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“Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει
καμία συντεταγμένη εθνική πολι-

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

AP. ΦYΛΛOY 686

τική που να δείχνει σεβασμό
στους πολίτες και τους άμεσους
τοπικούς εκπροσώπους τους”.
Δ. Κιούσης, Δήμαρχος Κορωπίου

Να γκρεμίσουμε πρώτα!
Μετά θα χτίσουμε…
«Τον πύργο τούτο το σαθρό,
το σκοροφαγομένο,
που τον τρυπούν οι ποντικοί
και πέφτουν οι σοβάδες,
ρίχτον αμέσως καταγής…»1
Έτσι λέει ο ποιητής!
«…Ρίχ’ τον αμέσως καταγής», γιατί ο
«πύργος» είναι σαθρός και θα πέσει να
μας πλακώσει. Τον έχουν φάει οι «σκόροι» και οι «ποντικοί» και ήδη πέφτουν οι σοβάδες!
Είναι ορατό πλέον, για όσους δεν εθελοτυφλούν και
δεν διατηρούν μια φρούδα2 και ανερμάτιστη «ελπίδα».
Προτού μας «πλακώσει» τελείως το σύστημα, πρέπει
να γκρεμιστεί.
Ήδη καταρρέει από μόνο του.
Είχε υποσχεθεί να το ανακατασκευάσει με την «επανίδρυση» του κράτους ο Κώστας Καραμανλής, αλλά
δυστυχώς δεν το αποτόλμησε. Απλά, άφησε τα «ποντίκια» να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο…
Ο μικρότερος των Παπανδρέου, είχε υποσχεθεί προεκλογικά να κάνει την Ελλάδα «Δανία του νότου».
Τώρα επαγγέλεται μια «άλλη Ελλάδα» και βλέπουμε
πως την κατάντησε. Ο Σαμαράς μιλάει για επανεκκίνηση!
Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, από άλλη πολιτική και ιδεολογική γωνία, το ίδιο επιδιώκουν: Γκρέμισμα του συστήματος και ξαναχτίσιμο!
Ίδιος είναι κι ο στόχος των διαφόρων κινημάτων πολιτών και των ποικιλώνυμων ιδεολογικών ρευμάτων.
Γκρέμισμα του συστήματος που μας έχει οδηγήσει

του Κώστα
Βενετσάνου*

Η συγκέντρωση στα “προπύλαια” την Τρίτη 31/5 με πρωτοβουλία του πρύτανη και καθηγητών και την καταλυτική ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη έκανε τις Σπίθες καθαρτήρια φωτιά, που θα μετατρέψει σε στάχτες τα
“μνημόνια” και τη “συνθηκολόγηση” που υπέγραψαν παράνομα, αυτοί που άνοιξαν, όχι “κερκόπορτες” αλλά
την κύρια πύλη, στους νέους και πλέον επαίσχυντους κατακτητές: Τους τοκογλύφους και τους απατεώνες
του στέρφου και μη παραγωγικού κεφαλαίου των “αγορών”… Οι τοποτηρητές και οι συνοδοιπόροι τους, ας
αναλογισθούν τις ιστορικές τους ευθύνες…

“Αποροι”, αλλά κοντά στους Συλλόγους οι
Δήμοι Μαρκοπούλου και Κορωπίου
Σελίδα 6, 12

Συνέχεια στη σελ. 2

Νέα θέση για ΧΥΤΥ στην
Κερατέα από το Δ.Σ. Σελίδα 7
Τελετή λήξης στον Πρωτέα Βούλας

Τα Ε.Τ.Α. απαιτούν την παραλία του Σαρωνικού

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ

Ο Δήμαρχος απαντά: είναι δική μας!

Ο ΣΠΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

“Παραλίες ανοιχτές
σε πρόσβαση για
όλους τους πολίτες”

επικεφαλής της
παράταξης ο
Τρ. Κουτσικούρης
Σελίδα 22

Σελίδα 8

Σελίδα 15

ΕΒΔΟΜΗ
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Να γκρεμίσουμε πρώτα! Μετά θα χτίσουμε…
Συνέχεια από την σελ. 1

όχι στο χείλος αλλά στα αιχμηρά πρανή του γκρεμού.
Η κυβέρνηση νομίζει ότι κρημνοβατεί3 και δεν αντιλαμβάνεται ότι μας γκρεμοτσακίζει!
Γι’ αυτό, η άμεση και μοναδική λύση είναι το γκρέμισμα του σαθρού συστήματος:
― Παραίτηση της επικίνδυνης, ανάξιας και παράνομης πλέον κυβέρνησης της μειοψηφίας.
― Κατά συμφωνία κομμάτων και κινημάτων – εδώ
είναι η συναίνεση – Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας –
κοινά αποδεκτών αρίστων ειδημόνων – με τις δεσμεύσεις να προκηρύξει άμεσα εκλογές με απόλυτα
απλή αναλογική, για εκλογή Συντακτικής Συνέλευσης.
― Να καταγγείλει και να καταργήσει τις παράνομες
και επαχθείς Δανειακές Συμβάσεις.
― Να διαγράψει (αναδιαρθρώσει – κουρέψει – ξυρίσει, όπως θέλουν ας το πουν) το επαχθές χρέος, το
οποίο η Ελλάς δεν μπορεί και δεν οφείλει να το εξοφλήσει.
Αυτά είναι όλα! Δύσκολα αλλά απολύτως αναγκαία.
Τις …λεπτομέρειες θα τις αναλάβει υπεύθυνα και με
λογοδοσία στο λαό, η εκλεγμένη εθνοσυνέλευση
των αρίστων. Τί και πώς δηλαδή, θα κτίσουμε τη νέα
Ελλάδα.
Πώς θα επανιδρύσουμε το κράτος μας. Πώς θα επανακινήσουμε την οικονομία μας, ποιά οικονομία και
με ποιούς κανόνες.

Το Ασκληπιείο πρέπει
να αναβαθμιστεί και
να κρατήσει τον
δημόσιο χαρακτήρα του
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα”,
οργανώνει ανοιχτή συζήτηση με τους φορείς και ανταλλαγή απόψεων για το
Ασκληπιείο Νοσοκομείο της Βούλας, που
ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση για την
τύχη του, την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 11 το
πρωί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
(οδός Πανός).
Πληροφορίες Γωγώ Βικελή 6946465294

Αλλά για να «χτίσουμε», επαναλαμβάνω, πρέπει
πρώτα να «γκρεμίσουμε»!
Με σοβατίσματα και μπογιατίσματα δεν σώζεται η κατάσταση. Με δανεικά ΔΕΝ ζούμε. Γι’ αυτό και δεν
χρειαζόμαστε τις «αγορές».
Εκείνο που θα κτίσουμε θα στηθεί πάνω στους πυλώνες «της πραγματικής ελευθερίας, της εθνικής Ανεξαρτησίας, της ανόθευτης λαϊκής κυριαρχίας, της
πατριωτικής Αναγέννησης4».
Ο λαός αγανακτισμένος ξεσηκώνεται. Δεν το βλέπουν;
Οι αλαζόνες και οι βολεμένοι, έντρομοι αντιδρούν.
Ορισμένοι θρασείς αμετανόητοι, αντεπιτίθενται κιόλας! Με εξοργίζουν κι αν το συνήθιζα, θα πέταγα το
γιαούρτι μου στην τηλεόραση…
Αν σήμερα υπήρχε «ρυθμιστής του πολιτεύματος» θα
διαπίστωνε την αναντιστοιχία – την πλήρη ασυμφωνία Βουλής και εκλογικού σώματος.
Αν υπήρχε «κουκούτσι μυαλό», αν άφηναν την συνείδησή τους να τους επιβληθεί κι όχι το νομιζόμενο
προσωπικό και κομματικό συμφέρον, θα είχαν παραιτηθεί, αφού δεν έχουν τα κότσια να συνταχθούν με
τον λαό και ν’ αντιδράσουν.
Αυτή τη στιγμή, δεν χωρούν προσωπικές και κομματικές επιδιώξεις. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Δεν
είναι καιρός για κόμματα και ιδεολογίες ακόμη. Αυτή
τη στιγμή προέχει η σωτηρία της πατρίδας και του
λαού.
Τώρα είναι η ώρα να κοιτάξουμε την Ελλάδα και τους
Έλληνες.
Οι «κολλημένοι» σε ιδεολογίες και ιδεολογήματα να
ξεκολήσουν.
Επιτέλους! Δεν κάνουν «πλάκα» αυτοί που μαζεύονται κάθε μέρα στο Σύνταγμα. Δεν κάνουν «πλάκα» οι
πανεπιστημιακοί και ο Θεοδωράκης.

Εμπρός λοιπόν, ορέ Έλληνες! Εμπρός αποφασιστικά.
ΕΜΠΡΟΣ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ!
––––––––––––
1. Απ’ το ποίημα, «ο Θούριος του εργάτη» (στην ομόνυμη συλλογή,
εκδ. «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ» 1979)
2. Μάταιη – ανώφελη, φευγάτη ήδη.
3. Βαδίζει στα γκρεμνά – αναριχάται.
4. Μ. Θεοδωράκης, ομιλία στα Προπύλαια.

Το άρθρο αυτό, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα spitha3b.gr, απ’ όπου και το μεταφέρουμε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια
Σελ. 5
Ημέρα Περιβάλλοντος
Οδηγείται σε συμφωνία ο Δήμος Σπάτων -Αρτέμιδας με την ΕΥΔΑΠ Σελ.7
Δυναστεία των Ατρειδών: Μια αμαρτωλή ιστορία Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

“Θεριεύει ο γίγαντας τώρα
Σελ. 9
Λαός...” Γρηγόρης Ρώντας

Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα
6 Ιουνίου στις 8μ.μ. με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Επιλέγουμε:

Η παραχώρηση κρατικής περιουσίας συνιστά προδοσία

1- 16 Εγκρίσεις οικονομ. απολογισμών των ΝΠΔΔ του Δήμου.
17. Έγκριση της με αριθμ. 3/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης για την Εφαρμογή
ολοκληρωμένου Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Α.Η.Η.Ε».
21. Έγκριση της με αριθμ. 8/2011 απόφασης της Επιτροπής
Π.Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των οργανωμένων πλαζ των Δημοτικών Κοινοτήτων
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης».
23. Έγκριση της υπ´αριθμ. 10/2011 απόφ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Λήψη απόφασης για τον Κανονισμό προβολής
ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης».
25. Ορθή επανάληψη της απόφασης «Ανάπλαση-ΠράσινοΠοιότητα Ζωής» της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης.
31.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας 2 μήνες.

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Η «Σπίθα», οι ΣΠΙΘΕΣ είναι για κάθε Έλληνα που ξεσηκώνεται. Ο καθένας που αγαπάει τον τόπο του και
τον λαό μας, εμάς τους ίδιους και τα παιδιά μας και
σέβεται το αίμα που ‘χουν χύσει οι πατεράδες μας και
οι πρόγονοί μας. Ο καθένας που έχει μια «σπίθα»
μέσα στα στήθια του, μια φλόγα στο μυαλό του.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Ηλίας Σταμπολιάδης

Σελ. 9

Γιορτή της Δημοκρατίας
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν

Σελ. 11

Συμπλοκές στο Δ.Σ. Κρωπίας

Σελ. 12

Ξεχάστε τα αντισταθμιστικά

Σελ. 14

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.

ΕΒΔΟΜΗ
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«Ατελής και αντιεπιστημονική» παρουσίαση του προϋπολογισμού στα 3Β
λέει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε συνέντευξή του
Αριθμοποιημένα, τεκμηριωμένα με τη γλώσσα
των αριθμών, με πίνακες και με συγκριτικά
στοιχεία των τριών πρ. Δήμων, Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης ο αρχηγός της Δημοτικής παράταξης των 3Β «Πόλεις για να ζεις»,
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ανέτρεψε σε συνέντευξή τύπου της 26ης Μαϊου τους ισχυρισμούς του Δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα, ότι ο
μόνος «νοικοκυρεμένος» Δήμος ήταν ο
πρώην Δήμος Βουλιαγμένης κι ότι απ’ τους
άλλους Δήμους «παρέλαβε οικονομικό χάος».

μηχανισμών αποβαίνει υπέρ του πρ. Δήμου
Βούλας, με τελευταίο τον πρ. Δήμο Βουλιαγμένης που ήταν για 24 χρόνια δήμαρχος ο Κασιδόκωστας.
Ιδού οι αριθμοί:

τοίκους
Δήμος Βούλας 0,5 εργαζόμενοι ανά 100 κατοίκους
Δήμος Βουλ/νης 2,44 εργαζόμενοι ανά 100
κατοίκους

Ποσοστά εκτέλεσης Προϋπολογισμού τα έτη 2006-2010
Δήμος Βουλιαγμένης
Δήμος Βάρης
Δήμος Βούλας

»
»

Βέλτιστο 72,88%
80,86%
93,69%

ελάχιστο 52,03%
»
61,74%
«
79,57%

Η ελάχιστη αποτελεσματικότητα της Βούλας (79,57%) ήταν υψηλότερη κατά 7 μονάδες από τη βέλτιστη (72,88%) της Βουλιαγμένης!
Το χρηματικό υπόλοιπο των τριών Δήμων την 1/1/2011, μετά την πληρωμή των ανεξόφλητων υποχρεώσεων, ήταν:
― Βούλα πλην 3.396.612€ (αρνητικό υπόλοιπο)
― Βάρη 104.103 ευρώ και
― Βουλιαγμένη 1.696.811 ευρώ (κι όχι βέβαια 5 εκατ. €)
Αυτό ήταν γιατί η Βουλιαγμένη έχει τα υψηλότερα δημοτικά τέλη
(50% υψηλότερα στα οικιακά, απ’ ότι στη Βούλα και τη Βάρη και κατά
80-90% στα εμπορικά), όπως είπε ο Γρ. Κωνσταντέλλος.

Αναλυτικά, ο Κωνσταντέλλος επεσήμανε
ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου των 3Β
καθυστέρησε κατά 2 μήνες, σε σχέση με
την προβλεπόμενη ημερομηνία ψήφισης
από το Δ.Σ., την 31η Μαρτίου.
Από τα συγκριτικά στοιχεία των τριών συνενωθέντων δήμων προκύπτει ότι το ποσοστό
υλοποίησης
των
επιμέρους
προϋπολογισμών των 5 τελευταίων ετών
ως προς την είσπραξη των εσόδων – τακτικών και έκτακτων – που καταδεικνύει και
την αποτελεσματικότητα των εισπρακτικών

«Νοικοκυριό» και υπάλληλοι
Οσον αφορά το «νοικοκυριό», ιδού ένα παράδειγμα:
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ σύνολο υπαλλήλων 222 εκ των οποίων 13 ορισμένου χρόνου 13
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ σύνολο υπαλλήλων 207 εκ των οποίων 16 ορισμένου χρόνου και 8
μερικής απασχόλησης.
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ σύνολο υπαλλήλων 143 εκ των οποίων 55 ορισμένου χρόνου
ΣΥΝΟΛΟ υπαλλήλων για το νέο Δή 3Β, μόνιμοι 480 και ορισμένου χρόνου 84 υπάλληλοι
Αυτό σημαίνει ότι η αναλογία υπαλλήλων
για κάθε 100 κατοίκους είναι:
Δήμος Βάρης 0,4 εργαζόμενοι ανά 100 κα-

Ενα άλλο στοιχείο «νοικοκυρέματος» είναι
η διαφορά στην τιμή προμήθειας των ίδιων
υλικών.

Ενδεικτικά:
ΕΙΔΟΣ

ΒΑΡΗ

Κρύα άσφαλτος
22€/
Ρελέ ηλεκτροπληξίας
Κλεμοασφάλειες
Λαμπτήρες φθορισμού
«
Ιωδίου 60/W
“
“ 150 w

ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛ/ΝΗ
7€
15€
0,75€
0,75€
0,67
0,67

11,5€
26,1€
2,01€
1,81€!
2,83!
3,03,11!

“Το μεγάλο μέρος των προμηθειών της Βουλιαγμένης γινόταν σε τιμές 80-140% ακριβότερες από τις αντίστοιχες του Δήμου
Βούλας για τα ίδια υλικά”, συμπλήρωσε ο
Γρ. Κωνσταντέλλος.
Κι αυτά όταν δεν έχει κάνει τίποτα ο Γρ. Κασιδόκωστας προς την κατεύθυνση της ενοποίησης των Δήμων.
Σ.Σ. Εμείς ήμασταν αντίθετοι με το “Καλλικράτη” – συμφωνούσαμε δηλαδή με τον Γρ.
Κασιδόκωστα, για διαφορετικούς βεβαίως
λόγους – όμως ο “Καλλικράτης” είναι πραγματικότητα.
Τώρα έχουμε τρεις Δήμους “σε συσκευασία
του ενός”! Και ονομασία “ομορρύθμου εταιρείας.
Ας ξεκινήσουμε από κει την ενοποίηση. Ας
δώσουμε μια ονομασία με συμβολισμό,
εύηχο, “πιασάρικο” από τουριστικής και ψυχολογικής πλευράς. Είχαμε προτείνει την
ονομασία Απολλωνία. Το έχουμε αιτιολογήσει και έφερνε 62% στις δικτυακές δημοσκοπήσεις.
Κ.Β.

Η COCO-MAT στη Βούλα εγκαινιάστηκε με τζαζ και μεσογειακά εδέσματα
Θετικές εντυπώσεις άφησε η τελετή των εγκαινίων
της “COCO-MAT“ Ανατολικής Αττικής που έγιναν τη
Δευτέρα 30 Μαϊου στο κατάστημα της “ΡΑΠΤΗΣ
Α.Ε.“ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στη Βούλα.

ρετική 5μελής ορχήστρα τζαζ και ο πλούσιος μπουφές με υγιεινά μεσογειακά εδέσματα, που τίμησαν οι
καλεσμένοι. Ενα πολυάριθμο πλήθος καλεσμένων
και επισήμων που προσήλθαν και έμειναν για πολλές
ώρες μια που τους ενέπνεε το περιβάλλον.

Σίγουρα πρόκειται για ένα κατάστημα-κόσμημα στην
είσοδο της Βούλας, που ανεβάζει την αισθητική και
λειτουργεί με την εγγύηση της γνωστής φίρμας “ΡΑΠΤΗΣ“.
Το κατάστημα θα εξυπηρετεί ολόκληρη την περιοχή
από Γλυφάδα μέχρι Σούνιο, με όλη τη γκάμα των ποι-

Μεγαλοπρέπεια, αισθητικό περιβάλλον, γούστο και
ευπρέπεια. ήταν τα χαρακτηριστικά της τελετής των
εγκαινίων της COCO-MAT στο κατάστημα της “Ράπτης Α.Ε.”
Την ατμόσφαιρα έκανε ακόμη πιο εντυπσιακή η εξαι-

Οι καλεσμένοιπεριηγήθηκαν τους χώρους του καταστήματος και θαύμασαν την καλαισθησία, την ποικιλία και την ποιότητα των επίπλων και στρωμάτων
που εκτίθενται.

