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Σταματήστε να σπρώχνετε την Ελλάδα, όλο και βα-

θύτερα στα αιχμηρά πρανή του γκρεμού, «για να
την σώσετε»!
Είναι και αυτό ένα ακόμη ψέμα.

Τους τραπεζίτες επιδιώκετε, πάσει θυσία του λαού,

να σώσετε.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης θέ-

λετε να σώσετε, σύμφωνα με τις επιταγές του

Σόιμπλε, όπως έγραψα και το περα-

σμένο Σάββατο.

Το ευρώ θέλετε να σώσετε και την

ισοτιμία του με το δολλάριο.
Τα γεγονότα με ακολουθούν και επιβεβαι-

ώνουν τις απόψεις μου (δεν λέω «τις προ-

βλέψεις μου»). Ήδη (προ)χθες το ευρώ

εμφάνισε σημαντική υποχώρηση έναντι του

δολλαρίου (εφημ. ΕΞΠΡΕΣ 15/6). 

Ήταν η μέρα που ο Γ. Παπανδρέου

έκανε πους-απ!

Δεν θέλουμε δάνεια, για ν’ αποπληρώνουμε παλιά

δάνεια με νέα. 

ΔΕΝ ΖΕΙΣ με ΔΑΝΕΙΚΑ
Τα Δάνεια σε υποδουλώνουν, όπως έλεγε ο Μέ-

νανδρος. Γι’ αυτό:

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ να ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ «ΑΓΟΡΕΣ» 

για δανεικά. Ταυτόχρονα και άμεσα να απαιτή-

σουμε τα λεφτά που μας χρωστάνε οι Γερμανοί.

Μόνο το κατοχικό αναγκαστικό δάνειο, σε ισοτιμίες

δολλαρίου ξεπερνάει τα 162δις χωρίς τους τόκους. 

ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ – ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ, 1τρις κοντά,

μαζί με τις πολεμικές αποζημιώσεις

Συνέχεια στη σελ. 2

Το πιο επίκαιρο ανέκδοτο που
κυκλοφορεί:

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

για τη ΣΩΤΗΡΙΑ

ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ!

του Κώστα
Βενετσάνου*

Σελίδα 4

ΚΟΡΩΠΙ:

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕ

ΤΗΝ ΚΑΝΤΙΝΑ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
σελίδα 15

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

για κολύμβηση η

Λίμνη Βουλιαγμένης 
σελίδα 13

«Ανοχύρωτοι
το καλοκαίρι
στις 
πυρκαγιές»
διαπιστώνει η Ενωση

Αξιωματικών Πυροσβε-

στικού Σώματος.

Αποψίλωση και εθελοντι-

σμός είναι η καταλυτική

λύση, για την προστασία

μας, διαπιστώνει η Πολι-

τική Προστασία και οι Πυ-

ροσβέστες.

Σελίδες 6, 12, 13

ΕΞΩΔΙΚΟ

στους ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 

Από τις ΣΠΙΘΕΣ Βούλας, Βάρης,  Βουλιαγμένης

Όπως μας γνωστοποιήθηκε εγκύρως, οι ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙ-

ΤΩΝ «ΣΠΙΘΑ» των πόλεων Βούλας, Βάρης και Βουλιαγμένης αποφάσισαν

προχθές Πέμπτη 16 Ιουνίου, σε κοινή συνεδρίαση, την αποστολή εξωδίκου

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ και προειδοποιούν επιφυλασσόμενοι «να ενεργήσουν κάθε

τι άλλο αναγκαίο και νόμιμο» εναντίον των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ της Πε-

ριφέρειας Αττικής (υπόλοιπο) που υπερψήφισαν το ΜΝΗΜΟΝΙΟ. 

Οι βουλευτές προς τους οποίους αποστέλλεται εντός των ημερών το «εξώ-

δικο» είναι, με την σειρά εκλογής τους, οι:

Συνέχεια στη σελ.3

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΑΝΕΙΟ!
ΑΝΑΣΤΕΛΟΥΜΕ τις ΠΛΗΡΩΜΕΣ των ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ

Εκβιάζει Δήμους η ΕΥΔΑΠ 
για να ξεπουλήσει

Η εθελοντική ομάδα της Βάρης στο έργο της αποψίλωσης.

Σελίδα 7
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Συνέχεια από την σελ.1

Με σωστό νοικοκύρεμα θα μάθουμε να ζούμε με όσα

παράγουμε, αλλά όσο γίνεται πιο δίκαια. Λιγότερο

άδικα. ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΚΟΜΠΙΝΕΣ.

«Αν δεν βρέξεις κώλο, δεν τρως ψάρι».

Να μάθουμε να ζούμε με τη δική μας παραγωγή και

μάλιστα την πρωτογενή αγροτική. Να την επαναδρα-

στηριοποιήσουμε, να την επανεκκινήσουμε, να την

αναπτύξουμε στη σωστή κατεύθυνση:

Αγροτική ανάπτυξη, Τουρισμός, Ναυτιλία, νέες τε-

χνολογίες. 

Να πάψουν να τρομοκρατούν τον κόσμο, πως αν δεν

πάρουμε τη «δόση μας», δεν θα ‘χουμε να πληρώ-

σουμε μισθούς και συντάξεις.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΑ ΕΠΑΧΘΗ ΔΑΝΕΙΑ

Οι ίδιοι, Γιωργάκης και Σια, προσπαθούσαν να τρομο-

κρατήσουν τους Κύπριους πως αν δεν ψηφίσουν το

σχέδιο ΑΝΑΝ θα καταστραφούν. Ο λαός της Κύπρου

και τα πράγματα τους διέψευσαν. 

Προσφιλής τους μέθοδος η τρομοκρατία και η κατα-

στολή.

Όπλο τους, η επίπλαστη και διάτρητη νομιμότητά

τους.

Συνεργοί τους όσοι ηθελημένα ή μη, εγκλωβισμένοι

ή παραπλανημένοι τους στηρίζουν.

ΠΟΛΙΤΕΣ είναι όσοι προτάσουν το ΣΥΜΦΕΡΟΝ της

πόλεως – της ΕΛΛΑΔΑΣ και της κοινωνίας έναντι των

προσωπικών τους συμφερόντων και βλέψεων. 

Κι ένα τελευταίο, για να διασκεδάσω τα ηθικά δια-

λήμματα όσων λένε, «μα να φάμε τα λεφτά των αν-

θρώπων που μας δάνεισαν;»

Επαχθείς τόκους χρωστάμε, σε τοκογλύφους.

Τους τοκογλύφους τους πας φυλακή· δεν τους πλη-

ρώνεις.

Τα σπρεντς, τα CDS, οι «οίκοι αξιολόγησης κλπ. είναι

εργαλεία – κομπίνες του διεθνούς χρηματοπιστωτι-

κού συστήματος, των τοκογλύφων για ν’ απομυζούν

το αίμα και τον ιδρώτα των λαών και την ικμάδα των

χωρών, για να «βάλουν στο χέρι» την κοινόκτητη πε-

ριουσία τους και τις πλουτοπαραγωγικές τους πηγές.

Πάντα βρίσκουν πρόθυμους συνεργούς ή τους δημι-

ουργούν για να κάνουν τη δουλειά τους. Πάντα βρί-

σκονται «Εφιάλτες».

Και ρωτάω τους «καλόπιστους»: Αν δεν είσαι συνε-

πής στην αποπληρωμή ενός δανείου σου, σε ξανα-

δανείζει η τράπεζα; Όχι. Εκτός και θέλει να σου

«φάει» το σπίτι σου, που θα το υποθηκεύσεις. Την Ελ-

λάδα γιατί την δάνειζαν – και την δανείζουν – με επι-

τόκια 5, 7, 8% δηλαδή τοκογλυφικά, λόγω

«επικινδυνότητας» ενώ την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή

Τράπεζα δανείζει τις εμπορικές μας τράπεζες, με εγ-

γύηση του «αφερέγγυου» ελληνικού δημοσίου, με

επιτόκιο 1,25%;

Ας σκεφτούμε λίγο, ας κουράσουμε λίγο το μυαλου-

δάκι μας, ας ξεκολλήσουμε. 

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΑΝΕΙΟ!
ΑΝΑΣΤΕΛΟΥΜΕ τις ΠΛΗΡΩΜΕΣ των ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ “Η Χρυσή εποχή της ελληνικής οπε-

ρέτας Σελ. 5

Πράσινο φως για τη euroterra

στο Λαύριο Σελ.6

Ανοιχτή επιστολή Δημάρ-
χου Κρωπίας Σελ. 6

Βίος και Πολιτεία μιας Ελένης
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Αγόραζε εισαγόμενα, βοήθησέ
τους να μας αγοράζουν
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Δηλώσεις Πέτρου Δούκα Σελ. 9

Η “άνοδος” των Σπαρτιατών
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 11

...γέμισε η πλατεία από παιδιά Σελ. 15

Προβλήματα της Βάρης από την Αννα

Αποστολοπούλου Σελ. 16

Από τη Δασκάλα με “αγάπη” Σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το Δημοτικο Συμβούλιο του Σαρωνι-

κού συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Ιου-

νίου, στις 6μ.μ. με 28 θέματα στην

ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

4. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων

και λοιπών φορέων του Δήμου Σαρωνι-

κού. Εισηγητής: Δήμαρχος

5. Ψήφιση πιστώσεων για την επιχορή-

γηση του Νομικού Προσώπου του

Δήμου Σαρωνικού. Εισηγητής: Δήμαρ-

χος

6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού

αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μί-

σθωσης έργου για τις υπηρεσίες του

Δήμου Σαρωνικού και του Νομικού προ-

σώπου αυτού.

Εισηγητής: Δ/ντρια Δήμου Κόλλια Βασι-

λική

7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέ-

σεων άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμ-

πορίου, εμποροπανηγύρεων

χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά

υπαίθριων δραστηριοτήτων.

11. Έγκριση μελέτης «Επέκταση κυκλο-

φοριακής μελέτης του παλαιού οικισμού

Καλυβίων»

13. Λήψη απόφασης περί αναστολής έκ-

δοσης οικοδομικών αδειών στους προ-

τεινόμενους κοινόχρηστους και

κοινωφελείς χώρους της πολεοδομικής

μελέτης ένταξης στο σχέδιο πόλεως

της περιοχής Α΄Κατοικίας πρώην Κοι-

νότητας Κουβαρά.

23. Λήψη απόφασης επί αιτήματος κα-

ταστηματαρχών περί παράτασης ωρα-

ρίου λειτουργίας μουσικής

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος περιοχής Σαρωνίδας.

25. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης

προέδρου και αντιπροέδρου Κοινωφε-

λούς Επιχείρησης Σαρωνικού.

26. Λήψη περί δημιουργίας κέντρου πε-

ρίθαλψης άγριων ζώων.

27. Λήψη απόφασης περί μετακίνησης

λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας

Σαρωνίδας.

28. Λήψη απόφασης επί αιτήματος ομί-

λου ρακετών περί παραχώρησης χώρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού συνεδριάζει

Έκτακτο δελτίο τύπου εξέδωσε ο Δήμος Μαρκο-

πούλου, με αφορμή την διακοπή υδροδότησης στο

Δήμο την περασμένη Τετάρτη, ημέρα της μεγάλης

απεργίας, εξηγώντας τους λόγους και ζητώντας κα-

τανόηση, ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης από

τους δημότες.

Αγαπητοί συμπολίτες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λόγω της πα-
νελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης στον ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα, παρουσιάστηκαν σοβαρά
προβλήματα χαμηλής πίεσης στο δίκτυο της
ΕΥΔΑΠ, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της
ποσότητας νερού που φτάνει στον Δήμο μας.

Η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου
έχει προβεί στο απαραίτητο διάβημα προς την
ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από
την ΕΥΔΑΠ, η πίεση του νερού θα αυξηθεί και η κα-
τάσταση θα ομαλοποιηθεί στις 4:00 μμ.
Ζητάμε την κατανόηση των συμπολιτών μας, πα-

ρόλο που η βασική ευθύνη για την έλλειψη νερού
βαρύνει την ΕΥΔΑΠ!  

Προβλήματα παροχής

νερού στο Μαρκόπουλο

λόγω της απεργίας
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ΕΞΩΔΙΚΟ

στους ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 

Από τις ΣΠΙΘΕΣ 

Βούλας, Βάρης,  Βουλιαγμένης

Συνέχεια από την σελ.1

1. Γεώργιος Ανδρ. Παπανδρέου

(Πρωθυπουργός)

2. Εύη Χριστοφιλοπούλου

(Υφυπουργός Παιδείας)

3. Θεόδωρος Γ. Πάγκαλος (Αντιπρόδρος)

4. Παντελής Ασπραδάκης

5. Ντίνος Βρεττός

Στον βουλευτή Βασ. Οικονόμου που επίσης

εξελέγη με το ΠΑΣΟΚ καθώς και στους

βουλευτές άλλων κομμάτων, ευλόγως, δεν

αποστέλλεται, γιατί, με τον έναν ή άλλο

τρόπο κατεψήφισαν το ΜΝΗΜΟΝΙΟ.

Στο εξώδικο αφού αναφέρονται στα γνωστά

άρθρα του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ και της Δανειακής

Σύμβασης με τα οποία η χώρα μας

δεσμεύτηκε αφού “παραιτήθηκε οριστική και

αμετακλήτως” από κάθε ασυλία λόγω εθνικής

κυριαρχίας, να υποθηκεύσει ΟΛΗ τη δημόσια

περιουσία και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές

της χώρας, για την ικανοποίηση των

ληστρικών απαιτήσεων των δανειστών, των

τραπεζών και της Τρόικας, 

αφού αναφέρονται στις παραβιάσεις του

Συντάγματος και στο πολιτικό πραξικόπημα

που διέπραξε η Κυβέρνηση και στον

“σφετερισμό της λα”ικής κυριαρχίας”,

τους υπενθυίζουν ότι “η γενική παραίτηση

από τις ενστάσεις της εθνικής κυριαρχίας και

από κάθε άλλη ασυλία, αποτελούν εσχάτη

προδοσία” και τους εφιστούν την προσοχή

τους επ’ αυτού, 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ “κατά τον πλέον έντονο

τρόπο, για τις περιπτειχθείσες εις τον Ελληνικό

Λαό αλυσίδες”, καθώς και στις μελλοντικές

γενιές και τους ΚΑΛΟΥΝ, τέλος, “έστω και

σήμερα εν όψη και του νέου μνημονίου που η

όποια Κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει στην

Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση”, ν’ αρθούν

στο ύψος της αποστολής τους να το

καταψηφίσουν, αφού καταργηθεί βεβαίως το

πρώτο ΜΝΗΜΟΝΙΟ.

Τον 1ο Προϋπολογισμό της

Αιρετής Περιφέρειας Αττι-

κής για το έτος 2011, πα-

ρουσίασε στην Επιτροπή

Περιφερειών της Βουλής,

όπως ορίζεται από τον Καλ-

λικράτη, ο Περιφερειάρχης

Αττικής Γιάννης Σγουρός,

χαρακτηρίζοντας τη διαδι-

κασία ως ιστορική στιγμή

για τους θεσμούς του κοι-

νοβουλευτισμού και της αυ-

τοδιοίκησης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής τό-

νισε  πως, παρά τα ασφυκτικά

χρονικά περιθώρια και τις αντί-

ξοες συνθήκες κάτω από τις

οποίες συντάχθηκε ο προϋπο-

λογισμός, είναι εκείνος που

βάζει τις βάσεις για τη σταθερή

οικοδόμηση του θεσμού, αποτε-

λεί οδηγό και θεμελιωτική

πράξη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας

τους, απευθυνόμενος προς

τους βουλευτές, ο κ. Γ. Σγου-

ρός υπογράμμισε μεταξύ

άλλων:

«Ειλικρίνεια, αποτελεσματικό-

τητα, διαφάνεια: είναι για εμάς

και αρχές και αξίες και οδηγός.

Έχουμε όλοι μας υποχρέωση,

ως οι πρώτοι εκφραστές της

λαϊκής εντολής, του θεσμού,

στα αρχικά βήματά του, να αν-

ταποκριθούμε σε αυτό που οι

συμπολίτες μας περιμένουν από

εμάς. Να είμαστε κοντά τους με

όλες μας τις δυνάμεις, να δια-

χειριστούμε το διαθέσιμο δημό-

σιο χρήμα με τη μεγαλύτερη

δυνατή διαφάνεια. Να το αξιο-

ποιήσουμε με τον καλύτερο δυ-

νατό τρόπο.

Οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Το

έργο πρέπει να είναι αντίστοιχο,

χρήσιμο και χειροπιαστό.

Από την πρώτη στιγμή της ενα-

σχόλησής μου με το νέο θεσμό,

και ως υποψήφιος Περιφερειάρ-

χης χθες και ως Περιφερειάρ-

χης σήμερα, δήλωσα και

δηλώνω ότι για μένα, για εμάς,

το τελικό κριτήριο είναι το συγ-

κεκριμένο έργο.

[...] Θα αναρωτιέστε όλες και

όλοι πως πάει ο «Καλλικράτης»

και μάλιστα στη μεγαλύτερη Πε-

ριφέρεια της χώρας, που συγ-

κεντρώνει το μισό πληθυσμό

της Ελλάδας και το 70% του

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόν-

τος της. Θέλω να επισημάνω ότι

ήμουν από εκείνους που στήρι-

ξαν τη Μεταρρύθμιση, θεωρών-

τας την απολύτως αναγκαία για

την Αυτοδιοίκηση.

Ήμουν, όμως, και εκείνος που

κατέθεσα από την αρχή και τις

επιφυλάξεις μου αλλά και τις

προτάσεις μου. 

Οι επιφυλάξεις μου, εξακολου-

θούν να ισχύουν, βλέποντας

γύρω μου και το οικονομικό και

πολιτικό περιβάλλον στο οποίο

ζούμε.  Εύχομαι στο τέλος της

τετραετίας να διαψευστώ, όπως

εύχεται και ελπίζει κάθε καλο-

προαίρετος πολίτης.

Αισθάνομαι το χρέος να αγωνι-

στώ, καθημερινά και σκληρά,

για να πετύχει ο νέος θεσμός.

Ένας θεσμός, που ήταν αίτημα

πολλών χρόνων της Αυτοδιοί-

κησης, που κουβαλά πολλές

προσδοκίες, που επιχειρεί να

ανατρέψει το παλιό και να οικο-

δομήσει κάτι νέο. Το πιστεύω,

το παλεύω και είμαι σίγουρος

ότι μαζί θα τα καταφέρουμε.

Η Βουλή νομοθέτησε. Μας πα-

ρέδωσε ένα πλαίσιο δράσης.

Οι πολίτες ψήφισαν, και εμείς

τώρα καλούμαστε να υπερ-

βούμε τις δυσκολίες της εφαρ-

μογής, να σπάσουμε

κατεστημένες νοοτροπίες και

αντιλήψεις, να συγκρουστούμε

με συμφέροντα, να απλοποι-

ήσουμε διαδικασίες, να κάνουμε

με διαφάνεια έργα, με ένα στα-

θερό και αταλάντευτο στόχο.

Να υπηρετήσουμε και να εξυπη-

ρετήσουμε τον πολίτη της Περι-

φέρειάς μας, να τιμήσουμε την

εμπιστοσύνη του. Αυτό είναι το

μοναδικό κριτήριο των αποφά-

σεων, των επιλογών, των πρά-

ξεών μας.

Αν μπορέσουμε να αποφύγουμε

τα πολλά λόγια και παράλληλα

να οργανώσουμε σε σωστές βά-

σεις την λειτουργία μας με κρι-

τήριο την αποτελεσματικότητα,

θεωρώ ότι θα έχουμε προσφέ-

ρει σημαντικές υπηρεσίες στο

νέο θεσμό και στις επόμενες γε-

νιές.

Έχουμε δεσμευτεί προεκλογικά

ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας

τις δυνάμεις για τη λύση αυτών

των δύο μεγάλων προβλημά-

των. Τα Απορρίμματα και τα Λύ-

ματα που ταλαιπωρούν την

Αττική μας.

[...] Η υλοποίηση του προϋπολο-

γισμού για το 2011 αποτελεί για

όλους εμάς τους πρώτους

εκλεγμένους στην Περιφερει-

ακή Αυτοδιοίκηση, μια δέ-

σμευση σημαντική.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης

Αττικής Γιάννης Σγουρός δέχ-

θηκε καταιγισμό ερωτήσεων

από τους βουλευτές, τόσο για

την απορρόφηση του ΕΣΠΑ όσο

και για τις αρμοδιότητες που κα-

λείται να αναλάβει η Αιρετή Πε-

ριφέρεια. Δήλωσε πως θα

απαντήσεις εγγράφως και πως

είναι ανοιχτός στη δημιουργική

κριτική. 

Εικόνες για προβληματισμό και σκέψη
από την μεγάλη απεργία της περασμένης Τετάρτης

Δακρυγόνα και χημικά πέφτουν βροχή από τα
ΜΑΤ, με το πρόσχημα ότι τους προκάλεσαν οι
κουκουλοφόροι. 
Όπως βλέπουμε όμως στην φωτογραφία, μάλ-
λον τα πάνε μια χαρά... Το αξιοθαύμαστο είναι
ότι ο κόσμος παρέμεινε!

Τι γίνεται με τις κινητές καντίνες στην παραλία της Βάρκιζας;
Ρεπορτάζ στο επόμενο φύλλο.

Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής
Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, πιστεύει ότι θα τα καταφέρει
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H “Ερασίνου Ροές” (Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση) που

εδρεύει στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου δρα-

στηριοποιείται εδώ και 15 χρόνια στον τομεά του πολιτι-

σμού. Κάθε χρόνο ανοίγει το “Μουσικό Κουτί” και

πραγματοποιεί στο υπαίθριο θέατρο “Απολλώνιο” εκδή-

λωση κλασικής μουσικής.

Το “Μουσικό Κουτί” θα δώσει μία ξεχωριστή βραδιά μου-

σικής στις 9 Ιουλίου. 

Οι Χίλιες και Μία Νύχτες, είναι συλλογή παραμυθιών από

τον κόσμο της Ανατολής, εμπνέουν το μεγάλο Ρώσο μου-

σικό Nikolai Rimsky - Korsakov και γεννιεται η συμφωνική

σουίτα “Scheherazade”. H βραδιά θα αρχίζει με την ιστορία

της ηρωίδας του παραμυθιού  “Scheherazade” την οποία

αφηγείται η διάσημη ηθοποιός Tormis Incer (από Τουρκία),

και η Ορχήστρα θα αναλάβει να απογειώσει το ονειρικό

κλίμα, εκτελώντας τη συμφωνική σουίτα.

Την 40μελή Ορχήστρα δευθύνει ο Αρχιμουσικός Ανδρέας

Τσελίκας.

Χίλιες και Μία Νύχτες 
στη Συμφωνική σουίτα “Scheherazade”

Εκδήλωση του συλλόγου

“Δημοσθένης” υπό την αιγίδα

του Δήμου Κρωπίας, προ-

γραμματίζεται με διάλεξη

του Δρ Χάρη Κανδηλώρου,

ενδοκρινολόγου, με θέμα

«Ραδιενέργεια και  θυρεοει-

δής. Από το Τσερνομπίλ στη
Φουκουσίμα», την Κυριακή

19 Ιουνίου στις 19.30μμ στο

Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου Κρωπίας ( Β. Κων-

σταντίνου 47)

«Ραδιενέργεια και  θυρεοειδής.
Από το Τσερνομπίλ στη Φουκουσίμα»

Εκθεση ελεύθερου σχεδίου θα πραγματοποιηθεί με

έργα του Χριστόφορου Δωρίτη, στην αίθουσα Ιωνία

(δίπλα από το Δημαρχείο Βούλας), για τρεις ημέρες,

2 έως 4 Ιουλίου, από ώρες 10 έως 13 & 19.30 έω

22.00.

Εκθεση ελεύθερου σχεδίου

Το Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων πραγματοποιεί το Σάβ-

βατο 18 Ιουνίου στις 9:00μ.μ. στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Καλυ-

βίων, την ετήσια καλοκαιρινή παράστασή του με τίτλο

«Σηκωθείτε να χορέψουμε», με την οποία ολοκληρώνεται η φε-

τινή περίοδος μαθημάτων – δραστηριοτήτων. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χορούς και τραγούδια από διάφο-

ρες περιοχές της Ελλάδας και συγκεκριμένα από Μικρά Ασία,

Μέτσοβο, Θάσο, Κοζάνη, Κεντρική Μακεδονία, Πόντο, Λέρο,

Νάξο και Αττική (Μεσόγεια). 

