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Με χαρά μου παραχωρώ τη θέση μου στο Δημήτρη
Ράπτη, με τον οποίο μας συνδέει 30χρονη γνωριμία πο-
λιτικής διαδρομής και... αντίθετες κοινωνικο-οικονομικές
απόψεις.
Μ’ όλα ταύτα, με το παρακάτω άρθρο του διαπιστώνεται
μια ταύτιση, θα ‘λεγα απόψεων, όπως αυτές διατυπώθη-
καν πέρυσι τα Χριστούγεννα στο άρθρο μου: «Κεφάλαιο
εναντίον Κεφαλαίου (7η φ. 663).

Κ. Βενετσάνος

Ένοχος 

ο νεοφιλελευθερισμός
Η οικονομική κρίση δεν είναι ελληνική, είναι διεθνής. Ο

παροξυσμός που αυτή εμφανίζει στη Χώρα μας είναι

απλά το απόστημα, όχι η αρρώστια. Αυτή την ώρα, οι οι-

κονομίες όλου σχεδόν του Κόσμου συνθλίβονται ανά-

μεσα στις συμπληγάδες του δημοσιονομικού

εκτροχιασμού αφενός και της ύφεσης

και ανεργίας αφετέρου.

Τα μέτρα δημοσιονομικής σταθεροποί-

ησης και ελάττωσης του δημόσιου χρέ-

ους, όσο σκληρά και αν είναι, δεν

αποδίδουν, γιατί τα εξουδετερώνει η

ασφυξία στην παραγωγική δραστηριό-

τητα  που αυτά συνεπάγονται (γεγονός
που είναι βέβαια πιο αισθητό στη Χώρα
μας εξαιτίας της παθογένειας του πο-
λιτικο-οικονομικού συστήματος και του
αντιαναπτυξιακού χαρακτήρα του δη-
μόσιου τομέα). 

Ισχυρίζομαι ότι το πρόβλημα είναι πρωτίστως ιδεολογικό

και ότι η θεωρία της εγκατάλειψης  των ιδεολογιών είναι

η πηγή του κακού. Οφείλουμε να αναθεωρήσουμε την

απολίτικη προσέγγιση της οικονομίας και να αναγνωρί-

σουμε ότι η κύρια αιτία της καταστροφής είναι η ιδεολο-

γική εκτροπή του κρατούντος φιλελευθερισμού προς το

νεοφιλελευθερισμό, Συνέχεια στη σελ. 2

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Μήπως ήρθε η ώρα;
αυτονομία και οικονομία

Σελίδα 3

του Δημήτρη
Ράπτη

σωρεία 
πολεοδομικών
παραβάσεων
εκατοντάδων
τετρ. μέτρων

Σελίδα 24

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ:

Ανηλεές κυνη-

γητό στο Δήμο
από ΚΕΔ & ΕΤΑ

...Μέχρι πρωίας στη

Σαρωνίδα

σελίδα 14

GREENHILL ESTATES A.E.

στα Πηγαδάκια Βούλας ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

των Συλλόγων Επαγγελματιών 

και Ιδιοκτητών Βούλας 
Σελίδα 16

«να μη χαθεί ούτε ευρώ

από το ΕΣΠΑ»
Σελίδα 17

Συνδιάσκεψη της Κίνησης

Ανεξάρτητων Πολιτών

του Μίκη Θεοδωράκη,

εξελίχθηκε 18-19/6 στο

Ίδρυμα «Μιχάλης Κακο-

γιάννης».

Εμπαιγμό των κυβερ-
νώντων προς ένα λαό
απελπισμένο, χαρακτή-

ρισε αυτό που αποφά-

σισε να “παίξει” ο

πρωθυπουργός Γιώργος

Παπανδρέου γελοιοποι-

ώντας τους θεσμούς.

Σελίδα 13

«Από τα 360 δισεκατομμύρια ευρώ του Δημοσίου χρέους, τα
211 προέρχονται από δανεισμό για την πληρωμή τόκων από
το 1975 μέχρι σήμερα!» δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρώην Υφυπουργός Οικο-

νομικών – επί κυβερνήσεως Καραμανλή – Πέτρος Δούκας. 

Το δημοσιεύσαμε στο περασμένο φύλλο της «7ης» (σελ.9), αλλά δεν το «φωνάξαμε» 

όπως έπρεπε, παρ’ όλη την παρατήρηση της Σύνταξης ότι «αυτό τα λέει όλα»!   Σελίδα 2

Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics
αγκαλιάστε τους! 25 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2011

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Το 60% του χρέους είναι τοκογλυφικοί τόκοι

ΚΟΡΩΠΙ:
ΝΑΙ, ΣΤΗΝ 

ΙΠΠΙΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
σελίδες 7,11

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΕΙΑ
σελίδα 22

Σε αντιμνημονιακό μέτωπο καλεί ο Μίκης το Λαό
και τα Κινήματα Ανεξάρτητων Πολιτών
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Συνέχεια από τη σελ.1

ο οποίος ευθύνεται για την πρωτοφανή

ασυδοσία των αγορών και τη διόγκωση της

παρασιτικής οικονομίας  σε βάρος της πα-

ραγωγικής.