οτικών και οικολογικών προϊόντων της παγκοσμίου
φήμης εταιρείας “COCO-MAT“.
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3ήμερο εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ο Δήμος Σαρωνικού, διοργανώνει, στο
πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), τριήμερο δράσεων και παρεμβάσεων από
την Παρασκευή 3-6 έως και την Κυριακή
5-6 με στόχο την ενημέρωση, αλλά και
τη συμμετοχή των πολιτών σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το
ΣάββατοΚυριακο έχει ως εξής:

Σάββατο 4 Ιουνίου 2011
20:30 – Θεατράκι Λιμάνι Παλ. Φώκαιας
Προβολή του ωκεανογραφικού ντοκιμαντέρ «Ναυτίλος».
Θα προβληθούν δύο επεισόδια από τη
σειρά ντοκιμαντέρ που δημιούργησε το
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και την εταιρεία
παραγωγής Olyvon, με θέμα την εξερεύνηση του άγνωστου θαλάσσιου κόσμου
της Μεσογείου (Αιγαίο Πέλαγος) και της
Μαύρης Θάλασσας.
Ο «Ναυτίλος» είναι μια εντυπωσιακή παραγωγή, τα γυρίσματα της οποίας διήρκεσαν
τρία χρόνια με περισσότερες από 80 πλεύσιμες μέρες αποστολής που έχει σα σκοπό τη
καταγραφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος
και την εξερεύνηση του πλούτου της θαλάσσιας ζωής αλλά και την ευαισθητοποίηση των

πολιτών σε θέματα που αφορούν το υδάτινο
περιβάλλον.

Η σειρά των ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει
τις εξής δέκα θεματικές ενότητες:
Αποστολή Νερό – Πηγή Ζωής (αξιοποίηση νερού – πηγές).
Φυσητήρας – Ο ευγενικός Γίγαντας
(άγνωστοι γίγαντες των ελληνικών θαλασσών).
Το κυνήγι του Θησαυρού (οικοσυστήματα κοραλλιών – κόκκινο κοράλλι).
Caretta Caretta – Η μεγάλη περιπέτεια
(η επιβίωση της θαλάσσιας χελώνας στο
Ιόνιο).
Ο ξέφρενος καιρός (πρόγνωση κυμάτων
– καιρού στο Αιγαίο).
Το πύρινο Αιγαίο (υποθαλάσσια ηφαίστεια στο Αιγαίο).
Το θερμοκήπιο της Μεσογείου (κλιματικές αλλαγές στις θάλασσες του Αιγαίου
και της Μαύρης Θάλασσας).
Δελφίνια της Ελλάδας (τα δελφίνια των
θαλασσών της Ελλάδας).
Το κυνήγι της κόκκινης γαρίδας (εντοπισμός και κινηματογράφηση της κόκκινης γαρίδας στο Ιόνιο).
Ο Βρεταννικός (το μεγαλύτερο ναυάγιο
της Μεσογείου).
Η προβολή των επεισοδίων γίνεται σε
πρώτη μετάδοση.

Πληροφορίες: www.explorenautilus.com
Με την επιστημονική υποστήριξη του
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

Κυριακή 5 Ιουνίου 2011
Καθαρισμός Ακτών – Δάσους
Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων
10:00 π.μ. – Καθαρισμός παραλιών Γαλάζιας Ακτής (συνάντηση φανάρια Απειράνθου), Αγίου Νικολάου – Κιόσκι
(συνάντηση στον Άγιο Νικόλα)
Ευκάλυπτοι (συνάντηση στη γλίστρα)
Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου
10:30 π.μ. – Καθαρισμός παραλίας Αγίου
Νικολάου
Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας
11:00 π.μ. – Καθαρισμός κεντρικής παραλίας (από Λιμενικό Σταθμό Παλαιάς
Φώκαιας έως Ξενοδοχείο Plaza Resort)
Κοινότητα Σαρωνίδας
10:00 π.μ. – Καθαρισμός κεντρικής παραλίας (συνάντηση στην προβλήτα)
Τοπική Κοινότητα Κουβαρά
9:30 π.μ. – Καθαρισμός δάσους Κουβαρά
(συνάντηση στον Άγιο Ευστάθιο, λεωφ.
Κουβαρά – Αυλακίου –Πόρτο Ράφτη).
Οι δράσεις καθαρισμού θα πραγματοποιηθούν
με τη συνεργασία των Ομάδων Εθελοντών
Πολ.Προστασίας, Σχολείων, Συλλόγων και Φορέων του Δήμου. http://cleanday.ypeka.gr

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
3μερες εκδηλώσεις στο Λαύριο
Με αφορμή την «Παγκόσμια
Ημέρα του Πρόσφυγα» στις
20 Ιουνίου το Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών
Λαυρίου συνδιοργανώνει με
τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Λαυρίου «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» και
τον Δημοτικό Αθλ. Οργανισμό Λαυρεωτικής τριήμερη
εορταστική εκδήλωση.
Στις 15 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη της ομάδας Αφγανών γυναικών μαζί
με τις εθελόντριες του
Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας
Ε.Ε.Σ. στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Λαυρίου.
Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου, 19:0021:00μ.μ.
στην
Πλατεία
Ηρώων Λαυρίου, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εορτή για
τα παιδιά της περιοχής του
Λαυρίου, με δημιουργική απασχόληση, ομαδικά παιχνίδια
και κλόουν.

Στις 21 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη,
ώρες 19:00-21:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο
Τουρνουά Βόλεϊ στις εγκαταστάσεις του Δημ. Αθλητ. Οργ.
Λαυρεωτικής (Κλειστό Γυμναστήριο). Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος απαρτίζονται από
πρόσφυγες αφγανικής και
κουρδικής εθνικότητας. Συυμμετέχουν επίσης δύο τοπικές
ερασιτεχνικές ομάδες Ελλήνων κατοίκων του Λαυρίου.
Στο τέλος της οργάνωσης θα
γίνει απονομή μεταλλίων και
κυπέλλου στους συμμετέχοντες αθλητές.
Πληροφορίες: Ε.Ε.Σ. – Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Κέντρο Προσωρινής Διαμονής
Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών
Λαυρίου
Δανουκάρη 1 Λαύριο Αττικής

22920-27744,
2292026062
«Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» 6937193025
Δ.Α.Ο.Λ. 22920-27391-2.

5 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιήγηση στο Τατόι
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος, η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, με
τη συνεργασία των Φίλων
του Τατοΐου, διοργανώνει
την Κυριακή 5 Ιουνίου ξενάγηση στην κεντρική ιστορική διαδρομή του κτήματος
Τατοΐου. Η διαδρομή καλύπτει τον ιστορικό πυρήνα του
κτήματος και περιλαμβάνει
το χωριό, το Υπασπιστήριο,
το Ανάκτορο, τους σταύλους, το οινοποιείο, βουτυροκομείο,
ελαιοτριβείο,
γαλακτοκομείο, Διευθυντήριο, Δασονομείο... Την ξενάγηση θα κάνει ο Κώστας
Σταματόπουλος, ιστορικός
και συγγραφέας του «Χρονικού του Τατοΐου»
Συνάντηση: 12:00 στην είσοδο Λεύκας. Για τη διευκόλυνση μετάβασης στο κτήμα
θα υπάρχει μισθωμένο λεωφορείο που θα ξεκινήσει στις
11:00 από τη συμβολή Βασ.
Σοφίας & Ριζάρη (απέναντι
από το Πολεμικό Μουσείο).

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επικοινωνήστε με τα
γραφεία της Ε.Ε.Π.&Π. κα Κ.
Στεμπίλη - Τηλ: 210 - 32 25
245 & 210 - 32 26 693 (εσωτ.
2).
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισμένου
αριθμού θέσεων.
Το Τατόι, βασικός πνεύμονας
πρασίνου του λεκανοπεδίου
χρειάζεται τη φροντίδα όλων
μας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
έδωσε για χρόνια σημαντικό
αγώνα για την ευαισθητοποίηση κοινού και πολιτείας,
χρηματοδότησε την αποτύπωση των κτηρίων και υποστήριξε την πρότασή της στο
Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, με αποτέλεσμα το κτήμα να κηρυχθεί
διατηρητέο σχεδόν στο σύνολό του. Επιπλέον η
ΕΛΛΕΤ έχει ήδη ολοκληρώσει μελέτη για τη σήμανση
μονοπατιών στο Τατόι, η
οποία έχει κατατεθεί στο
ΥΠΠΟΤ.

Πολιτιστικό Πάρκο
“Χρυσαλίδα”
Μικροί, μεγάλοι, επισκεφθείτε το “Πολιτιστικο Πάρκο”, την
Κυριακή 5 Ιουνίου από τις 10:00 π.μ. μέχρι την Δύση του
ηλίου.
Η είσοδος στο “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ” είναι ελεύθερη
κατά την διάρκεια όλης της ημέρας, αλλά και στο “Μουσείο
Ελληνικής Λαογραφίας” η είσοδος είναι δωρεάν από τις
10:00 π.μ. έως και τις 15.00 μ.μ.
Περιηγηθείτε στα στενά δρομάκια του Μουσείου, που είναι διαμορφωμένο σαν ένα μικρό χωριουδάκι, με τους ελαιώνες, τους
αμπελώνες, τους σιτοβολώνες, αλλά και τα παραδοσιακά ελαιοτριβεία, τις στροφιλιές, τα πατητήρια, τα αλώνια, τον εντυπωσιακό νερόμυλο, μα και την πλατεία των παλιών επαγγελματιών
που ανοίγουν κάθε μέρα τα μαγαζιά τους.
Απολαύστε τον διαφορετικό σας περίπατο σε ένα υπέροχο
φυσικό περιβάλλον και ελάτε σε επαφή με τους μοναδικούς τρόπους που ο άνθρωπος μπορεί να φροντίσει το περιβάλλον αλλά και να ωφελήσει τον εαυτό του.
Στο www.politistikoparko.gr, έχετε την ευκαιρία να δείτε εικόνες των εγκαταστάσεων του "Μουσείου Ελληνικής Λαογραφίας" και του Πάρκου, που βρίσκονται σε έναν
καταπράσινο χώρο 25.000 τ.μ. μέσα στην φύση θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις με πολλά και ενδιαφέροντα δρώμενα.
16o χλμ. προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο
Επικοινωνία: (0030) 22990 - 47999 / 67999 / 67770
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art gallery café - LIVE MUSIC

ΒΑΖΑR ΤΕΧΝΗΣ για μια ημέρα!

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210 8958866
www.artgallerycafe.gr/program.asp
www.mytheatro.net www.tragoydia.net

Ενα all day bazar τέχνης - δια χειρός - κοσμή-

με την

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

ματα, ζωγραφιστά t-shirt, μαρμελάδες από

“ZOE’s Code”

σπίτι..... κεραμικά, διακοσμητικά, χειροποίητα
ρούχα, ζωγραφιστοί καθρέφτες, χειροποίητα

Η κόρη της καταιγίδος

Σάββατο 4 Ιουνίου στις 10.00μμ

αξεσουάρ, σαγιονάρες, παπούτσια, τσάντες, βι-

του Θεόφραστου Σακελλαρίδη

Μετά από μια μεγάλη πορεία στο χώρο της σύνθεσης και του απόλυτου μουσικού ταξιδιού, η
Zoe παρουσιάζει το “Zoe’s Code Live” .

βλία, πορσελάνες, κεριά και γλυκά, περιμένει
στο art Gallery cafe (Ιπποκράτους 1 & Γαληνού,
Βούλα) μόνο για μία ημέρα, Κυριακή 5 Ιουνίου.

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

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
«Τα παιδία παίζει - Πυξ Λαξ»

13-14 Ιουνίου 21.00, Πειραιώς 260 κτίριο Η
Οπερέτα σε τρεις πράξεις
Μουσική-κείμενο: Θεόφραστος Σακελλαρίδης
Ενορχήστρωση-μουσική διεύθυνση: Χαράλαμπος Γωγιός
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ευκλείδης
Σκηνικό-κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ, 9:15 το βράδυ

Μια παράσταση όπου η Zoe εκπλήσσει ευχάριστα
το κοινό με το ακορντεόν ως σολιστικό όργανο
καθώς παρουσιάζει συνθέσεις από το ολοκαίνουριο πέμπτο της Album με τίτλο “Zoe’s code” σε
σύνθεση, ενορχήστρωση και παραγωγή δική της,
σε ρυθμούς Pop, Dance, Electro Tango, Latin, &
δύο τραγούδια μέσα από μια μεγάλη συνεργασία
με την Ιταλίδα τραγουδίστρια In-Grid,σε αγγλικό
και γαλλικό στίχο από την στιχουργό Ρεβέκκα
Ρούσση.
Στη παράσταση “Zoe’s code live ” η Zoe συνδυάζει ευχάριστα και με συνοχή τους ‘’δρόμους’’ της Δύσης με τους Λαϊκούς Βαλκανικούς & Παραδοσιακούς ρυθμούς.
Το τραγουδιστικό και μουσικό μέρος του προγράμματος έχουν
αναλάβει η τραγουδίστρια Ειρ. Χαρίδου καθώς και οι μουσικοί
Ηλ. Αργυρόπουλος στο Πιάνο, και Στ. Γενεράλης στα Τύμπανα.

Ένα ιδιαίτερο μουσικό αφιέρωμα σε όλη τη δισκογραφία
των Πυξ Λαξ, με το συγκρότημα Τα παιδία παίζει, ένα μουσικό σχήμα όπου συμμετέχουν νέοι μουσικοί της πόλης.
«Τα παιδία παίζει» είναι: Αναστασία Μανολά (ντραμς), Βασίλης Βαρελάς (μπάσο), Παναγιώτης Κουνούδης (κιθάρα),
Αντωνία Παρασκευοπούλου (κλαρίνο, φωνή), Μανόλης
Ζέρβας (κιθάρα, φωνή), Μαντώ Ζέρβα (φωνή), Γιούλα
Λώμη (φωνή), Πέτρος Λοΐζος (φωνή), Σπύρος Θεοφιλάτος (φωνή), Ανδρέας Παπακωνσταντίνου (φυσαρμόνικα,
φωνή), Μάρτιν Ζαμκοτσιάν (αρμόνιο), Μελίνα Γαλανού
(βιολί, φωνή). Είσοδος ελεύθερη.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Την Κυριακή 5 Ιουνίου το μεσημέρι, ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος “Λόφος Παλλήνης”
γιορτάζει τα 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας
του, με ψητή προβατίνα, κρασί και μουσική.
Βάλτε τη ...διάθεση και συμμετέχετε.

Masterclass από τον Jiang Guofang
Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της

έκθεσης «Η Απαγορευμένη Πόλη του Jiang Guofang», παρουσιάζει στην Αθήνα τον διακεκριμένο ζωγράφο και καθηγητή στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Κίνας, Jiang
Guofang.
Ο Jiang Guofang θα παραδώσει την Πέμπτη, 16 Ιουνίου (18:0020:00) ένα μοναδικό masterclass, στο οποίο θα μιλήσει για την
ιστορία της Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου, με έμφαση στη
δυναστεία Qing. Επίσης, θα αναφερθεί στις πηγές έμπνευσής του
και θα αναλύσει τη σχέση του με το μεγαλύτερο και καλύτερα
διατηρημένο σύμπλεγμα αρχαίων κτιρίων της Κίνας, στο οποίο η
είσοδος ήταν απαγορευμένη για τους απλούς πολίτες για περίπου 600 χρόνια.
Το masterclass είναι δωρεάν και θα διεξαχθεί στα αγγλικά.
Παράλληλα, η έκθεση «Η Απαγορευμένη Πόλη του Jiang Guofang» στην οποία παρουσιάζονται 27 πίνακες -μεγάλων διαστάσεων- του σημαντικού Kινέζου καλλιτέχνη, θα είναι ανοιχτή για
το κοινό έως και τις 19 Ιουνίου. Η έκθεση συνοδεύεται από τρίγλωσσο κατάλογο στην ελληνική, κινεζική και αγγλική γλώσσα.
Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο,
Κυριακή: 10:00-18:00 - Πέμπτη, Παρασκευή: 10:00-21:00
Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Αθήνα - T: 210-3611206
E: info@theocharakis-foundation.gr - www.thf.gr

H εταιρεία μουσικού θεάτρου “Οι όπερες των ζητιάνων” καταπιάνεται φέτος το καλοκαίρι με «ίσως το μόνο μουσικοθεατρικό είδος με βαθιές ρίζες στη νεοελληνική κοινωνία»,
την οπερέτα, και παρουσιάζει στο Φεστιβάλ Αθηνών την
“Κόρη της καταιγίδος” του Θεόφραστου Σακελλαρίδη.

«Περισσότερα από χίλια έργα γράφτηκαν κατά την ακμή
της ελληνικής οπερέτας, ελάχιστα από τα οποία ανεβαίνουν στις μέρες μας, συνήθως μέσα από ένα πρίσμα ψευδονοσταλγίας για ένα εξιδανικευμένο αστικό περελθόν. Αν
και γραμμένη το 1923, η οπερέτα αντιμετωπίζεται από την
ομάδα σαν ένα σύγχρονο έργο με κριτική ματιά που αφορά
εμάς τους ίδιους, την κοινωνία του σήμερα» υπογραμμίζει
ο συνθέτης και ιδρυτικό μέλος της ομάδας Χαράλαμπος
Γωγιός.
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1η τακτική συνεδρίαση της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης συγκαλεί την
1η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Τετάρτη 8 Ιουνίου και ώρα
19.00, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010
για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:
1. Τήρηση ωραρίου κοινής ησυχίας από τα καταστήματα
και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας.
Προς ενημέρωση των μελών της ΔΕΔ Δήμου Κρωπίας
επισυνάπτονται τα έγγραφα: Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 5η/03-05-2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κρωπίας, αριθμ. Απόφασης 27/2011
και ο Κανονισμός Διαβούλευσης.

Παραιτήθηκε ο Αλαβάνος
από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Την παραίτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής ανακοίνωσε Τρίτη 31 Μαΐου κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασής του, ο επικεφαλής της παράταξης
«ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ» Αλέκος Αλαβάνος.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός
εξέφρασε τόσο την έκπληξη όσο και την πικρία του για την
απόφαση αυτή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:
«Τοποθετούμαι ουσιαστικά και όχι συναισθηματικά. Και καλώ τον κ.
Αλέκο Αλαβάνο να ανακαλέσει την απόφασή του. Είναι τιμή για το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής οι επικεφαλής των 10
παρατάξεων που το αποτελούν και που πήραν νωπή
λαϊκή εντολή να παραμένουν μέχρι το τέλος. Η εκτίμησή μου είναι γνωστή, την έχω πει δημόσια. Όμως,
αν πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε με σταθερά
βήματα, χρειαζόμαστε όλες τις φωνές, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Αυτό είναι, άλλωστε, το μεγαλείο της δημοκρατίας και του διαλόγου».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ 6Α ΒΑΡΗ 16672 - ΤΗΛ. 210 8971.629

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου συγχαίρει τον Γρηγόρη Τσάλτα Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. για την εκλογή του στις αρχαιρεσίες των Πρυτανικών αρχών του Πάντειου
Πανεπιστημίου στο ύπατο ακαδημαϊκό αξίωμα αυτό του
Πρύτανη.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και συνέχιση της ενεργής και χρήσιμης συμμετοχής του στις
προσπάθειες επίλυσης των τοπικών μας προβλημάτων.
Ο Πρόεδρος
Παύλος Ζουλάκης

“Απορος”, αλλά κοντά στους Συλλόγους
ο Δήμος Μαρκοπούλου
Παρά την δεινή οικονομική κατάσταση, που έχει περιέλθει ο Δημος
Μαρκοπούλου, αποφάσισε να επιχορηγήσει αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης,
τονίζοντας ότι είναι θερμοί υποστηρικτές της οικονομικής ενίσχυσης των Σωματείων την πόλης,
εξαιτίας των αναμφισβήτητα μεγάλων αναγκών τους και των δράσεων τους.
Πολιτική θέση του Δήμου, όπως αναφέρθηκε στην εισήγησή της η Αντιδήμαρχος Μαρία Κιμπιτζή, είναι η
ανάπτυξη και η στήριξη του σχολικού
αθλητισμού, του αθλητισμού για
όλους (ή μαζικού αθλητισμού όπως
συνηθίζεται να λέγεται) και του σωματειακού αθλητισμού.
Ο Δήμος έχει ξεκινήσει εδώ και 4 μήνες
την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των αθλητικών εγκαταστάσεων
και των αθλητικων σωματείων με επισκέψεις στους χώρους. Ταυτόχρονα ζήτησαν
από τα Σωματεία τα έγγραφα νομιμότητάς τους προκειμένου να εναρμονιστούν
στην νέα αθλητική νομοθεσία.
Τα στοιχεία που κατέθεσαν οι Σύλλογοι τα παρέθεταν σε συνοπτικό πίνακα
και ήταν στη διάθεση των συμβούλων.
Η Αντιδήμαρχος επεσήμανε ότι: «όλα
αυτά τα χρόνια στον σωματειακό
αθλητισμό, βρισκόμαστε σε πάρα πολύ
καλό επίπεδο με πολλές επιτυχίες στα
διάφορα πρωταθλήματα που συμμετέχουν τα σωματεία μας και προσφέρουν σημαντικό έργο στην ανάπτυξη
του αθλητισμού, αλλά και στην προβολή της πόλης μας, σε Πανελλήνιο
και σε Διεθνές επίπεδο».