Στην παράσταση συμμετέχουν το Τμήμα Παραδοσιακού Τρα-

γουδιού υπό τη διεύθυνση του Κώστα Σιδερή. Τη διδασκαλία

των χορών για το Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων και την επι-

μέλεια της παράστασης έχει ο χοροδιδάσκαλος Γιάννης Κοντο-

γιάννης.

Το Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων ιδρύθηκε το 1994. Σκο-

πός του είναι η εκμάθηση της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Όλα αυτά χρόνια η παρουσία του τμήματος είναι συνεχής με

διοργάνωση μουσικοχορευτικών παραστάσεων, αλλά και συμ-

μετοχή σε εκδηλώσεις, αναβιώσεις εθίμων, φεστιβάλ και παρα-

στάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

«Σηκωθείτε να χορέψουμε»

στα Καλύβια

Αναδρομική έκθεση της Αγγελικής Τσεβά με τίτλο
“Τέχνη - Χωρίς αρχή και τέλος”.
Την Τρίτη 21/6 η Αγγελική δείχνει μυστικά της τέ-
χνης της ζωντανά, ζωγραφίζοντας 6 έως 8μ..μ.

Πολιούχοι Αγιοι Σπάτων

Πανηγυρικές εκδηλώσεις

Τα Σπάτα γιορτάζουν τους πολιούχους τους, από Παρα-

σκευή 24 έως 29 Ιουνίου.και έχουν ετοιμάσει με τον Ορ-

γανισμό Παιδείας και Πολιτισμού, ένα πλούσιο πρόγραμμα

εκδηλώσεων, που έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6  - ΩΡΑ 20.00μμ. Συναυλία Χορωδίας 1ου

ΚΑΠΗ Σπάτων, στο Αμφιθέατρο Πν. Κέντρου   «ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΕΚΑΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ  25/6 - ΩΡΑ 20.30μμ. «Πεδίον ολισθηρόν» με το

χοροθέατρο ΔΑ.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ. Αμφιθέατρο Πν. Κέντρου Σπά-

των  «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ»

ΤΡΙΤΗ 28-6 - ΩΡΑ 7.00πμ  Θεία λειτουργία - Αρτοκλασίες,

στον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου                                

ΩΡΑ 10.00πμ. στο «Δρόμο του στιφάδου με ποδήλατο», σε

συνεργασία με  τον  Ορειβατικό Σύλλογο Σπάτων

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΩΡΑ 10.30πμ  στο χώρο  «ΦΑΓΙΑ» 

Ώρα  19.00 Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.

Ώρα 20.30μμ. Λαμπαδηδρομία, από τον Ιερό Ναό Αγ. Απο-

στόλων Πέτρου και Παύλου στο χώρο  «ΦΑΓΙΑ» και το πα-

ραδοσιακό άναμμα της φωτιάς στα καζάνια. Συμμετέχουν

Ακαδημίες του Αθλ. Οργανισμού Δ. ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Ώρα  23.00 Σπατανέικο γλέντι στον αύλειο χώρο του 1ου

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6 

ΩΡΑ 7.00πμ   Ορθρος και πανηγυρκή θεία λειτουργία.

Ώρα 18.30  Φιλικός Ποδοσφαιρικός Αγώνας  παλαιμάχων

ΑΗΤΤΗΤΟΥ στο Δημοτικό Στάδιο “Δημήτρης Δημητρίου”.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη''Η Χρυσή Εποχή της 
Ελληνικής Οπερέττας" 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προγραμματίζει, το Σάββατο 25

Ιουνίου ώρα 8 μ.μ.στον Υπαίθριο Χώρο του Πολιτιστι-

κού Κέντρου Κερατέας, εκδήλωση της Χορωδίας Δη-

μοτικής Ενότητας Κερατέας και του ΚΑΠΗ αφιερωμένη

στον Νίκο Χατζηαποστόλου ''Η Χρυσή Εποχή της Ελ-
ληνικής Οπερέττας" με αποσπάσματα από Οπερέττες

και δύο Χορωδιακά αποσπάσματα από Όπερες του

G.Verdi. Παίζει πιάνο και Διευθύνει ο Αναστάσιος Λα-

ζάρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχα-

ράκη συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Γιορτής

της Μουσικής, την Τρίτη, 21 Ιουνίου φιλοξενώντας στο ατμο-

σφαιρικό του Αμφιθέατρο μία μουσική παράσταση-αποκά-

λυψη του πλούτου της ελληνικής μουσικής του μεσοπολέμου

με τίτλο “Μusical Retro”. 

Η Σία Κοσκινά μαζί με τους Μπάμπη Βελισσάριο και Θάνο

Πολύδωρα συναντιούνται σε μία παράσταση-αναφορά στη

μιούζικαλ εκδοχή της ελληνικής jazz με 30 τραγούδια-δια-

μάντια, καθένα δοσμένο σα μία μικρή θεατρική στιγμή... φέρ-

νοντας στις μέρες μας τη διάθεση, την ατμόσφαιρα και τα

υπέροχα τραγούδια του Αθηναϊκού καμπαρέ και του περίφη-

μου Καφέ Σαντάν. Στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις ο Δαυίδ

Ναχμίας.

Ειδικά για τη βραδιά αυτή το Art Shop του Ιδρύματος θα παρέ-

χει εκπτώσεις έως και 70% σε επιλεγμένα είδη (αφίσες, μετα-

ξοτυπίες, κατάλογοι, διακοσμητικά αντικείμενα, puzzles). 

Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό! Ώρα έναρξης: 21:00 

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη 

Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, 106 71 Αθήνα

T: 210-3611206 - F: 210-3611349

E: info@theocharakis-foundation.gr  -  www.thf.gr

Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής
Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη

Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Αν θέλετε να διασκεδάσετε, 

ελάτε στο Κτήμα «Ορίζοντες»

Αν θέλετε να κάνετε κοινωνικό έργο, 

ελάτε στο Κτήμα «Ορίζοντες» 

και στηρίξτε το Κέντρο 

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών 

με Καρκίνο του Μαστού «Έλλη Λαμπέτη».

Σας προσκαλούμε στο Φιλανθρωπικό Δείπνο

με επίδειξη μόδας του Atelier Loukia

τη Δευτέρα 20 Ιουνίου και ώρα 20.30

στον ξεχωριστό χώρο του Κτήματος «Ορίζοντες»

στο Κορωπί, Γαλήνης 13, έξοδος 20 Αττικής Οδού

(βλ. σχεδιάγραμμα)

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Alice Dikaiou

Τιμή πρόσκλησης: 50 €

Για πληροφορίες και προσκλήσεις, μπορείτε να απευ-

θυνθείτε στην κα Αντωνίου, στο τηλ. 22990 20197

Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Γυναικών με καρκίνο του μαστού

“Ελλη Λαμπέτη”

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” έχει προ-

γραμματίσει, Πέμπτη 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ

στον αύλειο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου

(Πανός & Πλαπούτα) τη γιορτή με τις Φωτιές του

Αη-Γιάννη. 

Οπως κάθε χρόνο, θα ανάψουνε φωτιές την παρα-

μονή του Αη-Γιάννη. 

Μη ξεχασετε να φέρετε το μαγιάτικο στεφάνι για

να καεί.  Θα προσφέρουν μουσική και δωρεάν το

κρασί.

ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ”
https://sites.google.com/site/exsykv

katovoula@yahoo.com

Οι φωτιές του Αη-Γιάννη

Συνάντηση με το κοινό

Συντονισμός, παρουσίαση: Αννα Ταμπάκη, καθηγήτρια

Πανεπιστημίου Αθηνών

Προλογίζει ο Γιώργος Λούκος

Χώρος Η’ Πειραιώς 260, Αθήνα 

Κυριακή 19 Ιουνίου, 12.00

Ματαιώνεται η προγραμματισμένη για τις 24 Ιουνίου συ-

ναυλία στο Ηρώδειο, με τίτλο «Αφιέρωμα στον Οδυσσέα

Ελύτη», λόγω των σχετικών εξελίξεων με την Ορχήστρα

των Χρωμάτων και τον μόνιμο μαέστρο της Μίλτο Λο-

γιάδη.

Όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια μπορούν να απευθυνθούν

για την επιστροφή των χρημάτων τους από τη Δευτέρα

20 Ιουνίου, στα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών, Πανε-

πιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου).

Ματαιώνεται η εκδήλωση

στο Ηρώδειο

«Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη»

Η Art Gallery Café θα παραμείνει ανοικτή όλο το καλοκαίρι

από 13 Ιουνίου εώς και 30 Σεπτεμβρίου  με διακοπή λει-

τουργίας το δεκαήμερο 8 – 19 Αυγούστου.

Κάθε βράδυ μετά τις 8.00μμ στον κλιματιζόμενο χώρο

μας, με ήρεμη χαμηλή μουσική, θα προσφέρουμε καφέ-

δες, ποτά, παγωτά και τοστ, μέχρι τα μεσάνυχτα.

Στο χώρο θα υπάρχουν πολλοί διακεκριμένοι ζωγράφοι

που θα ζωγραφίζουν μπροστά σας κάθε βράδυ.

Παράλληλα θα γίνονται μαθήματα ζωγραφικής από το

διάσημο ζωγράφο και καθηγητή Slobodan Yuri &

μαθήματα για παιδιά (8 – 16 ετών) από το δάσκαλο ζω-

γραφικής Mario De Paduani.

Κόστος μαθήματος για ενήλικες 16€ το μάθημα (8μμ - 12μμ)

Κόστος μαθήματος για παιδιά €10 το μάθημα. (8μμ - 10μμ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

στην Ειρήνη Χατζηνικόλα τηλ 2108958866

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

Ολο το Καλοκαίρι μαζί!

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Διοργάνωση: 

Πανεπιστήμιο Αθηνών -

Τμήμα Θεατρικών Σπου-

δών / Ελληνικό Φεστι-

βάλ
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“Καθαρίζουμε την παραλία

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου”

Κυριακή 19 Ιουνίου 11.00πμ

Η εθελοντική ομάδα Δήμου Κρωπίας, με συντονι-

στή τον δημοτικό σύμβουλο Κωνσταντίνο Δήμου,

καλεί τους δημότες Κρωπίας να συμμετέχουν

στην εθελοντική δράση καθαρισμού  της παραλίας

Αγ. Μαρίνας, της παράκτιας περιοχής «Πλάκες»

μεταξύ Αγ.Μαρίνας και Λουμπάρδας και στο Νησί

Ντούνη,  την Κυριακή 19 Ιουνίου στις 11 το πρωί.

Ως τόπος συνάντησης έχει οριστεί η έδρα του

ΝΑΟ Κέκροψ στην παραλία Αγ. Μαρίνας.  

Δελτία Μετακίνησης ΑΜΕΑ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής ανα-

κοινώνει ότι τα Δελτία Μετακίνησης ΑΜΕΑ του

2010 λήγουν την 5η Αυγούστου τρέχοντος έτους, 

οι δικαιούχοι μπορούν να προβαίνουν στα ΚΕΠ για

ανανέωση των δελτίων και κουπονιών τους, από

20-06-2011.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ημ/νια:       16-06-2011

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Αρ. Πρωτ:  753 

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη - Λαύριο  - 195 00

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τη-

λεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος

μειοδοτικός διαγωνισμός για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ

ΤΟ ΕΤΟΣ 2011»

Προϋπολογισμός μελέτης: 32.213,58 €

ΦΠΑ   23 %: 7.409,12 €

Σύνολο: 39.622,70 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-

σης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 27 / 06 / 2011

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι διαγωνιζόμενοι που θα εμφανιστούν στην δημοπρασία αυτοπροσώπως

ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θα γίνονται δεκτοί μόνο εάν

προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως

(όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί του

προϋπολογισμού  χωρίς το ΦΠΑ 1.610,68 €, η οποία θα έχει ισχύ τουλά-

χιστον εξήντα (60) μέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού

και η οποία θα απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Απο-

χέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 26570 (αρμόδια υπάλληλος κα. Ορ-

φανίδου) και να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δια-

κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), τις εργάσιμες μέρες και ώρες

από τα γραφεία της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης &

Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή 24 / 06 / 2011.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής

Αντωνίου Νικόλαος

Ανοιχτή Επιστολή  

του Δημάρχου Κρωπίας

για την  καλοκαιρινή 

αντιπυρική περίοδο 

και την  αποψίλωση 

οικοπέδων

Αγαπητοί δημότες,
Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, που περνάει η πατρίδα

μας δεν επιτρέπεται να αφήσουμε τις περιουσίες μας

απροστάτευτες και τα δημόσια δάση ή τις δασικές εκτά-

σεις στην τύχη τους. 

Κάνουμε έκκληση να ανταποκριθείτε σε αυτή την δύ-

σκολη συγκυρία με έναν απλό και αυτονόητο τρόπο :

να προχωρήσετε στην αποψίλωση των οικοπέδων σας

από τα ξερά χόρτα και την απομάκρυνση άλλων εύ-

φλεκτων υλικών, που τυχόν βρίσκονται μέσα σε αυτά

προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Επι-

πλέον, τα κοινόχρηστα τμήματα ( πεζοδρόμια κα) θα

μπορούσατε να τα αποψιλώσετε βοηθώντας το Δήμο

μας, βοηθώντας την πόλη μας. 

Αγαπητοί συνδημότες, 

Ζητάμε την ευαισθητοποίησή σας, δεδομένου ότι το

προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί. Δεν έχουν εγκριθεί

νέες θέσεις συμβασιούχων και δεν έχουν ακόμα χορη-

γηθεί στον Δήμο μας τα ποσά της πολιτικής προστα-

σίας.     

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι ακόμα και κρατικές

αρχές δήλωσαν αδυναμία να ανταποκριθούν στην υπο-

χρέωσή τους να αποψιλώσουν και να καθαρίσουν  δρό-

μους της αρμοδιότητάς τους.  

Γι΄αυτό ευελπιστούμε στη πατριωτική, κοινωνική και

περιβαλλοντική ευαισθησία σας. Ας ενώσουμε σ’ αυτό

το δύσκολο καλοκαίρι τις δυνάμεις μας για το αυτο-

νόητο : την προστασία τόσο της ατομικής όσο και της

συλλογικής μας ιδιοκτησίας. 

Τέλος, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής

Προστασίας και η Εθελοντική Ομάδα Δήμου Κρωπίας

σας καλεί, να ενταχθείτε στο σύστημα δασοπροστασίας

Υμηττού καθώς και των άλλων δασικών περιοχών του

Κορωπίου, πάντα υπό τις διαταγές της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας Κορωπίου. Για τη συμμετοχή σας μπορείτε

να τηλεφωνείτε στο 800 11 34 600 ( από 9πμ έως 15μμ). 

Στη συνεδρίαση του Περι-

φερειακού Συμβουλίου

(7/6/11) μέσα στα άλλα θέ-

ματα της ημερήσιας διάτα-

ξης υπήρχε και η

EUROTERRA.

To 5o θέμα αφορούσε τη:

«Γνωμοδότηση επί της Μελέ-

της Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων για την κατασκευή και τη

λειτουργία του κτιριακού συγ-

κροτήματος εμπορικών χρή-

σεων της “EUROTERRA

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  στο

Δήμο Λαυρίου».

Εισηγητής ήταν ο Περιφε-

ρειακός Σύμβουλος Ι. Προμ-

πονάς.

Οπως μάθαμε το Περιφερει-

ακό Συμβούλιο  γνωμοδό-

τησε υπέρ της έγκρισης της

Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων για την κατα-

σκευή της συγκεκριμένης

εταιρίας, με την προϋπό-

θεση ότι θα τηρηθούν οι πε-

ριβαλλοντικοί όροι που

αναφέρονται στην εισήγηση

του τμήματος Περιβάλλον-

τος της Δ/σνης Περιβάλλον-

τος & χωρικού Σχεδιασμού

της Περιφέρειας Αττιτκής.

Το θέμα πήρε τον αριθμό

απόφαση 144/2011.

Θα θυμίσουμε εδώ ότι το

θέμα είχε έρθει κατ’ επανά-

ληψη στο Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο, αλλά δεν πέρασε

ποτέ. Και δεν πέρασε γιατί

αντιδρούσε και η τοπική κοι-

νωνία του Λαυρίου και οι

επαγγελματοβιοτέχνες του

και οι νομαρχιακοί σύμβουλοι

που έβλεπαν μία λεόντεια

σύμβαση με πολλά κενά.
― 107 στρέμματα, 
― 120.000 τ.μ. κτίσματα!

― ότι δεν υπάρχει πολεο-

δομική άδεια

― δεν υπάρχει Μελέτη Πε-

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων

― είχαν καταθέσει καταγ-

γελίες ο Εμπορικός Σύλλο-

γος και οι φορείς της

πόλης.

― ότι η εταιρία προσπαθεί

να τα προσπεράσει με τη

μέθοδο της «σαλαμοποί-

ησης», μικρές – μικρές

άδειες.

Είχαν καταθέσεις προτά-

σεις ενάντια στην εταιρεία

οι νομαρχιακοί συμβουλοι

Ν. Στεφανίδης και Στ. Παπα-

σταυρόπουλος (7η αρ.φ.

622 & 630).

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ 28.600.975,75

ΕΚΤΑΚΤΑ 42.065.570,03

ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.799.435,24

ΣΥΝΟΛΟ 76.465.981,02

ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 75.316.529,03

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.149.451,99

ΣΥΝΟΛΟ 76.465.981,01

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται σε εφαρμογή του

άρθρου 159 παρ. 5 του Ν. 3463/2006

Πράσινο φως για την Euroterra στο Λαύριο

με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Διαβούλευση στο Κορωπί

για τις λαϊκές αγορές

Οι τρεις καθορισμένες θέσεις της λαϊκής αγοράς

που έως σήμερα ίσχυαν, δημιούργησαν σοβαρά

προβλήματα στη λειτουργία της πόλης,  στους κα-

τοίκους και τους επαγγελματίες. 

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας και το Δημοτικό Συμ-

βούλιο προκειμένου να λάβει τη καλύτερη δυνατή

απόφαση για τον καθορισμό μόνιμης θέσης της

Λαϊκής Αγοράς Κορωπίου θέτει το ζήτημα σε δια-

δικασία Δημοτικής Διαβούλευσης, που θα συνε-

δριάσει την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 7 μ.μ. στο

Δημαρχείο.

Ο Δήμαρχος ζητάει την κατανόηση των κατοίκων,

για διάστημα ενός μηνός, ιδιαίτερα της οδού Κ.

Παπαμιχάλη, έως ότου δοθεί η οριστική επιλογή

της νέας θέσης της λαϊκής αγοράς. 

Δηλώνει δε ότι ο Δήμος Κρωπίας προτίθεται να

βοηθήσει τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, στη

νέα θέση,  με τη διάθεση δημοτικών λεωφορείων

για τη μεταφορά των δημοτών και σε συνεργασία

με το σωματείο Λαϊκών Αγορών.    

Η υπερκατασκευή στο Λαύριο είχε χαρακτηρι-

στεί καταστροφική για την περιοχή και στραγ-

γάλισμα των εμποροβιοτεχνών που θα κλείσουν,

ιδιαίτερα με την κρίση που μαστίζει σήμερα τη

χώρα μας.

Δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες· αν πράγματι

παρουσίασε πλήρη φάκελλο και δεν προσπά-

θησε για άλλη μια φορά να το περάσει με τε-

χνάσματα. Πάντως εγκρίθηκε από το Π.Σ.
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Το ενδεχόμενο της συνεργασίας του

Δήμου Σαρωνικού με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

και το θέμα της ρύθμισης των οφειλών

παρελθόντων ετών των συνενούμενων

σε αυτόν δήμων και κοινοτήτων, συζη-

τήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2011.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ήδη

λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο σε προ-

ηγούμενες συνεδριάσεις, το συνολικό

χρέος που περιήλθε στο Δήμο Σαρωνι-

κού ανέρχεται στο ποσό των 6.662.214

€, ποσό που προκύπτει ως εξής:

Δήμος Καλυβίων 2.424.550 € χρέος

Δήμος Αναβύσσου 1.570.723 € χρέος

Κοινότητα Π. Φώκαιας1.364.440 € χρέος

Κοινότητα Σαρωνίδας 213.950 € χρέος

Κοινότητα Κουβαρά 1.088.550 € χρέος

Τα παραπάνω επίσημα στοιχεία καταρ-

ρίπτουν κάθε ψέμα και προσπάθεια πα-

ραπληροφόρησης που επιχειρήθηκε

από συκοφαντικά δημοσιεύματα δια-

φόρων δημοσιογραφούντων και λα-

σπολόγων, ότι δήθεν το συνολικό ποσό

του χρέους βάρυνε εξ΄ ολοκλήρου τον

πρώην δήμο Καλυβίων. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί

ότι ο Δήμος Σαρωνικού σήμερα έχει

χρηματικό υπόλοιπο 5.500.000 € και

είναι ένας από τους ελάχιστους δή-

μους στην Ανατολική Αττική που δεν

μπήκαν στην επιτήρηση και την οικο-

νομική εξυγίανση λόγω χρεών. Όσον

αφορά στην αποπληρωμή των οφειλών

του προς την ΕΥΔΑΠ, το Μάρτιο του

2011 κατέβαλε 350.000 € προς την

εταιρεία και έχει ήδη προγραμματίσει

την καταβολή τεσσάρων (4) επιπλέον

μηνιαίων δόσεων ύψους 500.000 €

έκαστη για το διάστημα Ιούνιος – Σε-

πτέμβριος 2011. Όπως ήδη έχει ενημε-

ρώσει ο Δήμος εγγράφως την ΕΥΔΑΠ,

οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή

οφείλονταν στις αντικειμενικές δυσκο-

λίες που προέκυψαν λόγω της ενοποί-

ησης του συστήματος. Όπως γίνεται

από τα προαναφερθέντα αντιληπτό, η

δέσμευση των χρημάτων του Δήμου

Σαρωνικού που έγινε από την ΕΥΔΑΠ,

και η οποία έχει ήδη γίνει και σε βάρος

πολλών άλλων δήμων της Ανατολικής

Αττικής, οφείλεται σε πολιτική σκοπι-

μότητα προκειμένου να μπορέσει η

εταιρεία να αυξήσει τα κεφάλαιά της

ενόψει της διαφαινόμενης ιδιωτικοποί-

ησής της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργώντας

έξω από τη λογική εκβιαστικών διλημ-

μάτων και με αποκλειστικό γνώμονα το

συμφέρον του Δήμου, αποφάσισε κατά

πλειοψηφία να εγκρίνει τη σύναψη

Προσυμφώνου Προγραμματικής Σύμ-

βασης, με την οποία θα εξεταστεί η

προοπτική της συνεργασίας με την

ΕΥΔΑΠ, για την παραχώρηση για συγ-

κεκριμένο χρονικό διάστημα της χρή-

σης του δικτύου ύδρευσης στην εν

λόγω εταιρεία, με την παράλληλη εξό-

φληση των παλαιών οφειλών του

Δήμου προς αυτήν. Αποτέλεσμα αυτής

της απόφασης ήταν η άμεση (την επο-

μένη της συνεδρίασης του Δ.Σ.) απο-

δέσμευση των χρημάτων του Δήμου

που είχε δεσμεύσει η ΕΥΔΑΠ. 

Επίσης, το Δ.Σ. όρισε επιτροπή αποτε-

λούμενη από συμβούλους της συμπο-

λίτευσης και της αξιωματικής

αντιπολίτευσης, η οποία θα διαπραγ-

ματευτεί με την ΕΥΔΑΠ και θα εξετά-

σει το ενδεχόμενο περαιτέρω

συνεργασίας με την εταιρεία.

Η παραπάνω απόφαση αποδεικνύει πε-

ρίτρανα ότι ο Δήμος Σαρωνικού δεν ξε-

πουλά κανένα από τα περιουσιακά του

στοιχεία· αντίθετα παίρνει αποφάσεις

που διασφαλίζουν τα συμφέροντά του

και την ποιότητα των παρεχόμενων

προς τους πολίτες υπηρεσιών. Ιδιαί-

τερα δε για τους εργαζόμενους στην

υπηρεσία ύδρευσης, έγινε απόλυτα ξε-

κάθαρο – παρά τις κινδυνολογίες της

αντιπολίτευσης – ότι δεν πρόκειται σε

καμία περίπτωση να υπάρξει καμία αλ-

λαγή στο εργασιακό τους καθεστώς.

Για ακόμα μία φορά έπεσαν στο κενό

όλες οι προσπάθειες λαϊκισμού για

δήθεν ξεπούλημα του δικτύου ύδρευ-

σης και για απολύσεις των υπαλλήλων

που απασχολούνται στη συγκεκριμένη

υπηρεσία. 

