψιν ότι στον “Καλλικράτη” είναι
πολύ πιο αυστηροί στην εφαρμογή των
νόμων και μας κάνει εντύπωση πώς
πήρε τέτοια απόφαση ο Δήμαρχος. Δεν
μπορείς να μισθώσεις κοινόχρηστο
χώρο με οικονομικό αντίκρισμα και με
απευθείας ανάθεση.
Και γιατί να μην κάνει τη διαφορά· να
προχωρήσει σε πρόχειρο διαγωνισμό
και όποιος ήθελε ας συμμετείχε. Οπως
μας είπε ο παλιός μισθωτής, δεν είχε
ενδιαφερθεί ποτέ κανένας για τη συγκεκριμένη καντίνα.
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Κρωπίας, θεωρούμε ότι ερ-

Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή:

«Όταν ανθίζουν πασχαλιές»
Συναυλία στο Σαρωνικό
Συναυλία – αφιέρωμα στον αξέχαστο μουσικοσυνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο
«Όταν ανθίζουν πασχαλιές» πραγματοποιήθηκε (30/4) στο Δήμο Σαρωνικού.
Η Χορωδία και Ορχήστρα Νέων «ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ» ερμήνευσε τις πιο σημαντικές στιγμές της δισκογραφικής του πορείας,
μεγάλες επιτυχίες από προσωπικούς του
δίσκους, όπως «Οι ελεύθεροι και ωραίοι»,

τραγούδια που αγαπήθηκαν από τον
κόσμο, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του μουσικόφιλου κοινού που κατέκλυσε την αίθουσα και ιδιαίτερα
ενθουσιώδη και κολακευτικά σχόλια για
την άριστη εκτέλεση του ρεπερτορίου της.
Μετά το τέλος της συναυλίας, ανέβηκε
στη σκηνή ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου,
ο οποίος συνεχάρη τα μέλη τους «Χαρτα-

«Ένας κόμπος η χαρά μου», «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», και πολλά άλλα γνωστά

ετούς» και το μαέστρο Αιμίλιο Γιαννακόπουλο.

μήνευσε

λάθος

την

ΚΥΑ

αρ.1038460/2439/Β0010/29-4-2009 (Κοινή
Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών –
Οικονομίας & Οικονομικών) (φ792), που

σημειωνει ότι «παραχωρήθηκε απ΄ευθείας, το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλών κλπ στους Ο.Τ.Α.». Η απόφαση
μιλάει ξεκάθαρα για απλή παραχώρηση
και όχι για μίσθωση με οικονομικό αντίκρισμα.

Κατόπιν τούτων ο παλιός μισθωτής
προσέφυγε στην Περιφέρεια και περιμένουμε με ενδιαφέρον την κατάληξη
της υπόθεσης.
Αννα Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ

14 ΜΑΪΟΥ 2011 - ΣΕΛΙΔΑ 13

“Είμαστε στην πρώτη κατηγορία των πλέον υπερχρεωμένων
Δήμων και θα δεχθούμε τα πιο σκληρά μέτρα”
διαπίστωσε με πίκρα ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου σε συνέντευξη τύπου
Οργανωτική και διοικητική διάλυση του Δήμου σε όλους τους τομείς.
Ο ένας στους τρεις δημότες δεν πλήρωνε το νερό του.
Δεν εισέπρατταν τα λατομικά τέλη επί σειρά ετών.

πλήρωνε! Και όπως μας είπαν κάτοικοι που
συζητήσαμε στο καφενείο, οι μεγάλοι δεν
πλήρωναν!

Λατομικά τέλη

Τα πάντα από την αρχή στο Δήμο!
Επίσης ο Δήμος έχει ανεισπρακτα λατομικά τέλη, παρά το ότι τα Λατομεία κέρδιζαν πολλαπλάσια εκατομμύρια ευρώ.
Σημερα τα ανείσπρατα ανέρχονται στα 8,5
εκατομμύρια €. Ηδη έχουν αναθέσει την
υπόθεση σε δικηγορικό γραφείο.
Δύσκολο είναι να εισπραχθούν αν λάβει
κανείς υπόψιν ότι το ένα Λατομείο έχει
ήδη πτωχεύσει (Μαλέας), ενώ το δεύτερο
(Σταύρου) έκανε μία πρόταση που, όπως
είπε ο Δήμαρχος, «αν την αποδεχόμασταν
θα είμασταν όλοι υπόδικοι».
Τα χρέη του Λατομείου Σταύρου ανέρχονται στα 4,5 εκατομ.€

Προβληματισμένος μα και αισιόδοξος. Πικρές διαπιστώσεις για τη διαχείριση του
Δήμου από τις προηγούμενες Δημοτικές
αρχές· 165% τα χρέη και το μεγαλύτερο
μέρος από την ύδρευση. Αλλά θα βάλουν
πλάτη για να τα καταφέρουν.
Πολλά ακούστηκαν στη συνέντευξη τύπου
που παραχώρησε ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης για να ενημερωθεί και ο Τύπος και οι κάτοικοι για την δεινή
οικονομικη θέση στην υποία υποχρεωτικά
βρίσκεται ο Δήμος, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου, το οποίο θα επιβάλλει και ένα τύπο μνημονίου στους
υπερχρεωμένους Δήμους.
Τα νούμερα αδιάψευστα όπως τα κατέθεσε
ο Δήμαρχος:
11,8 εκατ. € είναι ο αριθμητής του κλάσματος
18 εκατ. € ο παρονομαστής
16,5 το χρέος.
Χρέη από δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠ&Δ) κυρίως. Και 9
εκατομμύρια € χρωστούμενα στην
ΕΥΔΑΠ. Πάνω από 50% της συνολικής
οφειλής του Δήμου!
«Αν η ΕΥΔΑΠ ήθελε να ενεργοποιήσει το
κατασχετήριο που ήδη έχει στείλει στο
Δήμο, θα γινόμασταν ο πρώτος Δήμος
που θα είχαμε μισθωμένο Δημαρχειο»,
ήταν τα δραματικά λόγια του Δημάρχου.
Και γίνονται ακόμη πιο δραματικά, αν σκεφθεί κανείς ότι το 2012 το πιθανότατο
είναι ότι η ΕΥΔΑΠ θα είναι σε ιδιωτικά
χέρια...

Τι μας υποχρεώνουν
Οπως ανέφερε ο Δήμαρχος περιμένουν
ορκωτό λογιστή που θα ελέγξει όλα τα
στοιχεία. (Παρεπιπτόντως ο Δήμαρχος
όταν ανέλαβε είδε τα “μαύρα σύννεφα” και
εγκατέστησαν μόνοι τους ελεγκτή, ο
οποίος ελέγχει τα οικονομικά στοιχεία της
Δημοτικής Επιχείρησης).
Θα γίνει έκθεση αξιολόγησης που θα πάει
στο Υπουργείο Οικονομικών και σε δύο
μήνες πρέπει να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα εξυγίανσης. Αν δεν γίνει μέσα στο
δίμηνο από το Δήμο, τότε αναλαμβάνει το
Υπουργείο να το επιβάλλει.
Σε τρισήμισυ χρόνια πρέπει να εξοφλήσει
ο Δήμος 18 εκατομμύρια €.

ο δημότης πληρώνει το νερο πιο ακριβά».
Σε ερώτησή μας γιατί δεν δίνετε το δίκτυο
τότε, ο δήμαρχος απάντησε ότι θα προσπαθήσουν να βρουν την πιο ορθή λύση.
Πολύς ο κόσμος στην αίθουσα, μαγκωμένος
άκουγε τα κακά μαντάτα για την πόλη που
αγαπούν και έχουν διαλέξει να ζήσουν.
«Οι δυσκολίες χαλυβδώνουν τους ανθρώπους. Αυτή η αδυναμία που βρέθηκε ο
τόπος μας θα είναι για κάτι καλύτερο», ήταν
τα λόγια μιας δημότισσας που πραγματικά
μας συγκίνησε.