Τόνισε δε ότι: «Σκοπός μας είναι να
αναδείξουμε τον σχολικό και τον μαζικό αθλητισμό, αλλά αυτό θα γίνει συστηματικά τους επόμενους μήνες με
τα σχολεία και τη Νέα Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Γυμναστικός Σ. ΜΑΡΚΟ:
30.500 €
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος ΑΙΓΑΙΟ: 500 €
Ιστιοπλ. Όμ. Πόρτο Ράφτη: 20.000 €,
γιατί του παραχώρησαν οι σύλλογοι
ΝΟΙΕΣ και Ι.Ο. Αιγαίο από 1000 αφαιρώντας τα από τη δική τους επιχορήγηση.
Ν.Α.Σύλλογος Πόρτο Ράφτη: 5.000 €
Ν.Α.Όμιλος Πόρτο Ράφτη:
500 €
ΝΟΙΕΣ Ναυτ. Όμ. Ιδιοκτητών Ερασιτεχνικών Σκαφών:
500 €
ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ: Ποδηλατικός Σ: 2.500 €
Η κατανομή των πολιτιστικών:
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ: 8.000 Ε
ΧΟΡΩΔΙΑ:
3.000 Ε
ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ: 15.000 Ε

Η Αθλητική Επιτροπή κατέληξε στα
παρακάτω:
1) Να βοηθήσουν τα Σωματεία, που
υπολείπονται έγγραφα που απαιτεί η
νέα Αθλητική Νομοθεσία.
2) Να βελτιώσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να είναι
ασφαλείς για τους χρήστες.
3) Να οργανώσουν και να θεσπίσουν
Κανονισμό για τη σωστή χρήση των
εγκαταστάσεων.
4) Να λάβουν υπόψη τη δυνατότητα
συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων, για την
προσέλκυση περισσότερων παιδιών
και νέων στα Τμήματα των Σωματείων.
5) Να επιχορηγήσουν και να ενισχύσουν τα Αθλητικά Σωματεία.

Τα Αθλητικά Σωματεία λαμβάνουν
Αθλ. Ένωση Πόρτο Ράφτη: 17.000 €
Αθλητικός Όμιλος Μαρκο: 35.000€

Συνολικά:
Αθλητικά Σωματεία 138.500,00€,
Πολιτιστικοί Σύλλογοι 26.000 €.
Ο Δήμος - τόνισε η Αντιδήμαρχος - θα
είναι κοντά στα Σωματεία και όλοι μαζί
θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα για να αναδείξουμε την
πόλη μας μέσω της συμμετοχής των
Δημοτών.

Παραχώρηση γηπέδου για
ανέγερση του 2ου Λυκείου
στο Πόρτο Ράφτη
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε
την παραχώρηση κατά χρήση του
χώρου στο Ο.Τ.503 της 5ης Π.Ε. του
Πόρτο Ράφτη προκειμένου να ανεγερθεί σχολικό συγκρότημα που θα στεγάσει το 2ο Λύκειο στο Πόρτο Ράφτη.
Η ανέγερση θα ενταχθεί σε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Μέτρα και προτάσεις πολιτικής για τη συμμετοχή των νέων
στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ερευνητικό πρόγραμμα
«Εργαστήρι Πολιτικής: μέτρα και
προτάσεις πολιτικής για τη συμμετοχή των νέων στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Καλλικράτης)» θα πραγματοποιήσει
τον πρώτο κύκλο διαβούλευσης με
τη συμμετοχή των μελών της ομάδας
εργασίας (focus group). Τον επιστημονικό συντονισμό της συζήτησης
έχει αναλάβει ειδική ερευνητική
ομάδα με τίτλο «Πολιτική Τεχνολογία» του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η
δράση υποστηρίζεται από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα
το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»
και το Ινστιτούτο Νεολαίας.
Η πρώτη συζήτηση της ομάδας εργασίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
9 Ιουνίου , ώρα 19:30, στην αίθουσα
του Δήμου, οδός Βυζαντίου 11 & Μεγάλου Αλεξάνδρου κτήριο 1ο
Κ.Α.Π.Η. Σπάτων.
Σκοπός της διαβούλευσης είναι η
ανάδειξη και ιεράρχηση θεμάτων που
αφορούν στο Δήμο, θέματα συμμετοχής και διαβούλευσης στις διαδικασίες
λήψης
αποφάσεων,
τη
λειτουργία τοπικών φορέων νεολαίας
όπως τα Τοπικά Συμβούλια Νέων
(ΤΟ.ΣΥ.Ν), κοκ.
Τα αποτελέσματα της συζήτησης θα

αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για το
δεύτερο κύκλο διαβούλευσης. Παράλληλα, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη
διαδικασία μέσα από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα διαβούλευσης που θα λειτουργήσει παράλληλα για αυτό το
σκοπό.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις φάσεις και
τον τρόπο ολοκλήρωσής του στο
Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην Αγγελική Γεώργα, στο τηλέφωνο 210 6632040 ή στο email: dimoss1@otenet.gr
ή στο διαδίκτυο στην διεύθυνση:
http://politech.uop.gr/ergastiri
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Νέα πρόταση για το ΧΥΤΥ στην Κερατέα
από το Δημοτικό Συμβούλιο
Την Παρασκευή 27 Μαΐου στο Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής πάρθηκε κατά πλειοψηφία (22 προς 4 και 1
λευκό) απόφαση για την τελική πρόταση
που θα καταθέσουν στην Κυβέρνηση για
τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.
Και λέμε Λαυρεωτικής και Σαρωνικού,
γιατί η απόφαση αυτή υπάρχει από το
1997 όταν ιδρύθηκε ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής με βασικό στόχο την
διαχείριση των απορριμμάτων αυτής της
γεωγραφικής περιοχής.
Η νέα θέση που επελέγη είναι ο Αγ. Ιωάννης – Φοβόλες δίπλα στην παλιά χωματερή. Είναι ένας χώρος
50 στρεμμάτων και προτεινεται για τη δημιουργία ολοκληρωμένης, σύγχρονης μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων
ανάλογης με αντίστοιχες που ευρίσκονται
σε λειτουργία σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Θα περιλαμβάνει δε Μονάδα
Επεξεργασίας Αποβλήτων, Μονάδα Κομποστοποίησης και Χώρο Διαχείρισης Υπολειμμάτων.
Την πρόταση υπερψήφισαν οι σύμβουλοι
της πλειοψηφιας (Κ. Λεβαντή) και οι σύμβουλοι της αξιωματικης αντιπολίτευσης
(Δημήτρη Λουκά), ενώ καταψήφισαν οι
σύμβουλοι του τ. δημάρχου Κερατέας
Σταύρου Ιατρού, του Σταύρου Παπασταυρόπουλου και η «Λαϊκή Συσπείρωση».
Οπως περιγράφεται στην απόφαση, η ποσότητα που θα διαχειρίζεται η εν λόγω μονάδα θα είναι 60.000 τόνοι το χρόνο με
σχεδιασμό αιχμής, που θα περιλαμβάνει

και ποσότητα λυματολάσπης, τους 80.000
τόνους το χρόνο.
3. Υπεύθυνος φορέας για την κατασκευή,
λειτουργία και διαχείριση των εγκαταστάσεων θα είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής σε
συνεργασία με την Περιφέρεια και το
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Να θυμίσουμε εδώ, ότι αρχικά ο Δήμος
Λαυρεωτικής πρότεινε στρεμματική
έκταση μέσα στο ΒΙΟΠΑ. Είχε και τη συμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών με απόφαση του Δ.Σ. Την προταση είχαν ψηφίσει
ομόφωνα όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Από την πρώτη όμως συνάντηση προέκυψε ότι η λύση του ΒΙΟ.ΠΑ. είχε προβλήματα τόσο χώρου όσο και Νομοθεσίας
κι έτσι άρχισε να εξετάζεται η λύση του
παλιού ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης –
Φοβόλες.

Ο τ. δήμαρχος Κερατέας Στ. Ιατρού καταψήφισε και καταδίκασε την απόφαση αυτή

ονομάζοντάς την “καταστροφική” και αποτέλεσμα “συμβιβασμού και συναλλαγής
της πλειοψηφίας με την κυβέρνηση”.
Τόνισε ότι η περιοχή Φοβόλες έχει τα ίδια
χαρακτηριστικά με το Βραγόνι, «είναι
στην ίδια απόσταση από τον αρχαιολογικό
χώρο του Οβριόκαστρου και δίπλα σε κηρυγμένα βιομηχανικά μνημεία» (δύο
φούρνους σιδηρομεταλλευμάτων της Γαλλικής Εταιρείας).
Στις αντιδράσεις της μειοψηφίας για τη
συγκεκριμένη χωροθέτηση, ο Δήμαρχος
Κ. Λεβαντής σημειώνει με δελτίο τύπου
μεταξύ άλλων ότι:
«Αν κάποιος κοιτάξει το χάρτη, η απόσταση της κορυφής του Οβριοκάστρου
από το ΒΙΟ.ΠΑ. είναι 1.450 μέτρα ενώ της
προτεινόμενης θέσης είναι 1.300, δηλαδή
έχουν διαφορά 150 μέτρων.
Όμως μεταξύ του ΒΙΟ.ΠΑ. και της κορυφής του Οβριοκάστρου υπάρχει απόλυτη
οπτική επαφή, ενώ μεταξύ της προτεινόμενης θέσης (Φοβόλες) και της κορυφής
του Οβριοκάστρου μεσολαβούν δυο λόφοι
που καλύπτουν πλήρως το χώρο κατασκευής της εγκατάστασης. Ήτοι σε ακόμα
πιο προνομιακή θέση από εκείνη του
ΒΙΟ.ΠΑ. για την πόλη της Κερατέας.

Τώρα, όσον αφορά την ύπαρξη σε μικρή
απόσταση Νεοτέρων Μνημείων από τις
δραστηριότητες της Γαλλικής Εταιρείας
Μεταλλείων Λαυρίου, πληροφορούμε ότι
ολόκληρη η Λαυρεωτική διαθέτει ανάλογα
μνημεία, η ύπαρξη των οποίων δεν εμποδίζει την ανάπτυξη της περιοχής αλλά δί-

νεται ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμός
κατά την ανέγερση οποιασδήποτε μονάδας.
Μην ξεχνάμε ότι το Τεχνολογικό Πάρκο
Λαυρίου βρίσκεται μέσα σ΄ ένα τέτοιο
μνημείο σε απόλυτη ταύτιση με αυτό.
Ο μοναδικός στην χώρα μας χώρος αποθήκευσης τοξικών αποβλήτων βρίσκεται
μέσα σ΄ ένα τέτοιο μνημείο χωρίς να προσβάλει το χώρο».
Ανησυχία όμως υπάρχει και στην κοινωνία,
σ’ αυτούς που σήκωσαν το ανάστημα και
κράτησαν 120 ημέρες αγώνα και συνεχίζουν
μέσα από τα blogs να προβληματίζονται.
“Πώς να υπάρχει συγκεκριμένη θέση και
πρόταση όταν ο διάλογος δε γίνεται με τους
πολίτες”. Θέλουν να συμμετέχουν στο διάλογο και να συναποφασίζουν.
Δεν κοιμούνται· ανταριάζονται. «Αφουγκραστείτε την και θα βγούμε όλοι κερδισμένοι. Η διαφορετική άποψη δεν είναι
συνάμα και αντίθετη», γράφουν στα σημειώματά τους.
Αννα Μπουζιάνη

Σε συμφωνία με την ΕΥΔΑΠ οδεύει ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας για το δίκτυο ύδρευσης
Στο τραπέζι των αποφάσεων του Δ.Σ. ετέθη στην συνεδρίαση της 26-5 το μεγάλο θέμα των οφειλών προς την
ΕΥΔΑΠ και της διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης των
πόλεων Σπάτων και Αρτέμιδος.
Μετά από εξαντλητική συζήτηση και ανταλλαγή επιχειρημάτων το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφάσισε την υπογραφή ενός προσυμφώνου συνεργασίας
με την ΕΥΔΑΠ, που προβλέπει:
1) Το πάγωμα των παλαιών οφειλών των πρώην Δήμων
Αρτέμιδος και Σπάτων προς την ΕΥΔΑΠ, το ύψος των
οποίων θα καθοριστεί στην διάρκεια του μεταβατικού
σταδίου και πριν την έναρξη ισχύος της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και ΕΥΔΑΠ,
εφόσον τα δύο μέρη συμφωνήσουν στους όρους της συνεργασίας.
2) Κατά τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου το οποίο
δεν θα υπερβαίνει το έτος η ΕΥΔΑΠ θα διερευνήσει την
δυνατότητα διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης, ο Δήμος
Σπάτων – Αρτέμιδος θα καταβάλει στην ΕΥΔΑΠ μόνο το

κόστος της τρέχουσας κατανάλωσης.
3) Εφόσον η διερεύνηση της ΕΥΔΑΠ την οδηγήσει στην
αποδοχή της διαχείρισης του δικτύου, πριν την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας, θα καθοριστεί ο τρόπος αποπληρωμής των οφειλών του Δήμου προς αυτή
και ταυτόχρονα το τίμημα που θα καταβάλει η ΕΥΔΑΠ
στον Δήμο για την διαχείρηση του υδρευτικού δικτύου
καθώς και όλα τα άλλα ζητήματα που εκκρεμούν (προσωπικό, τιμολογιακή πολιτική, απαραίτητα έργα κλπ).
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Χρήστος Α. Μάρκου
μετά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε δηλώσεις του ανέφερε:
“Σήμερα κάναμε ένα βήμα ουσιαστικό. Με τη σημερινή
απόφαση μπορούμε να επανακαθορίσουμε τους όρους
αποπληρωμής του τεράστιου χρέους που κληρονομήσαμε και οφείλουμε στην ΕΥΔΑΠ. Βάζουμε τέλος στις
απειλές διακοπής της υδροδότησης των κατοίκων. Ξεφεύγουμε από τον οικονομικό στραγγαλισμό των τα-

μειακών διαθέσιμων του Δήμου και τις κατασχέσεις του
παρελθόντος. Έχουμε πλέον ουσιαστικά επιχειρήματα
να ανατρέψουμε την επιχειρούμενη «επιτήρηση» των οικονομικών μας από την κεντρική διοίκηση. Εάν υπάρξει
οριστική συμφωνία, στο μέλλον, με όρους, που θα ευνοούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα εξασφαλίσουμε
για τους κατοίκους μας ένα δίκτυο χωρίς προβλήματα,
διαρροές και βλάβες, ένα δίκτυο τεχνολογικά προηγμένο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που επιπρόσθετα θα
είναι προσοδοφόρα και για τα οικονομικά του Δήμου
μας.
Όσοι ισχυρίζονται ότι το εν λόγω αποφασισθέν προσύμφωνο συνεργασίας με την ΕΥΔΑΠ σχετίζεται με την
επιχειρούμενη κατασκευή του ΚΕΛ στην περιοχή μας,
δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος θα προχωρήσει υπεύθυνα,
αποφασιστικά και γρήγορα για να ανατρέψει τα όποια
αρνητικά κληρονόμησε και να βάλει τις βάσεις για μια
νέα αναπτυξιακή πορεία».
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Τα ΕΤΑ Α.Ε. απαιτούν, με εξώδικα, να αποχωρήσει
ο Δήμος Σαρωνικού από τις παραλίες του!
Πολλά και διάφορα ακούγονται για τις παραλίες του Σαρωνικού, αυτές τις ημέρες, ύστερα μάλιστα από τα εξώδικα
(14.5) που έστειλε η ΕΤΑ Α.Ε. προς το Δήμο και του ζητάει να αποχωρήσει από τις παραλίες των Αλυκών Αναβύσσου και του Αγίου Νικολάου, γιατί της ανήκουν!!! «άλλως θα λάβει εναντίον του δήμου, οποιοδήποτε νόμιμο μέσο
για την προάσπιση των δικαιωμάτων της εταιρείας(!) και αποκατάσταση της ζημιάς».
Μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, αντί να ταχθεί με το Δήμο τάσσεται με το ...λιοντάρι
και θεωρεί παράνομες τις αποφάσεις δημοπρατησης των καντινών σ’ αυτές τις παραλίες, που θα τις διαχειρίζεται
ο Δήμος και θα εισπράττει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Δηλαδή, κατά την κυρία Χριστοφάκη, ο Δήμος έπρεπε να πει “μας συγχωρείτε και να αποχωρήσει;” Ετσι θα προασπιζόταν τα δίκαια του Δήμου αν είχε εκλεγεί Δήμαρχος;
Ο Δήμος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, με ανακοίνωσή του
δηλώνει σχετικά:
«Εδώ και λίγους μήνες υφιστάμεθα μια μεγάλη επίθεση
από την ΕΤΑ, η οποία με κάθε τρόπο (εξώδικα κ.α.) προσπαθεί να αποκλείσει το Δήμο από τη διαχείριση των παραλιών της περιοχής. Ο Δήμος μας, όμως, έχει ήδη
ξεκινήσει διαδικασίες με ένδικα μέσα για να αναλάβει τη
διαχείριση των παραλιών εντός των διοικητικών του ορίων
και να αποκλειστεί από τη διαχείριση των ακτών η ΕΤΑ. Οι
παραλίες του Δήμου Σαρωνικού και κυρίως οι Αλυκές της
Αναβύσσου είναι από τους πρώτους στόχους της κυβέρνησης που θα εκποιηθούν στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων που ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες. Ο
Δήμος μας με την πολιτική του και τη στάση του στέκεται
εμπόδιο στα σχέδια αυτά και γι’ αυτό το λόγο τον καταδιώκουν και τον πολεμούν.
Η τοποθέτηση των καντινών στις παραλίες (με δωρεάν διά-

θεση ομπρελών) έχει δύο στόχους: πρώτον να δηλώσει την
παρουσία του Δήμου σε αυτές, γιατί θεωρούμε ότι οι παραλίες είναι δικές μας, δηλαδή των κατοίκων και των δημοτών της περιοχής και όχι των διαφόρων συμφερόντων
που τις επιβουλεύονται και δεύτερον να αποφέρει σημαντικά έσοδα και οικονομικά οφέλη στο ταμείο του Δήμου,
έσοδα αναγκαία ειδικά σε μια περίοδο που το κράτος έχει
μειώσει σε μεγάλο ποσοστό τις χρηματοδοτήσεις προς
τους ΟΤΑ, που θα διατεθούν στον καθαρισμό των παραλιών
για να μπορούν να τις απολαμβάνουν οι λουόμενοι.
Ο διαγωνισμός για τις καντίνες ήταν δημόσιος και διάφανος και απέφερε ένα σημαντικό όφελος στο ταμείο του
Δήμου, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που το όφελος ήταν ελάχιστο, ενώ στον πρώην Δήμο Αναβύσσου σχεδόν μηδενικό.
Ο πόλεμος λάσπης και κατασυκοφάντησης που γίνεται
εναντίον του Δήμου μας, προέρχεται και υποκινείται από

διάφορα συμφέροντα αλλά και πρώην ιδιοκτήτες καντινών,
που αντί να ευχαριστήσουν τις τοπικές κοινωνίες που για
πολλά χρόνια αποκόμιζαν οφέλη από την «εκμετάλλευση»
των παραλιών, δε διστάζουν να συμμαχήσουν με οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία προκειμένου να μείνει ο Δήμος έξω
από τη διαχείριση των ακτών.
Όσον αφορά στο Bolivar, γνωρίζουμε σε όλους τους πολίτες ότι έχουμε ήδη κινήσει όλες τις διαδικασίες για την κατεδάφισή του και μάλιστα με τη χρήση μέσων του Δήμου.
Το μόνο που απομένει είναι να εκδώσει η ΔΕΣΕ (Δ/νση
Ελέγχου Συντήρησης Έργων) ως αρμόδιος φορέας τη σχετική απόφαση.
Ωστόσο, παράγοντες του πρώην Δήμου Αναβύσσου και «κίτρινα» blogs βοηθούν στη συνέχιση της λειτουργίας του
Bolivar και πολεμούν οποιαδήποτε προσπάθεια του Δήμου
στο θέμα αυτό.
Εμείς δηλώνουμε για ακόμα μια φορά ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι οι παραλίες του Δήμου Σαρωνικού θα παραμείνουν ελεύθερες και ανοιχτές σε πρόσβαση για όλους
τους πολίτες.