Ο Δήμος Σαρωνικού παρά την δύσκολη

οικονομική συγκυρία και τις μεγάλες

περικοπές που έχουν υποστεί οι ΟΤΑ,

εξακολουθεί να είναι εύρωστος, ατενί-

ζει με αισιοδοξία το μέλλον και προ-

χωρά σε όλες τις απαραίτητες

ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότη-

τας ζωής των δημοτών του και την γε-

νικότερη ανάπτυξη της περιοχής.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χρέη ύψους 6.662.214 €,  προς την ΕΥΔΑΠ από το

Δήμο Σαρωνικού, έφεραν σε δεινή οικονομική κατά-

σταση το Δήμο, αφού η ΕΥΔΑΠ μπλόκαρε τα ταμει-

ακά τραπεζικά υπόλοιπα και δεν μπορεί να

εκταμιεύσει.

Το ποσό προέρχεται από όλους τους πρώην Δήμους

που συνενώθηκαν όπως αναφέρθηκαν τα νούμερα

στην έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε για

το σκοπό αυτό ο Δήμος Σαρωνικού την Πέμπτη 16/6

Δήμος Καλυβίων 12.500 παροχές, χρέος 2.424.550 € 

Δήμος Αναβύσσου 6.500 παροχές, χρέος 1.570.723 € 

Κοινότητα Π. Φώκαιας 4.300 παροχές, χρέος 1.364.440 € 

Κοινότητα Σαρωνίδας 5.300 παροχές, χρέος 213.950 € 

Κοινότητα Κουβαρά 1.200 παροχές, χρέος 1.088.550€ 

Πάρα πολλοί Δήμοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα

χρέη τους προς την ΕΥΔΑΠ, (Μαρκόπουλο, Σπάτα –

Αρτέμιδα κλπ.) και στις αιτιάσεις που ακούγονται δεν

ευθύνονται μόνο οι Δήμαρχοι γιατί δεν εισέπρατταν,

αλλά και στο πεπαλαιωμένο δίκτυο και τις μεγάλες

διαρροές.

Εκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση πραγματοποίησε ο

Δήμος την Πέμπτη 16/6 με μοναδικό θέμα τη Λήψη από-

φασης περί σύναψης Προσυμφώνου Προγραμματικής

Σύμβασης μεταξύ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε και του Δήμου Σαρω-

νικού για την ανάληψη της διαχείρισης του δικτύου

ύδρευσης του Δήμου από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την τα-

κτοποίηση των οφειλών του προς αυτήν.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει τη

σύναψη Προσυμφώνου Προγραμματικής Σύμβασης,

με την οποία θα εξεταστεί η προοπτική της συνεργα-

σίας με την ΕΥΔΑΠ, για την παραχώρηση για συγκε-

κριμένο χρονικό διάστημα της χρήσης του δικτύου

ύδρευσης στην εν λόγω εταιρεία, με την παράλληλη

εξόφληση των παλαιών οφειλών του Δήμου προς

αυτήν. 

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, είχε καταγγείλει πριν

δύο περίπου χρόνια τις απαράδεκτες αυξήσεις της

ΕΥΔΑΠ που έφταναν τα 121% και είχε δώσει εξηγή-

σει τις αιτίες για τους χρεωμένους Δήμους, όπως τα

τιμολόγια αναπροσαρμογής, η αυξημένη χρέωση ανά

κυβικό, οι απώλειες του νερού από πεπαλαιωμένα δί-

κτυα.

Η ΕΥΔΑΠ βέβαια όπως όλοι γνωρίζουμε θα παραδο-

θεί βορρά στα ξένα συμφέροντα, μέσα στη δείνη του

ξεπουλήματος όλης της χώρας και βιάζεται να ξεκα-

θαρίσει το τοπίο για να το παραδώσει “καθαρό”. Ετσι

ακούγεται ότι θα προχωρήσει και σε κατασχέσεις ακι-

νήτων στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί. Δηλαδή

μπορεί να δούμε μια μέρα ένα δημαρχείο να το απο-

κτά κάποιος ιδιώτης ή κάποια η γαλλική  κυβέρνηση,

μια που αυτή παζαρεύει την ΕΥΔΑΠ!

Μέχρι πρότινος ήμασταν της άποψης να περάσουν

τα δίκτυα ύδρευσης που έχουν σήμερα οι Δήμοι στην

ΕΥΔΑΠ. Από την ώρα όμως που μάθαμε ότι ξεπου-

λιέται για ένα κομμάτι ψωμί στους “κατακτητές-δα-

νειστές” μας ίσως και οι Δήμοι πρέπει να το

ξανασκεφτούν.

Γιατί ένα είναι σίγουρο: θα πούμε το νερό νεράκι.

Μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. ο Δήμος Σαρωνικού

εξέδωσε αναικοίνωση την οποία δημοσιεύουμε πα-

ρακάτω:

Εκβιάζει Δήμους η ΕΥΔΑΠ 
για να ξεπουλήσει

Μπλόκαρε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Σαρωνικού!

Ανακοίνωση από το Δήμο Σαρωνικού
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Σήμερα μιλάμε για την Ελένη, τη γυναίκα

του βασιλιά της Σπάρτης Μενελάου, που

έδωσε την αφορμή για να αιτιολογηθεί ο

πόλεμος εναντίον των  Τρώων. 

Πατέρας της ήταν ο Δίας, μητέρα της η

Λήδα.  Η Λήδα ήταν γυναίκα του βασιλιά

της Σπάρτης Τυνδάρεω. Όταν την πρωτο-

αντίκρυσε ο Δίας, αμέσως την ερωτεύτηκε.

Με τη βοήθεια  της Αφροδίτης ο Δίας μετα-

μορφώθηκε σε κύκνο, η Λήδα υποτίθεται ότι

μεταμορφώθηκε σε χήνα και ο βιασμός εγέ-

νετο.  

Τελικά από την ένωση αυτή γεννήθηκε ένα

αυγό.  Το αυγό το βρήκε στο δάσος ένας

βοσκός και το έφερε στη Λήδα. Της άρεσε

το όμορφο αυγό, το κράτησε στον κόρφο

της, το θέρμανε και το εκκόλαψε. Από αυτό

βγήκε η Ελένη και  ο Πολυδεύκης, με ρίζα

θεϊκή.  Συνέρχεται η Λήδα και με τον άνδρα

της τον Τυνδάρεω και γεννά  τον Κάστορα,

την Τιμάνδρα, την Φιλονόη και την Κλυται-

μνήστρα, όλα με ρίζα θνητή.    

Η Ελένη μεγάλωσε  στην αυλή του Τυνδά-

ρεω σαν πραγματική του κόρη. Από μικρή

διακρινόταν για την γυναικεία ομορφιά της

και τα καμώματά της. Στα επτά της χρόνια

(Ελλάνικος) την ζήτησε για γάμο ο νεαρός

δεκαπεντάχρονος Θησέας. (Κατ΄ άλλους

τα παιδιά ήταν σε μεγαλύτερη ηλικία). Ο

πατέρας της, ο Τυνδάρεως το αρνήθηκε  και

ο  Θησέας την απήγαγε. Η απαγωγή έγινε,

όταν η κοπελιά χόρευε  μαζί με άλλα κορί-

τσια στη Σπάρτη, σε τελετουργική γιορτή

στο ιερό της Όρθιας  Αρτέμιδας.  Την έφερε

αιχμάλωτη στην Αφίδνα κοντά στη μητέρα

του Αίθρα. Οι γείτονες το έμαθαν και ειδο-

ποίησαν τα αδέλφια της, τον Κάστορα και

τον Πολυδεύκη που έσπευσαν, εκμεταλ-

λευόμενοι κάποια απουσία του Θησέα στον

Αδη για δουλειές του, την απελευθέρωσαν

και την έφεραν πίσω στη Σπάρτη.

Πάντως ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, ο  Οβί-

διος κ.ά. λένε  ότι η  κοπέλα  γύρισε στη

Σπάρτη   παρθένος. ΄Αλλοι όμως συγγρα-

φείς υποστηρίζουν, πως όταν γύρισε στη

Σπάρτη γέννησε  θυγατέρα, τη γνωστή Ιφι-

γένεια, την οποία και έδωσε στην αδελφή

της Κλυταιμνήστρα να τν μεγαλώσει, σαν

κόρη της, στην Αυλή της στο Άργος.  

Παρ΄όλη την  περιπέτειά της, η Ελένη εξα-

κολουθούσε να προσελκύει μνηστήρες  ιδι-

αίτερα επιφανείς, όπως τον  Ιδομενέα από

την Κρήτη, τον Διομήδη, τον Πάτροκλο, τον

Αίαντα, τον Οδυσσέα από την Ιθάκη και τον

Μενέλαο.  Ο Τυνδάρεως  δεν  ήξερε ποιόν

να διαλέξει για την κόρη του. Εδώ ο Οδυσ-

σέας τον πείθει: «Ας την πάρει όποιος εσύ
θέλεις. Επειδή όμως όλοι την αγαπάμε,
βάλε μας να ορκισθούμε ότι σε όλη μας τη
ζωή θα στεκόμαστε προστάτες δίπλα της».
‘Ετσι και έγινε. Και επειδή ο Μενέλαος ήταν

αδελφός του Αγαμέμνονα, του βασιλιά των

Μυκηνών, με άλλα λόγια είχε το  μέσον,

κέρδισε την κοπελιά και σύντομα έγινε και

βασιλιάς στη Σπάρτη. Ήρθε κάποια εποχή,

που συγγενικές υποχρεώσεις  έφεραν τον

Μενέλαο,  μοναχό του στην Κρήτη. Έτυχε

πάλι εκείνη την εποχή να έχει έρθει επισκέ-

πτης στη Σπάρτη  από την Τροία, ο  ωραίος

Πάρις ο γιός του Πριάμου, που άκουγε  και

στο διπλό όνομα  Πάρις-Αλέξανδρος. Δεν

άργησε να τα μιλήσουν και  να αγαπηθούν

με την Ελένη. Εν τω άμα την άρπαξε,  μαζί

με  ό,τι κινητό βιός και δούλους  του Μενέ-

λαου μπορούσε,  και γύρισε στην Τροία. 

Το έμαθε ο Μενέλαος, το είπε στον αδελφό

του Αγαμέμνονα το βασιλιά με την μεγάλη

ισχύ, ο Αγαμέμνονας κάλεσε τους πάλαι

ποτέ μνηστήρες, τους υπενθύμισε τους όρ-

κους αγάπης και λατρείας που είχαν δώσει,

και μαζί τους ξεκίνησε την εκστρατεία

εναντίον της Τροίας. 

Τα πλοία ναυλοχούσαν στην Αυλίδα και δεν

ξεκινούσαν λόγω σφοδρής κακοκαιρίας και

μάλιστα χτυπώντας το ένα επάνω στο

άλλο, άρχισαν να λιγοστεύουν επικίνδυνα

παρόλο που ήσαν πάνω από χίλια. Και ο

στρατός, απ’ έξω στην ξηρά αδημονούσε

φλεγόμενος για εκδίκηση. Γυναίκα ήταν

αυτή. Ο κακός μάντης Κάλχας αποφάνθηκε:

«Αν θέλεις ούριο άνεμο για να ξεκινήσεις,
θυσίασε στους θεούς την κόρη σου την Ιφι-
γένεια». 
Ο Αγαμέμνονας σκέφτηκε την κόρη του,

αλλά σκέφτηκε και την κακομοίρα   Ελένη,

μα και τα πλήθη που  ζητούσαν εκδίκηση και

αποφάσισε τη θανατική καταδίκη της μι-

κρής.  Η Κλυταιμνήστρα αντέδρασε άγρια,

γιατί αγαπούσε το παιδί, αλλά ο Οδυσσέας,

πανούργος ών και διπρόσωπος,  την εξαπά-

τησε: «Δεν θα πάμε για θυσία,  αλλά για
γάμο  με τον Αχιλλέα», την διαβεβαίωσε

και εκείνη κάμφθηκε. Ντύνει μάλιστα και

τον Αχιλλέα παραπειστικά γαμπρό και μόλις

βγαίνει η μικρή από το σπίτι, τη φιμώνουν

και την ξαπλώνουν  στο θυσιαστήριο. Η

μικρή γυμνώνεται για τον σφαγιασμό και οι

φαντάροι θαυμάζουν τα κάλη της, καθώς το

μαχαίρι βυθίζεται στο σώμα της. Ο άνεμος

γίνεται ούριος, τα πλοία ξεκινούν. Φτάνουν

στη Τροία. Στα δέκα χρόνια δεν καταφέρ-

νουν οι Έλληνες να μπούν μέσα στην πόλη.

Ο  πονηρός Οδυσσέας στήνει το παιχνίδι με

τον Δούρειο Ίππο και τους πολεμιστές

κρυμμένους στα σωθικά του. Εν τω μεταξύ

η Ελένη έχει βαρεθεί τον Πάρι-Αλέξανδρο

και όταν αυτός σκοτώνεται, παντρεύεται

τον αδελφό του Τρώα Δηίφοβο. Μάλιστα η

ωραία,  όταν είδε τους Τρώες να δέχονται

στην πόλη, χαρούμενοι, το ύπουλο δώρο

των Ελλήνων, το Ξύλινο άλογο, μίλησε για

πονηριά, αλλά δεν την άκουσαν. Μάλιστα

λέγεται, ότι στη σκοτεινιασμένη  νύχτα

πλησίαζε γύρω από τον Δούρειο Ιππο και μι-

μούμενη τις γνωστές της φωνές των συζύ-

γων των  διαφόρων πολεμιστών, τους

καλούσε για να προκαλέσει  μια  απάντηση.

Από μέσα όμως ό Οδυσσέας, τους είχε επι-

βάλλει σιγή  τάφου για να μην ακολουθή-

σουν το τέχνασμά της. Τελικά βγαίνουν οι

Έλληνες, γίνονται τα γνωστά, σκοτώνεται

και ο Δηίφοβος· ο Μενέλαος οργισμένος

βρίσκει την Ελένη και για  να τη σφάξει, την

ξεγυμνώνει. Τί το ήθελε ο χριστιανός το ξε-

γύμνωμα. Εκείνη ρίχνοντας  το τελευταίο

της χαρτί,  τον θαμπώνει και εκείνος αρχίζει

να την αγαπά πάλι. Τί σου είναι αυτή η

αγάπη· όλα τα σκεπάζει. Την αρπάζει λοι-

πόν και φεύγουν αγκαλιά. Τα λοιπά στη συ-

νέχεια, που είναι κατάρες και φονικά  είναι

γνωστά και καταγεγραμμένα στην τριλογία

του Αισχύλου, Ορέστεια. 

Μετά από χρόνια, ο Οδυσσέας κατεβαίνει

στον Άδη, όπου συναντά και μετά θάνατον,

σε ένα παγκάκι αγκαλιασμένους τον Μενέ-

λαο με την Ελένη του. Τι σου είναι τέλος

πάντων ο έρωτας «Ανίκατε μάχαν», που

λένε.  Εγώ πάντως μια τέτοια περίπτωση τη

λέω αλλιώς. Αλλά ποιός ακούει εμένα. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου            

1) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς, Μπριτάννικα

2) “Ελληνική Μυθολογία”, Εκδ. Καρακωτσόγλου.

3) “Ελληνική Μυθολογία”, Εκδοτική Αθηνών. 

Ενημέρωση με μονόλογο...

Ενημερωτική συζήτηση, θα έκανε ο Δήμαρχος, σε

άτυπη συνάντηση του Δημοτικού Αθλητικού Οργανι-

σμού, αφού ακόμη δεν έχει νομιμοποιηθεί τυπικά.

Ετσι την περασμένη Τετάρτη συναντήθηκε με τα μέλη

του ΔΑΟ και σε έναν μακρύ μονόλογο τους εξήγησε

γιατί ζητάει τα κλειδιά από τους αθλητικούς συλλόγους. 

Οταν επιχείρησαν κάποιοι σύμβουλοι να μιλήσουν τους

έκοβε κατευθείαν.

Αντέδρασαν στον αυταρχισμό ο Γ. Φαμέλης και η δη-

μοτική συμβουλος Λυδία Αργυροπούλου, επισημαίνον-

τας ότι δεν επιζητεί το διάλογο ο Δήμαρχος.

Και βέβαια επανέρχεται η σαφής ερώτηση πολλών δη-

μοτικών συμβούλων; Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη

ημέρα; Τι θα γίνει με τους αθλητικούς συλλόγους από

τη στιγμή που θα παραδώσουν τα κλειδιά; Θα στείλουν

τα παιδιά στο σπίτι, στην οθόνη του PC;

Γιατι θυμήθηκα τον Καβάφη: α, όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να

μην προσέξω / Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμο έξω.

Εθελοντές χωρίς συζήτηση!!!

Περιπου το ίδιο συνέβη και στη συνάντηση για την πυ-

ρασφάλεια της πόλης, όπου είχαν κληθεί με μεγάλη, θα

έλεγα, κινητοποίηση από πλευράς Δήμου, όλοι οι φο-

ρείς και οι κάτοικοι της πόλης με τίτλο “Συμμετέχω και
προστατεύω την πόλη μου”.

Ενώ στην πρόσκληση μιλούσε για ενημερωτική συνάν-

τηση, όταν κάποιοι κάτοικοι εξέφρασαν θέσεις και αν-

τιθέσεις, δέχτηκαν την “επίθεση” του Αντιδημάρχου (ο

δήμαρχος απουσίασε) ότι εδώ ήρθαμε για να δηλώ-

σουμε εθελοντές και όχι να καταγγείλουμε.

Μα, κύριοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αν δεν προηγη-

θεί μία πραγματική συζήτηση σε ένα θέμα που θα αν-

ταλλαγούν απόψεις ένθεν και ένθεν, πώς θέλετε μετά

να έχετε τη συνεργασία της κοινωνίας;

Ισχνότατη η παρουσία του κόσμου· βέβαια δικαιολογη-

μένη αφ’ ενός γιατί την ημέρα αυτή έπρεπε όλος ο κό-

σμος να βρίσκεται στο Σύνταγμα και απ’ την άλλη, γιατι

ο κόσμος δεν ανέχεται “δικτάτορες”...

Οσο για τον αποκλεισμό του γυναικείου φύλου δεν το

συζητάω· το κατήγγειλε εθελοντής της πολιτικής προ-

στασίας και είχε απόλυτο δίκηο, όσο κι αν προσπάθησε

- μετά την επίθεση - ο Αντιδήμαρχος να τα μπαλώσει...

Υπουργείο απασχόλησης

Επρεπε να το είχαμε καταλάβει, για το πώς θα πάει η

παρούσα κυβέρνηση, όταν αντί να κοιτάξει να παράξει

έργο, παρήγαγε απασχόληση.

Αλλαξε ονόματα στα περισσότερα Υπουργεία, αλλά

ιδιαίτερα στο Υπουργείο εργασίας, ...θεσμοθέτησε την

απασχόληση.

Η των λέξεων επίσκεψις.

Για να δούμε λοιπόν αν εργασία και απασχόληση είναι

το ίδιο και τι σημαίνει το καθένα. Αντιγράφουμε από το

“Σύγχρονο Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης”:

απασχόληση: στροφή της προσοχής μακράν της ασχο-
λίας και διακοπή του έργου!
εργασία: η διάθεση των δυνάμεων του ανθρώπου για
παραγωγή έργου, δουλειά, βιοποριστικό επάγγελμα, ο
κόπος ή η αμοιβή για το έργο.

Αντιλαμβανεται λοιπόν κανείς γιατί έχουμε φτάσει στην

σημερινή κατρακύλα του πολιτικού, οικονομικού και εθνι-

κού μας βίου, ξεκινώντας από τα απλά,τα καθημερινά. 

Και η κατρακύλα συνεχίζεται· μοιάζει να μην εχει πάτο.

Χθες παραιτείτο η κυβέρνηση· ζητούσε συναίνεση και

συγκυβέρνηση· σήμερα  μένει και ζητάει ψήφο εμπι-

στοσυνης! 

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

Bioς και Πολιτεία μιας Ελένης, 

που την είπανε Ωραία
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Ο Μαξ, η Σιμόν, ο Χανς και η Μπεάτε αισθάνονται την

ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά τους Έλληνες κατα-

ναλωτές, διότι με την σταθερή προτίμησή τους στα γερ-

μανικά, γαλλικά, δανέζικα και ολλανδικά τυριά

συμβάλουν καθοριστικά στην διατήρηση των θέσεων ερ-

γασίας στον κτηνοτροφικό τομέα των χωρών τους.

Άλλωστε τα ελληνικά τυριά δεν αξίζουν. Βρωμάνε. Ενώ

τα εισαγόμενα αναδίδουν εκείνο το υπέροχο άρωμα της

καφρίλας και της ασχετοσύνης των Ελλήνων που τα

αγοράζουν. Δώστε μας, λοιπόν ένταμ, γκούντα, έμμεν-

ταλ, ροκφόρ κι όλα εκείνα τα υπέροχα πλαστικά τυριά κι

άμα είναι και «λάϊτ» ακόμα καλύτερα, να ταιριάζουν με

τον «λάϊτ» εγκέφαλό μας.

Εδώ που τα λέμε είναι και καθαρά τυριά τα εισαγόμενα.

Ξέρεις τι τρως. Ξέρεις τι τρώνε οι ευρωπαϊκές αγελά-

δες. Καθαρό φύραμα και το πεντακάθαρο, γνήσιο γκα-

ζόν εκείνης της καταπράσινης μοναδικότητας που

συναντάς στα ευρωπαϊκά λειβάδια. Ενώ εδώ τι να φάνε

οι αγελάδες και τα ταλαίπωρα αιγοπρόβατά μας. Μόνο

κάποιες χιλιάδες διαφορετικά είδη χόρτων, θάμνων και

βοτάνων, οπότε μπερδεύεται και το γάλα που βγάζουν,

έτσι που να μην έχουν τα τυριά μας εκείνη την σταθερή

γεύση τυρόμορφης πλαστελίνης που γοητεύει την

Στέλλα και τον Μιχάλη όταν στέκονται μπροστά στην βι-

τρίνα με τα τυριά και παραγγέλνουν με πολύ στυλ

«γκούντα Ολλανδίας, παρακαλώ», αφού και στο χωριό

τους τέτοιο έτρωγαν και με τέτοιο μεγάλωσαν.

Έπειτα σ’ ένα καθωσπγέπει σπίτι δεν είναι πγέπον να
βγωμάει τυγίλα. Είναι τγομεγό. Και δυστυχώς οφεί-

λουμε να ομολογήσουμε ότι τα ελληνικά τυριά ...μυρί-

ζουν τυρί. Ω ναι! Άσε πια εκείνη τη φέτα. Δεν είναι μόνο
που βγωμάει τυγίλα, τγέχουν κι εκείνα τα αποκγουστικά
ζουμιά της, α πα πα! Τώρα πως γίνεται όταν έρχονται

στην Ελλάδα ο Μαξ, η Σιμόν, ο Χανς και η Μπεάτε να

τσακίζουν τη φέτα με απροκάλυπτη λιγούρα, ε αυτοί δεν

ξέρουν από τυριά. Ενώ εμείς ...ξέγουμε. Γι’ αυτό και στη

μακαρονάδα δεν βάζουμε ποτέ κεφαλοτύρι, κεφαλο-

γραβιέρα, ή ξερή μυζήθρα. Αυτά τα τρώνε οι βλάχοι.

Εμείς είμαστε πολιτισμένοι και χρησιμοποιούμε μόνο

τριμμένο ρεγκάτο κι άμα θέλουμε να δείξουμε ακόμα πιο

εκλεπτυσμένο γούστο, διαλέγουμε παρμεζάνα.

Κι ενώ σνομπάρουμε τα απείρως πιο ποιοτικά τυριά μας,

που στην πλειονότητά τους παράγονται από το απαρά-

μιλλο αιγοπρόβειο γάλα μας, συμπεριφερόμαστε οι ίδιοι

ως αγέλη καταναλωτικών αιγοπροβάτων, αγόμενοι και

φερόμενοι κατά τα σφυρίγματα της τηλεοπτικής διαφή-

μισης. Σε μία χώρα που ακόμα και στα ξερονήσια της πή-

ζουν τυρί, καταφέραμε με τον τηλεοπτικό πιθηκισμό μας

να εκτοπίσουμε τα ελληνικά τυριά στο ένα τρίτο της

προθήκης των σουπερμάρκετ και να συρρικνώνεται

χρόνο με τον χρόνο ο κτηνοτροφικός τομέας μας, όχι

μόνο εξαιτίας της έξωθεν διατεταγμένης και συνειδη-

τής κυβερνητικής εγκατάλειψης και υποβάθμισης, αλλά

κυρίως λόγω της έλλειψης εθνικής καταναλωτικής συ-

νείδησης των Ελλήνων. Συνείδηση που ο Μαξ, η Σιμόν,

ο Χανς και η Μπεάτε διαθέτουν στο έπακρο.