Ολα από την αρχή!
― Στο διάστημα αυτό δεν μπορεί να γίνει
κανένα έργο από εθνικούς πόρους. Μοναδική διέξοδος το ΕΣΠΑ, ενώ το ΣΑΤΑ θα
χρηματοδοτεί το έλλειμμα.
― Πάγωμα και απαγόρευση οποιασδήποτε
πρόσληψης ακόμη και για έκτακτους για
τις ανάγκες του Δήμου.
― Πάσης φύσεως εκδηλώσεις και χρηματοδοτήσεις αθλητικών φορέων.
― Απαγορευονται ακόμη και οι χρηστικού
περιεχομένου ανακοινώσεις του Δήμου
στον Τύπο.
Οσον αφορά το καθεστώς που περιήλθε ο
Δήμος τον θεωρούμε άδικο από δύο πλευρές, τόνισε ο Δήμαρχος και εξήγησε:
Η συμμετοχή της Τ.Α. στο συνολικό χρέος
που έχει η χώρα μας δεν φθάνει ούτε
0,1%.
Το 99% του χρέους της χώρας δεν αφορά
την Τ.Α.
Η Ελλάδα είμαστε η 26η χώρα με χρέος
στην Τ.Α. σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Κακοδιαχείριση και μεροληψία
Πέραν αυτού όμως δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς μελετώντας τα νούμερα
ότι οι δύο προηγούμενες θητείες του Φώτη
Μαγουλά, ιδιαίτερα της ύδρευσης έβαλαν
τη “θηλιά” στο Δήμο.
Χρέος προς ΕΥΔΑΠ:
2002
533.000 €
2006
1,5 εκατ. €
2010/31.12
9.011.476 €
Δηλαδή δεν εισέπρατταν από τους δημότες το νερό που κατανάλωναν επί σειρά
ετών. Ο ένας στους τρεις δημότες δεν

Αυτό που μας έχει κουράσει περισσότερο
όλο αυτό το διάστημα, ψυχικά, όσο κι αν
σας φανεί παράξενο είναι η οργανωτική
και διοικητική διάλυση του Δήμου σε
όλους τους τομείς, εξήγησε ο Δήμαρχος.
Αρχίσαμε τα πάντα από την αρχή, αγώνα
δρόμου για να ξαναστήσουμε το Δήμο!
Αρνητικό είναι το ισοζύγιο και στην τράπεζα γης του Δήμου.
Εξαιρετικά δύσκολο να καλύψουμε σε 3,5
χρόνια το χρέος του Δήμου!

Ο παλιός Δήμαρχος Νίκος Κατσίκης δήλωσε ότι «είναι πολυτέλεια η αντιπολίτευση πλέον» και έθεσε τις δυνάμεις του
στην υπηρεσία του Δήμου.

Να δοθεί το δίκτυο στην ΕΥΔΑΠ
Σε ερώτησή μας τί κερδίζει σε ετήσια βάση
από την ύδρευση ο Δήμος, η απάντηση του
Δημάρχου μας εξέπληξε: «Κανένα κέρδος·
απλά έμπαινε ζεστό χρήμα στο ταμείο. Και

Ελπιδοφόρα μηνύματα για να μπορέσει και
η Δημοτική Αρχή να πάρει κουράγιο να
βάλει περισσότερη πλάτη και η πόλη να μη
γονατίσει...
Αννα Μπουζιάνη
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Ο Δήμος Κρωπίας, όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας βρίσκεται στο “πορτοκαλί”, στην είσοδο δηλαδή μιας μνημονιακής οικονομικής πολιτικής, που θα του επιβληθεί άνωθεν. Το θέμα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο της 10/5, ενημερωτικά μετά την ολοκλήρωση της ημερήσιας
διάταξης, μετά από αίτημα του Αρ. Γκίκα. Πέραν τούτου οι δημοτικές ομάδες των συνδυασμών της πλειοψηφίας και της μείζονος μειοψηφίας κυκλοφόρησαν ανακοινώσεις, τις οποίες παραθέτουμε ασχολίαστα. Ρεπορτάζ για το θέμα παρουσιάζουμε στη σελίδα 11.

Ανακοίνωση
Με οργή και κοινωνικό θυμό, ο κόσμος
του Κορωπίου αντέδρασε στην πρόσφατη ανακοίνωση του Υπ. Εσωτερικών,
που κατατάσσει προσωρινά τον Δήμο
μας, έστω και στην προτελευταία θέση,
στους υπερχρεωμένους Δήμους της
χώρας.
Η λαϊκή εντολή που μας δόθηκε ήταν
πράγματι σοφής και δίκαιη. Όμως δεν περίμενε ο κόσμος του Κορωπίου ότι η οικονομική μας θέση θα ήταν τόσο
επιβαρημένη, όσο εμείς υποστηρίζαμε
προεκλογικά. Ως υπεύθυνη παράταξη,
από την περίοδο της αντιπολίτευσης
κρούαμε τον κώδωνα το κινδύνου για την
κακοδιοίκηση και την κακοδιαχείριση στα
οικονομικά του Δήμου. Αντί να λάβει η

τότε διοίκηση της «Αναγέννησης»
μέτρα, μάς έλεγαν ότι ανατρέπαμε την
οικονομική επιστήμη και ότι όλα ήταν
υπερβολές και μικροπαραταξιακές εμμονές. Σήμερα, που γίναμε δημοτική αρχή,
από τους πρώτους μήνες διαπιστώθηκε
ότι παραλάβαμε έναν Δήμο οικονομικά,
αλλά και διοικητικά «ναρκοθετημένο».
Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο:
ότι με βάση τα στοιχεία της 31.12.2010
είμαστε σε όρια υπερχρέωσης. Μπορεί
να υπάρχουν διαφωνίες για τη μεθοδολογία της κατάταξης που επιχειρεί το
Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά αυτό δεν
αλλάζει τη δεινή οικονομική κατάσταση
του Δήμου η οποία, από 1.1.2011, βάσει
προσωρινών στοιχείων, και όπως αυτή
την περιέγραψε ο Δήμαρχος Κρωπίας
Δημήτρης Κιούσης σε τοπική εφημερίδα,
είναι η εξής:
Τραπεζικός δανεισμός:
4 εκατ. €
Ανεξόφλητα τιμολόγια: 7.699 εκατ. €
Εργασίες που έγιναν τα παρελθόντα έτη
και είναι ατιμολόγητες:
3 εκατ. €

12/05/2011
Αγαπητοί συμπολίτες
Τα μέλη της Δημοτικής ομάδος της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ», με έκδηλη λύπη και προβληματισμό, διαβάσαμε την ανακοίνωση της
Δημοτικής ομάδας του συνδυασμού «Κορωπί – Νέο Ξεκίνημα»
για τα οικονομικά του Δήμου μας.
Δυστυχώς, ο Δήμαρχος και η Δημοτική του ομάδα αποδεικνύουν με τις ενέργειές τους, ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη
λαϊκή εντολή που πήραν προκειμένου να διοικήσουν τον Δήμο
μας, και συνεχίζουν διακατεχόμενοι ακόμα από το σύνδρομο
της «Αντιπολίτευσης», να διαδίδουν συνεχώς ανακρίβειες και
ψεύδη.
Στις 10/05/2011 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Σε αυτό αναλύθηκε από τον κ. Δήμαρχο ότι το
χρέος του Δήμου δεν αντιστοιχεί στο 101% των τακτικών του
εσόδων όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών
αλλά κυμαίνεται στο 86% περίπου, αφού αφαιρεθούν κάποιες
υποχρεώσεις.
Κατόπιν αυτού περιμέναμε από τον κ. Δήμαρχο να εκδώσει σχετική ανακοίνωση προκειμένου, αφενός μεν να ενημερωθούν επίσημα οι συμπολίτες μας, αφετέρου δε να διαμαρτυρηθεί
ζητώντας αποκατάσταση της αλήθειας από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως για παράδειγμα έχουν πράξει ΣΥΝΕΤΑ οι Δήμαρχοι Αμαρουσίου με χρέος 284%, Σπάτων – Αρτέμιδος με
χρέος 209%, Κορυδαλλού με χρέος 163% και Αγίας Βαρβάρας
με χρέος 143% με ανακοινώσεις τους σε σχετικές ιστοσελίδες.
Δυστυχώς ο Δήμαρχος αντί αυτού και στην προσπάθειά του να
υποστηρίξει την ψευδή εικόνα «της καμένης γης» στο Δήμο
μας, που επικαλείται διαρκώς, προέτρεξε με επιπόλαιο τρόπο
να εκδώσει ανακοίνωση μέσω της Δημοτικής του ομάδας με την
οποία όχι μόνον δεν προσπαθεί να διασφαλίσει τα συμφέροντα
του Δήμου ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση, αλλά κινδυνεύει να

Δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων προς Δήμο
(προμηθευτές, ατυχήματα, προσωπικό, μελέτες): περίπου
15.828 εκατ. €
Ανεξόφλητα Πνευματικού Κέντρου
(Σφήττεια 09-10 κλπ)
210.501,93 €
Διεκδικήσεις Δήμου Κρωπίας μέσα από δικαστικές διαδικασίες προς τρίτους: 3 εκατ. €.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η δημοτική
ομάδα «Kορωπί-Νέο Ξεκίνημα», καλεί το
Δήμαρχο Κρωπίας Δημήτριο Κιούση να
προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να
αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους (Δήμαρχος και αρμόδιοι αντιδήμαρχοι της
Αναγέννησης) επιεικώς ολιγώρησαν στο
καθήκον τους, σε όσους επέμειναν σε
δημιουργική λογιστική και σε «πλασματικούς» ισολογισμούς, να συνεχίσει το
έργο της άμεσης αλλαγής των εσωτερικών δομών του Δήμου με αντιμετώπιση
της υστέρησης των εσόδων και να προσπαθήσει να απεντάξει άμεσα τον Δήμο
μας από την «πορτοκαλί ζώνη». Υπενθυμίζουμε, ότι αν δεν αναθεωρηθούν τα
προσωρινά στοιχεία της 31.12.2010 και
υπαχθεί ο Δήμος Κρωπίας σε καθεστώς

υποθηκεύσει την Οικονομική Αξιοπιστία του Δήμου με την επίσημη συγκατάθεση της Δημοτικής Αρχής.
Από τις 03/01/2011 έχει συσταθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του νόμου η Επιτροπή Απογραφής αποτελούμενη από δυο συμβούλους της συμπολίτευσης, έναν σύμβουλο της αντιπολίτευσης και υπαλλήλους του Δήμου. Σκοπός της είναι η πλήρης
απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και διαθέσιμων χρηματικών μέσων.
Παρόλο που έχει καθυστερήσει αρκετά η ολοκλήρωσή της έκθεσης της Επιτροπής (έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 28/02/2011),
ελπίζουμε όχι εσκεμμένα για να συντηρεί ο Δήμαρχος τις ανυπόστατες προεκλογικές και μετεκλογικές του εξαγγελίες περί
υπερχρεωμένου Δήμου, τα μέλη της Επιτροπής επιδεικνύοντας
άψογο πνεύμα συνεργασίας επεξεργάσθηκαν τα στοιχεία και
σύντομα θα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους.
Τα μέλη της Δημοτικής ομάδος της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» σεβόμενοι πάνω από όλα τους θεσμούς και παρότι έχουν γνώση των οικονομικών μεγεθών του Δήμου περιμένουν υπομονετικά τα
αποτελέσματα της έκθεσης της Επιτροπής και του Ορκωτού Λογιστή προκειμένου να εκφράσουν υπεύθυνα τις απόψεις τους
πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως οφείλουν εκ του νόμου και
στη συνέχεια να ενημερώσουν σχετικά τους συμπολίτες. Υπεύθυνα, σε κάθε περίπτωση, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα.
Κύριε Δήμαρχε, κύριοι σύμβουλοι
Στην ανακοίνωσή σας δυστυχώς εσκεμμένα ψεύδεστε καταργώντας την κοινή λογική, τη λογιστική και όχι μόνο την οποιαδήποτε δημιουργική λογιστική που επικαλείστε. Σας ρωτάμε
λοιπόν:
Γιατί παρουσιάζετε μόνο τα ανεξόφλητα τιμολόγια του Δήμου
σε τρίτους αποκρύπτοντας τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απαιτήσεις του Δήμου από τρίτους;
Γιατί παρουσιάζετε μόνο τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις του
Πνευματικού Κέντρου αποκρύπτοντας τα ταμειακά διαθέσιμα
των 5 Νομικών Προσώπων, των Σχολικών Επιτροπών και της
ΚΕΔΚΕ καθώς και τις απαιτήσεις τους;
Γιατί δεν αναφέρετε τα χρηματικά ποσά που οφείλει η Πολιτεία
στον Δήμο από την απόδοση των επιχορηγήσεων προηγούμενων ετών; Είναι γνωστό (σύμφωνα με την ΚΕΔΚΕ) ότι το Κρά-

εξυγίανσης τότε:
― Θα υποχρεωθούμε σε διάθεση μέρους
ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, προς
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος
εξυγίανσης. Η ΣΑΤΑ θα χρηματοδοτεί,
κατά περίπτωση, μόνο έργα για συντήρηση – επισκευή των υποδομών.
― Θα γίνει πάγωμα ή περιορισμός χρηματοδότησης κωδικών του προϋπολογισμού.
― Θα γίνει πάγωμα ή περιορισμός των
προσλήψεων και συμβάσεων.
― Θα υποχρεωθούμε σε υλοποίηση του
προγράμματος εξυγίανσης με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που δεν θα
υπερβαίνει τη δημοτική περίοδο.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι προσπάθειές
μας θα καρποφορήσουν. Δίνουμε μεγάλο αγώνα για να υπερασπίσουμε την
μεγάλη λαϊκή εντολή του 70% και την
απαίτηση των δημοτών μας για την
απρόσκοπτη εφαρμογή των προγραμματικών μας δεσμεύσεων.
«ΚΟΡΩΠΙ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»