Σ.Σ. Για ποια ΕΤΑ μιλάμε αλήθεια. Δεν είναι από τους οργανισμούς εκείνους που, με προχθεσινές δηλώσεις καταργείται; Είναι κι αυτό ένα από τα έργα του ΠΑΣΟΚ, όπου
μοίρασε οφίτσια και γέμισε θυρίδες... και που ευαγγελιζόταν η Ν.Δ. ότι όταν εκλεγεί θα τη διαλύσει, αλλά φευ...

πία και ευκαιρίας δοθείσης συλλαμβάνει και
τον Θυέστη, με σκοπό να τον σκοτώσει.

Δυναστεία των Ατρειδών:
Μια αμαρτωλή ιστορία
Στο σημερινό άρθρο η ιστορία πάλι συνεχίζεται με τη Μυθολογία μας. Ο λόγος τώρα για
την επόμενη γενιά: τους Ατρείδες.
Ο Πέλοπας λοιπόν, που όπως έχω αναφέρει,
είχε παντρευτεί την Ιπποδάμεια, είχε γιό τον
Ατρέα.
Ο Ατρέας γιός του Πέλοπα και εγγονός του
Τάνταλου, ήταν βασιλιάς της πόλης των Μυκηνών. Ακόμη, πατέρας του Μενελάου του βασιλιά της Σπάρτης και του Αγαμέμνονα·
εκείνου του ονομαστού αρχηγέτη των Ελλήνων στην εκστρατεία κατά της Τροίας.
Ο Ατρέας ήταν μεν ισχυρός βασιλιάς, αλλά
έσερνε συνάμα τις κατάρες του ηνιόχου του,
του Μύρτιλου, του γιού του Ερμή, που
ύπουλα είχε δολοφονήσει. Ο Ατρέας είχε γυναίκα του τη κρητικιά Αερόπη, εγγονή του
Μίνωα και αδελφό του τον Θυέστη. Τα δυό
αδέλφια, μετά το θάνατο του πατέρα τους
είχαν συμφωνήσει εναλλάξ κάθε χρόνο να
διαδέχονται στο θρόνο. Σύμβολο της εξουσίας ήταν ένα σκήπρο από χρυσή προβιά, που
όπως μας λέει ο Σενέκας είχε φτιάξει ο Ήφαιστος. «Οποιος κρατούσε στο χέρι του το σκήπτρο, κατείχε και την εξουσία». Ο Ατρέας
όμως καταπάτησε τη συμφωνία, δεν παρέ-

δωσε στο πλήρωμα του χρόνου το συμβολικό
σκήπτρο και σφετερίστηκε τον θρόνο.
Ο Θυέστης, στην απληστία του αδελφού του
αντιστάθηκε χρησιμοποιώντας αντίστοιχα
μέσα. Σχετίστηκε ερωτικά με την Αερόπη την
γυναίκα του Ατρέα, και κλέψανε μαζί το σκήπτρο, για να του πάρει την εξουσία. Όταν ο
Ατρέας το έμαθε, ζήτησε τη βοήθεια του Δία,
συνέλαβε αρχικά την Αερόπη, την πέταξε στη
θάλασσα και σε συνέχεα κατεδίωξε τον Θυέστη. Μετά το ξανασκέφτηκε και άλλαξε το εκδικητικό του σχέδιο. «Εμείς Θυέστη, από μια
μάνα είμαστε» του μήνυσε. «Γύρισε πίσω και
όλα θα γίνουν σαν πρώτα, μέλι γάλα». Ο Θυέστης πείστηκε και γύρισε. Αλλά το φείδι δεν
πρέπει να το εμπιστεύεσαι. Στο τραπέζι του
Ασώτου που του έστησε να το γιορτάσουνε,
τον τάϊσε με τις σάρκες των παιδιών του. «Ευθύμως άγειν δοκών παρέσχε δαίτα παιδείων
κρεών» (Αισχύλος Αγαμέμνων). Και στο
τέλος στην ανοιχτή πιατέλα του σερβίρισε και
τα κεφάλια τους. Ο Θυέστης φρίττει από την
ύπουλη αγάπη του αδελφού του, τον καταριέται και ορκίζεται να τον σκοτώσει.
Ο Ατρέας στο μεταξύ παντρεύεται την Πελο-

Εδώ σταματώ για μια αναδρομική διευκρίνιση
του μύθου. Η Πελοπία ήταν κόρη του Θυέστη,
αλλά ο Ατρέας την παντρεύτηκε χωρίς να το
γνωρίζει. Η Πελοπία ήταν μια πολύ όμορφη
κοπέλα, που όταν μεγάλωσε, αφιερώθηκε ιέρεια στο ναό της Αθηνάς στη Σικυώνα. Μια
μέρα εκεί στο ποτάμι την συνάντησε ο Θυέστης· δεν κατάλαβε πως ήταν η κόρη του.
Θαμπώθηκε από την ομορφιά της και την
βίασε. Στην πάλη του βιασμού έχασε το σπαθί
του. Η Πελοπία το βρήκε, το πήρε και το φύλαξε. Από τον βιασμό όμως μένει έγκυος. Ιέρεια όμως ούσα, πώς να φανερώσει το παιδί
που εν τω μεταξύ γεννήθηκε. Το εγκαταλείπει
στο δάσος· το βρίσκουν οι βοσκοί και το τρέφουν με γάλα κατσίκας. Γι’ αυτό και του δίνουν τ’ όνομα Αίγισθος (αίξ+θάω = θηλάζω).
Η Πελοπία. όμως έχει τύψεις. Εγκαταλείπει
την ιεροσύνη και έρχεται στη Θεσπρωτία. Μια
ημέρα περνούσε από εκεί ο Ατρέας. Τον θάμπωσε και αυτόν η ομορφιά της. Την πέρασε
για κόρη του βασιλιά της Θεσπρωτίας και την
παντρεύτηκε. Εν τω μεταξύ οι βοσκοί, το παιδί
το φέρνουν στο παλάτι, στις Μυκήνες. Ο
Ατρέας το συμπαθεί και χωρίς να ξέρει ποιο
είναι, το μεγαλώνει μαζί με τα παιδιά του.
Ήταν τότε που κατάφερε να συλλάβει και τον
αδελφό του τον Θυέστη και αποφασίζει να
τον σκοτώσει. Τη θανάτωση την αναθέτει
στον Αίγισθο.
Η Πελοπία που εν τω μεταξύ στο πρόσωπο
του Θυέστη έχει αναγνωρίσει τον βιαστή της,

αλλά όχι τον πατέρα της, τα εξομολογείται
στον Αίγισθο και γεμάτη εκδίκηση του βάζει
στο χέρι το ξίφος του βιαστή της που είχε διαφυλάξει. Ο Αίγισθος τώρα με μίσος σηκώνει
το ξίφος να σκοτώσει τον Θυέστη. Δεν το
ξέρει ακόμα πως ο Θυέστης είναι ο γονιός
του. Ο Θυέστης έντρομος αναγνωρίζει το
ξίφος του.
Η όλη η αλήθεια αποκαλύπτεται. Ο Αίγισθος
μαθαίνει πως ο Ατρέας είναι σφετεριστής του
θρόνου που κληρονομικά ανήκε στον πατέρα
του. Τα μαθαίνει και η Πελοπία. Τώρα καθοδηγεί τον Αίγισθο να σφάξει τον Ατρέα και να
αποκαταστήσει στο θρόνο τον Θυέστη· στο
θρόνο που τελικά ποτέ δεν στέριωσε γι’
αυτόν. Παιδοθυσία, παιδοφαγία, Θυέστεια
δείπνα, κατάρες, μοιχαλίδες, αιμομιξίες, βιασμοί, όλα βαλμένα στον βωμό της εξουσίας.
Να μια εικόνα που τόσα χρόνια μετά, και μετά
από παρόμοιες παραλλαγές επαναλαμβάνεται. Και όλα στην πλάτη ενός λαού που ακόμα
και τώρα, το μόνο που κάνει, είναι να μένει
θύμα και θεατής στα ανόσια αλισβερίσια των
μεγάλων αφεντικών του.
Στην επομένη “Εβδόμη” αναμείνατε για τον
Αγαμέμνονα και την Κλυταιμνήστρα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
―――――
Βοηθήματα
1) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα
2) “Ελληνική Μυθολογία”, Εκδοτική Αθηνών
3) “Ελληνική Μυθολογία”, Εκδ. Καρακώτσογλου.
4) Ν. Τσιφόρου “Ελληνική Μυθολογία”.
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Η Παραχώρηση της Κρατικής Εξουσίας συνιστά Προδοσία
Η λέξη κράτος προέρχεται από το ρήμα
“κρατώ” που σημαίνει εξουσιάζω. Σκοπός
του κράτους είναι η διατήρηση της ευημερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της
ασφάλειας του έθνους.
Από την αρχαιότητα, η υπόσταση και η δύναμις ενός κράτους εκφραζόταν με την έκδοση δικού του νομίσματος που εξασφάλιζε
την οικονομική του κυριαρχία στα όρια της
επιρροής του, καθώς και την εθνική του
ανεξαρτησία. Ιστορικά μόνο οι υποτελείς
λαοί είχαν το νόμισμα των κυρίων τους.
Η οικονομική πολιτική ενός κράτους στηρίζεται σε τρεις πυλώνες που είναι; η Δημοσιονομική,
η
Νομισματική
και
η
Αναπτυξιακή του πολιτική. Τα τελευταία
τριάντα χρόνια η Δημοσιονομική πολιτική
της χώρας μας έχει μετατραπεί σε μέσον
ανάδειξης των κυβερνήσεων στην εξουσία
με εργαλεία το ρουσφέτι και τη διαφθορά.
Οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, που
συντελούν στην ανάπτυξη, έγιναν βορά
στον κομματικό συνδικαλισμό και η διατήρηση του βιοτικού επιπέδου στο σημερινό

επίπεδο στηρίχθηκε σε δάνεια με όρους τοκογλυφίας.
Το τελευταίο κτύπημα, που μάλιστα συνέβαλε ουσιαστικά και στην ταυτόχρονη υποδούλωση της χώρας, ήταν η παραχώρηση
σε ξένους του κυριαρχικού δικαιώματος και
της δυνατότητας του κράτους μας να εκδίδει δικό του νόμισμα, τη Δραχμή. Αρχικά
εξαπάτησαν το λαό με την προβολή και
αποδοχή του Ευρώ σαν το σκληρό νόμισμα
που θα εξασφάλιζε τάχα την οικονομική
μας σταθερότητα.
Η αλήθεια που τελικά αποκαλύπτεται είναι
ότι, το Ευρώ εκδίδεται από μία εξουσία
στην οποία δεν ανήκουμε ουσιαστικά ως
μέλη, συμμετέχουμε με κλείδα 2,5% μόνο
και υφιστάμεθα τις συνέπειες κατά 100%,
διότι η Ευρώπη δεν αποτελεί πολιτική συνένωση των λαών αλλά μία αρένα οικονομικού ανταγωνισμού χωρίς κοινωνική
συνοχή, χωρίς κοινή δημοσιονομική πολιτική και χωρίς αλληλεγγύη.
Η έλλειψη εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής
και ο υπέρμετρος δανεισμός, έχουν οδηγήσει τη χώρα μας σε πτώχευση και υποτέλεια. Οι λιγοστοί πόροι μας διατίθενται για

την αποπληρωμή του απεχθούς και επαχθούς χρέους*, εις βάρος των δημοσίων
υπαλλήλων και των συνταξιούχων και μάλιστα απειλούν με ολοκληρωτική στάση πληρωμών εάν δεν αποδεχθούμε του όρους
των δανειστών μας. Μία βασική αιτία του
προβλήματος είναι η αδυναμία του κράτους
να εκδώσει εθνικό νόμισμα για να διαχειριστεί τα προβλήματα της οικονομίας του. Η
ειρωνεία είναι ότι οι υπηρέτες των ξένων
συμφερόντων, διαστρέφοντας την αλήθεια,
μας απειλούν επί πλέον ότι θα αναγκασθούμε να επιστρέψουμε στη δραχμή εάν
δεν υποταχθούμε. Ας μάθουν όμως ότι αυτό
θα το κάνουμε μόνοι μας έτσι και αλλιώς
όταν θα τους διώξουμε και θα αναλάβουμε
τη σωτηρία της πατρίδος μας .
Σήμερα αντί να εκδώσουμε νέο χρήμα για
να καλύψουμε τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες μας είμαστε υποχρεωμένοι να το δανειστούμε με αντάλλαγμα την εθνική μας
κυριαρχία. Μας απειλούν μάλιστα ότι θα κατεβάσουν τα ρολά εάν δεν συναινέσουμε
στη προδοσία. Δεν καταλαβαίνουν φαίνεται
ότι όταν κατέβουν τα ρολά αυτοί θα βρε-

θούν αυτομάτως έξω από το μαγαζί. Εφόσον η δική τους εμμονή συνιστά προσπάθεια υποδούλωσης της χώρας, τότε η δική
μας συναίνεση στην παραχώρηση της
εξουσίας του κράτους μας συνιστά προδοσία. Θα είμαστε επικατάρατοι εάν δεν αγωνιστούμε υπέρ του έθνους μας ενάντια στην
εξελισσόμενη προδοσία.
Με έναν μόνο όρο θα μπορούσαμε να μείνουμε στο Ευρώ. Να γίνουμε όλοι ισότιμοι
πολίτες μίας Ευρωπαϊκής κοινωνίας με
κοινή δημοσιονομική πολιτική και όχι ανάπηροι ουραγοί μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Μέχρι τότε: Ναι στον Οβολό, Ναι στη
Μνά, Ναι στο Τάλαντο, Ναι στη Δραχμή, Ναι
στο Εθνικό Νόμισμα, Ναι στην Ανεξαρτησία
μας.
Ηλίας Σταμπολιάδης,
Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης,
elistach@mred.tuc.gr

――――――――
* Σπύρος Λαβδιώτης: “Χρειαζόμαστε ένα νέο Σόλωνα - Σεισάχθεια”, εκδόσεις Κάκτος, Αθήναι
2011

Δεν είναι «μόδα που θα περάσει», Πάγκαλε
«Θεριεύει ο γίγαντας τώρα Λαός ...»
Πιστεύουν ότι τα ‘χουν καταφέρει. Ότι μας έχουν καταφέρει.
37 ολόκληρα χρόνια, από τη μεταπολίτευση ως τα σήμερα, εργάστηκαν σκληρά για να γονατίσουν την Ελλάδα. Εργάστηκαν, ή μήπως δούλεψαν; Γιατί, στην πραγματικότητα, δούλοι
είναι και σε διαταγές ξένων αρπακτικών υπάκουαν πειθήνια
τόσα χρόνια, για να λυγίσουν με μύριους τρόπους τις αντιστάσεις των Ελλήνων και τις άμυνές μας να κοιμίσουν. Πήραν
βέβαια και το δικό τους κατιτίς. Σε μίζες κι αξιώματα. Ο Διάβολος πάντοτε πληρώνει καλά εκείνους που του πουλάνε την
ψυχή τους. Και τώρα, χειροπόδαρα δεμένη παραδίδουν την
Ελλάδα στ’ αφεντικά τους, κόκκινο χαλί βαμμένο στο αίμα της
στρώνουν για να περάσουν οι μεγαλοτραπεζίτες και να διαλέξουν τα πιο διαλεχτά κοψίδια απ’ το σφαχτάρι.
Δεν άφησαν τίποτε στην τύχη. Κανένα από τα αντισώματα στο
σώμα της Πατρίδας δεν άφησαν αμόλυντο. Χρόνια τώρα αφελληνίζουν και δηλητηριάζουν το αύριο και την ελπίδα της Ελλάδος, τα παιδιά μας. Κλέβοντάς τους εκείνους τους
λογοτέχνες μας, που μπόλιαζαν με νάματα ελληνικά τις προηγούμενες γενιές. Δίνοντάς τους εξ’ απαλών ονύχων τα ψεύτικα, γυαλιστερά και κούφια πρότυπα, που απογυμνώνουν τις
ψυχές τους από κάθε τι αληθινά ωραίο και μεγάλο.
Χτύπησαν με μύριους τρόπους την Γυναίκα, την Ελληνίδα. Δεν
υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος για να εξουθενώσεις και να
καθυποτάξεις έναν λαό, από το να ρίξεις χαμηλά την Γυναίκα.
Ποιό είναι το συστατικό κύτταρο κάθε έθνους; Η οικογένεια.
Και ποιός είναι η ψυχή και το αίμα κάθε οικογένειας; Όποιος
απαντήσει: «ο άντρας», μένει μετεξεταστέος και να ‘ρθει τον
Σεπτέμβρη να ξαναγράψει διαγώνισμα. Όμως, η κάθε γυναίκα
που σέβεται τον εαυτό της, έχει εύλογη απαίτηση από τον
άντρα να στέκεται κι εκείνος στο ύψος που του πρέπει, αν
θέλει να την κερδίσει.
Απλή, λοιπόν, η συνταγή που εφάρμοσαν: Λέρωσαν και φτήνυναν τον ψυχισμό της νέας Ελληνίδας, κλέβοντάς της αρχικά την παιδική της ηλικία· το κοριτσάκι. Και μετά πείθοντάς
την, με συστηματική πλύση εγκεφάλου από την τηλεόραση,
ότι για να είναι «in» και «απελευθερωμένη», πρέπει να γίνει
λουστραρισμένη χαζογκόμενα και να βγει στο “παζάρι”. Έριξαν χαμηλά την γυναίκα· ήταν μοιραίο να την ακολουθήσει

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

μέχρι οι ξεπουλητές μας να πάρουν το μάθημα που τους αξίζει.