Οι «ενταμ-όπληκτοι» συμπεριφέρονται ανάλογα σε όλο

το εύρος των καταναλωτικών επιλογών τους, επιλέγον-

τας εισαγόμενα προϊόντα, έναντι εφάμιλλων ή και ποι-

οτικά ανώτερων ελληνικών. Η τραγική αυτή αυτοκτονική

συμπεριφορά αγνοεί το δίδαγμα που πρόσφεραν τα συ-

νήθη καταναλωτικά ήθη  του οικονομικού μικρόκοσμου

της παλιάς γειτονιάς, όπου άκουγες την κυρα-Σοφία τη

μοδίστρα να λέει: «ψωνίζω από τον κυρ-Αριστείδη
επειδή η γυναίκα του ράβεται σ’ εμένα». Εργαζόμενοι

σε παραγωγικούς τομείς φροντίζουν εντελώς ασυνεί-

δητα, με τις αγοραστικές προτιμήσεις τους, να κλείσουν

ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις και να μείνουν

άνεργοι κάποιοι εν δυνάμει αγοραστές των προϊόντων

που παράγονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις, στις

οποίες απασχολούνται οι ίδιοι οι συνυπεύθυνοι της

δικής τους μελλοντικής και αναπόφευκτης ανεργίας. Το

ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους αυτοαπασχολούμε-

νους, που ως καταναλωτές επιλέγουν εισαγόμενα προ-

ϊόντα, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των ίδιων των

πελατών τους, αφού ο Ολλανδός τυροκόμος δεν πρό-

κειται ποτέ να ζητήσει τις υπηρεσίες του Έλληνα υδραυ-

λικού ή φοροτεχνικού, που αγοράζει γκούντα κι όχι

κασέρι ή γραβιέρα Αμφιλοχίας, οδηγώντας στην ανερ-

γία τους Έλληνες πελάτες του, που απασχολούνται

στον κτηνοτροφικό τομέα.

Η αντίσταση σε αυτούς που επιδιώκουν να μας πάρουν

την πατρίδα αντί πινακίου φακής, δεν γίνεται μόνο με

συλλαλητήρια και απεργίες. Η τόνωση των ελληνικών

επιχειρήσεων από εμάς τους ίδιους είναι εξίσου αποτε-

λεσματική κι ίσως δραστικότερη μορφή αντίστασης στα

μνημόνια της υποτέλειας και της εξαθλίωσής μας. Γι’

αυτό εσύ που αύριο-μεθαύριο θα πας στην διαδήλωση

με το πλακάτ που θα γράφει «Ε όχι δεν πουλάμε», μάθε

να σηκώνεις και στο σουπερμάρκετ το πλακάτ που θα

γράφει «φέτα Καλαβρύτων, λαδοτύρι Μυτιλήνης, κασέρι
Αγράφων, γραβιέρα Παραμυθιάς» και πάψε να παραμυ-

θιάζεσαι από την τηλεόραση και να βάζεις τα δάχτυλά

σου για να βγάζεις τα μάτια σου. Και που ξέρεις; Ίσως αν

αποκτήσεις γούστο στα τυριά, μπορεί μιά μέρα ν’ απο-

κτήσεις γούστο και στους πολιτικούς που επιλέγεις και

να πάψεις να ψηφίζεις μουχλιασμένα ροκφόρ και ευλύ-

γιστα ένταμ.

Αγόραζε εισαγόμενα

Βοήθησέ τους να μας δανείζουν για να μας αγοράσουν
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Απογοήευση σε όλα τα μέτωπα από

την νέα Δημοτική Αρχή των 3Β.

Ασχετα αν τους ψηφίσαμε ή όχι, όλοι

μας ή σχεδόν όλοι μας, εί-

χαμε μια κάποια ελπίδα ότι

κάτι θα άλλαζε από αυτά που

γνωρίζαμε, μέχρι σήμερα,

στην διοίκηση του νέου

Δήμου.

Δηλαδή αλλαγή νοοτροπίας.

Με διάλογο και σύνθεση

απόψεων. Αυτά είναι που πι-

στεύαμε ότι θα είχαν μια

θέση στη νέα διοίκηση του

Δήμου.

Αντ’ αυτών βλέπουμε μια από τα ίδια

με τη λογική ότι μόνο εμείς έχουμε το

αλάθητο και δεν λαμβάνουμε υπ’ όψιν

μας καμία άλλη πρόταση.

Στα 10 περίπου Δημοτικά Συμβούλια

που έγιναν μέχρι σήμερα με κορυφαία

θέματα το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον

Προϋπολογισμό καμία πρόταση της

μειοψηφίας δεν έγινε δεκτή.

Επίσης ερμηνεύουν όπως θέλουν την

συμμετοχή της μειοψηφίας

στις διάφορες επιτροπές.

Τρανό παράδειγμα η στελέ-

χωση του Αθλητικού Οργανι-

σμού, που μόνο δύο

σύμβουλοι της μειοψηφίας

είναι στο 18μελές συμβού-

λιο.

Θα μπορούσε να απαρριθμή-

σει κανείς δεκάδες τέτοιες

μεθοδεύσεις με πολιτικάν-

τικη τακτική και αυταρχισμό· με τη λο-

γική που λέει ότι ο Δήμος είναι δικό

μου λάφυρο. Με άλλα λόγια υπάρχει

ελπίς; Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει.

Τρία χρόνια ακόμη είναι πολλά χωρίς

ελπίδα.

Σωτήρης Ελευθερίου
τέως Δημοτικός Σύμβουλος Βουλιαγμένης

Ανθρακες ο θησαυρός
"Συνέβη εις την Ελληνικήν φυλήν ό,τι
συμβαίνει την νύχτα εις τον κόσμο, που
η ώρα η πλέον σκοτεινή, η πλέον θαμπή
της νυκτός είναι η ώρα που σιμώνει το

φως της ημέρας".

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

"Απομνημονεύματά" του 

1. Από τα 360 δισεκ. ευρώ Δημοσίου

χρέους, τα 211 προέρχονται από δανει-

σμό για την πληρωμή τόκων από το

1975 μέχρι σήμερα! 

(Σ.Σ. αυτό τα λέει όλα).
2. Το “άνοιγμα” (η χρηματοδότηση) των

Ελληνικών εμπορικών τραπεζών στην

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπερβαί-

νει τα 80 δισεκ. ευρώ!

3. Τα σπρέντ δανεισμού αντί να μει-

ώνονται, έχουν ξεπεράσει τις 1400 μο-

νάδες βάσης, που σημαίνει πως οι

αγορές επιμένουν πως το ρίσκο χρεο-

κοπίας παραμένει πολύ υψηλό και συ-

νεχίζουν να αρνούνται να μας

δανείσουν. 

{Όταν ήμουν στο

Υπουργείο Οικο-

νομικών (2004-

Σεπτ. 2007)

είχαμε σταθερο-

ποιήσει τα

spreads στις 290

μ.β. Είχαμε μηδε-

νίσει τη διαφορά

με την Ιταλία

(ενώ σήμερα η διαφορά μας ξεπερνάει

τις 950 μ.β., δηλαδή σήμερα θα δανει-

ζόμασταν πάνω από 9,5% ακριβότερα

απ' ότι η Ιταλία!) Επιμηκύναμε κατά

πολύ τη μέση διάρκεια του χρέους και

καταφέραμε να δανειστούμε για πρώτη

φορά στην ιστορία μας, για 30 και 50

χρόνια. Το όφελος του Δημοσίου από

αυτά τα δάνεια είναι σε σημερινές τιμές

πάνω από 8 δισεκ, ευρώ!! Και φυσικά

αυξήσαμε το δανεισμό για 20ετείς διάρ-

κειες. Χωρίς αυτά το 20-ετή, 30-ετή και

50-ετή δάνεια, η θέση της χώρας μας θα

ήταν σήμερα πολύ πιο δυσχερής!}

Δήλωση ΠΕΤΡΟΥ ΔΟΥΚΑ
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Μπορεί οι σύγχρονοι Σπαρτιάτες να μη φοράνε πε-

ρικεφαλαία και να μην κρατάνε ασπίδα, φαίνεται

όμως πως ρέει ακόμα αίμα στις φλέβες τους απ’

τους 300 του Λεωνίδα!

Όπως κοινοποίησαν, πολίτες της Σπάρτης, ή

αλλιώς οι “αγανακτισμένοι” της Σπάρτης,

έδωσαν ραντεβού στο άγαλμα του Λεωνίδα

απ’ όπου θα ξεκινήσουν πορεία μέχρι και το

Σύνταγμα στην Αθήνα!

Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν το βράδυ της Κυ-

ριακής 19 Ιουνίου και αναμένεται να φτάσουν

στο κέντρο της Αθήνας την Τετάρτη 22/6 το

βράδυ. 

Στην ανακοίνωσή τους, τονίζεται: 

«Η Ελλάδα δεν ξεπουλιέται, η Ευρώπη δεν μοιράζε-
ται. Παράλληλα καλούμε τους πάντες να διαδώ-

σουν το μήνυμα ότι: Όπως η Σπάρτη σηκώνει το
ανάστημά της, με το ίδιο σθένος πρέπει όλοι
μαζί να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι, να πατή-
σουμε γερά στα πόδια μας και να σφίξουμε δυ-
νατά το χέρι ο ένας του άλλου».

Ας τους περιμένουμε λοιπόν, στο Σύνταγμα για

ένα ακόμα δυναμικό παρών 22/6. 

Η ισχύς εν τη ενώσει.

Το ξέρετε το ανέκδοτο που λέει ο λοχίας στους

στρατιώτες του: σήμερα θα αλλάξουμε ρούχα! Χαί-

ρονται όλοι και περιμένουν με ανυπομονησία να δουν

τι ρούχα θα βάλουν, μέχρι που τους λέει ο ανώτερός

τους: εσύ Μάκη θα βάλεις το παντελόνι του Χρήστου,

εσύ Γιώργο θα βάλεις τη μπλούζα του Γιάννη και πάει

λέγοντας. 

Έτσι κι ο ΓΑΠ θα βγάλει έναν βουλευτή απ’ το υπουρ-

γείο και θα βάλει τον άλλον. 

Μεγάλη ανατροπή...

Κι επειδή μάθαμε ότι είχε τα γενέθλιά του αυτές τις

μέρες είπαμε να του κάνουμε ένα δώρο. 

Βρήκαμε λοιπόν στο internet αυτό το πολύ πρωτό-

τυπο μοντάζ και του το αφιερώνουμε!

Άλλαξε ο Μανωλιός

κι έβαλε τα ρούχα

του αλλιώς

Η “άνοδος” των Σπαρτιατών
Αφιξη, Τετάρτη 22/6

Κάπως έτσι πα-

ρουσιάστηκε

στο έργο “300”

ο “εφιάλτης”

που πρόδωσε

τους Σπαρτιά-

τες πολεμιστές

στη μάχη των

Θερμοπυλών...

Με την πάροδο

των χρόνων,

κάθε άσχημο

και αποκρου-

στικό, είτε

όνειρο, είτε

πραγματικό-

τητα, το ονό-

μασε ο

ελληνικός λαός

ΕΦΙΑΛΤΗ....

Η Ισλανδία άφησε τις τρά-

πεζες να χρεοκοπήσουν και

ξαφνικά όλοι διαπίστωσαν

πως το χρέος δεν ήταν όσο

υπολογιζόταν... Τί συνέβη

άραγε;

Θεαματική είναι η ανά-

καμψη της ισλανδικής οικο-

νομίας μετά την επιβλητική

αντίσταση του λαού της, ο

οποίος με δημοψήφισμα

συνέτριψε την ψοφοδεή πο-

λιτική της σοσιαλδημοκρατι-

κής κυβέρνησης που είχε

υποκύψει στους ξένους δα-

νειστές και την εξανάγκασε

να μην πληρώσει στους ξέ-

νους καταθέτες τις οφειλές

των ιδιωτικών ισλανδικών

τραπεζών, αφήνοντας τες

να χρεοκοπήσουν.

Η Ισλανδία, η οποία δεν

ανήκει στην ευρωζώνη, αν-

τιμετώπισε τη χρεοκοπία

της χώρας με μια συνολική

πολιτική.

Πρώτον, υποτίμησε το

εθνικό νόμισμα, την ισλαν-

δική κορώνα, και επέβαλε

ελέγχους και περιορισμούς

στην κίνηση κεφαλαίων. Αρ-

χικά η κορώνα υποτιμήθηκε

έναντι του δολαρίου κατά

50%, αλλά ήδη η υποτίμηση

έχει περιοριστεί στο 30%

και συρρικνώνεται.

Η χαμηλότερη ισοτιμία της

κορώνας οδηγεί αμέσως

στην αύξηση των εξαγωγών

και στη μείωση των εισαγω-

γών, αντικαθιστώντας ένα

τμήμα τους με τοπικά προ-

ϊόντα, με αποτέλεσμα το

εμπορικό ισοζύγιο της Ισ-

λανδίας να παρουσιάζει ήδη

πλεόνασμα από ελλειμμα-

τικό που ήταν.

Το δεύτερο μέτρο που

πήραν οι Ισλανδοί ήταν ότι

άφησαν τις ιδιωτικές τράπε-

ζες να χρεοκοπήσουν. Κα-

τόπιν τις εθνικοποίησαν,

αλλά υπό τους εξής όρους:

― Πρώτον, οι εθνικοποιημέ-

νες τράπεζες αναγνώρισαν

όλες τις καταθέσεις των Ισ-

λανδών πολιτών, ώστε κα-

νένας Ισλανδός να μη χάσει

ούτε μία κορώνα από τις κα-

ταθέσεις του. 

― Δεύτερον, τα δάνεια που

είχαν πάρει οι Ισλανδοί με-

ταφέρθηκαν στις εθνικοποι-

ημένες τράπεζες, αλλά

επειδή το νόμισμα είχε υπο-

τιμηθεί, μειώθηκε και το

ονομαστικό ύψος των δα-

νείων, πέρα από τις σοβα-

ρές άλλες διευκολύνσεις

αποπληρωμής που έκανε το

κράτος στους Ισλανδούς

οφειλέτες, για να αντιμετω-

πίσουν τις δυσκολίες που

προκάλεσε η κρίση.

― Τρίτον, οι εθνικοποιημέ-

νες τράπεζες δεν αναγνώ-

ρισαν καμιά υποχρέωση των

ιδιωτικών χρεοκοπημένων

τραπεζών σε χώρες του

εξωτερικού.

Αν συνυπολογίσει κανείς

ότι το έλλειμμα του προ-

ϋπολογισμού της Ιρλανδίας

απογειώθηκε στο ασύλλη-

πτο 32% του ΑΕΠ και το δη-

μόσιο χρέος της

εκτινάχθηκε από το 25%

του ΑΕΠ το 2007 στο 100%

φέτος και θα φτάσει στο

120% του ΑΕΠ το 2013, με

την ανεργία να ανέρχεται

στην Ιρλανδία στο 14,1%

έναντι 7,3% στην Ισλανδία,

βγαίνει αβίαστα το συμπέ-

ρασμα ότι η «υπάκουη» Ιρ-

λανδία βρίσκεται σε πολύ

χειρότερη μοίρα από την

«απείθαρχη» Ισλανδία.

«Το ηθικό δίδαγμα της ιστο-
ρίας είναι ότι αν το σοκ μιας
υποτίμησης μπορεί να πυρο-
δοτήσει μια βίαιη κρίση και
πολύ επώδυνη, μια πολιτική
λιτότητας και αποπληθωρι-
σμού εξαιτίας του χρέους
καταλήγει να προκαλεί πε-
ρισσότερες ζημιές» συμπε-

ραίνει η βρετανική

εφημερίδα «Ντέιλι Τέλεγ-

κραφ».

Μέρος του άρθρου που αναρτή-

θηκε από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΗΜΑ

την Δευτέρα,  30/5/ 2011

Ας παραδειγματιστούμε από την Ισλανδία

«Η Ελλάδα χρειάζεται το
ΠΑΣΟΚ τώρα περισσότερο
από κάθε άλλη φορά...

Χρειάζεται τον ήλιο και το

πράσινο χρώμα της ελπίδας».

Το άλλο με τον Τοτό το ξέ-

ρετε; Σαν ανέκδοτο μου

ακούστηκε η δήλωση βου-

λευτή του ΠΑΣΟΚ (που δυ-

στυχώς δεν συγκράτησα

όνομα), στη συνεδρίαση της

Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ που έγινε

την Πέμπτη 16.6. 

Ακόμα πιστεύουν ότι με

ηθοποιήστικα και επικοινω-

νιακά κόλπα θα κοιμίζουν

και θα αποχαυνώνουν τους

πολίτες; Για ποιόν ήλιο μι-

λάνε και για ποιά ελπίδα; 

Άλλωστε ο ήλιος του

ΠΑΣΟΚ ακουλουθεί τις ιδιό-

τητες του καλοκαιρινού

ήλιου. Κάθε χρόνο γίνεται

και πιο επικίνδυνος...

Μερικές φορές καλύτερα να μασάς... παρά να μιλάς



Δεν μου έδωσαν κάρτα για την πλάζ

Σήμερα (7.6.2011) προσήλθα στο Δημαρχείο 3Β προκει-

μένου να εκδώσω κάρτα ελεύθερης πρόσβασης στην

πλάζ της Βούλας.

Με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι κάρτα δικαιούνται

μόνον όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του

Δήμου και όχι όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Βούλας.

Ως αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας είχα μαζί μου τον

λογαριασμό ΔΕΗ που φαίνεται καθαρά ότι πληρώνω

εδώ Δημοτικά τέλη, καθ όμοιον τρόπο με  τους εγγε-

γραμμένους στα Δημοτολόγια.

Αναφέρθηκα στον κ.Νιτερόπουλο τον αντιδήμαρχο ο

οποίος μου εξήγησε ότι αυτόν τον όρο τους  έθεσαν οι

ιδιοκτήτες της πλάζ και δεν έχει καμμία ευθύνη ο Δήμος

γιατί είχε στηθεί μια βιομηχανία έκδοσης καρτών στο

παρελθόν και αποφάσισαν να βάλουν  τέλος (με αυτόν

τον άκομψο τρόπο διότι δεν μπορούν αλλιώς να δια-

σφαλίσουν το αδιάβλητο,  αυτά είναι δικά μου λόγια).

Μου είπε ευγενικά “γιατί δεν φέρνετε εδώ τα εκλογικά
σας δικαιώματα για να χρηματοδοτείται ο Δήμος με πε-
ρισσότερα σύμφωνα με τους κατοίκους του;”.
Απ ότι ξέρω οι χρηματοδοτήσεις στους Δήμους εξαρ-

τώνται από τα αποτελέσματα της απογραφής κατά την

οποία απογραφήκαμε  εδώ και όχι από  τους εκλογικούς

καταλόγους.

Αρα κάτι άλλο είχαν στο μυαλό τους όσοι έβγαλαν αυτό

το φιρμάνι για την πλάζ.

Υπάρχει περίπτωση αν φέρω τα εκλογικά μου δικαιώ-

ματα εδώ να ψηφίσω την νυν δημοτική αρχή;
Μετά τιμής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ

Τις ημύνθη περί πάτρης;
Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι

πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι

κυβερνήται της Ελλάδος. Αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί οι βουλε-

πταί, εκατάστρεψαν το έθνος, ανάθεμά τους. Κάψιμο θέλουν

όλοι τους! Τότε σε εξεθέωναν οι προεστοί κ’ οι «γυφτοχα-

ρατζήδες», τώρα σε «αθεώνουν» οι Βουλευταί κι οι Δήμαρ-

χοι. Αυτοί που είχαν το λύειν και το δεσμείν εις τα δύο

κόμματα, τους έταζαν «φούρνους με καρβέλια»,  δώσαντες

αυτοίς ουχί πλείονας των είκοσι δραχμών μετρητά, απέ-

ναντι, καθώς τους είπαν, και παρακινήσαντες αυτούς να εξο-

δεύσουν κι απ’ τη σακκούλα τους όσα θέλουν άφοβα, διότι

θα πληρωθούν μέχρι λεπτού, σύμφωνα με τον λογαριασμόν

ον ήθελαν παρουσιάσουν. Το τέρας το καλούμενον επιφα-

νής τρέφει τη φυγοπονίαν, την θεσιθηρίαν, τον τραμπουκι-

σμόν, τον κουτσαβακισμόν, την εις τους νόμους απείθειαν.

Πλάττει αυλήν εξ’ αχρήστων ανθρώπων, στοιχείων φθορο-

ποιών τα οποία τον περιστοιχίζουσι, παρασίτων τα οποία

αποζώσιν εξ’´αυτού… Μεταξύ δύο αντιπάλων μετερχομέ-

νων την αυτή διαφθορά, θα επιτύχει εκείνος όστις ευπρεπέ-

στερον φορεί το προσωπείον κι επιδεξιώτερον τον

κόθορνον. Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λει-

τουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η

καταπολέμησις του ξένου υλισμού και πιθηκισμού, του δια-

φθείροντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το

έθνος, και η πρόληψις της χρεωκοπίας. 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, εφημερίδα Ακρόπολις, 1896

Το παραπάνω κείμενο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, γρά-

φτηκε τη χρονιά των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων και 15 χρό-

νια πριν τον θάνατο του, όταν ήταν σε ηλικία 45 ετών

(1851-1911). Φέτος 160 χρόνια από τη γέννηση του και 100 χρό-

νια από τον θάνατο του, το άρθρο αυτό του κορυφαίου Έλληνα

πεζογράφου διεκδικεί επάξια μια μοναδική επικαιρότητα. Τα-

κτικά εορταστικά Πασχαλινά και Χριστουγεννιάτικα διηγήματα,

«ταπεινά» θέματα γύρω από τη ζωή αδύναμων παιδιών, γυναι-

κών και ηλικιωμένων, εκπαιδευτικά, διοικητικά, εκκλησιαστικά

ζητήματα και θέματα οικογένειας, γειτονιάς, ξενομανίας και

ταυτότητας, πολιτικής κουλτούρας όπως θα λέγαμε σήμερα,

συγκροτούν τη δεσπόζουσα του έργου του Παπαδιαμάντη. 

Το σύνολο του έργου του που είναι γνωστό, είναι τέσσερα μυθι-

στορήματα και εκατόν εβδομήντα διηγήματα. Επίσης ορισμένες

μεταφράσεις. Τα κείμενα του έχουν δημοσιευθεί σε 14 εφημερί-

δες, 16 περιοδικά και 4 ετήσια ημερολόγια. Με βάση την αυτο-

βιογραφία αυτού του πεφωτισμένου κοσμοκαλόγερου, η οποία

έχει  διασωθεί υπό τα αρχικά «Α.Π.» στα «Άπαντα»: «Εγεννήθην

εν δικιάδω, τη 4 Μαρτίου 1851, εβγήκα από το Ελληνικόν Σχολείον

εις τα 1863, αλλά μόνον τω 1867 εστάλην εις το Γυμνάσιον Χαλκί-

δας, οπου ήκουσα την Α’ και Β’ τάξιν. Την Γ’ εμαθήτευσα εις Πει-

ραιά, είτα διέκοψα τας σπουδάς μου κ’ έμεινα εις την Πατρίδα. Κατά

Ιούλιον του 1872 υπήγα εις το Άγιον Όρος χάριν προσκυνήσεως,

όπου έμεινα ολίγους μήνας. Τω 1874 ενεγράφην εις την Φιλοσοφικήν

Σχολήν, όπου ήκουα κατ’ εκλογής ολίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ’

ιδίαν δε ησχολούμην εις τας ξένας γλώσσας. Μικρός εζωγράφιζα Αγί-

ους, είτα έγραφα στίχους, κ’ εδοκίμαζα να συντάξω κωμωδίας τω

1868 επεχείρισα να γράψω μυθιστόρημα. Τω 1879 εδημοσιεύθη η «η

Μετάστασις» έργον μου εις τον Νεολόγον Κ/πόλεως. Τω 1881 εν θρη-

σκευτικόν ποιημάτων εις το περιοδικόν «Σωτήρα». Τω 1882 εδημο-

σιεύθη «Οι Έμποροι των Εθνών» εις το «Μη χάνεσαι». Αργότερα

έγραψα περί τα εκατόν διηγήματα, δημοσιευθέντα εις διάφορα πε-

ριοδικά και εφημερίδες (Α.Π.)».

Έτος Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη λοιπόν το 2011, του γνήσιου

ελληνολάτρη χωρίς κούφιο πατριωτισμό, του λαϊκού και ιδεαλι-

στή Έλληνα λογοτέχνη και ακολουθώντας την προτροπή του

Οδυσσέα  Ελύτη: "όπου  κι  αν  σας  βρίσκει  το  κακό  αδελφοί,

όπου  κι  αν  θολώνει  ο  νους  σας,  μνημονεύετε Αλέξανδρο

Παπαδιαμάντη".