τος οφείλει στους Δήμους συνολικά 1.700.000.000 € περίπου
που αποδίδει τμηματικά σε δόσεις.
Γιατί για τον τραπεζικό δανεισμό δεν αναφέρετε το ακριβές
ποσό που αφορά την προηγούμενη Δημοτική αρχή της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»;
Γιατί αποκρύπτετε τα υπόλοιπα των δανείων που είχαν συναφθεί την περίοδο 1990 – 1998 (είσαστε μέλος κ. Δήμαρχε της
τότε Δημοτικής αρχής) και τα υπόλοιπα των δανείων που είχαν
συναφθεί την περίοδο 1999 – 2002;
Γιατί αναφέρεστε συνεχώς στις δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων
προς τον Δήμο εφόσον αυτές βρίσκονται είτε σε δικαστική είτε
σε ανακριτική εξέλιξη;
Γιατί υποκαθιστάτε και προκαταλαμβάνετε με την στάση σας το
αποτέλεσμα της Δικαστικής και Ανακριτικής διαδικασίας;
Μήπως υπάρχει ήδη κάποια κρυφή συμφωνία συμβιβασμού με
τους διεκδικητές;
Μήπως με τον τρόπο της συνεχούς σχετικής αναφοράς σας
προετοιμάζετε το έδαφος προκειμένου να γίνει αποδεκτή η
απόφασή σας;
Εμείς να ξέρετε πάντως, ότι αν διαπιστώσουμε ότι παραιτείστε των δικαιωμάτων του Δήμου θα σας καταγγείλουμε για
αυτό στα θεσμοθετημένα όργανα και στους συμπολίτες μας.
Αγαπητοί συμπολίτες
Εμείς διαφωνούμε με την ανακοίνωση της Δημοτικής ομάδας
του κ. Δημάρχου ότι παρέλαβε έναν Δήμο Οικονομικά και Διοικητικά «ναρκοθετημένο».
Περιμέναμε από τον κ. Δήμαρχο να αναλάβει την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και να εκδώσει ανακοίνωση που θα αποκαθιστά την πραγματικότητα και την οικονομική αξιοπιστία του Δήμου μας.
Δυστυχώς όμως διέψευσε τις προσδοκίες όλων μας.
Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε την ανακοίνωση αυτή.
Εμείς σεβόμενοι τους θεσμούς δεν θα ακολουθήσουμε τον κ.
Δήμαρχο στον ολισθηρό δρόμο που έχει επιλέξει οδηγώντας με
τον τρόπο αυτό το Δήμο όχι στην οικονομική του ανάπτυξη ως
οφείλει αλλά στην οικονομική του ομηρία.
Με εκτίμηση
Τα μέλη της Δημοτικής ομάδος της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»
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ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ του Σ.Ο.Π.Π.
Δυσοίωνες κλιματολογικές αλλαγές, αφύσικα υψηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένες
πλημμύρες και πυρκαγιές προβλέπει σχέδιο έκθεσης της Ευρωπαϊκης Επιτροπή για το φετεινό καλοκαίρι
Υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής
Χρυσάνθης Κισκήρα πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 10 Μαΐου,
η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, με
θέμα το σχεδιασμό και τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας
για την πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων
στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών. Στη συνεδρίαση πήραν μέρος,
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες και
της πολιτικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η Αντιπεριφερειάρχης στην εισήγηση της ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Η σημερινή σύσκεψη έχει σκοπό να συντονίσει
όλες τις υπηρεσίες, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα των δασικών
πυρκαγιών.
Μας περιμένει ένα δύσκολο καλοκαίρι. Η προληπτική οργάνωση είναι το σημαντικότερο στοιχείο της όλης προσπάθειας, για την προστασία
των πολιτών, των οικισμών και των δασών από
τις πυρκαγιές και απαιτεί στρατηγική που βασίζεται στο διεπιστημονικό σχεδιασμό, την προληπτική οργάνωση και τον κρατικό συντονισμό.
Αυτό που προέχει είναι ο κάθε πολίτης να είναι υπεύθυνος, να
θεωρεί τα δημόσια δάση δική του περιουσία και σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί, όλοι να τρέξουμε να βοηθήσουμε και
εθελοντές και υπηρεσίες.
Δυσοίωνες προβλέψεις για την Ελλάδα, προβλέπει το σχέδιο
έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως προς τις κλιματολογικές αλλαγές και τις αφύσικα υψηλές θερμοκρασίες και
εκτεταμένες πλημμύρες και πυρκαγιές. Γι αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να
μετριάσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη φύση.
Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ενημέρωσης των κατοίκων με την στήριξη των Δήμων και του τοπικού τύπου».
Ανέφερε ακόμη τα θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπι-

Να γίνει συνήθεια η πρόληψη στην υγεία
Ενημερωτική εκδήλωση προληπτικής ιατρικής πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Κρωπίας σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Κορωπίου & το IKA Koρωπίου καθώς και την
χορηγία της φαρμακευτικής εταιρίας Αstrazeneca.

Μεγάλη συμμετοχή είχε και η παράλληλη δράση, δωρεάν
ανίχνευσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Όλες οι
ηλικίες εκπροσωπήθηκαν στην εξέταση ενώ πρώτοι έδωσαν το παράδειγμα οι αντιδήμαρχοι Ανδρέας Ντούνης,
Αθανάσιος Πουλάκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ελένη
Αδάμ, Κωνσταντίνος Δήμου (Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης), Νικόλαος Γιαννάκος, το προσωπικό
του Γραφείου Δημάρχου και του ΚΑΠΗ Κορωπίου.

σης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων όπως:
― Χαρτογράφηση κινδύνου δασικής πυρκαγιάς.
― Έργα αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων
― Καθαρισμοί βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου.

―Μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αστικών Απορριμμάτων που ανήκουν στους Δήμους.
― Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την
εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο.
― Επιτήρηση δασών – Μικτές Περιπολίες.

― Συνεργασία φορέων με το Πυροσβεστικό Σώμα για τη διάθεση υλικών και μέσων.
― Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικής πυρκαγιάς.
―Κινητοποίηση και συντονισμός Εθελοντικών Οργανώσεων Οργάνωση Εθελοντισμού σε επίπεδο Δήμων.
Κατά την τοποθέτηση της, η Χρ. Κισκήρα υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών πρέπει να
στηρίζεται σε τρείς βασικούς άξονες:
1. Πρόληψη
2. Άμεσο εντοπισμό και αναγγελία πυρκαγιών και
3. Γρήγορη μετακίνηση δυνάμεων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, όσο γίνεται νωρίτερα, αφού
είναι απόλυτα σαφές, ότι οι δυνάμεις δεν φτάνουν
αν υπάρξουν ταυτόχρονα πολλά μεγάλα μέτωπα και
είναι σοβαρός ο κίνδυνος της καταστροφής.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Αν. Αττικής ανέφερε ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού εν’ όψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, θα οριστούν βάρδιες στην Περιφερειακή
Ενότητα Ανατ. Αττικής, θα γίνει προμήθεια επιπλέον
υδατοδεξαμενών για την κάλυψη των αναγκών πυρόσβεσης
όπου απαιτείται, καθώς επίσης και για τη συνδρομή της υπηρεσίας στους Δήμους της περιοχής στο έργο τους για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
Στην συνεδρίαση οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να υποδείξουν
τομείς όπου χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και ενίσχυση.

ΑΝΟΙΞΕ Η ΑΥΛΑΙΑ ΤΟΥ 7ου ΕΑΡΙΝΟΥ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Με αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα
μουσικό Μάνο Χατζιδάκι άνοιξε η αυλαία του 7ου Εαρινού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Δήμου
Σπάτων - Αρτέμιδας το Σάββατο 7
Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο “Χρήστος Μπέκας”.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Δήμαρχος
Χρήστος Α. Μάρκου, ο οποίος μεταξύ
άλλων τόνισε “ότι παρά τις δύσκολες
οικονομικές συγκυρίες που αντιμετωπίζει η χώρα, η κοινωνία και η Αυτοδι-

οίκηση είμαστε φέτος και πάλι εδώ,
συνεπείς στο ραντεβού μας με τον πολιτισμό..