στην πτώση της και ο άντρας. Απλά πράγματα. Κι έτσι όποια
νέα Ελληνίδα δεν ακολουθεί αυτή την πεπατημένη, στιγματίζεται από τον ηλικιακό της περίγυρο ως «α-άμητη» και «φρικιό» κι όποιος νέος Έλληνας παραμένει άντρας σωστός και
δεν σαχλαμαρίζει, είναι «φύτουκλας» και «σπασίκλας». Τόσο
καλά!
Θεωρητικά είναι πολύ εύκολο να τρομοκρατήσεις με τον μπαμπούλα της οικονομικής τρομοκρατίας έναν λαό, όταν επί σειρά
ετών τον έχεις εθίσει στις πλαστές ανάγκες, που του δημιούργησες, αποκόπτοντάς τον ταυτόχρονα από τις πανάρχαιες
πολιτισμικές του ρίζες και τις ηθικές του αξίες. Όμως αυτός ο
λαός δεν είναι ο οποιοσδήποτε λαός. Έχει πολλές φορές αναγεννηθεί από τις στάχτες του, στην μακραίωνη πορεία του.
Είναι πολλές φορές περασμένος δια πυρός και σιδήρου. Έχει
αστείρευτες κι απίστευτες ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις.
Οι διάφοροι –άκηδες, όπως ο Παπανδρέου ο Γιωργάκης και ο
Πάγκαλος ο Θοδωράκης, μπορούν να βαυκαλίζονται με τις
ονειρώξεις τους ότι οι «Αγανακτισμένοι» της Πλατείας Συντάγματος είναι μόδα και θα περάσει. Κούνια που τους κούναγε.
Την έχουν πατήσει, επειδή δεν έχουν Ελλάδα μέσα τους, δεν
την γνωρίζουν, δεν την αγαπούν, δεν λαχταράει για κείνην η
όποια ψυχή διαθέτουν. Κι έτσι δεν μπορούν ν’ αντιληφθούν,
ότι ακόμα κι αν κατάφεραν να αποκόψουν τους νέους μας από
την Γνώση της Ελλάδος και την Επίγνωση του Έλληνα, είναι
περασμένα τα νάματα του Γένους μας στα γονίδια της σημερινής, νέας ελληνικής γενιάς. Ίσως οι περισσότεροι νέοι μας
να μην μπορούν να κατανοήσουν τα αίτια της παρακμής μας
και της θανάσιμης παγίδας που στήθηκε πάνω στα ερείπια των
Αξιών μας. Στα τρίσβαθα όμως της ψυχής τους θάλλει ολοζώντανη η αίσθηση του τι τους πρέπει και τι δεν τους πρέπει.
Και γι’ αυτό γνωρίζουν καλά ότι μιά Ελλάδα που θ’ ανήκει
στους διεθνείς ληστο-τραπεζίτες, δεν πρέπει των κοριτσιών
και των παλληκαριών μας. Γι’ αυτό όλο και περισσότεροι, κάθε
ηλικίας Έλληνες, θα ενώνονται με τους «Αγανακτισμένους»,

Ανάμεσα στους νέους Έλληνες υπάρχουν Ανθρωποι-Ήλιοι.
Αυτοί θα φωτίσουν και τους πελαγωμένους συνομηλίκους
τους, αυτοί θα κάνουν εμάς τους μεγαλυτέρους σε ηλικία, να
ντραπούμε για την Ελλάδα που ετοιμάσαμε στα παιδιά μας,
έτσι ώστε να σηκωθούμε από την τηλεόραση και να τ’ ακολουθήσουμε στον δρόμο που ανοίγουν για την σωτηρία της
Πατρίδας.
Αξιώθηκα να δω έναν τέτοιο Άνθρωπο-Ήλιο. Κι όποτε τον
βλέπω λάμπει η ψυχή μου και ξεθωριάζει κάθε ασχήμια, φτήνεια και μικρότητα από αυτές που μας έχουν πνίξει. Ακτινοβολεί καλοσύνη, ευγένεια, περηφάνεια και αρχοντιά. Με μιά
ψυχή απέραντη που δεν γνωρίζει ακόμα όλες τις δυνάμεις της,
αλλά θα τις μαθαίνει όσο θα μεγαλώνει. Μιά ψυχή ταξιδεμένη
στο σήμερα από το πολύ μακρινό χθες. Ξίφος κρυμένο σε γελαστά αγριολούλουδα. Άνθρωπος-Ήλιος που ξεχωρίζει όπως
ένα διαμάντι μέσα σε κάρβουνα. Κάποιες στιγμές αναρωτιέμαι αν είναι πλάσμα αληθινό ή του ονείρου. Αλλά και η Ελλάδα
μας ένα όνειρο είναι. Ένα όνειρο πανέμορφο και ολοζώντανο,
που αφήσαμε κάποιους Εφιάλτες-καλικάντζαρους να μας το
κάνουν εφιάλτη. Οι νέοι μας στο Σύνταγμα βροντοφωνάζουν
ότι έχουν δικαίωμα στο όνειρο και στην ελπίδα για ένα αύριο
αντάξιο Ελλήνων.
Δεν θα μας φάνε την ψυχή τα όρνια. Ούτε θα μας ξεπουλήσουν την Πατρίδα οι διάφοροι –άκηδες. Η Ελλάδα μας έχει
ακόμα άξιους Φρουρούς, που κάποια «επώνυμα» ψυχοπνευματικά σκοτάδια τούς αποκαλούν «απλούς Έλληνες», λες και
υπήρξε ποτέ κάτι πολυτιμότερο για τον τόπο μας, από τους
«απλούς Έλληνες». Η Ανάσταση και η Λαμπρή του Γένους μας
πλησιάζει. Δόξα τω Θεώ, «αυτός ο λαός, ο μικρός, ο μέγας»
ακόμα γεννά Ανθρώπους-Ήλιους που κρατούν την ψυχή μας
Αναστάσιμη και Λαμπρινή.
(Υ.Γ. «Σας γράφω συχνά και ντρέπομαι πολύ γι’ αυτό.
Συγχωρείστε τα σπάραχνα που γυρεύουν αέρα».
ΕΜΙΛΥ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ, Αμερικανίδα ποιήτρια, 1830-1886)
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Γιορτή της Δημοκρατίας
Τις τελευταίες μέρες τα γεγονότα στο Σύνταγμα
έχουν δώσει μια σταγόνα ελπίδας στον ωκεανό της
αγανάκτησης και της απελπισίας που διακατέχει τους
Έλληνες.
Η δύναμη που νιώθει κάποιος όταν είναι περιτριγυρισμένος από χιλιάδες ανθρώπους ενωμένους είναι απερίγραπτη. Μα αυτή τη φορά δεν ενώνουν μόνο τις
φωνές τους, αυτή τη φορά δημιουργούν μια πρωτόγνωρη για τα νέο-Ελληνικά δεδομένα κατάσταση.
Την άμεση Δημοκρατία!
Η εναλλαγή απόψεων ανάμεσα σε τόσο μεγάλο
αριθμό ατόμων φαίνεται να είναι δύσκολο εγχείρημα,
και παρ’ όλο που δεν διδαχθήκαμε ποτέ πώς λειτουργεί τα αποτελέσματα είναι αξιοθαύμαστα, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Η συνέλευση των αγανακτισμένων - όπως τους αποκαλούν - του Συντάγματος γίνεται κάθε μέρα στις 9:00
το βράδυ και αξίζει να την παρακολουθήσετε και να
συμμετέχετε σ’ αυτήν. Είναι σίγουρα ένα πιο υγιές κύτταρο απ’ αυτό το καρκινικά μολυσμένο που κυβερνάει
τον τόπο μας.

Ειδικές τιμές ανέργων
Διαφημιστικό κόλπο ή
όχι, η πραγματικότητα
ώθησε τις επιχειρήσεις
να κάνουν και αυτό.
Ειδικές τιμές “απολαμβάνουν” οι άνεργοι, εφ’
όσον επιδείξουν την
κάρτα ανεργίας τους απ’
τον ΟΑΕΔ, σε καταστήματα “γρήγορου” φαγητού.

Βρέθηκε χώρος για ...“parking”
Τώρα που φτιάξανε και ποδηλατόδρομους μπορείτε να ξεχυθείτε σ’ αυτούς με
τα ποδήλατά σας. Μπορεί
βέβαια να συναντήσετε μερικά εμπόδια, όπως φαίνεται στην φωτογραφία.
Μην ανησυχείτε, έτσι κι αλλιώς μάλλον είναι πιο πρακτικό να πάτε απ’ τον
δρόμο. Γιατί ο ποδηλατόδρομος, όπως -όλο και πιο
συχνά λένε- οι ποδηλάτες
που τον έχουν δοκιμάσει,
όλο βουναλάκια είναι.

Η κρίση χτυπάει και στον ...ύπνο
Σύμφωνα με μελέτες, πάνω από δυο
εκατομμύρια Έλληνες δεν αφήνονται
να τους “πάρει” ο Μορφέας τις τελευταίες τρείς δεκαετίες. Ο ύπνος που για
τον άνθρωπο είναι απαραίτητος ακριβώς
όπως το φαγητό και το νερό δεν είναι
πάντα δεδομένος!
Οι επισκέψεις στους γιατρούς το 2009
στις ΗΠΑ είχαν μεγάλη αύξηση και οι ειδικοί έχουν πλέον συνδέσει τα αυξημένα
φαινόμενα αυπνίας με την οικονομική
κρίση που αντιμετωπίζει ο κόσμος.
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι αντίστοιχο φαινόμενο έχουμε και στη χώρα
μας κυρίως από ανέργους ηλικίας 35 με
55 χρόνων.
Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 37ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ι.Ε.Α, που
φέτος συμπληρώνονται 175 χρόνια από
την ίδρυση της, παρουσιάστηκαν κι άλλα
στοιχεία για το πρόβλημα που όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας
Αθηνών, καθηγητής Αθ. Σκουτέλης,
«μέχρι σήμερα δεν έχει αξιολογηθεί
σωστά και δεν έχει υπολογιστεί το τε-

ράστιο κοινωνικό και οικονομικό του κόστος».
Σύμφωνα με τους επιστήμονες το σοβαρό αυτό πρόβλημα είναι απότοκο της
μεγάλης αλλαγής που έχει επιφέρει στη
ζωή των ανθρώπων η τεχνολογία τα τελευταία 30 χρόνια.
Επιστημονικές μελέτες, ανέφερε η Δρ
Αναστασία Αμφιλοχίου, δείχνουν πως οι
διαταραχές που προκαλούν το πρόβλημα είναι:
• σύνδρομο ανεπαρκούς ύπνου • αϋπνία
• σύνδρομο άπνοιας- υπόπνοιας ύπνου •
διαταραχή ύπνου λόγω εργασίας σε
βάρδιες • jet lag.
Η πιο συχνή όμως διαταραχή του ύπνου
είναι η αϋπνία. Το 14% του πληθυσμού
υποφέρει από τον εφιάλτη της χρόνιας
αϋπνίας, ενώ 1 στους 2 ή 3 ενήλικες θα
παρουσιάσει αϋπνία σε κάποια φάση της
ζωής του. Οι συνέπειες της αϋπνίας είναι
η υπνηλία και η μείωση λειτουργικότητας
την επόμενη μέρα.
Μου φαίνεται ότι θα πυκνώσουν κι άλλο
οι επισκέψεις στους γιατρούς μέσα στο
2011.
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«Δεν είπα ακριβώς έτσι...»
Ο Γιάννης Νιτερόπουλος απαντά σε δημοσίευμά μας
από τα δρώμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τις παραλίες.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ
Σχετικά με το άρθρο σας για τις παραλίες στο φύλλο της εφημερίδας σας της 21.5.2011 σχολιάζετε ότι «υπήρξαν και διαφορετικές φωνές, παράδειγμα του Γιάννη Νιτερόπουλου που διαφώνησε για ελεύθερες παραλίες φέροντας ως ζοφερό παράδειγμα τη Νότια Αφρική».
Η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα.
Απομονώσατε μία φράση από την τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα
της παραλίας και έτσι αλλοιώσατε στην κυριολεξία τη θέση μου σχετικά με τις παραλίες.
Είπα λοιπόν ότι συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση του Δημάρχου μας, ότι οι παραλίες
πρέπει να περιέλθουν αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του Δήμου.
Διαφωνώ ότι οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες στο έλεος του καθενός φέροντας σαν παράδειγμα παραλία της Ν.Αφρικής τελείως ελεύθερη η οποία την επομένη του Σαββατοκύριακου ήταν ένας απέραντος σκουπιδότοπος.
Αυτή είναι η υπόλοιπη αλήθεια και η άποψή μου
Με φιλικούς χαιρετισμούς ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

“Η ψήφος τους έπιασε τόπο”
Ο Γιώργος Γερίμογλου σχολιάζει τα δημοσιευμένα στη στήλη "Απ' το καρφί στο
πέταλο" σχετικά με το διορισμό του Λίλο Καραγιάν στο Δήμο 3Β.
Αγαπητή Αννα
Στα εύστοχα σχόλιά σου, στη στήλη "Απ' το
καρφί στο πέταλο" της 21.5.2011, πληροφορηθήκαμε ότι ο Πανοραμίτης κ. Λίλο Κάραγιαν, σύζυγος της δημοτικής συμβούλου κ.
Νανά Κάραγιαν, διορίστηκε με απόφαση,
«αποφασίζω και διατάζω» του φέρελπι νέου
Δημάρχου των 3Β, ως ειδικός του σύμβουλος
για να απασχοληθεί στο Δήμο και να παράσχει τις πολύτιμες συμβουλές του σε θέματα
τεχνικής φύσης των έργων του Δήμου.
Βέβαια νόμιμα έγιναν τα πάντα, έστω και «εν
κρυπτώ» μιας και η αναγγελία για την πλήρωση της θέσης δημοσιεύθηκε στην καθημερινή εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» της 09.03.2011 της
πανελλήνιας κυκλοφορίας των 2.400 φύλλων, που σίγουρα δεν τη διάβασε, ούτε αυτός
που πλήρωσε για τη δημοσίευσή της. Επειδή
ο κ. Λίλο Καραγιαν, όπως και η σύζυγός του,
δεν είναι άγνωστοι στους Βουλιώτες, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε από τις υπηρεσίες
του Δήμου:
Α) Αν σ’ εναν χρεωμένο Δήμο που απασχο-

λεί 500 έμμισθους υπαλλήλους και στα δημοτικά και κοινοτικά του συμβούλια απασχολύνται 33+27 έγκριτοι συνδημότες δεν θα
βρισκόταν ΕΝΑΣ που να παράσχει αμισθί τις
συμβουλές που χρειάζεται ο Δήμαρχος;
Β) Αν κατέθεσε ο προσληφθείς βιογραφικό
του σημείωμα, και αν μπορούν να το δουν
όλοι οι Δημότες, που φυσικά και θα τον πληρώνουν!
Γ) Πόσες τελικά υποψηφιότητες κατατέθηκαν
και ποια είναι τα σημεία που ο κ. Λ. Κ. υπερτέρησε έναντι των συνυποψηφίων του;
Δ) Και πόσους άλλους τέτοιου είδους συμβούλους και με τέτοιους διορισμούς έχει
πρόθεση και ανάγκη να διορίσει ο Δήμαρχος;
Τελειώνοντας, αφού εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην κ. Καραγιαν για το διορισμό
του και του ευχηθώ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο δύσκολο έργο του, να συγχαρώ και τους φίλους
Πανοραμίτες, που ψήφισαν το συνδυασμό
του Δημάρχου λέγοντάς τους, ότι ...η ψήφος
τους ήδη «έπιασε διπλό τόπο».

Φιλικά Γ. Γερίμογλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Απόφασης 116/2011

Περίληψη
Επιβολή τέλους χρήσεως πεζοδρομίων,
πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
(αρθ.3 Ν.1080/80)

Στα Καλύβια, σήμερα 18η του μηνός Μαΐου, του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σαρωνικού, ύστερα
από την με αριθμό πρωτ. 8120/2011 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου
αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 26 και συγκεκριμένα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Καθορίζει τα τέλη - δικαιώματα των κοινόχρηστων χώρων ως εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής ήτοι:
- Για τη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων:
α) Τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων για κοινόχρηστους χώρους διαμορφωμένους σε κλειστούς ή με κατασκευές που δεν είναι πανταχόθεν
ελεύθερες, σε 55ευρώ το τ.μ.
β) Τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων για κοινόχρηστους χώρους μη διαμορφωμένους από άλλες κατασκευές, ανοιχτοί και ελεύθεροι που έχουν
μόνο στέγαστρο για τον ήλιο, σε 50ευρώ το τ.μ.
γ) Τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, πεζοδρόμια που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες, ψησταριές κ.λ.π.) ετησίως σε 40ευρώ το τ.μ.
δ) Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών για καταστήματα που θέλουν
να εκθέσουν τα προϊόντα τους σε πάγκους ή με άλλο τρόπο στο πεζοδρόμιο και λειτουργούν ως οπωροπωλεία, παντοπωλεία, supermarket, εμπορικά

οι αναγνώστες γράφουν
Δεσμευθήκαμε για την πλήρη νομιμοποίηση...
Επιστολή απάντηση στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμά μας «Τελεσίγραφο από το Δήμαρχο των 3Β", λάβαμε
από τον Γιάννη Μεϊμαρόγλου, στην οποία σημειώνει τι είπε στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση.
Προς την εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ»
Σχετικά με το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας
σας το Σάββατο 28/5/2011, με τίτλο «Τελεσίγραφο από
τον Δήμαρχο των 3Β», που αναφέρεται στο ρεπορτάζ
της συνάντησης του Δημάρχου με τους αθλητικούς φορείς του Δήμου, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω την παράλειψη του ρεπορτάζ να αναφερθεί στην παρέμβαση,
κατά τη διάρκεια της συζήτησης, της αντιπροσωπείας
του Πρωτέα Βούλας, στην οποία εκτός από τον υπογράφοντα συμμετείχαν η αντιπρόεδρος κα Βάσω Πετρίδη
και ο Γραμματέας του συλλόγου μας κ. Παύλος Βαλαής.
Στην παρέμβαση αυτή, όπως μπορείτε να διασταυρώσετε από τα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά που κρατήθηκαν, υπογραμμίσαμε τη συμφωνία μας με την
προσπάθεια του Δημάρχου για πλήρη διαφάνεια και νομιμότητα στις δραστηριότητες των αθλητικών σωματείων της πόλης, η οποία κατά τη γνώμη μας θα δώσει
μεγαλύτερη ώθηση στις δραστηριότητες του Πρωτέα και
άλλων αθλητικών συλλόγων.
Στα πλαίσια αυτά δεσμευτήκαμε και ξεκινάμε άμεσα
ενέργειες για την πλήρη νομιμοποίηση της λειτουργίας
της καντίνας – στέκι των εκατοντάδων αθλητών και συνοδών τους στις προπονήσεις και τους αγώνες.
Υπογραμμίσαμε επίσης το γεγονός ότι ο Πρωτέας συσπειρώνει σήμερα, στις ακαδημίες και τα αγωνιστικά του
τμήματα 540 περίπου παιδιά, αγόρια και κορότσια, τα
οποία κατά τον ελεύθερο χρόνο τους γυμνάζονται και
διαπαιδαγωγούνται από παιδαγωγούς γυμναστές αποφοίτους ΤΕΦΑΑ.
Διευκρινίσαμε επίσης, ότι οι συνδρομές των γονέων –
ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ (δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα για τα παιδιά των οποίων οι
γονείς δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν) – χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη
των εξόδων αποζημίωσης των προπονητών, προμήθειας
αθλητικού εξοπλισμού καθώς και συντήρησης και βελ-