Για την αντιγραφή

Νίκος Γιαννής

ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αντιπαιδαγωγική συστέγαση

1400 μαθητών 

Άκρως αντιπαιδαγωγική και απαράδεκτη

κατάσταση επικρατεί στο χώρο της δημό-

σιας εκπαίδευσης στην περιοχή του Γέ-

ρακα Αττικής, όπου συστεγάζονται ή

γειτνιάζουν επτά σχολεία, στα οποία φι-

λοξενούνται 1064 μαθητές.

Κατάσταση η οποία χρονίζει διογκώνοντας

το πρόβλημα και για την οποία παρά τις

επανειλημμένες επισημάνσεις, τοποθετή-

σεις, διαμαρτυρίες και παραστάσεις γο-

νέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και φορέων

της περιοχής ουδεμία επίσημη θέση επί

του θέματος έχει καταγραφεί ή παρθεί έως

σήμερα από τους αρμόδιους φορείς, παρά

μόνο αυτή της πλήρους αδιαφορίας.

Το πρόβλημα πηγάζει από τη μη περάτωση

του 5ου Δημοτικού Σχολείου και του Καλ-

λιτεχνικού Σχολείου Γέρακα, οι κτιριακές

εγκαταστάσεις των οποίων παραμένουν

ανολοκλήρωτες από το 2007. Για το λόγο

αυτό το 5ο Δημοτικό Σχολείο συστεγάζε-

ται με το 2ο Δημοτικό, το οποίο εξαιτίας

των πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεών του

και των αυξημένων αναγκών, αφού υπο-

χρεωτικά συστεγάζονται 514 μαθητές, δεν

ανταποκρίνεται ούτε στους στοιχειώδεις

κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας, ούτε

βεβαίως στους επιβαλλόμενους παιδαγω-

γικούς όρους.

Το πρόβλημα μεγεθύνεται εκ του γεγονό-

τος πως το 2ο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο

που  γειτνιάζουν με τα 1ο και 4ο Δημοτικά,

καθώς επίσης με το 3ο Γυμνάσιο και το 2ο

Γενικό Λύκειο.

Τα δύο τελευταία συστεγάζονται από δε-

καετίας περίπου, με το απαράδεκτο φαι-

νόμενο να προαυλίζονται στον ίδιο χώρο

μαθητές από 11 έως 18 χρονών, με ό, τι

αυτό συνεπάγεται για την πνευματική, ψυ-

χική και σωματική υγεία και ασφαλώς τη

διαπαιδαγώγηση των μικρότερων σε ηλι-

κία. 

Για παράδειγμα επισημαίνω πως όταν οι

μαθητές του Λυκείου πραγματοποιούν κι-

νητοποιήσεις και καταλήψεις, οι μαθητές

του Γυμνασίου δεν χάνουν μόνο αδικαιο-

λόγητα διδακτικές ώρες, αλλά και… νου-

θετούνται από τους μεγαλύτερους σε

στρεβλούς, ενίοτε, τρόπους αντιμετώπι-

σης και επίλυσης των προβλημάτων τους.

Αυτό που λέμε δηλαδή: των πρώτων τα
πατήματα, γεφύρι των δευτέρων!
Τα σοβαρά κτιριακά και εκπαιδευτικά προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές

του Γέρακα, στοιβαζόμενοι σε ακατάλλη-

λες ή προκατασκευασμένες αίθουσες και

προαυλιζόμενοι σε κοινούς χώρους επιση-

μαίνουν για άλλη μια φορά οι σύλλογοι γο-

νέων και κηδεμόνων των 7 σχολείων της

περιοχής με σχετική τους επιστολή-δια-

μαρτυρία προς τον Οργανισμό Σχολικών

Κτιρίων, προς τον οποίο έκαναν και σχε-

τική παράσταση, αιτούμενοι την άμεση

αποπεράτωση των δύο σχολείων και δέ-

σμευση για το χρόνο λειτουργίας τους,

ώστε να γνωρίζουν πότε και αν θα πραγ-

ματοποιηθεί η πολυπόθητη αποσυμφόρηση

των υπαρχόντων σχολείων. Την ίδια επι-

στολή κοινοποίησαν και σε όλους τους αρ-

μόδιους φορείς εκπαίδευσης προς

ενημέρωση, αλλά και με την προσδοκία

ουσιαστικής παρέμβασης προς επίλυση

του προβλήματος.

Όσο για τη θρυλούμενη εγκατάσταση και

νέων προκατασκευασμένων αιθουσών

σους προαύλιους χώρους προκειμένου να

καλυφθούν οι ανάγκες της προσεχούς

σχολικής χρονιάς, οι διοικήσεις των 7 συλ-

λόγων δηλώνουν αντίθετες, υποστηρίζον-

τας πως η  τοποθέτησή τους θα επιβαρύνει

έτι περισσότερο την παρούσα κατάσταση.

Γι΄ αυτό και ζητούν την άμεση αποπερά-

τωση των δύο σχολείων ώστε να λειτουρ-

γήσουν από τη νέα σχολική περίοδο.

Θα εισακουστούν άραγε αυτή τη φορά;

Χαράλαμπος Γαλιάνδρα Αρτινός

ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΣΕ 7 ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
O αναγνώστης Χαράλαμπος Αρτινός, περιγράφει την συμφόρηση στα σχολεία του Γέρακα.

ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  γ ρ ά φ ο υ ν

Αναγνώστης ο ανώνυμος...

Κάθε τόσο έρχεται και ένα ανώνυμο σημείωμα με κειμε-

νάκια αφορώντα το Δήμο των 3Β και το Δήμαρχο.

Κειμενάκια που επιχαίρουν για τα έργα και τις ημέρες

του Δημάρχου. 

Εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί ανώνυμα.

Δεν βρίζουν, δεν συκοφαντούν, επαινούν. Προς τι λοιπόν

η ανωνυμία; Γιατί δεν τολμούν τα εκφραστούν επωνύ-

μως γι’ αυτά που θεωρούν καλά και άγια; Είναι ένα πε-

ρίεργο ερωτηματικό.

Καταλήγει κανείς να σκέπτεται ότι μάλλον δεν τα πι-

στεύουν, ή επειδή οι συγκεκριμένοι ανώνυμοι, αρέσκον-

ται στο ...χαλινάρι, φοβούνται το καψόνι...

Την περασμένη εβδομάδα, γράφει,  ανωνύμως προς το

Δήμαρχο, αλλά το στέλνει σε εμάς: Κύριε Δήμαρχε, είναι
καιρός πια να υποχρεώσετε(!) τους ιδιοκτήτες να βάλουν
αριθμούς στα σπίτια τους!
Πρόσφατα λάβαμε αποκόμματα της εφημερίδας μας,

που αναφέρονται στα λεγόμενα του Δημάρχου για τα

αθλητικά σωματεία. Το κείμενο του σημειώματος το φω-

τογραφίσαμε και σας το παρουσιάζουμε.

ΕΒΔΟΜΗ  18 IOYNIOY -  ΣΕΛΙΔΑ 11
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουνίου, η

προγραμματισμένη συνάντηση του Δήμου των

3Β για την πυρασφάλεια και την πυροπροστα-

σία, με τίτλο “Συμμετέχω και προστατεύω την

πόλη μου”.

Στο πάνελ ο Αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς και ο

πρόεδρος του Δ.Σ. Δημ. Αναστασίου. Λίγος ο

κόσμος στο ακροατήριο.

Ο Αντιδήμαρχος έκανε μία εισήγηση, όπου τό-

νισε την ανάγκη του εθελοντισμού για την πε-

ριφρούρηση της περιοχής από τη φωτιά, αλλά

και την άμεση συμμετοχή των εθελοντών. Εξή-

γησε ότι βάσει του “Καλλικράτη” θα δημιουργη-

θούν εθελοντικες ομάδες καθώς και Γραφείο

εθελοντισμού στο Δήμο. Υπεύθυνος της Πολι-

τικής Προστασίας ορίστηκε από το Δήμο ο

υπάλληλος Μ. Καβράκος (ήταν στις προηγού-

μενες δημοτικές αρχές διευθυντής της Δημοτι-

κής επιχείρησης).

Την παρατήρηση ότι «ο Μ. Καβράκος είναι μεν

φίλος και πρώην συνεργάτης, αλλά δεν πρό-

κειται και δεν μπορεί να μάθει σε πέντε μήνες

Πολιτική Προστασία», έκανε ο ο Γρ. Κων-

σταντέλλος.

Ο Αντιδήμαρχος αναφέρθηκε κατ’ επανάλη-

ψιν στο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στα Πρό-

τυπα της Βουλιαγμένης”, χωρίς να δίνει ένα

στίγμα για το τι είναι αυτό το “επιχειρησιακό

πρόγραμμα”, για την πυρασφάλεια και ότι

αυτό θα ακολουθήσουν και στις άλλες δύο

Κοινότητες Βάρης και Βούλας.

Σ.Σ.: Για εθελοντική ομάδα Βουλιαγμένης βέ-

βαια ούτε λόγος, γιατί απλούστατα δεν

υπήρξε και δεν υπάρχει.

Εμείς γνωρίζουμε ότι το “επιχειρησιακό πρό-

γραμμα” της Βουλιαγμένης δεν εφαρμόστηκε

ποτέ, γιατί στη συνάντηση με τους κατοίκους

υπήρξε έντονη αντίδραση, αφού τους υπο-

χρέωνε να βάλουν δεξαμενές νερού και αντ-

λίες με δική τους χρεώση πολλών χιλιάδων

ευρώ και από συγκεκριμένη εταιρία.

Ο δημοσιογράφος Γ. Σκαρβελάκης, ρώτησε

για ποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα Βουλιαγ-

μένης μιλάτε; Μπορείτε να μας το πείτε; και

τόνισε:  «να πάρετε πρότυπο την πυροπρο-

στασία της Βάρης, γιατι είναι σκάλες ανώτερο

από της Βουλιαγμένης».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο κοινό, αλλά

όπως αποδείχθηκε όχι για ανταλλαγή από-

ψεων, όπως τουλάχιστον έγραφε η πρό-

σκληση, αφού  Αντιδήμαρχος επιτέθηκε κατ’

επανάληψη σε ομιλούντες, γιατί αντί να κα-

ταθέτουν αριθμό εθελοντών, καταγγέλουν και

κατηγορούν.

“Εδώ ήρθαμε για εθελοντές”

Ο Θ. Κουλιανός (κά-

τοικος Πανοράματος

Βούλας) επεσήμανε

ότι «όταν γίνει δια-

κοπή ρεύματος κόβε-

ται και το νερό. Και

από τους κρουνούς και

από τα σπίτια. Θα γί-

νουμε κάρβουνο». Επί-

σης ρώτησε αν η δεξαμενή που έχει χτιστεί

εδώ και δέκα χρόνια λειτουργεί.

Πριν ολοκληρώσει τη φράση του δέχτηκε επί-

θεση από τον Αντιδήμαρχο, ο οποίος του

απάντησε ότι: «εδώ ήρθαμε να βρούμε εθε-
λοντές. Εχετε να φέρετε 30 - 40 άτομα, αυτό
μας ενδιαφέρει σήμερα!»
Εθελόντρια κατήγγειλε ότι την απέρριψαν

λόγω φύλου από τις προσλήψεις εποχιακών

εργατών, παρά το ότι είναι εθελόντρια πολλά

χρόνια, είναι άνεργη και μητέρα δύο παιδιών,

παρά το ότι όπως δήλωσε: «η προκήρυξη μι-

λούσε για 50 άτομα και όχι άνδρες».

Ο Αντιδήμαρχος προσπάθησε να το προσπε-

ράσει εξηγώντας ότι χρειάζονταν άντρες

γιατί θα δουλέψουν στην αποψίλωση των

χόρτων και γι’ αυτό απέκλεισαν τις γυναίκες.  

Ο Σαββόπουλος (Πανοραμίτης) επεσήμανε

ότι πολλές φορές τα οχήματα της Πολιτικής

προστασίας του Δήμου είναι χαλασμένα και

αναφέρθηκε σε περιστατικό που έπεσε κε-

ραυνός την περρασμένη εβδομάδα στο δάσος

και έπιασε φωτιά. Στην αναζήτηση πυροσβε-

στικού δεν υπήρχε·

ήταν χαλασμένα.

Ο Α. Αγγελιδάκης

(πρόεδρος συλλόγου

Πανοράματος) ενημέ-

ρωσε ότι ο σύλλογός

τους τίθεται στη διά-

θεση του  Δήμου για

ό,τι χρειαστεί. «Εχουμε ομάδα, έχουομε δε-

ξαμενές νερού και έχουμε μόνιμα επανδρω-

μένο ένα πυροσβεστικό όχημα»,  δήλωσε ο Α.

Αγγελιδάκης.

Ο Γ. Δρίτσας (πρόεδρος στους “Νέους ορί-

ζοντες” επεσήμανε ότι ο εθελοντισμός δεν θα

έπρεπε να αφορά μόνο την πυροσβεστική

υπηρεσία αλλά και άλλους κοινωνικούς τομείς

της πόλης.

Ακούστηκαν προτάσεις

Προτάσεις έκανε η αρχαιολόγος κ. Κασίμη, ο

πρόεδρος του Συλλόγου Χερώματος Μ. Μεσ-

σήνης, ο πρόεδρος του του Συλλόγου Γονέων

του 3ου Δημ. Σχολείου Βούλας Δ. Περράκης,

ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του

3ου Δημ. Σχολείου Βούλας Π. Γεωργιλάς, ο

Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του

Δήμου Γ. Παναγόπουλος.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος (επικεφαλής της μείζονος

μειοψηφίας) επεσήμανε ότι δεν έχει πραγματο-

ποιηθεί η αποψίλωση των ξερών χόρτων, που

έπρεπε να προηγηθεί από τον ανθοστολισμό των

παρτεριών, λόγω επικινδυνότητας.

«Βιώσαμε όλοι μια ταχύτατη πυρκαγιά που

στοίχισε το 45% του Πευκωτού. Και αν δεν

ήταν τα εναέρια μέσα, πιθανόν να θρηνού-

σαμε το 100%» είπε και επεσήμανε ότι δεν

έχουν βάλει στο Τεχνικό Πρόγραμμα του

Δήμου διαδικασία φύτευσης στα καμένα, επι-

σημαίνοντας ότι: «τα χρήματα στον προϋπο-

λογισμό είναι οριακά επαρκή για να έχουμε

μια κάλυψη στην Πολιτική Προστασία».

Η Εθελοντική Ομάδα της Βάρης ήταν πα-

ρούσα και μίλησε ο Αντ. Νικολάου «32 χρόνια

εθελοντής» ο οποίος επεσήμανε ότι «είναι

πολύ επικίνδυνοι οι άνθρωποιο που θέλουν να

βοηθήσουν και δεν ξέρουν».

Η πρ. Αντιδήμαρχος Βάρης και εθελόντρια Δ.

Σουτόγλου, μίλησε με καμάρι για την εθελον-

τική Ομάδα της Βάρης

και όπως φάνηκε δι-

καιολογημένα αφού ο

Σπ. Πανάς επεσήμανε

ότι: «σε όποιες συ-
ναντήσεις έχουμε
πάει παίρνουμε εύ-
σημα για την εθελον-
τική ομάδα της

Βάρης».
Εξήγησε η Δ. Σουτόγλου ότι ο χρόνος που θα

αντιμεπίσουμε τη φωτιά είναι τα πρώτα δέκα

λεπτά για να είμαστε αποτελεσματικοί. 

Ενημέρωσε ότι η εθελοντική ομάδα της

Βάρης είναι πιστοποιημένη ομάδα και έχει

εθελοντές όλων των ηλικιών.

Κατσίκες βόσκουν στα καμένα

Στο Πευκωτό και στο Λόφο Μπαράκου όπου

έχουν καεί από πυρκαγιά βόσκουν κάθε πρωί

κατσίκες, καταστρέφοντας το πράσινο που

φυτρώνει εκ νέου, κατήγγειλε ο Γ. Μαυρίδης.

Ο υπεύθυνος της Πολιτικης Προστασίας Βού-

λας και της εθελοντικής ομάδας Παν. Σωτη-

ρόπουλος έκανε έναν απολογισμό δράσης

της ομάδας Βούλας, ιδιαίτερα μετά από κά-

ποια επικριτικά σχόλια

που ακούστηκαν στην

αίθουσα.

«Επειδή ακούστηκαν

πάρα πολλά. Είμαστε

25 εθελοντές στην αι-

θουσα που κάθε ημέρα

μετά τη δουλειά τους

και πριν του δουλειά

τους δίνουν το παρών. Οι εθελοντές μας δεν

είναι από το τέλος Μαϊου έως το τέλος Οκτω-

βρίου παρόντες. Είναι 365 ημέρες το χρονο».

Εξήγησε ότι η εθελοντική ομάδα Βούλας έχει

κάνει επιχειρησιακό πρόγραμμα και σ’ αυτό

βασίστηκε  ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστα-

σίας, Μ. Καβράκος. Εχουν βγάλει δασικούς

χάρτες για Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη μέχρι

και τη Γαλάζια Ακτή.Αναφέρθηκε σε ζωτικές

ελλείψεις στην ομάδα, όπως το τηλέφωνο!

Αννα Μπουζιάνη

Αποψίλωση κι εθελοντισμός = πυρασφάλεια
Μειονεκτική η συνάντηση στη Βούλα για την πυρασφάλεια

Δεν πρέπει να έφυγαν ικανοποιημένοι οι εκπρόσωποι της Δημοτικής

Αρχής από την εκδήλωση συμμετοχής εθελοντών στο Δήμο για την πυ-

ρασφάλεια στα 3Β, γιατί η προσέλευση ήταν “φτωχή” και πολλοί από τους

παρευρισκόμενους δεν ήρθαν για να καταθέσουν απλώς τα στοιχεία τους,

αλλά να συζητήσουν, να προτείνουν, να καταγγείλουν.

Κάτι που θεωρούμε ότι έπρεπε πρωτίστως να έχει γίνει για να ακολουθήσει η

παρούσα συνάντηση. Δεν μπορείς να ζητάς συμμετοχή, χωρίς να έχει προ-

ηγηθεί μία διαβούλευση με ανταλλαγή απόψεων και διαπιστώσεις.

Οσοι ενδιαφέρονται για εθελοντές μπορούν να απευθύνονται στα τοπικά

γραφεία των Κοινοτήτων και στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου 213

20.20000

Ο Αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς δεξιά με τον πρόεδρο του
Δ.Σ. Δ. Αναστασίου.



ΕΒΔΟΜΗ  18 IOYNIOY -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Και Πυρασφά-

λειας Βάρης  και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης “ΑΒ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ” Βάρης  στις 29/5 πραγματοποίησαν

καθαρισμό των ξερών χόρτων περιμετρικά του αρ-

χαιολογικού χώρου και πίσω από το Νηπιαγωγείο στο

Δίλοφο, με 5 χορτοκοπτικά μηχανήματα και 2 πυρο-

σβεστικά οχήματα.

Ανάμεσα στους εθελοντές και η πρώην Αντιδήμαρ-

χος Βάρης Δήμητρα Σουτόγλου.

Εχουμε ακούσει τα καλύτερα λόγια για την εθελον-

τική ομάδα της Βάρης  και τα ακούσαμε και από τα

χείλη του Αντιδημάρχου Σπ. Πανά, ο οποίος στη συ-

νάντηση για την πυρασφάλεια (15/6) είπε ότι «σε
όσες συναντήσεις έχουμε πάει παίρνουμε εύσημα για
την εθελοντική ομάδα της Βάρης».
Οι εθελοντές της Βάρης έχουν φτιάξει και μια ωραία

ιστοσελίδα που μπορείτε να την επισκεφθείτε:

http://www.dasoprostasiavaris.gr

“Αλιεύσαμε” από την ιστοσελίδα τους λοιπόν κείμενο

της   Ενωσης Αξιωματικών με τίτλο: «Ανοχύρωτοι το

καλοκαίρι στις πυρκαγιές», με δραματικά τα στοιχεία

σε ελλείψεις πυροπρόληψης. 

«Ο Θεός να βάλει το χέρι του»

Σύμφωνα λοιπόν με την Ενωση Αξιωματικών:  Με τις

χειρότερες προϋποθέσεις από πλευράς μέσων πυρό-

σβεσης και έμψυχου δυναμικού ξεκίνησε η φετινή αν-

τιπυρική περίοδος, σύμφωνα με καταγγελία της

Ενωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, που

κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την πολιτεία.

«Ο Θεός να βάλει το χέρι του», αναφέρει χαρακτηρι-

στικά η Ενωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία

απαριθμεί τις δραματικές ελλείψεις που παρατηρούνται

λόγω μείωσης των σχετικών κονδυλίων, έναν μήνα μετά

την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της Ενωσης Αξιωματικών:

― Μόνο 8 από τα 21 «Καναντέρ» βρίσκονται σε ετοι-

μότητα. 

― Ασυντήρητα και καθηλωμένα στο έδαφος τα 5

ιδιόκτητα ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώμα-

τος. ― Εκτός λειτουργίας και το 20% των υδρο-

φόρων οχημάτων

― Σημαντικές οι ελλείψεις σε προσωπικό στην Πυ-

ροσβεστική.

― Η εκμίσθωση πυροσβεστικών ελικοπτέρων δεν

έχει προχωρήσει, όπως καταγγέλλεται, με αποτέ-

λεσμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει ούτε ένα

διαθέσιμο. 

Οπως είχαμε γράψει στο προηγούμενο

φύλλο, ο επικεφαλής της αξιωματικής

αντιπολίτευσης των 3Β Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος, είχε καταγγείλει στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο ότι η Λίμνη

Βουλιαγμένης είναι ακατάλληλη για

κολύμβηση, γιατί παρουσιάζει έντονο

πρόβλημα νιτρικών και μικροβίων στο

νερό, μετά από μετρήσεις που είχε δη-

μοσιεύσει το ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέν-

τρο Οικολογικών Ερευνών) στις 3/6,

τονίζοντας ότι: «Σε ολικά κολοβακτηρι-
οειδή με ανώτατο όριο τα 500 έχουν

τόσο αυξημένα που δεν μπορούν να
καταμετρηθούν».
Ο Δήμαρχος το είχε περάσει στο

«ντούκου», κατηγορώντας μάλιστα το

ΠΑΚΟΕ ότι δεν του έδωσε ελευθέρας

και γι’ αυτό τα λέει.

Δήλωσε μάλιστα ότι δεν προτίθεται να

κάνει τίποτα αν δεν του έρθει σχετική

εντολή από το αρμόδιο Υπουργείο.  

Τώρα όμως έρχεται και δεύτερη ανε-

ξάρτητη Αρχή και επιβεβαιώνει το

ΠΑΚΟΕ. Η έρευνα έγινε μετά από πα-

ραγγελία του Γρ. Κωνσταντέλλου, ο

οποίους μας ενεχείρισε και τα στοιχεία.

Το πόρισμα του πιστοποιημένου εργα-

στηρίου, «Οικοσύστημα Ελλάς» το

οποίο καταλήγει επίσης ότι το νερό της

λίμνης είναι ακατάλληλο

για κολύμβηση.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος μας

εξήγησε ότι, αφού δεν

επείσθη ο δήμαρχος από

τα αποτελέσματα του

ΠΑΚΟΕ, παρήγγειλα

άμεσα ανεξάρτητη

έρευνα-ανάλυση από τα

αποτελέσματα της οποίας

προέκυψε εκ νέου ότι  «το
νερό της Λίμνης κρίνεται
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ για κολύμ-
βηση».  

Η έρευνα του εργαστηρίου

«Οικοσύστημα Ελλάς»

έγινε στις 8/6/2011 για λο-

γαριασμό της Δημοτικής

Παράταξης «Βάρη –

Βούλα – Βουλιαγμένη, πό-

λεις για να ζεις».

Τόνισε μάλιστα ότι πρέπει

να σφραγιστεί η Λίμνη, αφού κινδυ-

νεύουν οι λουόμενοι, και παρότρυνε το

Δήμαρχο να ενεργήσει.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

AΠΟ ΔΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Στιγμιότυπο από το Δημοτικό Συμβούλιο στα 3Β, στα προ ημερησίας.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ 
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Εφυγε... ο Γιώργος

Τσοροτιώτης
Στις 3 Μαϊου 2011 έφυγε για πάντα από κοντά μας, στα

85 χρόνια του, ο αγαπημένος φίλος, συνάδελφος στον

Ερυθρό Σταυρό και συμπατριώτης μου Καλαβρυτινός

Γιώργος Τσοροτιώτης.