Αυτή η 7η θεατρική συνάντηση, που
διεξάγεται αντικειμενικά στις πιο δύσκολες οικονομικές συνθήκες που
έχει γνωρίσει ποτέ ο τόπος, αποδεικνύει περίτρανα όχι μόνο το γεγονός,
ότι για τον ενιαίο πλέον Δήμο Σπάτων
– Αρτέμιδος ο πολιτισμός είναι βασική
προτεραιότητα της δημοτικής μας
δράσης αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει
αυτό κάθεαυτό το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ως ένα
πολιτιστικό γεγονός που η αντοχή του
στον χρόνο και στη διάρκεια το έχει
αναγορεύσει ως ΘΕΣΜΟ πλέον της
ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής
Αττικής”.
Στην συνέχεια το λόγο πήρε η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού

Παιδείας & Περιβάλλοντος Παναγιώτα
Μάρκου, η οποία παρουσίασε ένα βιογραφικό εισαγωγικό σημείωμα για τη
ζωή και το έργο του Μάνου Χατζιδάκι
και τελείωσε λέγοντας ότι “η σύγχρονη ελληνική κοινωνία, αναπτύχθηκε
και
τράφηκε
από
την
προσωπικότητά του Μάνου Χατζιδάκι,
που δεν δίστασε ούτε μια στιγμή να
προβάλλει τα οράματά του στην πιο
ακραία τους μορφή για να φανερώσει
έτσι το βαθύτερο νόημα της τέχνης”.
Αυτή η σημαντική γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου θα ολοκληρωθεί με
συνεχείς παραστάσεις μέχρι και την
Κυριακή 22 Μαΐου. Αξίζει να την παρακολουθήσετε από κοντά.

ΕΒΔΟΜΗ
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“Βελτίωση του Οδικού Τμήματος: Κόμβος Ιππικού Κέντρου - Καλύβια - Λαγονήσι - Ανάβυσσος”
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
10 Μαΐου η διαδικασία δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση του Οδικού Τμήματος:
Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος»
προϋπολογισμού
29.000.000,00 €. (ΕΣΠΑ).
Μετά τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και
των οικονομικών προσφορών
από τις συμμετέχουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις του
έργου, Ανάδοχος αναδείχθηκε
η εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ
(με ποσοστό 43,30%).
Με την ολοκλήρωση της δημοπρασίας του έργου και την ανάδειξη Αναδόχου, και μετά από
πολλές καθυστερήσεις (άγονος
διαγωνισμός 2009), μπαίνει
στην τελική του ευθεία το συγκεκριμένο έργο που θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της
καθημερινότητας των κατοίκων
της περιοχής, καθώς και στη διευκόλυνση της διέλευσης των
οχημάτων και αποτελεί ένα
έργο τεράστιας σημασίας για
την ανάπτυξη της περιοχής.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες κατασκευής του
έργου, που αναμένεται να βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συν-

20% ΑΥΞΗΣΗ
ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΜΑΡΙΖΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής, στα πλαίσια της
εναρμόνισης των Δημοτικών
τελών της Καμάριζας με αυτά
του Λαυρίου και της Κερατέας,
αποφάσισε τον περασμένο
μήνα να αυξηθούν τα δημοτικά
τέλη της Καμάριζας από 1
ευρώ/τ.μ σε 1,20 ευρώ/τ.μ, αύξηση δηλαδή 20%.
Η αρχική εισήγηση ήταν να
εξισωθούν όλα στο 1,49
ευρώ/τ.μ. Οι σύμβουλοι όμως
Δ. Λουκάς, του Κάϊλας, αλλά
κυρίως μετά την παρέμβαση
του κοινοτικού συμβούλου
Σπύρου Αθανασιάδη αποφασίστηκε η αύξηση να μην υπερβεί
το
20%.
Ο
Σπ.
Αθανασιάδης επεσήμανε στο
Δημοτικό Συμβούλιο ότι σε μία
εποχή που το εισόδημα των
Καμαριζιωτών μειώνεται, δεν
μπορούμε να δεχθούμε υπέρογκες αυξήσεις, δεδομένου
ότι στην Καμάριζα συνεχίζεται
η αποκομιδή των σκουπιδιών
με το παλιό τρόπο (από τον κ.
Βαμβούνη).
Μετά ταύτα ο δήμαρχος Κ. Λεβαντής δέχθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε οι
Καμαριζιώτες να μην πληρώσουν αύξηση 49% αλλά 20%.

θήκες στον άξονα «Καλύβια Λαγονήσι - Ανάβυσσος» και
συγκεκριμένα στο τμήμα που
ξεκινάει από το Μαρκόπουλο

(ισόπεδος κόμβος Λεωφ. Λαυρίου- Ιππικού Κέντρου- Σκοπευτηρίου), περνάει δυτικά της
πόλης των Καλυβίων, συναντά

την επαρχιακή οδό Καλυβίων Αναβύσσου στο ύψος της Αγίας
Τριάδος (Ολυμπιακό Χωριό) και
καταλήγει στην Ανάβυσσο.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει
την κατασκευή της οδού Καλυβίων από τον κόμβο Αναβύσσου μέχρι την Παραλιακή

Λεωφόρο, καθώς και εργασίες
οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού,
υδραυλικών, σηματοδότησης,
σήμανσης και ασφάλισης.
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Υπάρχει και άρνηση της Ε.Ε. για την κατάργηση των ισολογισμών!
Απάντηση σε ερώτηση των βουλευτών Βασίλη Οικονόμου και Γιάννη Δημαρά
Λαύριο 13.05.2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ. 8693
Δ/νση: Κουντουριώτη 1, Λαύριο 19500
Τηλ.: 2292320147-162,
fax: 2292 0 69130
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους
καυσίμου την ημέρα παράδοσης,
όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου
& Τουρισμού της Περιφέρειας
Αττικής, για την ανάδειξη προμηθευτού καυσίμων, για ένα (1)
έτος, για το Δήμο Λαυρεωτικής.
Η δαπάνη της προμήθειας είναι
ενδεικτικού
προϋπολογισμού
654.880,20€, συνολικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα
καλυφθεί από ιδίους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στοΔημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, οδός Κουντουριώτη 1, στις
12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και
από ώρα 11:00 έως 12:00 (λήξη
αποδοχής προσφορών), ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού που
ορίστηκε με την υπʼ αριθμ.3/2011
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετάσχει στο διαγωνισμό
υποβάλλοντας προσφορά σε μια
ή περισσότερες ομάδες των
προς προμήθεια ειδών είτε ανά
δημοτική κοινότητα παράδοσης
των καυσίμων είτε για όλες τις
δημοτικές ενότητες, όπως ορίζονται στην τεχνική περιγραφή.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα
να αυξήσει την ποσότητα των
προς προμήθεια ειδών κατά 30%,
με αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού, με τους ίδιους
όρους προμήθειας, χωρίς καμία
αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και αντίγραφα της διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου και στα τηλέφωνα 2292320147 – 20162.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί με το
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
ήτοι 32.744,01 €.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο
210 6030655
6939153052
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Τεστ σχολικής
ετοιμότητας
στα Νηπιαγωγεία
της Αν. Αττικής
Άρχισε το προληπτικό πρόγραμμα, ελέγχου σχολικής
ετοιμότητας, στα νηπιαγωγεία της Ανατολικής Αττικής, από την «ΑΝΟΙΧΤΗ
ΑΓΚΑΛΙΑ» (ΜΚΟ Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής), με στόχο, την
πρόληψη των μαθησιακών
διαταραχών, στα παιδιά που
ξεκινούν την Α΄ Δημοτικού,
ώστε να προληφθούν τυχόν
μαθησιακά
προβλήματα
πριν το σχολείο.
Το τεστ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 χρονών που
θα εγγραφούν στην Α΄ Δημοτικού και ελέγχει γενικές
γνώσεις, κριτική ικανότητα,
οπτική αντίληψη, αφαιρετική σκέψη, οπτικό συντονισμό, συμπεριφορά και αδρή
κινητικότητα.
Ο έλεγχος σχολικής ετοιμότητας (Α-ΤΕΣΤ) τελεί υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας
και Υγείας, ενώ το Μάιο 2011
εφαρμόζεται και στα νηπιαγωγεία της Ανατολικής Αττικής.