καταστήματα κ.λ.π. ετησίως σε 20ευρώ το τ.μ.
― Για τη Δημοτική Κοινότητα Π.Φώκαιας
1. Χώροι μπροστά από τα καταστήματα της Λ.Αθηνών-Σουνίου, ενσωματωμένοι με αυτά, που χρησιμοποιούνται ως αίθουσες και είναι κλειστοί:
28,00€/τ.μ.
2. Χώροι εσωτερικά της πόλεως σε καταστήματα με πρόσοψη σε όλο το μέτωπο της κεντρικής πλατείας της πόλεως, ενσωματωμένοι με αυτάδιαμορφωμένοι σε κλειστούς ή με κατασκευές που δεν είναι πανταχόθεν
ελεύθεροι:22,00€/τ.μ.
3. Χώροι κάτω από τη Λ.Αθηνών-Σουνίου διαμορφωμένοι σε κλειστούς ή με
κατασκευές που δεν είναι πανταχόθεν ελεύθεροι (θάλασσα)16,50€/τ.μ.
4. α. Χώροι εσωτερικά της πόλεως διαμορφωμένοι και ενσωματωμένοι με τα
μαγαζιά που χρησιμοποιούνται ως αίθουσες και δεν είναι πανταχόθεν
ελεύθεροι και ανοιχτοί :15,00€/τ.μ.
β. Κοινόχρηστοι χώροι καταστημάτων εκατέρωθεν της οδού Ευέλπιδος
Κούτσια (Πεύκα): 15,00€/τ.μ.
5. α. Κοινόχρηστοι χώροι κάτω από τη Λ.Αθηνών-Σουνίου μη διαμορφωμένοι από άλλες κατασκευές ανοιχτοί και ελεύθεροι ή που έχουν μόνο στέγαστρο για τον ήλιο (θάλασσα) :10,00€/τ.μ.
β. Χώροι μπροστά από τα καταστήματα της Λ.Αθηνών-Σουνίου μη ενσωματωμένοι με τα μαγαζιά που δεν έχουν κλειστεί και είναι ελεύθεροι ή
έχουν μόνο στέγαστρο για τον ήλιο :10,00€/τ.μ.
6. α. Πλατείες εσωτερικά της πόλεως μη διαμορφωμένες και πανταχόθεν
ελεύθερες και ανοιχτές:6,00€/τ.μ.
β. Χώροι εσωτερικά της πόλεως εκτός της Λ.Αθηνών-Σουνίου μη διαμορφωμένοι:6,00€/τ.μ.
― Για τη Δημοτική κοινότητα Αναβύσσου
Τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, πεζοδρόμια που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες) σε 12,50e/τ.μ.
― Για τη Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας τα τέλη ως είχαν.
― Για τη Τοπική Κοινότητα Κουβαρά τα τέλη ως είχαν.

Για όλες τις Δημοτικές/ Τοπικές Κοινότητες ισχύουν τα εξής:
- Παραδοσιακό καφενείο 10 ευρώ/τ.μ./έτος

τίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, για τις οποίες οι
δημοτικές αρχές ουδέποτε έχουν ενδιαφερθεί πρακτικά.
Τονίσαμε ακόμη ότι ο Πρωτέας έχει εξελιχθεί, χάρις
στην εθελοντική δουλειά δεκάδων συμπολιτών μας, σε
μια πολυπολιτισμική κυψέλη παιδιών της πόλης μας,
ανεξαρτήτως θρησκεύματος, χρώματος ή οικονομικής
δυνατότητας. Το γεγονός αυτό είχε τη δυνατότητα να
διαπιστώσει και ο ίδιος ο Δήμαρχος κατά την παρουσία
του στον τελικό του Κυπέλου Ελλάδας, στο μπάσκετ γυναικών, όπου συμμετείχε η ομάδα μας προβάλλοντας τη
Βούλα πανελλαδικά.
Ο στόχος άλλωστε των αγωνιστικών τμημάτων δεν είναι
άλλος από αθλητικές διακρίσεις που θα γίνουν μαγνήτης έλξης όλων και περισότερων παιδιών στα γήπεδα.
Για το σκοπό αυτό άλλωστε δηλώσαμε την ετοιμότητά
μας να συμβάλλουμε με τη διάθεση έμψυχου και αθλητικού υλικού και σε άλλα γήπεδα στα οποία δεν αγωνίζεται ο Πρωτέας ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε
ακόμα περισσότερα παιδιά να αθληθούν, δείχνοντας κατανόηση στη σημερινή γενικότερη οικονομική κατάσταση και στη δήλωση του Δημάρχου ότι δεν έχουμε να
περιμένουμε οικονομικά τίποτα από το δήμο και ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε οικονομικά εύρωστους συμπολίτες μας.
Πιστεύουμε ότι ο κύριος Κώστας Βενετσάνος, που, εκπροσωπώντας την εφημερίδα σας, τίμησε με την παρουσία του την τελετή λήξης του τουρνουά «Αγγέλα
Μικεδάκη», την περασμένη Κυριακή, μαζί με τον περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρό και πλήθος πολιτικών και
Δημοτικών παραγόντων, είχε την ευκαιρία και προσωπικά να διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο της δουλειάς που
γίνεται στον Πρωτέα μας, ο οποίος συμπληρώνει φέτος
30 ολόκληρα χρόνια προσφοράς στον αθλητισμό και
στην πόλη.

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία
Γιάννης Μεϊμάρογλου

- Εκθέσεις και διαφημίσεις προϊόντων, περιορισμένης διάρκειας σε κοινόχρηστους χώρους ανά ημέρα σε 10ευρώ το τ.μ.
-Τέλη κατάληψης πεζοδρομίων με μπάζα, οικοδομικά υλικά, περιφράγματα
και σκαλωσιές καθώς και για σκαμμένο κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται
προ της ανεγειρόμενης οικοδομής μηνιαία σε 30ευρώ το τ.μ.
Επίσης για την τοποθέτηση κοντέινερ (κάδων) συλλογής και απόρριψης οικοδομικών υλικών στα πεζοδρόμια ή στο οδόστρωμα μηνιαία σε 30 ευρώ ανά κάδο
Για χρήση μικρότερη του μήνα, το τέλος που οφείλεται είναι μηνιαίο.
- Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για μικροπωλητές προϊόντων ανά
ημέρα σε 20 ευρώ (κάρβουνα, χαρταετοί, κ.λπ.)
- Καροτσάκι σε 50 ευρώ το μήνα (για αναξιοπαθούντες, ανάπηρους, κάστανα, καλαμπόκι, κ.λ.π.)
- Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις ανά ημέρα Πάγκος έως
4τ.μ. σε 20ευρώ.
- Τέλος κοινοχρήστων χώρων για Λούνα Πάρκ-Πολυθεάματα κ.λ.π. σε
5ευρώ το τ.μ. το μήνα.
- Τέλος κοινοχρήστων χώρων για περίπτερα ( εκτός των περιπτώσεων των
αναπήρων και των θυμάτων πολέμου ) ετησίως σε 20ευρώ το τ.μ.
- Χρήση αιγιαλού για πάσης φύσεως εκδηλώσεις (ψυχαγωγικές , διαφημιστικές κ.λ.π.) εφάπαξ σε 1.000ευρώ
- Χρήση περιβάλλοντος χώρου εκκλησιών για μεμονωμένες εκδηλώσεις
(γάμους, βαπτίσια κ.λ.π) ανά ημέρα σε 200ευρώ και για χρησιμοποίηση
catering σε 1.000ευρώ
- Χριστουγεννιάτικα είδη (χριστουγεννιάτικα έλατα, λουλούδια) μηνιαίως
σε 20ευρώ το τ.μ.
- Τέλη λαϊκών αγορών προτείνονται εβδομαδιαία σε 3,00ευρώ τα 4τ.μ.
- Εκθέσεις βιβλίων και προϊόντων λαϊκής τέχνης, για πάγκους έως 4μ. σε
25e την εβδομάδα
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων ορίζεται στο διπλάσιο των τελών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 ν. 1828/1989,
άρθρο 6 ν. 1900/1990.
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Χριστοφάκη Χριστίνας,
Πετρόπουλου Σταύρου, Σαρρή Σοφοκλή, Γκίνη Σταμάτη, Σόφου Δημήτρη,
Μπιθυμήτρη Γεώργιου και Βολάκου Νικόλαου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΒΔΟΜΗ
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου

Συμπλοκές με μικροπωλητές
Η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου, ξεκίνησε με
καθυστέρηση δύο ωρών, γιατί οι σύμβουλοι
προσερχόμενοι βρέθηκαν μπροστά σε μία
μεγάλη ομάδα μικροπωλητών, που διαμαρτύρονταν για το διπλασιασμό των τιμών για
τη συμμετοχή τους στο πανηγύρι.
Οι αντιδράσεις τους, τόνισαν, γιατί τους
αγνόησαν στο Δήμο, παρά τα επανειλλημμένα έγγραφά τους.

πλαίσια - 100 ευρώ - και να συναντηθούν
την επομένη ημέρα - Τρίτη - προκειμένου να
ορίσουν τους πάγκους, τους οποίους αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή να δίδονται
με κλήρωση και όχι όπως γινόταν μέχρι σήμερα, που ερχόταν ένας και έφερνε 20 αιτήσεις, έπαιρνε τις θέσεις και τις μοίραζε.
Ετσι αποχώρησαν οι μικροπωλητές και ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

πήρε μόνος του την απόφαση. Θα έπρεπε
να έχουμε μιλήσει με τη Ομοσπονδία εφ’
όσον υπάρχει ανώτερο όργανο».

Παραχώρηση κυλικείου
στο Ν.Ο. «Κέκρωψ»
Την παραχώρηση του Κυλικείου στο Ν.Ο.
Κέκροπα αποφάσισε το Δ.Σ. κρίνοντας την
απαραιτητη προκειμένου να βγάζει τα
έξοδά του και να μπορεί να ανταποκριθεί
στα αθλητικά του καθήκοντα.
«Επειδή υπάρχουν δυσκολίες στις επιχορηγήσεις των Συλλόγων για να βοηθηθεί ο Κέκρωψ να διαχειριστεί το Κυλικείο».
Ο Αρ. Γκίκας συμφώνησε, αλλά ζήτησε ισονομία μεταξύ των Συλλόγων. «Ιδανικά θα
ήταν αν μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα
να το διαχειρίζεται ο Κέκρωψ και να δίνει
ένα μέρος των εσόδων και σε άλλα Σωματεία».
Ο Βάιος Κισκάκης συμφωνεί, με την προϋπόθεση ότι θα τη διαχειριστεί μόνος του ο
Κέκρωψ. Το ίδιο επεσήμανε και ο Αντ. Ντούνης.

Καταργείται η Εφορία Κορωπίου;
Η τιμή που όρισε η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου είναι 200 ευρώ έναντι 100 που
πλήρωναν μέχρι σήμερα.
Φωνές, φασαρία, καταγγελίες, ακόμη και
απωθήσεις δεν έλειψαν μεταξύ των συμβούλων και των μικροπωλητών.
Μαζί τους βρισκόταν, όπως ενημέρωσαν,
και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τους.
Καταγγελία για εκβιασμό από υποψήφιο, μη
εκλεγμένο, του Δημάρχου έκαναν και μάλιστα τόνισαν ότι έχουν καταθέσει το όνομα
στην Αστυνομία.
Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι δεν γνώριζε κάτι
τέτοιο καθώς επίσης και ότι έχει έρθει εις
γνώση του μόνο ένα έγγραφο το οποίο δεν
αναφέρει κάτι τέτοιο.
Και εκεί που είχαν αρχίσει να ηρεμούν τα
πνεύματα, μετά από παρεμβάσεις συμβούλων και του αντιδημάρχου Θοδ. Γρίβα, εμφανίστηκε η Αστυνομία, που προφανώς
είχε προσκληθεί από κάποιον.
Οι μικροπωλητές “τα πήραν κυριολεκτικά
στο κρανίο” και σήκωσαν γραφεία, φωνάζοντας: χούντα είμαστε, γιατί καλέσατε
την αστυνομία, θα κάνουμε κατάληψη και
άλλα.

Τη λύση έδωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Γιώργος Σπέλλας, ο οποίος
πρότεινε να παραμείνει η τιμή στα περυσινά

Ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης, ενημερώνοντας
το σώμα εξήγησε ότι η τιμή θεωρείται από
τις πιο χαμηλές σε σχέση με άλλους Δήμους και ο Δήμος αντιμετωπίζει οικονομικά
προβλήματα και τα έξοδα του πανηγυριού
δεν βγαίνουν.
Επίσης η κλήρωση των θέσεων κρίθηκε δικαιότερη, γιατί όπως είπε ο Δήμαρχος γίνεται εμπόριο με τις θέσεις. Αποφεύγονται οι
εξυπηρετήσεις και η ...εμπορία θέσεων.
Η κλήρωση θα γίνεται παρουσία των μικροπωλητών, «αυτό το θεωρώ πιο έντιμο», εξήγησε ο Δήμαρχος και επεσήμανε «τους
δικούς μας μικροπωλητές τους κακομεταχειρίζεται αυτό το μπλοκ που ήρθε σήμερα
εδώ».
«Αυτή η ομερτά να παίρνουν συγκεκριμένες
θέσεις δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Σ’ όλη αυτή τη διαδικασία, οι δύο μειοψηφούσες παρατάξεις παρέμειναν θεατές,
αφού έτσι κι αλλιώς το συμβούλιο δεν είχε
ξεκινήσει και ό,τι γινόταν γινόταν ανεπίσημα. Το θέμα θα συζητιόταν προ ημερησίας, αλλά δεν “πρόλαβε” να εισαχθεί καν.
Ξεκινώντας λοιπόν η συνεδρίαση ο Αριστείδης Γκίκας επεσήμανε ότι «κάπου δεν
πήγαμε καλά επί της διαδικασίας. Συμφωνώ
με τον πρόεδρο, αλλά δεν είναι σωστό ότι

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι υπάρχει πρόταση σύμπτυξης Εφοριών και συζητιέται η συγχώνευση της Εφορίας
Κορωπίου με της Παλλήνης.
Σημειωτέον ότι η Εφορία Κορωπίου είναι
μία μεταξύ των μεγαλύτερων 15 στην Ελλάδα! Στην Παλλήνη ήδη γίνεται το αδιαχώρητο, φανταστείτε να πάει και το
Κορωπί. Θα “στήνουμε σκηνές” για να εξυπηρετηθούμε.

Καθορίστηκαν θέσεις για
6 καντίνες στον αιγιαλό
Τη δυνατότητα παραχώρησης απλής
χρήσης τροχήλατων καντινών δίνεται
στους ΟΤΑ (ΦΕΚ 792/Β/29.4.09). Ετσι ο
Δήμος αποφάσισε τον καθορισμό 6
καντινών σε απόσταση 100 μέτρων από
εγκατεστημένες
επιχειρησεις,
οι

οποίες θα μισθωθούν
- όπως είπε ο Δήμαρχος - κατά τα πρότυπα του Δήμου Σαρωνικού. Δηλαδή με
πρόχειρο διαγωνισμό, όπως προτεινε
και ο Αρ. Γκίκας.
Διαφώνησε η “Λαϊκή Συσπείρωση” με
τον Β. Κιτσάκη.
Εδώ να θυμίσουμε ότι είχαμε γράψει
για την Καντίνα του Αγίου Δημητρίου,
που είχε παραχωρήσει ο Δήμος χωρίς
διαγωνισμό, με απευθείας ανάθεση και
επισημαίναμε ότι δεν είναι νόμιμο, γιατί
υπάρχει οικονομική συναλλαγή και
πρέπει να γίνει με διαγωνισμό.
Δικαιωθήκαμε, αφού μετά από προσφυγή στην Περιφέρεια του ενδιαφερομένου, που διατηρούσε την καντίνα
τα τελευταία χρόνια, η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (67/20911) που
την παραχωρούσε, ακυρώθηκε (Α.Π.
8854/5822/26.4.11).

Μετρητικό σύστημα
υδροδότησης
Σε 2 εκατομμύρια ανέρχεται η επένδυση για
την προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού
συστήματος υδροδότησης και και αυτόματου ελέγχου των υδραυλικών παραμέτρων
του δικτύου ύδρευσης” το οποίο έχει ενταθεί στο προγραμμα “Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013” από την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Μάλιστα ο Αντ. Ντούνης απέδωσε εύφημο
μνεία στον υπάλληλο Κώστα Σουκαρά, ο
οποίος είχε την ιδέα και ανέλαβε και τη
διεκπεραίωσή της.

Καταβολή τέλους και
στα γαμουλιάτικα
Σε 50 ευρώ για τους δημότες και 80 για ετεροδημότες καθορίστηκε η τιμή προκειμένου
να τελεστεί γάμος στο Δημαρχείο.
Άννα Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ

4 IOYNIOY - ΣΕΛΙΔΑ 13

Συμπόσιο υγείας με την “Παναθηναϊκή” Γλυφάδας - Βούλας
Συμπόσιο υγείας πραγματοποίησε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών ΓλυφάδαςΒούλας, με θέματα που απασχολούν την
καθημερινότητα του πολίτη, στις 23 Ιουνίου
στην αίθουσα “Ιωνία”.
Αλλη μια επιτυχημένη εκδήλωση της Παναθηναϊκής, που γέμισε την αίθουσα με μέλη
και φίλους.
Τα θέματα του συμποσίου ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και οι επιστήμονες που τα ανέλυσαν,
έδωσαν τη δυνατότητα, με απλά λόγια στον
ακροατή, να τα κατανοήσει. Στο τέλος δε, δέχθηκαν ερωτήσεις.

Εντύπωση προκάλεσε η επισήμανση ότι
πρέπει να σκουπιζόμαστε όταν βγαίνουμε
από τη θάλασσα, γιατί κάθε σταγόνα πάνω
στο σώμα μας λειτουργεί ως μεγεθυντικός
φακός στην ακτινοβολία!
Ο Δρ. Μιχάλης Βικελής, που έδωσε σημαντικά στοιχεία για τις ημικρανίες, αλλά και η

Το μελάνωμα παρουσιάστηκε από τον Δρ.
Πέτρο Δαμηλάκο, που μίλησε για την αρνητική μεγάλης διάρκειας ηλιακή ακτινοβολία.