Η τύχη ήταν με το μέρος του, στις 13 Δεκεμβρίου 1943

και τον γλύωσε από την ομαδική εκτέλεση των Καλα-

βρυτινών, γιατί τον είχε στείλει στου Χαμάκου, χωριό

των παππούδων από μητέρα, πριν λίγες ημέρες της κα-

ταστροφής.

Ομως γλύτωσε μεν φτηνά, αλλά πολύ ακριβά, αφού

πλήρωσε στους Γερμανούς βαρύτατο φόρο, με την

εκτέλεση του πατέρα του και του μικρότερου αδελφού

του, έκαψαν το σπίτι του με όλα τα υπάρχοντα και

έμεινε ορφανός στους πέντε δρόμους μαζί με τα δύο

μικρότερα αδέρφια του και τη μητέρα του.

Είμαστε συμμαθητές στο Γυμνάσιο Καλαβρύτων, όπου

πρωταγωνιστούσε στην παρέα μας και μας έκανε να ξε-

χνάμε τον πόνο κα τη δυστυχία μας με τα ατέλειωτα

καλαμπούρια του και προπαντός με τον αυτοσαρκασμό

του, για τα οποία θα μπορούσα  να γράψω βιβλίο ολό-

κληρο.

Στη Βούλα, όπου έμενε μόνιμα, δημιούργησε, μαζί με

τη Βαγγελίτσαι, αξιόλογη οικογένεια, απέκτησε ένα

θαυμάσιο γιο και δύο εξαιρετικά εγγόνια, τους οποίους

υπεραγαπούσε και υπερηφανευόταν γι’ αυτούς.

Αγαπητέ φίλε Γιώργο, ξέρεις ότι δεν μου είναι καθόλου

εύκολο να γράψω τώρα αυτά τα λόγια, γιατί με πλημ-

μυρίζει η συγκίνηση, δεν μπορούσα όμως να το απο-

φύγω, γιατί έπρεπε να σου ευχηθώ μέσα από την ψυχή

μου, να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε και στην

οικογένειά σου τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.
Αιωνία σου η μνήμη

Δημήτρης Γ. Κυριακόπουλος

Οι Σύλλογοι

στο Κίτσι

ενώνονται &

προσκαλούν 
Ο Εξωραϊστικος - Εκπολιτι-

στικός Σύλλογος Κίτσι Κο-

ρωπίου και Πέριξ “Η Ανοιξη”

και ο Σύλλογος Γονέων &

Κηδεμόνων του Δημοτικού

Σχολείου Κίτσι, με ανακοί-

νωσή τους δηλώνουν ότι

αποφάσισαν να συνεργα-

στούν, διατηρώντας ταυτό-

χρονα την ανεξαρτησία

τους όπως αυτή προβλέπε-

ται στο καταστατικό τους.

Σκοπός της συνεργασίας

αυτής είναι η από κοινού

αντιμετώπιση των προβλη-

μάτων του οικισμού.

Καλούν όποιον άλλον Σύλ-

λογο ή Φορέα ή μεμονω-

μένο άτομο από την περιοχή

που θέλει να βοηθήσει να

επικοινωνήσει μαζί τους.

Γιάννης Μανιάτης (Πρ.“Ανοι-

ξης”) τηλ. 6977341792 και Μα-

τούλα Κολιοβασίλη-Τσαούση

(Πρ. Συλλόγου Γονέων) τηλ.

6981027546.

Το ζήτημα του νέου Π.Δ

προστασίας του Υμηττού

και των δίκαιων αντιδρά-

σεων του Δήμου Κρωπίας

για την υπαγωγή πεδινών

εκτάσεων στη ζώνη απολύ-

του προστασίας, έθεσε ο

δήμαρχος Κρωπίας Δημή-

τρης Κιούσης στην 1η τα-

κτική συνεδρίαση του ΣΠΑΥ

(9/6).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε

και ο δημοτικός σύμβουλος

Κρωπίας Βασίλειος Γούλας. 

Επανέλαβε ο Δήμαρχος

Κρωπίας τις έντονες ενστά-

σεις του Δήμου στο ζήτημα

της λειτουργίας του Δα-

σαρχείου Υμηττού στην

Ηλιούπολη και αντιπρότεινε

ως έδρα το Κορωπί με το

καθαρό επιχείρημα της κα-

λύτερης εξυπηρέτησης των

υποθέσεων που στην συν-

τριπτική τους πλειονότητα

αφορούν τους κατοίκους

της Ανατολικής πλευράς

του Υμηττού. 

Τέλος, ανέπτυξε προς το νέο

Δ.Σ του  ΣΠΑΥ την άποψή για

τη διεκδίκηση ενός αναβαθ-

μισμένου ρόλου του Συνδέ-

σμου για  την προστασία και

ανάδειξη του Υμηττού, με

αιχμή τη διαχείριση μελετών,

την υλοποίηση έργων και τον

φορέα διαχείρισης τους από

τους Ο.Τ.Α. Α και Β΄ Βαθμού. 

Οπως προέκυψε από τη συ-

νεδρίαση εντός του μηνός ο

ΣΠΑΥ θα εφοδιάσει το Δήμο

με ένα πυροσβεστικό

όχημα.

Τα θέματα που απασχολούν το Κορωπί: Β’ ζώνη Υμηττού,

έδρα Δασαρχείου, αναβάθμιση του Συνδέσμου, 

έθεσε στον ΣΠΑΥ ο Δήμαρχος Κρωπίας

«Τα δημοτικά έργα ανήκουν

στους δημότες. Δεν ανήκουν

σε καμία παράταξη»

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο ότι ξεκί-

νησε η ανοικοδόμηση του κτιρίου που θα

στεγάσει το ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στο

Κορωπί. Κάθε νέο έργο είναι καλοδεχού-

μενο και ευχάριστο. Οπως άλλωστε πολύ

σωστά γράφει στο δελτίο που εξέδωσε το

γραφείο Δημάρχου: «Τα δημοτικά έργα
ανήκουν στους δημότες. Δεν ανήκουν σε
καμία παράταξη. Όλοι προσπαθούμε να κα-
τασκευαστούν δημοτικά κτίρια, να γίνουν
έργα, τα οποία να είναι καλοφτιαγμένα και
χρήσιμα για τους δημότες μας. Άλλωστε
για τον Δήμο μας  γίνονται όχι για τις πα-
ρατάξεις μας. Ό,τι έργο είναι να γίνει,  θα
γίνει με τον έλεγχο και την σωστή πλέον
παρακολούθηση, διοικητική και πολιτική».
Ο λόγος που δεν είχε ανακοινώσει την έναρξη

εργασιών, όπως σημειώνει ο Δημος ήταν «ιδιο-
κτησιακή εμπλοκή με υπαιτιότητα της προ-
ηγούμενης δημοτικής αρχής!»

Εν αναμονή του πρακτικού

του ΣτΕ, η Αγία Μαρίνα

Γράφαμε επίσης στο προηγούμενο φύλλο, από

στοιχεία που μας απέστειλε με ανακοίνωσή

της η “Αναγέννηση” ότι εγκρίθηκε από την ολο-

μέλεια του ΣτΕ η πολεοδομική μελέτη 1ης και

2ης γειτονιάς στην Αγία Μαρίνα.

Σε απάντηση αυτού η Δημοτική Αρχή ση-

μειώνει με δικό της δελτίο τύπου μεταξύ

άλλων ότι: «Ο Δήμος, με την πολιτική και δι-
οικητική του επίβλεψη, παρακολουθεί
στενά, παρίσταται όπου χρειάζεται και ανα-
μένει το επίσημο πρακτικό της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν
είχε δημοσιευτεί ή αποσταλεί στο Δήμο
μας μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011.
Όταν θα το έχουμε θα εκδώσουμε ανακοί-
νωση ενημέρωσης.
...Υπάρχει άλλωστε η στήλη «Πολεοδομικά
Νέα» στο www.koropi.gr. που μπορούν οι
πολίτες να ενημερώνονται σχετικά.
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Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Ο Σύνδεσμος Οικιστών Αμπελώνα (ΣΟΑ), με πρωτοβουλία του Διοικητικού του Συμβου-

λίου, βράβευσε τους αριστούχους μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγίας

Μαρίνας Κορωπίου.

Σε μια ωραία εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του σχολείου (14/6), όπου γέμισε από τα χο-

ρευτικά καί τα θεατρικά έργα των μαθητών σε παράλληλες εκδηλώσεις, ο πρόεδρος του

ΣΟΑ Νίκος Σπίνος επέδωσε στα παιδιά αναμνηστική πλακέτα καθώς και συμβολικό χρη-

ματικό ποσό.

Στη φωτογραφία διακρίνεται πρώτος από αριστερά ο αντιδήμαρχος Μ. Γρινιεζάκης και ο

πρόεδρος Ν. Σπίνος. με τα χαρτιά στο χέρι.

Είχαμε γράψει για την παραλία του

Αγίου Δημητρίου, η οποία πράγματι

έχει γίνει πολύ όμορφη, από όταν απο-

μακρύνθηκαν τα σκουπίδια και τα

μπάζα.

Η καντίνα που λειτουργούσε

εκεί, είχε λήξει το μίσθιο και δεν

ανανεώθηκε για τη φετινή σεζόν

και μάλλον φαίνεται δύσκολο να

προλάβει το φετινό καλοκαίρι,

γιατί πρέπει να γίνει διαγωνι-

σμός και ήδη έχει καθυστερήσει.

Η προσπάθεια να τον παρακάμ-

ψουν «σκόνταψε» στην Περιφέ-

ρεια που ακύρωσε την απόφαση.

Ετσι το Δημοτικό Συμβούλιο

όρισε 5 καντίνες στις διάφορες

παραλίες του Κορωπίου και πήρε

απόφαση για μίσθωση με πρό-

χειρο διαγωνισμό.

Για την καντίνα όμως του Αγίου Δημη-

τρίου υπήρχαν καταγγελίες από την

Κτηματική Υπηρεσια του Δημοσίου

(ΚΕΔ) και πρωτόκολο κατεδάφισης (υπ.

αρ. 5/15.12.2010) που δεν είχε προχω-

ρήσει.

Την περασμένη Παρασκευή 10 Ιουνίου,

αφού είχε ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης της

Καντίνας να να απομακρύνει κτίσματα

και άλλες κατασκευές, προχώρησε ο

Δήμος στην κατεδάφισή της. 

Η κατεδάφιση έγινε παρουσία εκπρο-

σώπων της Κτηματικής Υπηρεσίας, της

ΔΕΣΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-

τικής, του Αστυν. Τμήματος Κορωπίου,

του Δήμου Κρωπίας και του ιδιώτη. 

Αποκαλύφθηκε παράνομη αποχέ-

τευση με κάδους απορριμμάτων! 

Το απίστευτο της ιστορίας, όπως μας

ενημέρωσε η Δημοτική Αρχή, και όπως

δείχνουν οι φωτογραφίες, είναι ότι

κατά τη διαδικασία κατεδάφισης ανα-

καλύφθηκε κάτω από την καντίνα, πα-

ράνομη εγκατάσταση αποχέτευσης

ακαθάρτων και ομβρίων με δημοτικούς

κάδους απορριμμάτων θαμμένους στο

χώμα! Οι κάδοι του Δήμου Κρωπίας

ήταν διάτρητοι και με τον τρόπο αυτό

παροχετευόταν το περιεχόμενό τους

στο έδαφος καθιστώντας την παρά-

νομη αυτή εγκατάσταση και ιδιαιτέρως

επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. 

Κατεδάφισε η Δημοτική Αρχή Κορωπιου, την καντίνα

στην παραλία Αγίου Δημητρίου
Αποκαλύφθηκε παράνομη αποχέτευση με κάδους απορριμμάτων! 

Η πρώτη απόπειρα «κυριακάτικης πεζο-

δρόμησης» της Κεντρικής Πλατείας του

Δήμου Μαρκοπούλου χάρισε μια μοναδική

εμπειρία στους κατοίκους της περιοχής.

Οι πολίτες γέμισαν την πλατεία, παρά τη

μεσημεριανή καταιγίδα.  Εκατοντάδες πο-

λίτες κάθε ηλικίας ανταποκρίθηκαν στο κά-

λεσμα της Δημοτικής Αρχής και βρέθηκαν

σε μια πλατεία χωρίς αυτοκίνητα, όπου πα-

ρακολούθησαν  το πλούσιο πρόγραμμα της

Φιλαρμονικής.       

Τα παιδιά, ο μαέστρος και όσοι με μεράκι

τόσα χρόνια συμβάλουν στην υπόθεση της

Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου, αξίζουν την

αναγνώριση όλων. 

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης τόνισε:

«Στόχος μας είναι να εξελιχθεί αυτή η
δράση σε θεσμό για το Μαρκόπουλο και το
Πόρτο Ράφτη. Δίνουμε νέο ραντεβού, πάλι
στην Κεντρική Πλατεία, τη μεθεπόμενη Κυ-
ριακή 26 Ιουνίου, για μια αντίστοιχη εκδή-
λωση και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις
που έχουν μαζική απήχηση και είναι, φυ-
σικά, πραγματοποιήσιμες.   
Εκτιμούμε ότι η τοπική κοινωνία μας δια-

θέτει και την ωριμότητα και το υλικό για να
πετύχει σ’ αυτή τη προσπάθεια. Είναι στο
χέρι μας!»

...γέμισε η πλατεία από παιδιά
στο Μαρκόπουλο
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Ο     ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-

σμένες προσφορές σε τιμολόγιο που συντάσσεται από το Δήμο σύμφωνα

με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80 για τις εργασίες πλυσίματος

και γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2011 ενδεικτικού

προϋπολογισμού 25.276,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η  του μηνός Ιουνίου 2011 ημέρα

Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιθάκης 12 – Γέρακας) με ώρα ενάρξεως

την 09:00’ π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπο-

ρούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την

27η  μηνός Ιουνίου 2011  ημέρα Δευτέρα. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% επί του ποσού του Ενδεικτικού –

Προϋπολογισμού χωρίς  ΦΠΑ (δηλαδή 1.030,00 €)

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχον-

ται κατά τις εργάσιμες  ώρες και μέρες στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου

(πληροφορίες κ.Βασιλείου). 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Από την σύμβουλο του τοπικού Συμβουλίου Βάρης, Άννα

Αποστολοπούλου, λάβαμε επιστολή την οποία έχει εγχει-

ρίσει προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης

και προς γνώση του Συμβουλίου, επισημαίνοντας προβλή-

ματα της περιοχής. 

Σημειώνει μεταξύ άλλων:

...Με βάση τις αρμοδιότητές σας (άρθρα 81, 82 και 83 του

Ν.3852/2010) λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω και ενεργή-

σετε ανάλογα.

1. Σε ότι αφορά στα προβλήματα των μικρό-επιχειρήσεων

της Βάρης.

Τον τελευταίο καιρό στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος

για να εισπράξει οφειλές από επιχειρηματίες, ασκείται έν-

τονη πίεση προ αυτούς, άλλοτε δικαιολογημένη και άλλοτε

με υπερβάλλοντα ζήλο, χωρίς να λαμβάνεται καθόλου

υπόψη η δύσκολη οικονομική κατάσταση που όλοι μας βιώ-

νουμε.

Κανείς δε θα μπορούσε να αμφισβητήσει το δικαίωμα του

Δήμου να ενεργεί για να διασφαλίζει τα δικαιώματά  και

τα έσοδά του. Από την άλλη πλευρά όμως δε θα πρέπει να

παραβλέπουμε το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Δήμος δεν αν-

ταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τρί-

τους, με αποτέλεσμα να προωθείται λύση από την κεντρική

εξουσία για διεύρυνση του χρόνου αποπληρωμής αυτών

των υποχρεώσεων.

Ετσι, επισημαίνει ότι θα μπορούσε και ο Δήμος να εξα-

σφαλίσει την είσπραξη και να διευκολύνει με κάποιες δό-

σεις στους επιχειρηματίες της περιοχής, τονίζοντας ότι:

«δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πρώτιστο καθήκον του
Δήμου η επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους δη-
μότες και τους επιχειρηματίες της περιοχής μας».
Ζητάει δε ως εκ τούτου να προωθηθεί στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου.

2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου Δημοτι-

κής Κοινότητας

Από καιρό έχουν πάρει αποφάσεις (στο τοπικό συμβούλιο)

για άδεια μουσικής σε επιχειρήσεις, αλλά μέχρι σημερα

όπως σημειώνει η σύμβουλος Α. Αποστολοπούλου: «από
τότε που πήραμε αυτές τις αποφάσεις μέχρι και σήμερα
σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, δεν έχει δοθεί
αυτή η άδεια και δε γνωρίζω αν αυτό συμβαίνει επειδή ορι-
σμένοι καταστηματάρχες δεν έχουν εξοφλήσει υποχρεώ-
σεις τους προς το Δήμο. 

Όμως μία τέτοια τακτική, αν πράγματι συμβαίνει, δε συνά-
δει με τη λειτουργία του Δήμου και πρέπει άμεσα να απο-
κατασταθεί. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβεβαιωθεί
αυτό που ακούγεται από πολλούς, ότι ο Δήμος με τον
τρόπο αυτό δείχνει να “εκβιάζει” τους καταστηματάρχες.

Αν ο Δήμος ήθελε προηγουμένως να τακτοποιηθούν οι οφει-

λές των επιχειρήσεων και μετά να δώσει τις απαραίτητες

άδειες, τότε κακώς κυρία Πρόεδρε προωθήσατε παρόμοιες ει-

σηγήσεις στο Συμβούλιο και έτσι όλοι εμείς που ψηφίσαμε θε-

τικά, να είμαστε εκτεθειμένοι στην κοινή γνώμη και στα

διάφορα επικριτικά σχόλια που ακούγονται».

Ζητάει δε να ενεργήσει η πρόεδρος ώστε να αποκαταστα-

θεί αυτή η εκκρεμότητα για να σταματήσει και η διάδοση

των όποιων φημών.

3. Διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων

Το θέμα της άναρχης βοσκής που πραγματοποιείται σε κα-

τοικημένους τόπους και συγκεκριμένα στην περιοχή του

Χερώματος είχε θέσει προ ημερησίας η σύμβουλος και

είχε δηλώσει η πρόεδρος ότι θα μεριμνήσει αφού έχει την

αρμοδιότητα αυτή το τοπικό συμβούλιο (Άρθρο 83 του Ν.

3852/2010). Επίσης όπως σημειώνει το έθεσε εις γνώσιν,

προφορικά, και στον αρμόδιο Αντιδημαρχο Βάρης Ελ. Αρ-

γυρουδάκη, αλλά δεν έχει δει να γίνεται κάτι. Τουναντίον

όπως σημειώνει η βόσκηση έχει λάβει τεράστιες διαστά-

σεις ιδιαίτερα στην περιοχή του Χερώματος.

―――――――――――――――――――――――――――
ΚΑΤΑ ΤΩΝ:

―――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔ/ΣΙΑΣ
―――――――――――――――――――――――――――

1 567Α ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2 567 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3 566 ΜΠΑΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4 566Α ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
5 566Α ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
6 566Α ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
7 650 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8 651 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9 651 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
10 652 ΜΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
11 652 ΜΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12 653 ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
13 654 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14 655 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
15 656 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16 657 ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
17 658 ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
18 659 ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
19 660 ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
20 661 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
21 661 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22 662 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
23 662 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24 663 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ
25 664 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
26 664 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
27 665 ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
28 666 ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

29 667 ΦΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
30 668 ΔΑΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
31 669 ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
32 669 ΦΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
33 670 ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
34 671 ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
35 672 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
36 673 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
37 673 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
38 674 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
39 674 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
40 675 ΠΑΤΣΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
41 676 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
42 677 ΖΗΛΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
43 678 ΔΑΡΑΜΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
44 679 ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
45 680 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
46 681 ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ
47 682 ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
48 682 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
49 682 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
50 683 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
51 684 ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
52 684 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
53 685 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
54 686 ΒΑΡΟΥΧΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ
55 686 ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
56 686 ΚΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
57 687 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ
58 688 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
59 688 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
60 689 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
61 690 ΜΠΕΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
62 691 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

63 692 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
64 692 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
65 692 ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
66 694 ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
67 697 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
68 698 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ
69 699 ΜΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
70 699 ΜΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
71 700 ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
72 700 ΓΡΙΒΑ ΠΑΓΩΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
73 701 ΦΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
74 702 ΔΑΒΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΠΙΡΙΔΩΝΟΣ
75 703 ΦΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
76 704 ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 
77 704 ΓΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
78 704 ΓΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
79 705 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
80 706 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
81 707 ΤΣΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
82 708 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
83 708 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
84 709 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
85 709 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
86 710 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
87 711 ΜΑΡΑΖΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ του ΟΡΑΤΙΟΥ
88 712 ΜΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
89 712 ΜΠΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
90 713 Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ
91 714 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
92 714 ΤΣΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
93 715 ΤΣΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
94 719 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
95 719 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
96 719 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
97 719 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΚΗ ΝΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

απάντων φερομένων ιδιοκτητών των υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών
__________

Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι η Περι-
φέρεια Αττικής με την από 1-4-2011 και με ΓΑΚ 78109/2011 αίτησή της
ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της οποίας δικάσιμος ορί-
στηκε η  8η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ., ζητά με τη
διαδικασία των απαλλοτριώσεων και ειδικότερα του ν. 653/77 «περί υπο-
χρεώσεων των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν εθνικών οδών… και
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και του ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστι-
κών Απαλλοτριώσεων) τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζη-
μίωσης των ως άνω ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου
περιοχή του Δήμου Σπάτων και την εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αρ-
τέμιδος, και απεικονίζονται με κλίμακα 1:500 στις με αριθμ. T.3.12 και
T.3.13 πινακίδες στα από Ιούνιο 2009 κτηματολογικά διαγράμματα και τον
αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α
Ανατολικής Αττικής, τα οποία συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό
Ευθ. Κωνσταντίνου, ελέγχθηκαν από τον επιβλέποντα τοπογράφο μηχα-
νικό της ως άνω Δ/νσης Γ. Σπυράντη, θεωρήθηκαν από την Προϊσταμένη
του Τμήματος Μελετών Τερέζα Αφραταίου και εγκρίθηκαν από τη Δ/ντρια
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ιωάννα Δρομάζου, στις 21.9.2009.

Ειδικότερα, η αίτηση αφορά την εφαρμογή της εγκριθείσας με το από
13.4.1989 ΠΔ (ΦΕΚ 298 Δ΄/17.5.1989) πολεοδομικής μελέτης των πολεο-
δομικών ενοτήτων 7, 8 και 9 περιοχής δεύτερης κατοικίας της κοινότητας
Αρτέμιδας Ν. Αττικής, με την οποία (πολεοδομική μελέτη) κηρύχθηκε η
απαλλοτρίωση των εν λόγω ιδιοκτησιών, για τη «Βελτίωση Γεωμετρικών
Στοιχείων και χάραξης της Επαρχιακής Οδού 40: Παιανία-Σπάτα-Λούτσα
(Νομαρχία Ανατολικής Αττικής), στο Τμήμα Σπάτα-Λούτσα, στα ΟΤ Γ1244,
Γ1245, Γ1246, Γ1247, Γ1239, Γ1238, Γ1237, Γ1235 στην οδό Σπάτων-Λού-
τσας και έναντι αυτών, καθώς και περιμετρικά του Κ.Χ. Γ1226, στο Δήμο
Αρτέμιδος». Η εν λόγω εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης επισπεύδε-
ται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ12/32313/27.4.2009 απόφασης του Υφυπουρ-
γού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 885 Β΄/12.5.2009), με την οποία η εφαρμογή
χαρακτηρίστηκε ως κατεπείγουσας ανάγκης.