Πρόγραμμα επισκέψεων
16/5 1ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδας.
17/5 3ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου
18/5, 3ο Νηπιαγωγείο Μαρκοπούλου
19/5, Νηπιαγωγείο Αγ. Μαρίνας Κορωπίου.
24/5 1ο Νηπιαγωγείο Μαρκοπούλου.
25/5, 2ο Νηπιαγωγείο Μαρκοπούλου.
28/5, 2ο Νηπιαγωγείο Κορωπίου.
31/5 1ο Νηπιαγωγείο Παιανίας.

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο
210 6030655
6939153052
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ και λοιπών
χώρων, μόνο με τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας, σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

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

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,
Διακοπή καπνίσματος

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.
ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9656.484, κ ιν. 697397506 9

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936 510004

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

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

κιν. 6945 548882

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
OΛO TO
24ΩPO

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΕΒΔΟΜΗ
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ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ;
Σοβαρή διαφωνία για το που
ανήκει το Νεκροταφείο Καμάριζας προέκυψε μεταξύ τοπικού
και
δημοτικού
Συμβουλίου. Συγκεκριμένα
πριν από 2 μήνες το εκκλησιαστικό συμβούλιο Αγίου
Κων/νου ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο Αντιδή-

μαρχο για θέματα Καμάριζας
Νίκο Βλαχογιάννη ότι το Νεκροταφείο ανήκει εδώ και
150 χρόνια στην εκκλησία
του Αγίου Κων/νου και η
άδεια ταφής είναι δωρεάν για
τους Καμαριζιώτες. Παράλληλα ζητά από το κοινοτικό
Συμβούλιο να πάρει ανάλογη

απόφαση.
Το κοινοτικό συμβούλιο Καμάριζας πράγματι αποφασίζει
ΟΜΟΦΩΝΑ το νεκροταφείο
Καμάριζας να παραμείνει
όπως είχε από παλιά (στην
εκκλησία). Το Δημοτικό Συμβούλιο όμως είχε άλλη
άποψη. Ετσι σε συνεδρίαση

τον Μάρτιο μήνα, αποφάσισε
ότι ανήκει στον Δήμο και
έβαλε 200 ευρώ την άδεια
ταφής και 150 ευρώ το δικαίωμα του μαρμαρά για να
μπορεί να αναλάβει τους τάφους.
Στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο
δεν διαβιβάστηκε ούτε η επι-

στολή του εκκλησιαστικού
Συμβουλίου, ούτε η ομόφωνη
απόφαση του κοινοτικού
Συμβουλίου, ενώ ο εκπρόσωπος της Καμάριζας κ. Κάιλας
ΨΗΦΙΣΕ ΛΕΥΚΟ!!! Δηλαδή
ούτε το εκκλησιαστικό ούτε
το τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο εκπροσωπήθηκαν σωστά,

δεν ακούστηκαν οι αποφάσεις τους, ενώ διάχυτη ήταν
η άποψη των παρακολουθούντων τη Συνεδρίαση ότι η
Καμάριζα δεν εκπροσωπείται
σωστά στο δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής. Ο μόνος
που στήριξε την Καμάριζα
ήταν ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του Κ.Κ.Ε
Απ. Παμφίλης που πρότεινε
το νεκροταφείο της Καμάριζας και της Πλάκας να παραμείνουν όπως ήταν παλιά.
Τούτο έχει συμβεί αλώστε και
σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
Στην εν λόγω απόφαση έχει
ασκηθεί ΕΝΣΤΑΣΗ από το εκκλησιαστικό Συμβούλιο Αγίου
Κων/νου. Έπεται συνέχεια …
Σπ. Αθανασιάδης

Αλλαγή εφημεριών
στο Ασκληπιείο
Νοσοκομείο
Γενική Εφημερία κάθε τέταρτη ημέρα από τις 2.30
το απόγευμα μέχρι τις 8
το πρωί της επομένης.
Την επομένη και την μεθεπομένη της εφημερίας,
εφημερεύει από 8 το πρωί
μέχρι 2.30 το μεσημέρι.
Αν πέφτει η εφημερία
Σάββατο ή Κυριακή λειτουργεί από 8 μ.μ. έως 8
της επομένης.
Αν πέφτει Παρασκευή η
εφημερία, δεν εφημερεύει καθόλου Σάββατο
και Κυριακή.
Οπως βλέπετε η ημέρα
της εφημερίας είναι σταυρόλεξο, και βέβαια το
τραγικό είναι ότι κάποια
Σαββατοκύριακα δεν θα
εφημερεύει καθόλου!
Η υγεία μας μπαίνει στο
αδιέξοδο του ΔΝΤ και τα
Νοσοκομεία
(συγχωνεύονται) δηλαδή κλείνουν, για να λέμε τα
πράγματα με το όνομά
τους.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ο αθλητής του ΝΑ.Ο.Βούλας, Κων/νος Χουσιάδας
προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist
Ολοκληρώθηκαν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Πρόκρισης για την Εθνική Ομάδα
Optimist, που από τον Ν.Ο.Ιτέας σε
συνεργασία με την Ε.Ι.Ο., (26 - 29
Απριλίου) στον κόλπο της Ιτέας.
Στους αγώνες αυτούς έτρεξαν 2
αθλητές του ΝΑΟΒ, ο Κώστας Χουσιάδας και ο Στέλιος Τσάγκαλος, οι

Ν.Α.Ο.Β, Κώστας Χουσιάδας, μαζί με
την σημαντική 11η θέση που έλαβε,
πήρε και την πρόκρισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist 2011,
που θα διεξαχθεί στην πόλη Napier
της Νεας Ζηλανδίας από 30.12.2011.
Από τους 12 πρώτους αθλητές, οι 7
που προκρίθηκαν να
τρέξουν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Optimist, που θα διεξαχθεί
στην πόλη Tavira της
Πορτογαλίας από τις 210 Ιουλίου 2011, είναι:

1. Ν.Ο.ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. Ν.Ο.ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
Photo credits: Δημήτρης Κουμαράς 3. Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ - ΓΚΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Στιγμιότυπο κατά την διάρκεια των αγώνων πρόκρισης για 4. Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ - ΠΑΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
την εθνική ομάδα Optimist 2011.
5. Ν.Ο.ΑΙΓΙΝΑΣ - ΚΑΛΑΝοποίοι συνεχίζοντας τις εξαιρετικές ΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
6. ΑΛΚΥΩΝ Ν.Ο.ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ
εμφανίσεις τους έφεραν την 11η και
ΛΕΩΝ.
την 19η θέση αντίστοιχα, ανάμεσα
7. Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

στους 94 καλύτερους αθλητές από
όλη την Ελλάδα στην κατηγορία των
optimist.
Το σημαντικό είναι ότι ο αθλητής του

ενώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Optimist 2011, που θα διεξαχθεί στην
πόλη Napier της Νέας Ζηλανδίας από
τις 30.12.2011 προκρίθηκαν οι:

ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΡΑΖ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
Με τους αγώνες «μπαράζ» που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Σ.Ε.Φ ολοκληρώθηκε και το πρωτάθλημα των κατηγοριών για τη φετεινή αθλητική περίοδο.
Η ομάδα γυναικών του Γ.Σ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, που τερμάτισε 2η στη
διάρκεια του πρωταθλήματος της Α2 κατηγορίας, αγωνίστηκε με
τις ομάδες του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ και ΤΕΛΑΜΩΝΑ
για την άνοδό της στην Α1 κατηγορία.
Χωρίς να έχει στη διάθεσή της τις δυο καλύτερες παίκτριες της
έχασε και από τις τρεις αντίπαλες ομάδες και έτσι παραμένει στην
Α2 κατηγορία. Άλλωστε τα έξοδα στην Α1 κατηγορία είναι πολλά
και οι οικονομικές δυνατότητες του Συλλόγου περιορισμένες.
Η άλλη ομάδα της Βούλας, ο ΑΡΗΣ 2006 τερμάτισε 3η στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Β εθνικής κατηγορίας και
αγωνίστηκε με τις ομάδες ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΒΟΚΑΡΙΑ ΧΙΟΥ,
ΚΑΒΑΛΑΣ και Α.Σ. ΠΕΡΑ 2005 για την άνοδό της στην Α2 εθνική
κατηγορία. Με δυο νίκες και δυο ήττες στις συναντήσεις αυτές δεν
κατάφερε να πετύχει την άνοδο και παρέμεινε στην Β εθνική.