ψυχολόγος Αλεξία Τατέου που μίλησε για
την κατάθλιψη, η οποία φουντώνει καθημερινά, ιδιαίτερα με τις παρούσες οικονομικές
συνθήκες.
Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του παραρτήματος Μαίρη Δαμηλάκου, ενώ χαιρετισμό έκανε και η πρόεδρος της
Πανελλαδικής Παναθηναϊκής Κ. Γιαννίρη.
Αννα Μπουζιάνη

«Ο Λόρκα των Ελλήνων Δημιουργών» με το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα
H Πολιτιστική Ομάδα του 1ου Γυμνασίου Γέρακα παρουσίασε στις 16
Μαΐου το πρόγραμμα «Ο Λόρκα των
Ελλήνων Δημιουργών» με αναφορές
στην επιρροή του Ισπανού ποιητή
στην ελληνική διανόηση (ποιητές,
συνθέτες, τραγουδιστές, ηθοποιούς).

σμένα με το παραδοσιακό ισπανικό
χορό φλαμένκο.
Το φλαμένκο που άνοιξε την εκδήλωση με το χορό της η Αδριανή Παπαγεωργίου,
με καστανιέτες
εντυπωσίασε και ενθουσίασε.
Ακολούθησε η χορωδία με τη

Ήταν ένα πολυεπίπεδο δρώμενο που
περιλάμβανε αποσπάσματα από το
Ματωμένο Γάμο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, απαγγελία ποιημάτων
του, τραγούδια Ελλήνων συνθετών,
βασισμένα σε ποίηση Λόρκα συνδυα-

«Νύχτα δίψασε για ίσκιους» του Δημήτρη Μαραμή.
Θερμό χειροκρότημα απέσπασαν οι
μαθητές που προσωποποίηκαν τους
ρόλους με την προσήλωση και η
εσωτερικότητα που απαιτούσε ο

ρόλος τους και που είχαν διδαχθεί
κατά τη διάρκεια των πολύμηνων
προβών προκειμένου να αποδοθεί με
πιστότητα το έργο του Φ. Γ. Λόρκα.
Το δρώμενο που ήταν αφιερωμένο
στον έρωτα που σύμφωνα με το
Λόρκα είναι μια θεϊκή δύναμη που δικαιολογεί τα πάντα, απέσπασε τις
καλύτερες κριτικές από τους παρευρισκόμενους μιας και πολλοί ομολόγησαν ότι είχε έναν επαγγελματικό
αέρα.
Σ’ αυτό βοήθησαν πολύ οι μαθητές
της πολιτιστικής ομάδας αλλά και οι
συντελεστές όπως οι καθηγήτριες
Σοφία Λυμπεροπούλου, Κορίννα
Περτσινίδου, Δέσποινα Αγνουσιώτου, που έκαναν την έρευνα, την επιλογή αλλά και την καλλιτεχνική
επιμέλεια όλου του δρώμενου, ο
Τάκης Λουκάτος με τη σκηνοθεσία
και τη διδασκαλία λόγου και κίνησης
των μαθητών και χαρισματικό χειρισμό των φώτων σε όλη την παράσταση, ο Θοδωρής Ρήγας με τη
διδασκαλία των τραγουδιών και την
μουσική επένδυση και τέλος η
Αδριανή Παπαγεωργίου με τη διδασκαλία φλαμένκο σε 11 μαθήτριες.
Την εκδήλωση παρακολούθησε πλην
των εκπροσώπων της Δημοτικής
αρχής, ο πρόξενος της Ισπανικής
Πρέσβείας Christian Font.

Παραλιακό μονοπάτι στο Μάτι
Εγινε το πρώτο θετικό βήμα της τοποθέτησης προστατευτικού στο παραλιακό μονοπάτι του Ματιού, μετά από γόνιμη συνεργασία του Εξωραϊστικού Συλλόγου “Μάτι” με το Δημοτική Αρχή και κυρίως τον
Δήμαρχο Ιορδάνη Λουϊζο.
Ο Σύλλογος είχε διενεργήσει επανειλημμένες αυτοψίες και αντίστοιχες εκθέσεις προς τον Δήμο. Ετσι μετά από συναντήσεις του Δ.Σ. του
Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΜΑΤΙ» με τον Δήμαρχο έγινε η περίφραξη
για την ασφάλεια των πεζών.
Είναι βασικό να έχεις μία Δημοτική Αρχή που αφουγκράζεται και εδώ
έγινε έτσι. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι και ο Δήμαρχος, αλλά και οι
υπεύθυνοι Λιακόνης Βασίλης και Γεωργαντζής Δημήτρης, συνεργάστηκαν, ενήργησαν άμεσα και σεβάστηκαν τις απόψεις του Συλλόγου,
για έναν φράχτη ο οποίος να παρέχει ασφάλεια αλλά και να εντάσσε-

ται όσο το δυνατό αρμονικότερα μέσα στο σπάνιο φυσικό τοπίο του
Ματιού.
Το επόμενο βήμα είναι η αποκατάσταση της διάβρωσης, που ο Σύλλογος ευελπιστεί ότι θα ακολουθήσει η μελέτη ακτομηχανικής σύγχρονων προδιαγραφών. Είναι κάτι που ζητούν επίμονα με επιστολές τους
από το Δήμο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
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Ξεχάστε τα αντισταθμιστικά του Αεροδρομίου
παραγγέλνει η Κυβέρνηση στους Δήμους
Εχουμε ασχοληθεί κατ’ επανάληψη για τα αντισταθμιστικά του αεροδρομίου Ελληνικού που είχαν υποσχεθεί στους Δήμους των Μεσογείων και είχαν περάσει και
σε νόμους και διατάγματα, προκειμένου να συμφωνήσουν για την κατασκευή του
νέου αεροδρομίου στα Σπάτα.
Ολοι οι Δήμοι των Μεσογείων ήλπιζαν ότι με τα χρήματα αυτά θα μπορέσουν να
αναπτύξουν την περιοχή τους.
Πέραν του ότι έχει καθυστερήσει δεκαετίες, έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και με
νόμο τους κόβει αυτό το δικαίωμα. Ο ν. 2338/1995 επέβαλε ποσοστό της τάξεως
του 10% από τα έσοδα της αξιοποίησης του Ελληνικού.
Σήμερα έρχεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (Νόμος 3943/2011 αρ.
42) και καταργεί διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2338/1995, και τη διάταξη για υποχρεωτική διάθεση ποσοστού 10% των εσόδων αξιοποίησης της εκτάσεως του
Ελληνικού για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους, που πλήττονται από τη σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση που συνεπάγεται η λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα

«Ελευθέριος Βενιζέλος».
Ολοι οι Δήμαρχοι αντέδρασαν ευθύς εξαρχής, όταν ανακοινώθηκε ότι πάει η κυβέρνηση να τα καταργήσει και είχαν προκαλέσει μεγάλη συγκέντρωση στο Κορωπί με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων Δήμων.
Είχαν μιλήσει πολλοί γύρω από το θέμα, πλην των Δημάρχων και των βουλευτών,
και έγκριτοι νομικοί, όπως ο καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών και νομικός Ν. Χλέπας παρατήρησε ότι οι συντάκτες του υπό ψήφιση - τότε και τώρα - νόμου λειτούργησαν βιαστικά και πρόχειρα και κάλεσε την πολιτική ηγεσία να κάνει τις
απαραίτητες αλλαγές πριν είναι αργά. Οι αντισταθμιστικές ρυθμίσεις-οφέλη που
ορθά συμπεριλήφθηκαν στον Νόμο για το Διεθνές Αεροδρόμιο δεν μπορούν να
καταργηθούν. Υπάρχει νομολογία και ανάλογα παραδείγματα και στην Ευρώπη
και στην Ελλάδα που κατοχυρώνουν αυτό το δικαίωμα.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης δηλώνει μεταξύ άλλων:
«Από την πρώτη κιόλας στιγμή που αναλάβαμε τις τύχες του Δήμου Μαρκοπούλου, κύριο
μέλημά μας ήταν η διεκδίκηση των «ξεχασμένων» αντισταθμιστικών οφελών από την
αξιοποίηση του παλαιού αερολιμένα του Ελληνικού.
...
Με δική μας πρωτοβουλία, ήρθαμε σε συνεννόηση με
τους όμορους Δήμους Κρωπίας, Παιανίας, Ραφήνας και
Σπάτων και αποφασίσαμε την από κοινού ανάθεση της
υπόθεσης σε διακεκριμένη νομική ομάδα, η οποία και
συμφώνησε να μη μας επιβαρύνει οικονομικά σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης.
Πρόθεση μας ήταν και παραμένει η συνεννόηση (και όχι
η δικαστική αντιπαράθεση) με την Κεντρική Διοίκηση, στη
βάση ενός έντιμου συμβιβασμού, που δε θα αγνοεί τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, αλλά ούτε
φυσικά και τα δίκαια και νομικά κατοχυρωμένα αιτήματα
των εν λόγω Δήμων.
... Η όλη υπόθεση, πέρα από την κατάφωρη αδικία σε βάρος μας, δίνει και μια ξεκάθαρη εικόνα
για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι αντιμετωπίζουν τους νόμους και το Σύνταγμα της Χώρας.
Πάντως, είναι σίγουρο ότι εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε αυτή τη διεκδίκηση, πόσο
μάλλον τώρα, που αυτοί που μας στερούν άκρως αναγκαίους πόρους, μας απειλούν και με
…αναγκαστική εξυγίανση, δηλαδή οικονομικό στραγγαλισμό!

O Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης μετά την επιστολή που έλαβε, από υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου Οικονομικών δηλώνει: «πριν λίγες ημέρες περιήλθε
σε γνώση των Δημάρχων των Μεσογείων μια επιστολή
που προσβάλει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η σημερινή Ελληνική Δημοκρατία με την επιστολή αυτή μας ενημερώνει
ότι η νέα ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης
Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου (βάσει του νέου Νόμου
3943/2011) δεν έχει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση
προς τους κατοίκους των Μεσογείων! Η διεκδίκηση των
δικαίων των Δήμων των Μεσογείων για τα «ξεχασμένα»
αντισταθμιστικά οφέλη από την αξιοποίηση του παλαιού
αερολιμένα του Ελληνικού είναι μονόδρομος.

Σήμερα οι δήμαρχοι τονίζουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια. Οι Δήμαρχοι
Κρωπίας και Μαρκοπούλου με επιστολές τους δηλώνουν:

...Αυτή τη στιγμή όμως διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία συντεταγμένη εθνική πολιτική που να δείχνει σεβασμό στους πολίτες και τους άμεσους τοπικούς εκπροσώπους
τους.
Οι δύσκολες ώρες για το παρόν και το μέλλον της χώρας και γενικότερα του Ευρωπαϊκού Νότου απαιτούν εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης και περιβαλλοντικής ηθικής. Πολιτικές που αφαιρούν πόρους από την κοινωνία και την
Αυτοδιοίκηση, και αγνοούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν οδηγούν στη πραγματική διάσωση της ελληνικής οικονομίας».

Το ενεργό σεισμικό ρήγμα στο Γραμματικό ενεργοποιήθηκε
«Από σήμερα και πέρα, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί “δεν ήξερα”»
Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στην Ατττική.
Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 3 χλμ. νοτιοδυτικά του
Γραμματικού και είχε εστιακό βάθος 5 χλμ, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα, μια και ο σεισμός ήταν
αρκετά ασθενής.
Το ενεργό σεισμικό ρήγμα στο Γραμματικό ενεργοποιήθηκε.
Αυτό που από την πρώτη στιγμή, όταν αποφασίσθηκε να γίνει
ο ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, φωνάζαμε, έγινε πραγματικότητα. Οι
"ειδικοί", οι κατά παραγγελία μελετητές, έγγραφαν στην μελέτη τους ότι "εκτιμάται" πως δεν θα προκληθεί σεισμός. Σε
μια ακόμη "εκτίμησή" τους, "έπεσαν εξω".
Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Περιβάλλοντος (Ραγκούσης
και Μπιρμπίλη), οι δύο Περιφερειάρχες (Λιακόπουλος και
Σγουρός) να πάρουν άμεσα θέση. Τώρα πλέον ξέρουν. Θα
συνεχιστεί το έγκλημα; Γιατί - αν συνεχιστεί- δεν θα έχουν
πλέον καμία δικαιολογία.

Κύριοι,
Το 2003 με τον Νόμο χωροθετήθηκε το «Μαύρο Βουνό»
Γραμματικού ως χώρος κατάλληλος για την κατασκευή
ΧΥΤΑ, με βάση μια «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», η οποία έχει αποδειχθεί πλέον άθλια, αν όχι «κατασκευασμένη».
... Πρόσφατα επικαιροποιήθηκε η αρχική «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». Η νομοθεσία προβλέπει ότι η
επικαιροποίηση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα που ενδεχόμενα θα έχουν προκύψει από την σύνταξη της αρχικής μελέτης. Αλλά αυτά -προφανώς- ισχύουν
για τις ευνομούμενες χώρες, όχι για την Ελλάδα. Εδώ τίποτα τέτοιο δεν έγινε, παρά το γεγονός ότι τα «νέα δεδομένα» και υπήρχαν και σοβαρά ήσαν. Είπαμε «είναι πολλά
τα λεφτά… Άρη».
Όλο αυτό το διάστημα οι αρμόδιοι και οι «αρμόδιοι» ισχυ-

ρίζονταν ότι «όλα τα προβλέπει η μελέτη». Και έπειθαν αυτούς που ήσαν έτοιμοι να πειστούν.
Σήμερα κανένας και φυσικά κανένας από εσάς δεν μπορεί
να ισχυριστεί το ίδιο. Σήμερα ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΔΕΙΓΜΕΝΟ ότι
η «μελέτη» σας είναι για τον κάλαθο των αχρήστων. Σήμερα η αλήθεια έχει λάμψει, για όσους βέβαια πιστεύουν
στην αλήθεια και δεν έχουν αναγάγει το ψέμα σαν δεύτερη
φύση τους.
Από σήμερα και πέρα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί «δεν
ήξερα». Από σήμερα και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει τις
ευθύνες του (και ποινικές). Από σήμερα και πέρα – αν συνεχίσετε το έγκλημα που συντελείται στο Γραμματικό- κανείς σας δεν θα είναι «αθώος του αίματος».
ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΚΟΛΛΙΑΣ
πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Βαρνάβα
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Ο Σπ. Κωνσταντάς παρέδωσε την αρχηγία της παράταξης στον Τρ. Κουτσικούρη
O επί σειρά ετών και τέως Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς παραιτήθηκε
από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης του Καλλικρατικού Δήμου Παλλήνη με
έδρα το Γέρακα. Ο Σπύρος Κωνσταντάς
ηγείτο του συνδυασμού «Δήμος ισχυρός –
Πόλη με όραμα». Στην παραίτησή του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Παραμένει
δε ως απλός σύμβουλος.

νεση όπου απαιτείται για το καλό των δημοτών. «Σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε
αντιπολίτευση
για
την
αντιπολίτευση» τόνισε. Κάλεσε δε όλους,
να συστρατευθούν και να καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη του
Δήμου Παλλήνης.

Τη θέση του κατέλαβε ο τέως Πρόεδρος
της Κοινότητας Ανθούσας Τριαντάφυλλος
Κουτσικούρης, μετά την εκλογή του από τα
μέλη του συνδυασμού.
Ο Τρ. Κουτσικούρης, ευχαρίστησε τα μέλη
του συνδυασμού του για την εμπιστοσύνη
την οποία δείχνουν στο πρόσωπο του και
τόνισε πως «μια νέα εποχή ξεκινάει για τον

Δήμο Παλλήνης, η εποχή της ανάπτυξης και
του ανθρώπινου Δήμου».
Υποσχέθηκε σοβαρή, τεκμηριωμένη και δημιουργική αντιπολίτευση, αλλά και συναί-

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης αλλά
και της δημοτικής παράταξης «Δήμος ισχυρός, Πόλη με Όραμα» έκανε ο Τριαντάφυλλος Κουτσικούρης, στην ετήσια Γιορτή
Ενόργανης - Ρυθμικής Γυμναστικής, της
Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, που έγινε
στο κλειστό γυμναστήριο της Κάντζας.
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30ετή απαγόρευση δόμησης στα καμένα
ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Oλομέλεια του ΕΚ ενέκρινε την έκθεση του Κρίτωνα Αρσένη για τη δασική προστασία
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε
την έκθεση του ευρωβουλευτή Κρίτωνα
Αρσένη, ζητώντας 30ετή απαγόρευση
δόμησης στα καμένα, χρηματοδότηση
για την πρόληψη των πυρκαγιών, αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης
για τα δάση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των δασικών υπηρεσιών.
Η έκθεση Αρσένη για τη δασική προστασία και την προσαρμογή των δασών
ενόψει της κλιματικής αλλαγής αποτελεί την επίσημη τοποθέτηση του Κοινοβουλίου επί της σχετικής πράσινης
βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ενόψει της αναθεώρησης της δασικής
στρατηγικής της ΕΕ, της αναθεώρησης

της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αλλά
και της καθιέρωσης στρατηγικής για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Το ΕΚ επιβεβαίωσε την ανάγκη για ευρωπαϊκά νομοθετικά εργαλεία για την
προστασία δασικών εκτάσεων και οικοσυστημάτων τα δάση αλλά και για αύξηση της χρηματοδότησης. Μεταξύ των
προτάσεων που υιοθετήθηκαν είναι:
― η επανεισαγωγή νομοθετικού πλαισίου και χρηματοδότησης για την παρακολούθηση των δασών και την
πρόληψη των πυρκαγιών
― η αύξηση της χρηματοδότησης της
δασικής προστασίας και της προστασίας της δασικής βιοποικιλότητας
μέσω του ταμείου αγροτικής ανά-

πτυξης, καθώς τα δάση αποτελούν
άνω του 42% της ευρωπαϊκής υπαίθρου.
― η έναρξη χρηματοδότησης των δημόσιων φορέων στις χρηματοδοτήσεις για δάση, εφόσον άνω του 40%
των ευρωπαϊκών δασών είναι δημόσια.
― η θέσπιση 30ετoύς απαγόρευσης της
δόμησης σε εκτάσεις καμένες από εμπρησμό
― η θέσπιση υποχρεωτικής εφαρμογής
της ενεργούς αειφόρου δασικής διαχείρισης προσαρμοσμένη στην κλιματική αλλαγή
― η θέσπιση νομικά δεσμευτικών κριτηρίων βιωσιμότητας για την δασική

βιομάζα που χρησιμοποιείται για
ενέργεια.
Ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε: "Με την έκθεση αυτή το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει
ότι η οικοσυστημική προσέγγιση πρέπει
να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για
οποιαδήποτε δασική πολιτική. Ζητάμε
κάτι που δεν υπάρχει ως σήμερα, τη
χρηματοδότηση των δημόσιων δασικών
υπηρεσιών για να μπορέσουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για
την προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή, αλλά και την αύξηση της
χρηματοδότησης των δασών από την
ΚΑΠ και την επανέναρξη της χρηματοδότησης για την πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών.
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ΡΥΘΜΙΣΗ
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
και λοιπών χώρων,
μόνο με τον αριθμό
Οικοδομικής
Αδειας, σε όλη την
Αττική.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. . 6977206692
210 8954.375

ΓΑΜΟΙ
Ο ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ του ΗΛΙΑ και της
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΣΟΦΙΑΣ το
γένος ΤΣΕΛΛΟΥ, που
γεννήθηκε στην Αθήνα
και κατοικεί στο Βύρωνα
και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΙΩΤΗ του ΖΑΦΕΙΡΗ και
της ΕΛΕΝΗΣ, το γένος
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Βούλα, θα
έλθουν σε γάμο που θα
γίνει στη νήσο Μήλο.
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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
T
OΛO O
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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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της εταιρίας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25-052011 και σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία “Αττική Οδός,
Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού” και το διακριτικό
τίτλο “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.” καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε
Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2011, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας
επί της Αττικής Οδού, 41,9 χλμ, στην Παιανία Αττικής,
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της 31-12-2010 (14η εταιρική
χρήση: 1-1-2010 έως 31-12-2010) καθώς και των
αντιστοίχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 14η εταιρική χρήση.
3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1-31/12/2011.