Με την αίτησή της η Περιφέρεια Αττικής ζητά ως διάδοχος κατ’ άρ. 283
παρ. 2 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) της Ν.Α Ανατολικής
Αττικής, της οποίας τον προϋπολογισμό βαρύνει η σχετική δαπάνη και ως

εκ του νόμου υπόχρεη για την καταβολή της αποζημίωσης, να καθοριστεί
η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημιώσεως των ιδιοκτησιών στην αντικει-
μενική τους αξία, καθόσον η ένδικη απαλλοτρίωση αφορά σε περιοχή
όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της
αξίας των ακινήτων, όπως αυτή προκύπτει από την από 20.4.2011 έκθεση
εκτίμησης του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Ατ-
τικής, και ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:
για τα ακίνητα της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου Σπάτων:
- αυτά που εμφανίζονται με αριθμό ιδιοκτησίας 567Α (α/α 1 στους καθών),
567 (α/α 2 στους καθών), 566 (α/α 3 στους καθών) και 566Α  (α/α 4-6 στους
καθών) σε 13,97 € /τ.μ
- αυτά που εμφανίζονται με αριθμό ιδιοκτησίας 650-681(α/α 7-46 στους
καθών) σε 23,01 € /τ.μ
για τα ακίνητα της εντός σχεδίου περιοχής του Δήμου Αρτέμιδος:
- αυτά που εμφανίζονται με αριθμό ιδιοκτησίας 682 έως και 692 (α/α 47-65
στους καθών), 694 (α/α 66 στους καθών), 697 έως και 705 (α/α 67-79
στους καθών), 708 (α/α 82,83 στους καθών), 710 έως και 715 (α/α 86-93
στους καθών) και 719 σε 91,00 € /τ.μ (α/α 94-97 στους καθών)
- αυτό που εμφανίζεται με αριθμό ιδιοκτησίας 706 (α/α 80 στους καθών)
σε 82,51 € /τ.μ 
- αυτό που εμφανίζεται με αριθμό ιδιοκτησίας 707 (α/α 81 στους καθών)
σε 87,85 € /τ.μ
- αυτό που εμφανίζεται με αριθμό ιδιοκτησίας 709 (α/α 84, 85 στους
καθών) σε 90,56 € /τ.μ.

Η αίτηση τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 5 παρ. 6 γ
του ν. 653/1977 στους πίνακες δημοσιεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών,
του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος Ν. Αττικής και της Δημοτικής Ενότητας Αρ-
τέμιδος του ίδιου ανωτέρω Δήμου, όπως αποδεικνύεται από τις από
7.6.2011 Εκθέσεις Τοιχοκόλλησης των αρμοδίων υπαλλήλων αυτών.

Ειδοποιούνται, οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτη-
σης της Περιφέρειας Αττικής, την Παρασκευή, 8-7-2011, ημέρα και ώρα
9.00 π.μ. στο Μον/λές Πρωτοδικείο Αθηνών (κτ. 6, αιθ. 10), διαφορετικά
αυτή θα γίνει ερήμην τους. 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011
Ο νομικός σύμβουλος
Φώτης Χατζηφώτης

Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΉΡΕΣΙΑ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  -  ΚΛΗΣΗ
Του ΝΠΔΔ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», Περι-
φερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νό-
μιμα εκπροσωπείται

Επισημάνσεις προβλημάτων και παραλείψεων στη Δημοτική Κοινότητα Βάρης
από τη σύμβουλο Αννα Αποστολοπούλου
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Η Κεντρική Επιτροπή Κατα-

σκηνώσεων του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων αποφάσισε τη λει-

τουργία Παιδικών Κατασκη-

νώσεων στο Σούνιο Αττικής.

Η διαμονή των παιδιών θα

είναι εντελώς δωρεάν,

εκτός των εξόδων μετακίνη-

σης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

παιδιά υπαλλήλων του

Υ.Α.Α.Τ., καθώς και αγροτών

(γεωργών, κτηνοτρόφων,

δασεργατών και ψαράδων),

ηλικίας 7-15 ετών.  

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό γέννησης

2. Ιατρική γνωμάτευση

3. Βεβαίωση αγροτικής ιδιό-

τητας

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα

πρέπει να υποβληθούν μέχρι

και τις 22/6 για την κατασκη-

νωτική περίοδο από 22 /7

έως 08/8 (παιδιά 7-12 ετών)

και μέχρι τις 08/7 για την κα-

τασκηνωτική περίοδο από

08/8 έως 26/8 (παιδιά 13-15

ετών).

Στις κατασκηνώσεις θα απα-

σχοληθούν και Ομαδάρχες

(16-18 ετών),  παλαιά στε-

λέχη των κατασκηνώσεων,

παιδιά υπαλλήλων ή αγρο-

τών και Κοινοτάρχες (19-24

ετών) πτυχιούχοι Παιδαγω-

γικών Τμημάτων Πανεπιστη-

μιακών Σχολών ή

Γυμναστικής Ακαδημίας και

άλλων σχολών, καθώς και

άτομα που έχουν αποφοιτή-

σει από τη Σχολή Στελεχών

Κατασκηνώσεων ή παλαιοί

κατασκηνωτές που έχουν

διακριθεί για τις ικανότητες

τους, σύμφωνα, με το άρθρο

14 του Κανονισμού Λειτουρ-

γίας των Κατασκηνώσεων. 

Για όλες τις περιόδους, θα

γίνονται δεκτές αιτήσεις

ομαδαρχών-κοινοταρχών. Η

επιλογή θα γίνεται από την

Κ.Ε.Κ. ανάλογα με τις ανάγ-

κες κάθε περιόδου. 

Αιτήσεις και πληροφορίες

στην Κεντρική Επιτροπή

Κατασκηνώσεων του

Υ.Α.Α.Τ. στο τηλέφωνο 210

212 50 35 (διεύθυνση Με-

νάνδρου 22,  Τ.Κ. 101 10,

Αθήνα).

Παιδικές

κατασκηνώσεις 

στο Σούνιο
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Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.

2, 3 του Συντάγματος όπως

δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 102

Α´/2.6.2008, "Θεμέλιο του
πολιτεύματος είναι η λαϊκή
κυριαρχία".
3. "Ολες οι εξουσίες πηγά-
ζουν από το Λαό, υπάρχουν
υπέρ αυτού και του Εθνους
και ασκούνται όπως ορίζει το
Σύνταγμα". Η παρ. 2 του άρ-

θρου 1 του Συντάγματος, το-

νίζει προς κάθε κατεύθυνση,

ότι δεν αρκεί να τηρούνται
τυπικά, οι διαδικαστικοί μη-
χανισμοί της κοινοβουλευτι-
κής δημοκρατίας, εάν και εφ

όσον η αληθινή πραγμάτωση,

καθημερινά, της λαΪκής κυ-

ριαρχίας, υπονομεύεται, νο-
θεύεται, ή χειραγωγείται, με

διάφορες αυταρχικές μεθο-

δεύσεις, ούτε αρκεί ακόμα η

τυπική, ή μεταφυσική ανα-

γωγή όλων των εξουσιών στο

Λαό ως πηγή τους, κατά τους

ορισμούς της παρ. 3, εάν ο
Λαός δεν είναι πραγματικά
κυρίαρχος. Είναι χαρακτηρι-

στική η διατύπωση της παρ. 3

του άρθ. 120 του Σ, κατά την

οποία "ο σφετερισμός, με

οποιοδήποτε τρόπο, της λαϊ-

κής κυριαρχίας και των εξου-

σιών που απορρέουν από

αυτήν διώκεται μόλις αποκα-

τασταθεί η νόμιμη εξουσία,

οπότε αρχίζει και η παρα-

γραφή του εγκλήματος”.

Ο τονισμός στην παρ. 3 του

άρθρου 1 του Σ. Ότι όλες οι

εξουσίες υπάρχουν όχι μόνον

υπέρ του Λαού, αλλά και του

Εθνους, είναι σαφές ότι ως

Λαό μεν εννοεί τους Ελληνες

πολίτες, ως Εθνος δε εννοεί,

όλους τους Ελληνες κατά το

γένος. (ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Βελισ-

σάριος Καράκωστας, Επ. Πρό-

εδρος Εφετών Δ.Δ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 45 εδ.

α´ του Συντάγματος, "ο Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας είναι

ο αρχηγός των Ενόπλων Δυ-

νάμεων της Χώρας, που τη δι-

οίκηση τους ασκεί η

Κυβέρνηση, όπως ο νόμος

ορίζει". Σύμφωνα με τις ως

άνω συνταγματικά κατοχυ-

ρωμένες, και θεσμοθετημέ-

νες αρμοδιότητες του

Προέδρου της Δημοκρατίας,

επισημαίνουμε προς όλους

τους συναρμόδιους και υπευ-

θύνους τα εξής:

Ενώ στις έως τώρα εγκυκλί-

ους που καθορίζουν τις προ-

ϋποθέσεις δια την εισαγωγή

μαθητών στα ανώτατα στρα-

τιωτικά ιδρύματα, υπήρχε η

προϋπόθεσις του ελληνικού

γένους, εν τούτοις από το

2011, η προϋπόθεσις η οποία

αποτελεί αναγκαία συνθήκη,

δια την πλήρωση του άρθρου

1 του Γενικού Κανονισμού

Υπηρεσίας στο Στρατό, ήτοι

την εξασφάλιση της άμυνας

της Χώρας, την υπεράσπιση

της Εθνικής μας ανεξαρτη-

σίας και της εδαφικής ακεραι-

ότητας της Πατρίδας μας,

κατόπιν απαράδεκτων πα-

ρεμβάσεων, καινοφανών σε

μας τους Έλληνες και δη

τους από ημάς στρατιωτι-

κούς έπαυσε να υπάρχει. Η

κατάργηση της προϋποθέ-

σεως αυτής, θα οδηγήσει

στην ελεύθερη είσοδο ατό-

μων που δεν είναι Έλληνες

στο γένος, που έλαβαν για

γνωστούς παλαιοπολιτικούς

λόγους την ελληνική υπη-

κοότητα, και μάλιστα προσω-

ρινά, δεδομένου ότι ο νόμος

3838/2010, (ΦΕΚ Α, 49), που

στηρίζει την αντεθνική αυτή

μεθόδευση, και η οποία αντι-

βαίνει προς την παρ. 2 του

άρθρου 1 του Συντάγματος,

με την υπ αριθ. 350/2011 από-

φαση του ΣτΕ, κρίθηκε ότι οι

διατάξεις των άρθρων 1Α

παρ. 1-3 και 24 του ως άνω Ν.

3838/2010 αντίκεινται στις

ως άνω διατάξεις του Συν-

τάγματος, γεγονός το οποίον

συνάδει προς την κατά πλει-

οψηφία βούληση του Ελληνι-

κού λαού.

Επιπλέον, είναι γνωστό σε

όλους ότι η προϋπόθεσις του

ελληνικού γένους για την κα-

τάληψη ευαίσθητων θέσεων

στην ελληνική (ακόμα) Επι-

κράτεια, προβλέπεται από το

Σύνταγμα, αρχής γενομένης

από το άρθρο 31 του Συντάγ-

ματος, το οποίον ορίζει τα

εξής: "Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας μπορεί να εκλεγεί

Από την Δασκάλα με "αγάπη" 
Τη δασκάλα Χαρίκλεια Νικοπούλου την ακούσαμε όταν έκανε τον

αγώνα της στο σχολείο του Δέρειου Εβρου.  Τη χαρήκαμε μετέπειτα

σε συνεντεύξεις, για την ατόφια, ελληνική της πίστη.

Σήμερα δημοσιεύουμε εξώδικο που κατέθεσε προς κάθε αρμόδια

αρχή, η ίδια και άλλοι οκτώ πολίτες,  επισημαίνοντας την τροποποί-

ηση εγκυκλίου για την εισαγωγή μαθητών στα ανώτατα στρατιωτικά

ιδρύματα, ανοίγοντας την “κερκόπορτα” για την “εδαφική ακεραι-

ότητα της πατρίδας μας”.

Πρόσφατα βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Αργυρό Με-

τάλλιο (τάξη των ηθικών και πολιτικών επιστημων) για την προσή-

λωσή της στο καθήκον, την αυταπάρνηση και την εθνοπρεπή της

στάση κατά ατη διάρκεια της υπηρεσίας της ως δασκάλας στο Με-

γάλο Δέρειο του νομού Εβρου (2004-2008)
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ΖΗΤΕΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑ
κυρία, κάτοχος

διπλώματος

οδήγησης
Ελληνίδα, ζητάει εργα-

σία σε σπίτι για τις βοη-

θητικές εργασίες.

Ψώνια, μεταφορές κλπ.

Τηλ.: 6937897416

ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
και λοιπών χώρων, 
μόνο με τον αριθμό

Οικοδομικής
Αδειας, σε όλη την

Αττική.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. . 6977206692 

210 8954.375

Από την Δασκάλα με "αγάπη" 
όποιος είναι Έλληνας πολίτης πριν από πέντε τουλάχιστον

έτη, έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή.....".

Σύμφωνα δε με την διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 του Συν-

τάγματος, η οποία ορίζει ότι: "Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,

δεν ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που έχει ενεργήσει

κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρά μόνο για εσχάτη

προδοσία ή παραβίαση, με πρόθεση, του Συντάγματος".

Σύμφωνα με την ελληνική μας συνείδηση, το άρθρο 120 του

Συντάγματος, αλλά και το άρθρο 3 του Στρατιωτικού Κανονι-

σμού 20-1 (όρκος Στρατιωτικών), σας ενημερώνουμε ότι, οποι-

αδήποτε υπογραφή σας επιτρέψει την αντισυνταγματική,

εθνομηδενιστική και αντεθνική είσοδο μη Ελλήνων στο γένος

στα στρατιωτικά ιδρύματα, θα επιφέρει κάθε νόμιμη και δί-

καιη πράξη, που θα έχει σαν στόχο να λογοδοτήσετε, στις αρ-

μόδιες ελληνικές αρχές, για πράξεις που αφορούν μείωση,

περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας του γένους των Ελλήνων,

καθώς και γιατί, η εν λόγω πράξη μελλοντικά οδηγεί με ακρί-

βεια στην απώλεια εδαφικής κυριαρχίας, και στοιχειοθετεί

την πράξη της εσχάτης προδοσίας. Είμεθα σίγουροι, ότι πράτ-

τοντας κατά συνείδηση θα τιμήσετε τον όρκο σας, και θα δια-

φυλάξετε το γένος των Ελλήνων από οποιανδήποτε ύπουλη

νομικίστικη μεθόδευση, η οποία ως στόχο έχει την μείωση του

από τους προαιωνίους εχθρούς του.

Επειδή κατ άρθρο 50 του Συντάγματος, "Ο Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας, δεν έχει άλλες αρμοδιότητες παρά μόνον όσες του

απονέμουν ρητά το Σύνταγμα και οι νόμοι που είναι σύμφωνοι

με αυτό".

Επειδή Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, γνω-

ρίζετε ότι η εισαγωγή αλλοδαπών αγνώστου, απροσδιορίστου

εθνικότητος και φυλής, είναι αντίθετη προς την λαϊκή κυριαρ-

χία, και την εκπεφρασμένη ποικιλοτρόπως βούληση του Ελ-

ληνικού λαού,

Σας καλούμε να υπερασπιστείτε τις Ενοπλες Δυνάμεις της πα-

τρίδος μας, των οποίων κατ' επιταγή του Συντάγματος προ-

ϊστασθε καθώς και το ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, και πιστεύουμε

ότι θα το πράξετε.

Προς διασαφήνιση των όρων, σας επισημαίνω ότι το γένος

είναι φυσική πραγματικότης και δεν ταυτίζεται με την υπη-

κοότητα που είναι κάτι που αλλάζει.

Επισημαίνω προς τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων,

προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, ότι η υπογραφή

τους δεν αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο, αλλά απόδειξη της

αποδοχής και της συμφωνίας των, προς το ανοσιούργημα της

εισόδου αλλογενών εις τις στρατιωτικές σχολές.

Επειδή σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 120 παρ. 2 του Συν-

τάγματος, ορίζονται τα κάτωθι: "Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και

τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πα-

τρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων

των Ελλήνων", ως επίσης κατά την παρ. 3 του ιδίου άρθρου 120

του Συντάγματος, ορίζεται ότι: "Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε

τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν

από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε

αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος".

Επιπλέον σύμφωνα με τον ΣΚ 20-2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΡΘΡΟ 5: "Ο

διοικητής είναι υπεύθυνος για παν ότι πράττει ή παραλείπει να

πράξει"

Κατόπιν των ως άνω ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗΝ

ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΘΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ, η εφαρ-

μογή της οποία συνεπιφέρει την ενεργοποίηση του άρθρου

120 παρ. 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία: "Η τή-

ρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελ-

λήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με

κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει

με τη βία".

ΑΔΑ: 4Α3ΚΩΞΚ-Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 14/6/2011

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 20766

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 27η Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.,

θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την “προμήθεια υλικών εξαρ-

τημάτων άρδευσης” συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ είκοσι

εννιά χιλιάδες οκτακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι τρία λεπτά

(29.805,23€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 Γέρα-

κας Τ.Κ. 15344) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά εγ-

γυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 1.490,26€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

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

ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μ. Κακουλάκη) τηλ. 210

6604.617).

Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν

τον προμηθευτή.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

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

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ -

ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004
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. . . γ ια την υγειά μας

ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΒΙΤΑΜΙΝΗ D KAI ΜΕΙΩΣΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ
Το ασβέστιο και η βιταμίνη D βοηθούν στη δίαιτα για

απώλεια βάρους και μειώνουν τη χοληστερόλη. Σκέφτε-

στε να κάνετε δίαιτα για να χάσετε βάρος ή να μει-

ώσετε τη χοληστερόλη σας; 

Η ικανοποιητική λήψη ασβεστίου και βιταμίνης D κατά

τη διάρκεια δίαιτας βοηθά στην απώλεια βάρους, βελ-

τιώνει τα επίπεδα κακής χοληστερόλης μειώνοντας

έτσι τον κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η σχέση ασβεστίου και παχυσαρκίας ενδιαφέρει τους

ερευνητές. Το 2003 έρευνα έδειξε ότι σε ανθρώπους

με χαμηλή ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου, υπάρχουν

ψηλότερο ποσοστό λίπους σώματος, μεγαλύτερη

διάμετρος μέσης (σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για

καρδιακή πάθηση, έμφραγμα) και ψηλότερα επίπεδα

αίματος κακής χοληστερόλης LDL από ανθρώπους

που έχουν μέτρια έως κανονική ημερήσια πρόσληψη

ασβεστίου. Άλλη μελέτη διάρκειας 6 ετών, έδειξε ότι

άτομα με χαμηλή ημερήσια κατανάλωση γαλακτοκο-

μικών προϊόντων, κερδίζουν κιλά, αυξάνεται το πο-

σοστό λίπους του σώματος και η περίμετρος κοιλιάς

τους.
Στο γενικό πληθυσμό πέραν του 50% των γυναικών,

λαμβάνουν καθημερινά χαμηλότερη ποσότητα ασβεστίου

από όσο χρειάζεται. Στους υπέρβαρους και παχύσαρ-

κους, παρατηρείται συχνά χαμηλή πρόσληψη ασβε-

στίου. Το θέμα εξετάστηκε από Καναδούς γιατρούς

σε παχύσαρκες γυναίκες (δείκτης μάζας σώματος με-

γαλύτερος από 30). Οι γυναίκες ακολούθησαν δίαιτα

με μείωση πρόσληψης θερμίδων για 15 εβδομάδες.

Οι γιατροί χορήγησαν στις γυναίκες εικονικό φάρ-

μακο ή 1200mg ασβεστίου με βιταμίνη D η οποία δι-

ευκολύνει την απορρόφηση ασβεστίου από το έν-

τερο.
Τα ευρήματα έδειξαν ότι η καθημερινή λήψη ασβεστίου και

βιταμίνης D, σχετίζεται με μεγαλύτερη πτώση της κακής

χοληστερόλης LDL και μεγαλύτερη αύξηση της καλής

χοληστερόλης HDL. Αυτό δείχνει ότι σε γυναίκες με

χαμηλή ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου, πιθανόν τα

συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D, να μει-

ώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων όπως

συμβαίνει και στις γυναίκες που κάνουν δίαιτα. 
Είναι σημαντικό να βεβαιωνόμαστε ότι κάθε μέρα αυτά

που τρώμε ή πίνουμε, περιέχουν τις απαραίτητες για τον

οργανισμό μας ποσότητες ασβεστίου.

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι εξαίρετη πηγή

ασβεστίου, αλλά γίνεται εισήγηση για προτίμηση

προϊόντων χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπη για κα-

λύτερο έλεγχο των λιπιδίων αίματος (χοληστερόλη

και τριγλυκερίδια). 

Ειρήνη Καραμπά

Διατροφολόγος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Διεύθυνση 6ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη
Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Χώρα Ελλάδα, Σημεία επαφής 1) Διεύθυνση Συμβάσεων
2) Κεντρικό Πρωτόκολλο, Τηλέφωνο: 2310-470448, 2310-470200 Φαξ: 2310-
470297, 2310-475936, e-mail: eoae@egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 1
Τεχνικές προδιαγραφές & συμπληρωματικά έγγραφα από: Προαναφερόμενο ση-
μείο επαφής 1
Προσφορές αποστέλλονται: Προαναφερόμενο σημείο επαφής 2
ΤΜΗΜΑ II:    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1.1) ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «Περιφέρεια Αττι-
κής - Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του
κεντρικού τμήματος της Ανατολικής Αττικής του Νομού Αττικής».
II.1.2) Κύριος τόπος παροχής: GR - Oδικό δίκτυο Νομού Αττικής.
II.1.3) H Προκήρυξη αφορά: Δημόσια Σύμβαση
II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις: Ναι
II.1.8) Κατανομή σε τμήματα: Όχι
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 100.000 Ευρώ
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι
ΙΙ.3) Διάρκεια της σύμβασης : 112 ημέρες
ΤΜΗΜΑ IΙI:  ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Απαιτείται εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, ποσού 2.000 €. Για την υπογραφή της σύμ-
βασης θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 5.000 €, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.
ΙΙΙ.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Σε περίπτωση σύμπραξης και κοινοπραξίας ισχύει
το άρθρο 20 του ν.3316/ΦΕΚ Α΄ 42/22-02-2005.
ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Όχι 
ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομέ-
νων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μη-
τρώα: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κ/ξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα
ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κ/ξιών):
1. είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών

Μελετών του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 και διαθέτουν πτυχίο της κατηγο-
ρίας 10 (μελέτες συγκοινωνιακών έργων) Γ΄ τάξης, ή

2. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν υπο-
γράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμ-
πορίου που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε κατηγορίες μελετών και τάξεις αντί-

στοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 1, ή
3. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα

των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία
για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγ-
γεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ
της Οδηγίας 2004/ 18/ ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και δια-
θέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο
Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυ-
ναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών της ανωτέρω παρα-
γράφου 1, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, τουλάχιστον το παρακάτω:

- ένα (1) μελετητή με δωδεκαετή εμπειρία σε μελέτες συγκοινωνιακών έργων.
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πλη-
ρούνται οι απαιτήσεις:
Τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της
προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικα-
σίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΙΙΙ.2.3) Τεχνική Ικανότητα
Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πλη-
ρούνται οι απαιτήσεις:
Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας» που δια-
τίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) απαιτούμενων προσόντων: Να διατίθεται τουλάχιστον
το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό στην ομάδα μελέτης:
Ι. Ένας (1) μηχανικός με δωδεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτες συγκοι-

νωνιακών έργων που θα είναι ο Συντονιστής της Ομάδας Μελέτης.
ΙΙ. Ένας (1) μηχανικός με οκταετή τουλάχιστον εμπειρία σε Μελέτες συγκοινω-

νιακών έργων και οδοποιίας. 
ΙΙΙ. Ένας (1) μηχανικός με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε τοπογραφικές απο-

τυπώσεις καθώς και εμπειρία στη χρήση συστήματος GPS.
Δύο (2) μηχανικούς με τετραετή τουλάχιστον εμπειρία σε Μελέτες Συγκοινωνια-

κών έργων.
Η ομάδα μελέτης θα διαθέτει επίσης έναν μηχανικό (εκ των πέντε μελών της),
που θα έχει εμπειρία σε εφαρμογές με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
(GIS).
ΙΙΙ.2.4) Παραχωρούμενες κατ΄ αποκλειστικότητα συμβάσεις: Όχι
IΙI.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΙΙΙ.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική
τάξη: Ναι
Σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Ο Κανονισμός ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και ανάθεσης και εκτέλεσης
έργων της Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” (Απόφαση
Δ17α/10/59/ΦΝ.393/10-07-96), όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, καθώς και η
Οδηγία 2004/18/ΕΚ
ΙΙΙ.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελμα-
τικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της
σύμβασης: Ναι  
ΤΜΗΜΑ IV:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμ-
φωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής Διαδι-

κασίας» που διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
5046
IV.3.2) Προηγούμενη δημοσίευση που αφορά στην ίδια σύμβαση: Όχι
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγ-
γράφων
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγ-
γραφα: 08/07/2011 ώρα 16:00
Έγγραφα με πληρωμή: Ναι       Τιμή: Δέκα (10)      Νόμισμα: Ευρώ 
Όροι και μέθοδοι πληρωμής: Μετρητά ή επιταγή στο όνομα της Αναθέτουσας
Αρχής
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς διατίθεται δωρεάν
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και όροι για το άνοιγμα
των προσφορών: 18/07/2011, ώρα 11:00, Τόπος: Διεύθυνση όπως στο Ι.1
IV.3.6) Γλώσσα (-ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αί-
τηση συμμετοχής: Ελληνική
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 210
ημέρες από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1)   Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι 
VI.2)    Σχετίζεται η σύμβαση με πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Κοινοτικά
Ταμεία: Ναι Πρόγραμμα: Η μελέτη προβλέπεται να ενταχθεί στο Ε.Π. “Ενίσχυση
Προσπελασιμότητας 2007-2013” και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
VI.3)  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τα τεύχη δημοπράτησης ή το αντικείμενο των υπηρεσιών. Τυχόν ερωτή-
σεις υποβάλλονται γραπτώς στη διεύθυνση που δίνεται παραπάνω, το αργότερο
μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο
των τευχών δημοπράτησης που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.egnatia.eu, στην περιοχή ΝΕΑ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, και να εκτυπώσουν το
έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από την παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση
ή να το προμηθευτούν δωρεάν από την Εταιρεία όπως ορίζεται στις παραγράφους
Ι.1 και IV.3.3 της παρούσας, το οποίο θα συμπληρώσουν.
VI.4)     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1)  Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Διεύθυνση και άλλα
στοιχεία όπως στο Ι.1
VΙ.4.2)  Υποβολή προσφυγών - Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ημερομηνία(-
ες) υποβολής προσφυγών: Γίνεται σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου ο εν-
διαφερόμενος έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή
παράλειψης. Για τις πράξεις που ορίζονται στο τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής Δια-
δικασίας», σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από της ανακοινώσεως τους, σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος αυτό.
VI.4.3)  Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με
την υποβολή προσφυγών: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1
VI.5)    Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 03/06/2011.