Ο Κ. Χουσιάδας στην απονομή των μεταλλίων στον κόλπο της Ιτέας, στο φινάλε της πρόκρισης της Eθνικής
Ομάδας.
1. Ι.Ο.ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2. Ν.Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΖΑΜΙΤ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
3. Ν.Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΖΑΜΙΤ ΜΙΡΕΛΛΑ
4. Ν.Α.Ο.ΒΟΥΛΑΣ - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝ.
5. Ι.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

Πολλά συγχαρητήρια έδωσε ο πρόεδρος στους μικρούς αθλητές και
στον προπονητή τους Ζαννέτο Μαλατέστα για την πολύ καλή παρουσία
τους.Ευχαρίστησαν
επίσης
τον
Ν.Ο.Ιτέας για την φιλοξενία και την
πετυχημένη διοργάνωση των αγώνων.

Η τρίτη ομάδα της Βούλας, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Α.Σ τερμάτισε 1η
στην κανονική διάρκεια των αγώνων στην Α κατηγορία Αττικής και
ανέβηκε χωρίς αγώνες «μπαράζ» στην Β εθνική κατηγορία.
Έτσι, στη επόμενη αθλητική περίοδο το ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ της Βούλας θα συμμετέχει στα πρωταθλήματα κατηγοριών με μια ομάδα
στην Α2 κατηγορία και δυο ομάδες στην Β εθνική κατηγορία.

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ
Πρωταθλητής Σύλλογος ο “Λεύκαρος” με 12χρυσά, 6 αργυρά και 8 χάλκινα
8. ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΤΖΑΝΙΚΙΑΝ ΑΡΑ

Στο Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης στα Λιόσια
διεξήχθη το 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ όλων των κατηγοριών, σε 2 μέρη. 25-26/2 και 12.13/5.
Στο πρωτάθλημα έλαβαν μέρος 50 Σύλλογοι, με 695 αθλητές όλων των Κατηγοριών.

Πολλοί από τους αθλητές έχουν επιλεγεί
να στελεχώσουν την εθνική ομάδα και να
λάβουν μέρος στο Βαλκανικό, Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2011.
Οι αθλητές: ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΕΡΜΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ,ΚΑΛΛΙΠΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ, ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ,
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ, ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΠΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΤΖΑΝΙΚΙΑΝ ΑΡΑ, ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑ θα στελεχώσουν την Εθνική Ομάδα στο Βαλκανικο
Πρωτάθλημα στην Κύπρο.

Πρωταθλητής σύλλογος αναδείχθηκε για
το 2011 ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ με 12 χρυσά, 6 αργυρά και 8 χάλκινα, συνολικά 26 μετάλλια.

ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ FIGHTING πήραν:
1. ΧΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (-12 ετών/-38 κιλ.)
2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ (-15 ετών/+66 κιλ)
3. ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (-12 ΕΤΩΝ/-30 ΚΙΛΑ)
4. ΔΙΒΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (-12 ΕΤΩΝ/-38 ΚΙΛΑ)
5. ΜΠΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (-12 ΕΤΩΝ/-52 ΚΙΛΑ)
6. ΚΑΛΛΙΠΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (-15 ετών/-48 κιλά)
7. ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (-18 ΕΤΩΝ/-66 ΚΙΛΑ)
8. ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (-18 ΕΤΩΝ/-81 ΚΙΛΑ) και
στις τεχνικές DUO τα ζευγάρια:
9. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦ.-ΚΑΛΛΙΠΕΤΗ ΚΑΤ.
10. ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡ.-ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
11. ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ ΑΛΕΞ.
12. ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΑΡΓΥΡΑ στο FIGHTING πήραν
1. ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΕΡΜΗΣ (-15 ετών/-55 ΚΙΛΑ)

2. ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ. (-18 ΚΙΛΑ /-73 ΚΙΛΑ)
3. ΚΑΛΙΠΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (-21 ετών/-77 ΚΙΛΑ)
4. ΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (+21 ετών/-85 ΚΙΛΑ)
5. ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (+21 ετών/-94 ΚΙΛΑ)
6. ΤΖΑΝΙΚΙΑΝ ΑΡΑ (-18 ετών/-55 ΚΙΛΑ)

ΧΑΛΚΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ στο FIGHTING πήραν
1. ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ (-12 ετών/-42 ΚΙΛΑ)

2. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦ. (-15 ετών/-66 ΚΙΛΑ)
3. ΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ(-18 ετών/-50 ΚΙΛΑ)
4. ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (-18 ετών/-73 ΚΙΛΑ)
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜ. (+21 ετών/-77ΚΙΛΑ)
6. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΙΛΟΠ. (-21ετών/-85ΚΙΛΑ)
7. ΔΑΜΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(-15 ετώνΝ/-41 ΚΙΛΑ)
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO TO ΖΕΥΓΑΡΙ και στις
τεχνικές DUO το Ζευγάρι

Οι αθλητές: ΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ, ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Στο Πανευρωπαϊκό στο Μάριμορ
της Σλοβενίας.
Ο αθλητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ θα
συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Σωμάτων Ασφαλείας στην Σόφια.
Οι αθλητές ΤΖΑΝΙΚΙΑΝ ΑΡΑ, ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΛΙΠΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΙΩΡΗ
ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΤΟ ΓΚΕΝΤ ΤΟΥ
ΒΕΛΓΙΟΥ.
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ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ενωμένοι Δημιουργούμε
20ήμερο Γνωριμίας έως 22 Μαϊου
Το Δ. Σ. του Ν.Ο.Β. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση, στους κατοίκους των 3Β, να επισκευθούν
τις εγκαταστάσεις του στο Λαιμό Βουλιαγμένης εώς 22 Μαϊου και ώρες 12.00-14.00 τις καθημερινές και 10.00-13.00 το Σαββατοκύριακο για μια δημιουργική συνεργασία.
«Βάζοντας ένα λιθαράκι στην
υλοποίηση της Ενωσης των
Δήμων μας», όπως χαρακτηριστικά γράφει στο έντυπό του.

Ιστιοπλοϊκός Διασυλλογικός
Αγώνας στη Βάρκιζα
Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας θέλοντας
να στηρίξει το «Το Χαμόγελο του Παιδιού», διοργανώνει
στις 14 & 15 Μαΐου τον Ιστιοπλοϊκό Διασυλλογικό Αγώνα
1ο Κύπελλο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εις μνήμην Παύλου Χατζηθωμά, κατηγορία Optimist & Laser 4.7.
Όλα τα έσοδα από τον αγώνα θα διατεθούν για την ενίσχυση του πανελλαδικού έργου που επιτελεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Πληροφορίες στη Γραμματεία των αγώνων 210 8974305
Fax. 2109653593 E-mail naovv@otenet.gr