4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 24 ΚΝ 2190/1920, αμοιβών
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Απόφαση για τη διανομή κερδών και τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη
της 14ης εταιρικής χρήσης
01/01/2010 31/12/2010.
6. Ανακοίνωση κατ’ άρθρο 18 παρ. 7 ΚΝ 2190/20
της εκλογής νέου Συμβούλου σε αντικατάσταση
παραιτηθέντος (πρακτικό Δ.Σ. 5.10.2010).
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη
Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους
τίτλους τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν
από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε
Τράπεζα στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης
των τυχόν αντιπροσώπων τους οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία επίσης πέντε (5) ημέρες
πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Παιανία, 25 Μαΐου 2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της εταιρίας ΑΤΤΙΚA ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2505-2011 και σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του
καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία “Αττικά Διόδια Ανώνυμη Εταιρία” και το διακριτικό
τίτλο “ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.”, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου
2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της Αττικής Οδού, 41,9 χλμ,
στην Παιανία Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας της 31-12-2010 (10η
εταιρική χρήση: 1-1-2010 έως 31-12-2010) καθώς
και των αντιστοίχων εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 10η εταιρική χρήση.

3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1-31/12/2011.
4. Διανομή κερδών.
5. Ανακοίνωση κατ’ άρθρο 18 παρ. 7 ΚΝ 2190/20
της εκλογής νέου Συμβούλου σε αντικατάσταση
παραιτηθέντος (πρακτικό Δ.Σ. 5.10.2010).
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη
Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους
τίτλους τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν
από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε
Τράπεζα στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης
των τυχόν αντιπροσώπων τους οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία επίσης πέντε (5) ημέρες πριν
από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Παιανία, 25 Μαΐου 2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Πανηγυρικό κλείσιμο στον “Πρωτέα” Βούλας
10. οι χορηγοί του Πρωτέα που
με την συνεισφορά τους συνέβαλαν στην φετινή πετυχημένη
χρονιά.

Έληξε το τουρνουά ακαδημιών μπάσκετ που πραγματοποίησε ο Πρωτέας Βούλας
από τις 6 έως 29 Μαΐου.
Συμμετείχαν 520 αγόρια και
κορίτσια των τμημάτων υποδομής του, χωρισμένα σε
οκτώ κατηγορίες:
Έγιναν 101 αγώνες, 19 διαγωνισμοί καθώς και 3 αγώνες γονέων.
Όλα τα τμήματα έκαναν
τουλάχιστον 3 προπονήσεις
εβδομαδιαία ενώ τα προαγωνιστικά 4.
Ο Πρωτέας βράβευσε τους
αθλητές και τα μέλη του που
διακρίθηκαν όχι μόνο στα γήπεδα αλλά και στον αγώνα
της ζωής. Βραβεύτηκαν:
1. Η Γυναικεία ομάδα φιναλίστ του
Κυπέλλου Γυναικών Ελλάδας.
2. Η ομάδα εφηβικού - ασημένιο μετάλλιο στο Πρωτάθλημα
Β’ ΕΣΚΑΝΑ και άνοδο στην Α’
Κατηγορία.
3. Η ομάδα των Παγκορασίδων
- χάλκινο μετάλλιο στο Πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΝΑ.
4. Η Λένα Σωτηρίου, για την
15ετή μεγάλη προσφορά της
στον Σύλλογο σαν προπονήτρια των μικρών παιδιών.
5. Οι Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Κων/νος Σουλιώτης για
την συμμετοχή τους στο Πρωτάθλημα Ενώσεων της Ε.Ο.Κ.
με την ομάδα της ΕΣΚΑΝΑ και

παρουσία πλήθους κόσμου
στο Ανοικτό Γήπεδο του Πρω-

Η Διοίκηση, οι γονείς και τα
παιδιά έκφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στους προπονητές που όλη τη χρονιά
δούλεψαν με τα παιδιά των
Ακαδημιών του Πρωτέα.
την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
6. Οι Έλενα Σιδηροπούλου, Ειρήνη Δημέλη, Ρουμπίνη Μπιτζανάκη και Μαριέλα Φασούλα
για την συμμετοχή τους στο
Πρωτάθλημα Ενώσεων της
Ε.Ο.Κ. με την ομάδα της
ΕΣΚΑΝΑ και την κατάκτηση του

χρυσού μεταλλίου.
7. Ο Σταμάτης Αθηνιώτης και η
Έλενα Σιδηροπούλου για την
συμμετοχή τους στις Εθνικές
Παίδων και Κορασίδων.
8. Οι Χρύσα Κεχαγιά, Λήδα
Κουτσοδασκάλου, Βαγγέλης
Δαγδελένης και Σαμ Ναμίας για
την ολοκλήρωση του κύκλου

προσφορά στον Σύλλογο από
τις Ακαδημίες μέχρι τις Νεάνιδες και τους Εφήβους.
9. Με την ευκαιρία των 30 χρόνων ιστορίας του Πρωτέα τα
ιδρυτικά μέλη κ.κ. Αντώνης Γιοβάς, Γιώργος Δάφνης, Παράσχος Σκανδάλης και Νίκος
Σαντοριναίος.

Στη συνέχεια έγιναν οι απονομές στους νικητές των
διαγωνισμών, στα παιδιά
που πέτυχαν ατομικές και
ομαδικές διακρίσεις κατά
την διάρκεια του Τουρνουά.
Στην τελετή λήξης που έγινε

τέα την Κυριακή 29 Μαΐου
στις 20:30 παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Δημοτικής
Αρχής και ο περιφερειάρχης
Γιάννης Σγουρός.

Test drive σε κορυφαία ποδήλατα βουνού

ΑΓΩΝΕΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ
ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Για τους λάτρεις του ποδηλάτου, και ειδικά του mountain bike, η Specialized και οι συνεργάτες της
μέσω των Demo Events "Test the Best" σας προσφέρουν τη
δυνατότητα να δοκιμάστε κορυφαία ποδήλατα βουνού και
δρόμου σε πραγματικές συνθήκες! 6-9 Ιουνίου στην Αθήνα
στο Vari Sports Club μπορείτε να λερώσετε ένα S-Works Epic
στα μονοπάτια της περιοχής σας ή και να ιδρώσετε πάνω σε
ένα ανθρακονημάτινο Tarmac ή Roubaix.
Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, είναι να προσέλθετε στο
παραπάνω σημείο τις ακόλουθες μέρες και ώρες με το κράνος και τα ποδηλατικά σας παπούτσια, για να παραλάβετε
το ποδήλατο που επιθυμείτε!
(Περισσότερες πλήροφορίες, δηλώσεις ενδιαφέροντος:
http://on.fb.me/jYz0kl) -αντιπρόσωπος Kassimatis Cycling
Για δική σας διευκόλυνση, μπορείτε να επικοινωνείσετε με τον
παραπάνω αντιπρόσωπος της Specialized για κρατήσεις ποδηλάτων, καθώς θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Το άθλημα του τριάθλου (Κολύμβηση-Ποδήλατο-Τρέξιμο)
θα εξελιχθεί στο Μαρκόπουλο, την Κυριακή 5 Ιουνίου στην
παραλία της Βραυρώνας (διασταύρωση Χαμολιάς).
Είναι ένα μεγάλο αθλητικό event το οποίο για πρώτη φορά διοργανώνεται στο Δήμο. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί
με σημείο εκκίνησης την συγκεκριμένη παραλία όπου και θα διεξαχθεί το άθλημα της Κολύμβησης (1.500μ), ενώ στη συνέχεια οι
αθλητές θα συνεχίσουν με την Ποδηλασία (40.000μ) σε μια μεγάλη κυκλική διαδρομή (Χαμολιά - Βόρεια Περιοχή Μαρκόπουλου - Παναγία Βαραμπά - Πύργος Βραυρώνας – Χαμολιά) και θα
καταλήξουν με Τρέξιμο (10.000μ) το οποίο θα διεξαχθεί στον παραλιακό δρόμο της περιοχής της Βραυρώνας.

7ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
Προκρίθηκαν δύο αθλήτριες του Αρη Βούλας
Παρά τις συνεχόμενες Πανελλαδικές και μη επιτυχίες, η
αθλητική χρονιά που έρχεται, μπορεί να αποβεί μοιραία για
το άθλημα που καλλιεργείται συστηματικά για 33 ολόκληρα
χρόνια στη Βούλα και έχει αγκαλιάσει και τους γύρω Δήμους.
Το γιατί το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ασχολούνται με τον
αγωνιστικό ερασιτεχνικό αθλητισμό και ταυτόχρονα με τη
μαζικότητά του.

Τρίτη θέση η Κων/να Πατεράκη του Αρη Βούλας.

Ο Α.Σ. ΠΕΡΑ, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, διοργάνωσε
το ετήσιο τουρνουά για μικρά παιδιά και σ ‘ αυτό το πρωτάθλημα το ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ της Βούλας μπόρεσε να διακριθεί, αφού η αθλήτρια Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου κατάφερε
να πάρει την τρίτη θέση στις Παγκορασίδες 10-12 ετών και
η Κωνσταντίνα Πατεράκη επίσης την τρίτη θέση στις Παγκορασίδες 7-9 ετών.

Τρίτη θέση και η Ιφιγένεια Ισταμπούλογλου του Αρη Βούλας.

Στις 13.00 το μεσημέρι θα ξεκινήσει ο αγώνας με δωρεάν συμμετοχή για τα παιδιά του Δήμου (ηλικίας 5-15 χρονών), όπου θα
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το τρίαθλο, κάνοντας ανάλογα
με την ηλικία 25-100μ κολύμπι και 250-1.000μ τρέξιμο.
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Τακτική Γενική Συνέλευση του “ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ”
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούνται τα μέλη
του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 07/06/2011 ημέρα Τρίτη και
ώρα 19:30 στη Βούλα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας (κάτω από τη Γέφυρα της Βουλιαγμένης) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Διοικητικός Απολογισμός του Απερχόμενου Δ.Σ.
2. Οικονομικός Απολογισμός παρελθούσας αθλητικής περιόδου.
3. Έγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά με την Οικονομική
Διαχείριση της παρελθούσας χρήσης.

5. Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 2011-2012.
Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη 08/06/2011, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο
χώρο και με τα ίδια ως άνω θέματα.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Γ.Σ. «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 – ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ:210-6624420
ΦΑΞ:210-6022094
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε.
e-mail:kskorop@otenet.gr
ΚΟΡΩΠΙ,30/05/2011
ΑΡ.ΠΡΩΤ.136
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου προκηρύσσει διαγωνισμό
συμφέρουσας προσφοράς για την
ασφάλεια των κυνηγών του, που
αριθμούν περίπου τους 4000,
κατά την κυνηγετική περίοδο
2011-2012.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
προσκομίσουν τις προσφορές
τους έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Συλλόγου. Πληροφορίες
καθώς και τεχνικές προδιαγραφές
στα γραφεία του Συλλόγου, οδός
Χρήστου Δημητρίου 18, Κορωπί.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΧΡΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Γ.Σ. Κορωπίου καλεί την Τακτικη Γενική Συνέλευση των
μελών του που θα γίνει την
Κυριακή 19 Ιουνίου 2011
στις 11 το πρωί στο κλειστό
Γυμναστήριο
“Παπασιδέρης” Αγ. Πάντες με τα παρακάτω θέματα:
• Εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής
• Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ.
• Οικονομικός απολογισμός
• Εγκριση και απαλλαγή
απερχόμενου Δ.Σ.
• Κατάργηση Επιροπών τμημάτων
• Επανίδρυση τμήματος στίβου
• Διάφορα θέματα
Σε περίπτωση μη απαρτίας καλούνται τα μέλη σε εναναληπτικη τακτική συνέλευση την
Κυριακή 26 Μαϊου στις 11 στον
ίδιο χώρο.
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Ανοιχτή Επιστολή
προς τα αθλητικά σωματεία της πόλης
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες
Θέλουμε, μέσα από την επιστολή μας αυτή,
να σας μεταφέρουμε την έντονη αποδοκιμασία του συνδυασμού «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις» προς την
απαράδεκτη και λαϊκίστικη πολιτική του Δημάρχου, κ. Κασιδόκωστα, η οποία κορυφώνεται στη σχετική ανακοίνωση που έχει
αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Δήμου, απέναντι στα αθλητικά σωματεία του νέου Δήμου
μας.
Καταγγέλλουμε την απόφασή του να οδηγήσει τους αθλητικούς συλλόγους σε αφανισμό,
αφού προτίθεται να καταργήσει κάθε είδους
επιχορήγηση τους από το Δήμο, ενώ παράλληλα, προσπαθεί να αφαιρέσει και τα όποια
έσοδα έχουν από τους αθλητές, προτρέποντας
τους γονείς να μην πληρώνουν συνδρομή.
Εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας με την
τοποθέτηση «η οικονομίστικη λογική της αγοράς του κέρδους και των διακρίσεων», με την
οποία ο Δήμαρχος περιγράφει τη λειτουργία
των συλλόγων, αφού τα αθλητικά σωματεία
της πόλης μας στελεχώνονται - στη μεγάλη
τους πλειοψηφία - από αξιόλογους ανθρώπους, οι οποίοι διαθέτουν τον πολύτιμο χρόνο

τους και μέρος του υστερήματός του, για να
προωθήσουν τον αθλητισμό στους νέους του
Δήμου.
Αποτέλεσμα αυτής της υπερπροσπάθειας
είναι οι ομάδες του Δήμου μας να αποτελούν
παράδειγμα προς μίμηση, με τις επιτυχίες που
σημειώνουν, αλλά και με την υποδειγματική
λειτουργία των ακαδημιών τους, και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό σε μια πόλη να
υπάρχουν αθλητικά σωματεία που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο, αφού αποτελούν πόλο
έλξης για τη νεολαία μας και δημιουργούν
πρότυπα.
Όσο για τη συνδρομή με την οποία συμβάλλουν οι γονείς στα πολλά λειτουργικά έξοδα,
γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι σύλλογοι της
πόλης μας λειτουργούν με αυστηρά κοινωνικά
κριτήρια, και ποτέ δεν αποκλείστηκε αθλητής
λόγω της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στις
οικονομικές απαιτήσεις.
Ο συνδυασμός μας έχει σκοπό να σταθεί στο
πλευρό των σωματείων, δίνοντας μάχη εντός
και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου για να διατηρηθεί το αυτονόητο, το οποίο είναι το δικαίωμα των δημοτών για ελεύθερη και
δωρεάν πρόσβαση στους αθλητικούς χώρους,
χωρίς αυτό επ’ ουδενί να σημαίνει την εξανδραπόδηση του οργανωμένου συλλογικού
αθλητισμού που ανθεί τα τελευταία χρόνια

στην περιοχή μας. Καλούμε τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτρη Αναστασίου, να συγκαλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα τη στήριξη του
Συλλογικού Αθλητισμού της πόλης από το
Δήμο, και τη δημιουργία ενός μοντέλου συνύπαρξης του συλλογικού αθλητισμού με τον
μαζικό, μη οργανωμένο αθλητισμό στην πόλη
μας.
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να θέσει ως προτεραιότητα τη δημιουργία όσων αθλητικών
εγκαταστάσεων χρειάζονται, προκειμένου να
υπάρξει δυνατότητα δίκαιας κατανομής των
χώρων μεταξύ του κοινού και των αθλητικών
σωματείων.
Τέλος, επειδή η συνέπεια λόγων και έργων
είναι πάντα κυρίαρχος στόχος μας, σας παραθέτουμε απόσπασμα από τη σελίδα 8 του προεκλογικού προγράμματός μας, το οποίο
αναφέρεται στον αθλητισμό:
«Η ανάπτυξη του αθλητισμού στο Δήμο μας
αποτελεί πρωτεύοντα στόχο μας, αφού κάθε
επένδυση στον αθλητισμό είναι επένδυση στην
υγεία των παιδιών μας και στο καλύτερο μέλλον τους.
Η επένδυση στην αθλητική υποδομή και η στήριξη των αθλητικών σωματείων, μέσα από θεσμική προγραμματική διαδικασία, αποτελεί
δέσμευση μας».

Παρακαλούμε λοιπόν για τις δικές σας προτάσεις σε ότι αφορά τη βιωσιμότητα και την
ευημερία των συλλόγων που εκπροσωπείται,
προκειμένου να τις μεταφέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.
Με τιμή
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 Με επιστολή τοου προς τον Πρόεδρο του
Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ζητάει τη σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τα αθλητικά
Σωματεία.

Να ενώσουμε δημιουργικά την φωνή μας
στην Κεντρική Πλατεία μας, στο Μαρκόπουλο
Αγαπητοί Συμπολίτες!
Με την ιδιότητα ενός απλού ενεργού πολίτη, που
είναι διαχρονική και σημαντικότερη από αυτή του Δημάρχου Μαρκοπούλου, παρακολουθώ όπως όλοι μας
με εξαιρετικό ενδιαφέρον, την αυθόρμητη αντίδραση
και κινητοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών
μας, ενάντια στις εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες
της εφαρμογής του Μνημονίου στην ζωή μας!

Παρ’ όλα αυτά, στην Δημοτική Αρχή όλοι μας δουλεύουμε σκληρά και οργανωμένα και θα αξιοποιήσουμε όσα Ευρωπαϊκά Προγράμματα μπορούμε, για
να μην επιτρέψουμε σε κανένα εξωτερικό παράγοντα, να καθηλώσει την πόλη μας στην μιζέρια και
στην απογοήτευση ενός μηδενικού έργου, λόγω της
καταστροφικής πολιτικής προηγούμενων Δημοτικών
Αρχών.

Ειδικότερα στην πόλη μας, αυτή η πολιτική έχει εκφραστεί με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, όπως είναι
η απαγόρευση νέων έργων, η απαγόρευση προσλήψεων προσωπικού και η απόλυτη μείωση όλων των
οικονομικών πόρων, που θα μας επέτρεπαν να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, παρά τις παράλογες απαγορεύσεις του κεντρικού κράτους, θα προχωρήσει
μπροστά και όλοι μας, παρά τις αντίθετες επιδιώξεις
ορισμένων, θα κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι και θα
είμαστε υπερήφανοι για την πόλη μας!

Στον αυθόρμητο και δίκαιο αγώνα, που αναπτύσσεται σε όλη την Ελλάδα, δηλώνουμε αλληλέγγυοι και
εναπόκειται κυρίως και πριν απ’ όλα στα νιάτα της
πόλης μας, αλλά και σε όλους εμάς, να ενώσουμε
δημιουργικά την φωνή μας και στην Κεντρική Πλατεία μας, μαζί με όλους τους μαχόμενους και διαμαρτυρόμενους συμπατριώτες μας σε όλη την
Ελλάδα!
Με ιδιαίτερη τιμή, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου,
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.