Σωτήριος Νούσης
Τομεάρχης Εκτέλεσης Έργων
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Ο Αθλητικός Οργανισμός «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ» της Ιεράς Μη-

τροπόλεως Γλυφάδας διοργάνωσε για 8η συνεχή χρονιά, Ημε-

ρίδα Στίβου για τα παιδιά των Κατηχητικών Συνάξεων, στο 6ο

Δημοτικό Γυμναστήριο Γλυφάδας (13  Ιουνίου). 

Πάνω από 100 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, όλων των Κα-

τηχητικών Βαθμίδων, διαγωνίσθηκαν, στα παρακάτω αθλή-

ματα:

α) 60μ. αγοριών και κοριτσιών του Δημοτικού, β) 100μ αγο-

ριών και κοριτσιών  Γυμνασίου, Λυκείου και Αποφοίτων, γ)

Μήκος Αγοριών και Κοριτσιών Δημοτικού-Γυμνασίου-

Λυκείου, δ) Μπαλάκι για αγόρια και κορίτσια δημοτικού και

γυμνασίου, στ.) Άλμα εις Ύψος για αγόρια κορίτσια Δημο-

τικού-Γυμνασίου-Λυκείου-Αποφοίτων, ζ) 500 μέτρα αγο-

ριών Λυκείου και Αποφοίτων  και τέλος η)  Σκυταλοδρομίες

για αγόρια και κορίτσια Γυμνασίου και Λυκείου.

Οι Κριτές σε όλα τα αθλήματα, ήταν διορισμένοι, από το

ΣΕΓΑΣ. Τις απονομές στους νικητές, έκανε ο Σεβασμιώτα-

τος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος, ο οποίος ευχαρί-

στησε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους, τους γονείς,

την επιτροπή Νεότητος, τους Κριτές του ΣΕΓΑΣ, το Δήμο

Γλυφάδας, για την παραχώρηση του Γυμναστηρίου, τον

Γ.Σ. Γλυφάδας, για την αμέριστη συμπαράσταση στη διε-

ξαγωγή των αγώνων, ως και όλους τους θεατές που πα-

ρευρέθηκαν σε αυτούς.

Μετά τη λήξη του προγράμματος και των απονομών, προ-

σφέρθηκε το απαραίτητο κέρασμα και με την ευχή να είναι

όλοι παρόντες στους τελικούς των Πρωταθλημάτων ποδο-

σφαίρου, θα διεξαχθούν στις 21/6/2011 στο Αθλητικό Κέν-

τρο του Αγίου Κοσμά.

Ημερίδα Στίβου για τα παιδιά των Κατηχητικών Συνάξεων
από την Μητρόπολη Γλυφάδας

Ο Μητροπολίτης κ. Παύλος ανάμεσα στα παιδιά

Μεγάλη η συμμετοχή των παιδιών στην ημερίδα στίβου της Μητρόπολης.

2ο Φεστιβάλ Τένις  

& Ποδηλατοδρομία στο Κορωπί
Το 2ο Φεστιβάλ Τένις για παιδιά 5-12 ετών πραγματοποιήθηκε στο Κορωπί από

τον Ομιλο Αντισφαίρισης Κορωπίου (4 και 5 Ιουνίου). Στο διήμερο αυτό συμμε-

τείχαν περισσότεροι από 100 αθλητές από τους ομίλους  του Κουβαρά, της Σα-

ρωνίδας, του Λαγονησίου, της Κηφισιάς και του Κορωπίου. Τα παιδιά

αγωνίστηκαν, διασκέδασαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους και πρόσφεραν ένα ευχά-

ριστο θέαμα σε όλους τους παρευρισκόμενους κάνοντας τη διοργάνωση αυτή

μια πραγματική γιορτή του τένις. 

Στους αθλητές απονεμήθηκαν μετάλλια και τιμητικά διπλώματα, ενώ κληρώθη-

καν πολλά δώρα. Στη λήξη του φεστιβάλ οι συμμετέχοντες αποχαιρετίστηκαν με

την προσμονή μιας παρόμοιας συνάντησης στο άμεσο μέλλον.

Από την Πλατεία Αγάλματος ξεκίνησαν λίγο μετά τις 7 μ.μ. μια μεγάλη ομάδα

ποδηλατιστών, από όλες τις ηλικίες, για μια απολαυστική βόλτα στην πόλη. Οι

δρόμοι πλημμύρισαν για πάνω από μισή ώρα από τη μεγάλη αυτή παρέα, που ανα-

νέωσε το ραντεβού της για την πρώτη Κυριακή του επόμενου μήνα.

Πληροφορίες μπορεί να πάρει κανείς στα τηλέφωνα: 2106620329 και 6977080795

καθώς και στο facebook (koropi tennis club).

Ο ΑΟ Ελληνικού στα αγόρια
και ο ΑΟΣ Τελαμών στα κορί-
τσια, αναδείχτηκαν πρωταθλη-
τές Ελλάδος στο ομαδικό
Παμπαίδων/Παγκορασίδων.
Και τα δυο Σωματεία έφτασαν
πρώτη φορά στο τίτλο επικρα-
τώντας σε συναρπαστικούς τε-
λικούς, που και οι δυο κρίθηκαν
στο φινάλε, δηλαδή στο διπλό
του πέμπτου αγώνα.
Στον τελικό των κοριτσιών ο
Τελαμώνας βρέθηκε μπροστά
στο σκορ απέναντι στην ομάδα

της Βούλας ΑΣ Πρωταθλητής
με 1-0 και 2-1 και ισοφαρίστηκε
δυο φορές με ισάριθμες νίκες
της Ισαμπάλογλου. Στο διπλό η
ομάδα της Σαλαμίνας επικρά-
τησε και με νίκη 3-2 έφτασε
στο χρυσό μετάλλιο, ενώ η
ομάδα της Βούλας περιορί-
στηκε στο αργυρό.
Την ομάδα της Βούλας αποτέ-
λεσαν οι αθλήτριες Ισαμπάλο-
γλου Ιφιγένεια, Φίσερ Έλλη,

Πεχλιβανίδη Φοίβη και Λύτρα
Ελένη.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τις
δυο προηγούμενες χρονιές η
Βούλα είχε κατακτήσει το πρω-
τάθλημα, αλλά για λεπτομέ-
ρειες δεν μπόρεσε να το
κατακτήσει για Τρίτη συνεχό-
μενη χρονιά.
Στα παιχνίδια της τελικής
φάσης του ομαδικού δημιουρ-
γήθηκε πολύ όμορφη ατμό-
σφαιρα με τις εκδηλώσεις
αθλητών, γονέων και φίλων

του αθλήματος. 
Το πιο … ένθερμο κοινό είχαν
ο Καρέας και ο Πρωταθλητής
και η εικόνα ήταν πραγματικά
εξαιρετική ειδικά για τα παιδιά,
που είχαν την καλύτερη συμ-
παράσταση στις προσπάθειές
τους.
Αλλά και  στα ατομικά αγωνί-
σματα, παρά τις πολύ άσχημες
κληρώσεις, το πινγκ-πονγκ της
Βούλας διακρίθηκε.

Στα ατομικά αγωνίσματα ο Γε-
νεράλης έφτασε στους 16 και
εκεί αντιμετώπισε το πρώτο
φαβορί από το οποίο έχασε
πολύ δύσκολα.
Στους 16 έφτασε και η Ισαμπά-
λογλου, η οποία δεν μπόρεσε
να ξεπεράσει το εμπόδιο της
Αδριανού χάνοντας με 3-0, την
οποία είχε κερδίσει στα ομα-
δικά με 3-2.
Η Φίσερ έφτασε στις 8 και απο-
κλείστηκε από τα ημιτελικά χά-
νοντας πολύ δύσκολα με 3-2
από τη Τζίμου.
Στα διπλά των Παγκορασίδων

η Ισαμπάλογλου με τη Φίσερ
φτάσανε μέχρι τον τελικό,
όπου έχασαν με 3-2 και έτσι
περιορίστηκαν στη δεύτερη
θέση και το ασημένιο μετάλλιο.
Την τρίτη θέση και το χάλκινο
μετάλλιο κατέκτησαν και οι Γε-
νεράλης / Παναγόπουλος στο
διπλό Παμπαίδων. Η ομάδα
Παμπαίδων  του ΑΟ Άρης 2006,
που για πρώτη φορά είχε προ-
κριθεί στην τελική φάση αυτού
του πρωταθλήματος (Καρνέ-
σης, Γενεράλης, Ψυχογυιός)
έχασαν όλα τα παιχνίδια με 3-2
και δεν κατάφεραν να φτάσουν
στους προημιτελικούς.
Πολύ καλός ο Γενεράλης ο
οποίος έκανε μόνο μια ήττα
στους ομαδικούς αυτούς αγώ-
νες και 4 νίκες.
Με τους αγώνες αυτούς ολο-
κληρώθηκε και το αγωνιστικό
πρόγραμμα 2010-’11 με τις
ομάδες της Βούλας να έχουν
πρωταγωνιστήσει σε όλα τα
πρωταθλήματα.

Παμπαίδες πρωταθλητές Ελλάδος
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Τη δημιουργία και υλοποίηση ενός αθλητικού camp για vol-

ley που να απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου-

Λυκείου διοργανώνει ο Α.Ο. Μαρκοπούλου στις

εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου στο Μαρκόπουλο,

από 27 Ιουνίου έως και 1 Ιουλίου 2011. 

Τα αγόρια και κορίτσια ηλικίας 8 έως 13 ετών θα έχουν ημε-

ρήσιο πρόγραμμα από τις 09.00 μέχρι και τις 14.00, ενώ το

camp απευθύνεται και σε κορίτσια από 14 έως 17 ετών με

ημερήσιο πρόγραμμα 17.00 μέχρι 21.00

''Πρόκειται για μια επιθυμία μας να ανοίξουμε διάπλατα τις

πόρτες του συλλόγου μας στα παιδιά της ευρύτερης πε-

ριοχής των Μεσογείων αλλά και της υπόλοιπης Αττικής σε

μια προσπάθεια να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το άθλημα

που τόσα χρόνια ως σύλλογος υπηρετούμε. Στέλνουμε ένα

μήνυμα σε όλα τους μικρούς αθλητές και τους γονείς τους,

με απόλυτο αίσθημα ευθύνης, δηλώνοντας ότι η διδασκα-

λία και εκμάθηση των βασικών τεχνικών του αθλήματος

μπορούν να συνυπάρξουν με το παιχνίδι και την διασκέ-

δαση'' μας τόνισαν οι υπεύθυνοι του πιο επιτυχημένου

αθλητικού συλλόγου στην Ανατολική Αττική,

Καθημερινή διδασκαλία των μυστικών του volley από καταξιω-

μένους προπονητές του χώρου γίνεται, με πρωτεργάτη τον

προπονητή της Γυναικείας ομάδας του ΑΟ Μαρκοπούλου και

πρώην ομοσπονδιακό της Εθνικής Ελλάδος Λυκούδη Γιώργο

(προπονητής βόλεϊ ΤΕΦΑΑ), ο οποίος θα πλαισιώνεται από

τους Γιαμαλή Δημήτριο προπονητή βόλεϊ ΤΕΦΑΑ και βοηθό

προπονητή της Γυναικείας ομάδας του ΑΟ Μαρκοπούλου, Κα-

λαρά Μαρία προπονήτρια βόλεϊ ΤΕΦΑΑ, νυν Ομοσπονδιακή

προπονήτρια (Β') της Εθνικής Κορασίδων, προπονήτρια κλιμα-

κίων ΕΣΠΑΑΑ και υπεύθυνη ανάπτυξης και ακαδημιών ΑΟ

Μαρκοπούλου καθώς και τις Πολυμερά Ιωάννα και Τσαπραλή

Χριστίνα προπονήτριες βόλεϊ ΤΕΦΑΑ και προπονήτριες ακα-

δημιών του ΑΟ Μαρκοπούλου. 

Στους συμμετέχοντες αθλητές θα παρέχονται καθημερινά

ελαφρύ γεύμα, χυμοί και νερά καθώς και αναμνηστικά

μπλουζάκια. Στον χώρο θα υπάρχει επίσης συνεχής φυσιο-

θεραπευτική κάλυψη.

Δηλώσεις καθημερινά στο κλειστό Γυμναστήριο Μαρκο-

πούλου καθώς και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 6974023334

6944417803 μέχρι την Παρασκευή 24/6/2011

ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟY 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ VOLLEY CAMP

Ο Αθλητικός Ομιλος Ανα-

γυρούς Βάρης, με το τμήμα

Στίβου, στη φετινή αγωνι-

στική περίοδο (από τον

Απρίλιο και εντεύθεν) έχει

πετύχει σημαντικές διακρί-

σεις με τέσσερις κυρίως

αθλητές του στο Διασυλλο-

γικό Πρωτάθλημα Παμπαί-

δων: 

1η θέση Κων/νος Καρακα-

ξίδης στα 600μ., με χρόνο

1.30,09 (3η καλύτερη επί-

δοση στην Ελλάδα - Πρό-

κριση για το Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα)  που θα γίνει

16-17 Ιουλίου.

1η θέση ο Γεώργιος Φωτει-

νόπουλος στον ακοντισμό,

με επίδοση 46μ. πρόκριση

για το Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα.

4η θέση η Αννα Προύζου

στα 600μ., Παγκορασίδων

Α’, με χρόνο 1.48,50.

9η θέση η Ρούλα Βλάχου

σταο100μ. με χρόνο 13,80.

Ο προπονητής της αγωνι-

στικής ομάδας Γιάννης

Κουμπούνης φιλοδοξεί ότι

στα Πανελλήνια Πρωταθλή-

ματα που θα γίνουν τον Ιού-

λιο οι αθλητές και οι

αθλήτριες του τμήματος θα

πλασαριστούν σε πολύ

καλές θέσεις με αποτέλε-

σμα το τμήμα στίβου να

ανέβει σημαντικά στη γε-

νική κατάταξη των συλλό-

γων του ΣΕΓΑΣ

πανελλήνια.

Το 1972 ιδρύθηκε στη Βουλιαγμένη η ποδοσφαιρική

ομάδα “ΔΟΞΑ Βουλιαγμένης”. Ιδρυτικά στελέχη εκείνης

της πρωτοβουλίας ήταν οι αδελφοί ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ και

ποδοσφαιριστές - στυλοβάτες αυτής της ομάδας ο ΓΡΗ-

ΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ και ο αείμνηστος ΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑ-

ΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ εξάδελφος της γνωστής οικογένειας.

Ηταν το γεγονός της εποχής για την περιοχή. Εδωσε

ζωντάνια και για μας τους μικρότερους έγινε το κέν-

τρο του ενδιαφέροντος. Δεκαπεντάχρονος εγώ τότε

αρχικά τερματοφύλακας, μετά σέντερ μπακ. Μέσα σ’

αυτή την ομάδα έμαθα να διεκδικώ τη νίκη, να διαχει-

ρίζομαι την ήττα, να πειθαρχώ στον εαυτό μου και στο

σύνολο· να κοινωνικοποιούμαι.

Εμαθα να συμβιώνω αρμονικά μέσα στην ομάδα· γνώ-

ρισα τι πάει να πει ομαδικό πνευμα. Εμαθα να υπερα-

σπίζομαι τους συμπαίκτες μου, και να προασπίζομαι ως

εκφραστής μιας περιοχής τα αθλητικά συμφέροντά της.

Με λίγα λόγια κοινωνικοποιήθηκα μέσα σε μια ομάδα

με αρχές και κανόνες όπως επιβάλλει η ίδια η ζωή.

Γιατί ο αθλητισμός είναι η ίδια η ζωή.

Το 2011 ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας Δήμαρχος πλέον

των 3Β (Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης) έρχεται και με

φιρμάνι προς όλα τα αθλητικά σωματεία, επί της ου-

σίας τα καταργεί και πετάει χιλιάδες παιδιά στο δρόμο

αντικαθιστώντας κατά τα λεγόμενά του  τα “αθλητικά

σωματεία” με τον Αθλητικό Οργανισμό.

Γνωρίζουμε ότι ο Αθλητικός Οργανισμός κάνει αθλητι-

σμό επιπέδου “Μίμη πέτα το τόπι”. Επίσης όλοι γνω-

ρίζουμε ότι το πασοκικο σύνθημα “Αθλητισμός για

όλους”, που αφορά τους αθλητικούς ομίλους στην

ουσία σημαίνει “Τρίμηνα Προγράμματα” αθλητικού εμ-

παιγμού χωρίς αγωνιστικά τμήματα, χωρίς ομαδικό

πνεύμα, χωρίς προοπτική, χωρίς το μεράκι, που πη-

γάζει από την καλώς εννοούμενη ιδιωτική πρωτοβου-

λία. Το οργανικό κύτταρο του ιδιώτη πολίτη, που

ενδιαφέρεται για τα κοινά με τα όποια λάθη και υπερ-

βολές.

Οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους του Δημάρχου θε-

λήσει να λειτουργήσει σαν λαιμητόμος πάνω σ’ αυτά

τα σωματεία, ή θελήσει να τα ξεριζώσει στην ουσία

χρησιμοποιώντας λαϊκίστικα τερτίπια εκμεταλλευό-

μενος τις δύσκολες οικονομικά στιγμές που περνά ο

Ελληνας σημέρα, θα αποκαλύψει το σταλινικό ή αν θέ-

λετε το χουντικό προσωπείο και θα θυμίσει καθεστώτα

και πρακτικές που θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουν

παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Ολοι γνωρίζουμε ότι το κράτος έχει όρια, η συγκεν-

τρωτική εξουσία πρέπει να έχει όρια, όπως πρέπει να

έχει όρια και η ιδιωτική πρωτοβουλία, που αφορά την

ενασχόληση με τα κοινά. Εάν επικρατήσει η κρατική

εξουσία ή όποια εξουσία επιβάλλει την άποψή της

απόλυτα, τότε έχουμε φασισμό.

Κανείς δεν αμφισβητεί την αξίωση του Δημάρχου να

γνωρίσει επακριβώς τα των σωματείων, αλλά δεν θα

πρέπει να σταθεί τροχοπέδη σε περιπτώσεις όπου

πρωτοβουλίες ιδιωτών έχουν να επιδείξουν χρόνων

υποδειγματική και άμισθη εργασία και πρέπει να είναι

αρωγός και όχι να εκτοξεύει ύβρεις εναντίον των.

Εκείνο που επιβάλλεται είναι σε μια πραγματικά δημο-

κρατική κοινωνία να επικρατήσει ο διάλογος για το

καλό όλων.

Παύλος Πάτσης

1. Ιδρυτικό μέλος ως αθλητής Α.Ο. Βουλιαγμένης (12 έτη)

2. Αθλητής του Αρη Βούλας (2 έτη)

3. Ιδρυτής του τμήματος βόλεϊ και μέλος του Δ.Σ. του Α.Ο. Βάρης

Αναγυρούς (1996-2010)

“Εχει ο καιρός... γυρίσματα”

Σημαντικές διακρίσεις στο τμήμα στίβου 

του “Αναγυρούντα”

Εσωτερικό τουρνουά στον

Ομιλο Αντισφαίρισης Κορωπίου 

Για 12η συνεχή χρονιά ο Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου

διοργανώνει το ετήσιο εσωτερικό τουρνουά τένις παίδων

κι ενηλίκων. Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 19 Ιουνίου

έως τις 9 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του KOROPI TEN-

NIS CLUB. Ο τελικός του τουρνουά παίδων θα γίνει το

Σάββατο 25 Ιουνίου, στις 7 μ.μ., ενώ των ενηλίκων το Σάβ-

βατο 9 Ιουλίου, στις 8 μ.μ. Μετά τους τελικούς και την

απονομή των επάθλων θα ακολουθήσει δεξίωση και θα

κληρωθούν δώρα, τόσο για τους συμμετέχοντες αθλητές

όσο και για τους θεατές.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να παρακολουθήσει τους αγώ-

νες, μπορεί να πάρει πληροφορίες για το πρόγραμμα στο

KOROPI TENNIS CLUB (1η πάροδος Κοσμά Νικολού) και

στα τηλέφωνα: 2106620329 κ 6977080795.
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Σκηνές σαν τις παρακάτω αντικρίζουμε συχνότατα στους δρόμους. Αλλοτε φταίει

ο δρόμος, άλλοτε ο τρόπος που οδηγούμε, άλλοτε η αμέλεια του πολίτη και του

Δήμου. Και ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στους οδηγούς.

Οταν όμως τρέχεις με 160 χιλιόμετρα σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, σε έναν

δρόμο του Πανοράματος, έτσι που δεν προλαβαίνει ο άλλος να σε δει; Το τραγικό

είναι ότι ένας νέος άνθρωπος είναι νεκρός και κάποιος άλλος βαριά τραυματι-

σμένος. Το περασμένο Σάββατο Μπιζανίου και Ζακύνθου στο Πανόραμα.

Η δεξιά εικόνα είναι από τροχαίο που έγινε την Πέμπτη το πρωί, επίσης στο Πα-

νόραμα στη διασταύρωση Ζακύνθου και Υμηττού, δίπλα από το αναψυκτήριο.

Και το σύνηθες είναι ότι είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι που γνωρίζουν την περιοχή!

Εντυπωσιακή η παρουσία στη Γ.Σ. του ΠΡΩΤΕΑ Βούλας

Πλούσιος ο απολογισμός έργου - Ανανεωμένη διοίκηση

Οδηγώντας μέσα στην συνοικία...

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΓΣ. Πρωτέα

Βούλας στην αίθουσα του 1ου Λυκείου 13/6.

Πλούσια η δράση του, οι αγώνες και οι επιτυχίες των αθλητών του.

Εγινε ο Απολογισμός της διετίας, η έγκριση του Ισολογισμού και του Προϋπολογι-

σμού για την νέα χρονιά και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλιου. 

Το παρόν Δ.Σ. αποτελείται από τους: Χ. Βασιλειάδη, πρόεδρο - Β. Πετρίδου αντιπρό-

εδρο - Π. Βαλαή γεν. γραμματέα και μέλη οι Ακριτόπουλος Βασιλειάδης, Γάργαλης,

Ποθητάκης και Κουτσοδάσκαλος.

Και η νέα διοίκηση που προέκυψε από τις εκλογές είναι περίπου η ίδια και θα συγ-

κροτηθεί σε σώμα την προσεχή εβδομάδα.

Οπως ήταν φυσικό συζητήθηκε και το θέμα που έχει προκύψει στα 3Β με τα αθλητικά

σωματεία και τους χώρους

που εξυπηρετούνται, και εκ-

φράστηκαν ανησυχίες από

διάφορα μέλη. Ο πρόεδρος

πιο νηφάλιος πιστεύει ότι

όλα θα πάνε καλά.

Να υπομνήσουμε ότι ο

Πρωτέας είναι Σωματείο

που ιδρύθηκε ο 1980 και ασχολείται μόνο με το Μπάσκετ.

Να πούμε ακόμη ότι φέτος η γυναικεία ομάδα του Πρωτέα, άγγιξε τη μεγάλη νίκη

για το κύπελλο, και της έφυγε κυριολεκτικά τα τελευταία δευτερόλεπτα του

αγώνα, όπου επικράτησε ο Αθηναϊκός.