Τα κορίτσια
του Πρωτέα
"άλωσαν" το ΠΑΟΚ
Sports Arena
Το πρώτο σημαντικό
της βήμα για την παραμονή στην Α1 κατηγορία έκανε η γυναικεία
ομάδα μπάσκετ του
Πρωτέα Βούλας, αφού
νίκησε με 51 -61 την
ομάδα του ΠΑΟΚ στη
Θεσσαλονίκη.
Η ομάδα του Αλέκου
Δάγκλα ήταν σε όλη
τη διάρκεια του αγώνα
μπροστά στο σκορ και
πήρε μια δίκαια νίκη.
Ο επόμενος αγώνας
γίνεται στο γήπεδο
της Βούλας την Κυριακή 15 Μαϊου στις
12.00 το μεσημέρι.
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Σπάταλο, με στόχο μόνο τη βιτρίνα
το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 3Β
Τα προγραμματισμένα έργα ΔΕΝ αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα της νέας πόλης
Χωρίς όραμα, πολιτική κατεύθυνση και
ουσία χαρακτήρισε το Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος,
κατά
τη
συνεδρίαση του σώματος την Τετάρτη 11
Μαΐου.
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι κατέθεσε προς ψήφιση ένα
Τεχνικό Πρόγραμμα που αποκλίνει θεαματικά από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του
Γρ. Κασιδόκωστα, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμά του, ενώ παράλληλα ασχολείται μόνο με έργα βιτρίνας και
ρουσφέτια γειτονιάς, χωρίς να αγγίζει τα
σοβαρά προβλήματα και τις ουσιαστικές
ανάγκες της νέας πόλης (έργα υποδομής,
κοινωνική μέριμνα και ασφάλεια του πολίτη, παραλία).
Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε κάποια από τα
έργα και προμήθειες που περιέχονται στο
τεχνικό πρόγραμμα, τις οποίες χαρακτήρισε τουλάχιστον υπερβολικές, ειδικότερα
για την περίοδο που διανύουμε, και σίγουρα όχι πρώτης προτεραιότητας όπως:
― 70.000 € για το κλάδεμα υψηλών δέντρων

― 55.000 € για την πρόληψη και περιορισμό του εντόμου των φοινικοειδών
― 50.000 € για την καταπολέμηση της βαμβακίασης
― 50.000 € για την καταπολέμηση της κάμπιας
των πεύκων
― 200.000 € (!!!) για την κατασκευή αυτόματου
ποτίσματος σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους
― 100.000 € για την προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος
― 100.000 € για την κατασκευή νέων έργων
πρασίνου
― 10.000 € για την κατασκευή φωτισμού πρανών και διαφόρων ζαρντινιερών
― 200.000 € για την κατασκευή πέτρινων προστατευτικών τοιχίων με τοποθέτηση μεταλλικής
περίφραξης σε κοινόχρηστους χώρους
― 15.000 € για την προμήθεια προστατευτικών
για φύτευση εποχιακών φυτών
― 15.000 € για την προμήθεια υλικών για την
ανακατασκευή σιντριβανιών
― 50.000 € για την κατασκευή σιντριβανιών
― 40.000 € για προμήθεια πασσάλων στήριξης
δέντρων διαφόρων μεγεθών
― 70.000 € (!!!) για προμήθεια κηπαίου χώματος, κοπριάς και τύρφης
― 230.000 € (!!!) για την προμήθεια διαφόρων

φυτών, εποχιακών λουλουδιών & δέντρων
― 40.000 € για προμήθεια σπόρου γκαζόν (διαφόρων τύπων)
― 100.000 € για την προμήθεια λιπασμάτων &
φυτοφαρμάκων
― 30.000 € για την προμήθεια ειδών κήπου
(γλάστρες διακοσμητικά πετρ. Κλπ)
― 150.000 € για προμήθεια εμποδίων για προστασία πεζοδρομίων (κολωνάκια)
― 72.000 € για προμήθεια & τοποθέτηση ξύλινων πάγκων σε κοινόχρηστους χώρους (παγκάκια)
και άλλα πολλά…

Βλέποντας το περιεχόμενο του Τεχνικού
Προγράμματος, ο Γρ. Κωνσταντέλλος επισήμανε ότι ενώ η αρχική πρόθεση του συνδυασμού του οποίου ηγείται ήταν να το
υπερψηφίσει για σημειολογικούς λόγους,
κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν, αφού δεν
θα μπορούσε επ΄ουδενί να συνυπογράψει
μια τέτοια ατελέσφορη και ανούσια πρόταση.

Την ίδια ώρα όμως, για τη συντήρηση δικτύου ύδρευσης το τεχνικό πρόγραμμα
προβλέπει μόλις 10.000 €,
― για τη συντήρηση & αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μόνο 1.000 €,
― για την αντικατάσταση και επέκταση
του δικτύου ύδρευσης της Μηλαδέζας
μόλις (!!!) 10.000 € και τέλος
― μόνο 100.000 € για συντηρήσεις οδών,
τη στιγμή που το υπό κατασκευή 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης κινδυνεύει να μη λειτουργήσει το Σεπτέμβριο, ενώ είναι σχεδόν
έτοιμο, επειδή λείπουν 150.000 € για την
ολοκλήρωσή του.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
αποδοκίμασε το γεγονός ότι ενώ μέχρι της
31 Μαρτίου, βάσει του νόμου Καλλικράτη,
θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τόσο το τεχνικό πρόγραμμα όσο και ο προϋπολογισμός,
ο
Δήμος
Βάρης
Βούλας
Βουλιαγμένης, εν μέσω Μαΐου, ξεκινάει τη
διαδικασία, (με αποτέλεσμα ο Δήμος να
έχει λειτουργικό προϋπολογισμό το νωρίτερο στο τέλος Ιουνίου).
Το γεγονός αυτό δημιουργεί πολλά λειτουργικά προβλήματα στο Δήμο, ενώ παράλληλα
υπάρχουν
και
αρκετοί
εργαζόμενοι στα νομικά πρόσωπα, απλήρωτοι από το Δεκέμβριο του 2010.
Τέλος, ο κ. Κωνσταντέλλος διαμαρτυρήθηκε έντονα για το γεγονός ότι ο Δήμαρχος αποχώρησε προκλητικά πριν την
έναρξη της συζήτησης ενός τόσο σοβαρού
θέματος όπως είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα,
δείχνοντας με τη στάση του απαράδεκτη
αδιαφορία και απαξιώνοντας τον κορυφαίο
θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης η Δημοτική Αρχή προτίθεται να ξοδέψει 100.000 € για την ανάπλαση της
πλατείας Κρήτης, της οποίας θα έπρεπε να
είναι υποχρέωση της ΤΡΑΜ Α.Ε. που την
κατήντησε λασπότοπο, ενώ περιγράφεται
έργο αξίας 100.000 € για μελέτη δημιουργίας ενιαίου γενικού πολεοδομικού σχεδίου(?).

Πέρασε μισός χρόνος
χωρίς προϋπολογισμό!

Γραφείο Τύπου της παράταξης

«Αυτοδιαχειριζόμενος αγρός
θα τον βρείτε στο Ελληνικό
Ο «αυτοδιαχειριζόμενος αγρός στο Ελληνικό» είναι πραγματικότητα. Με προσπάθειες εθελοντών πολιτών, λειτουργεί από τον Μάρτιο στο χώρο της πρώην
αμερικάνικης βάσης του αεροδρομίου. Έχουν φυτευτεί σπόροι παραδοσιακών
ποικιλιών (ντομάτα, πιπεριά, καρπούζι, πεπόνι) και έχουν βλαστήσει τα πρώτα
φυτά.
Επισκεφθείτε τον την Κυριακή 15 Μαϊου στις 11 το πρωϊ, για να σας δώσουν
δωρεάν δωρεάν παραδοσιακούς σπόρους. Αν έχετε έστω και ένα πολύ μικρό
κηπάκι, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις να φυτρώνουν τα δικά σου κηπευτικά και
μάλιστα αγνά.
Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε μαζί σας και τα φαγητά σας (ψωμί, ντομάτες,
τυρί, ελιές, τυροπιττάκια, κεφτεδάκια ή ό,τι άλλο) και να πάρετε μέρος στο πίκ
νίκ που θα έχουμε εκεί.
Η Συντονιστική Ομάδα
Πληροφορίες: agroselliniko.blogspot.com
Επικοινωνία:
agroselliniko@gmail.com