Στην τελευταία εικοσαετία, με την επικρά-

τηση ενός άκρατου και άμετρου καπιταλι-

σμού με το μανδύα της παγκοσμιοποίησης,

η χάρτινη και ηλεκτρονική οικονομία (δηλ.

χρηματοπιστωτικά, άϋλοι τίτλοι, αγορές

θέσεων, funds, παράγωγα, τοξικά ομόλογα

και άλλες φούσκες) αποθρασύνθηκε, διέ-

βρωσε σταδιακά σαν υγρασία την παγκό-

σμια αγορά και συρρίκνωσε την

πραγματική οικονομία (βιομηχανία, γεωρ-

γία, τουρισμό, υποδομές και άλλες παρα-

δοσιακές δραστηριότητες) στο 10-15% του

παγκόσμιου τζίρου!

Μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σο-

σιαλισμού, το οικονομικό εκκρεμές στρά-

φηκε ανεξέλεγκτα και με μεγάλη φορά

προς το άλλο άκρο. Έτσι ο καπιταλισμός

έφτασε στη νεοφιλελεύθερη τερατογέ-

νεση, που θεοποίησε τις άϋλες αξίες (φού-

σκες) και υποβάθμισε επικίνδυνα τις υγιείς

παραγωγικές επενδύσεις, με αποτέλεσμα

όλοι οι λαοί να ζουν μακαρίως με δανεικά

και να παράγουν ολοένα και λιγότερα από

όσα ξοδεύουν. Αυτός ο φαύλος κύκλος

είναι ατέρμων και, μετά τη χρεοκοπία του

κομμουνισμού, οδηγεί μαθηματικά και στη

χρεοκοπία του καπιταλισμού με γεωμε-

τρική ταχύτητα.

Ο υγιής φιλελευθερισμός, με την έννοια

του λαϊκού καπιταλισμού, πρεσβεύει μεν

την ελευθερία της αγοράς και το λιγότερο

κράτος, αλλά προϋποθέτει παράλληλα τον

αυστηρό έλεγχο της Πολιτείας στις οικο-

νομικές πράξεις με σκοπό την εξασφάλιση

ίσων ευκαιριών, την πάταξη της αισχρο-

κέρδειας και το σπάσιμο των μονοπωλίων.

Η διαστροφή του, με τη νεοφιλελεύθερη

μορφή, επέτρεψε στην αεριτζίδικη  ολι-

γαρχία του χρηματοπιστωτικού κεφα-

λαίου να συνθλίψει το δημιουργικό

κεφάλαιο και να εκτοπίσει τις δημοκρατι-

κές κυβερνήσεις και τις κεντρικές τους

τράπεζες από το σχεδιασμό και τον

έλεγχο των οικονομιών τους!

Το ότι φτάσαμε στο άθλιο φαινόμενο να

εξαρτάται η πιστοληπτική ικανότητα και η

επιβίωση ολόκληρων χωρών και λαών από

τα σικέ “πορίσματα” κάποιων απρόσωπων

ιδιωτικών οίκων αξιολόγησης και κάποιων

ανεύθυνων κερδοσκόπων (golden-boys)

του Λονδίνου και της Ν. Υόρκης, οφείλεται

στον άμετρο ιδεολογικό εκτροχιασμό του

καπιταλισμού και στην ανεπάρκεια και μοι-

ρολατρική υποταγή (αν όχι εξαγορά) κα-

τώτερων των περιστάσεων πολιτικών ηγε-

σιών! Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι, αν στη

θέση των σημερινών άνευρων ηγεσιών της

Ευρώπης ήταν ισχυρές προσωπικότητες

με λαϊκό ή σοσιαλδημοκρατικό προσανα-

τολισμό και με ευρωπαϊκή συνείδηση ο Αν-

δρέας Παπανδρέου (όπως ο Αντενάουερ,

ο Μπραντ, ο Μιτεράν και ο Καραμανλής),

οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα έπαιρναν

έγκαιρα αποφασιστικές θεσμικές πρωτο-

βουλίες, που θα ρύθμιζαν σε νέα βάση

τους κανόνες του παιχνιδιού, θα τσάκιζαν

τους κερδοσκόπους και θα αποκαθιστού-

σαν τη φυσική τάξη, απελευθερώνοντας

τις κυβερνήσεις από την ιδιότυπη αιχμα-

λωσία τους από αυτούς. 

Όντως λοιπόν, το ζήτημα είναι κυρίαρχα

ιδεολογικό και η λύση του προβλήματος

προϋποθέτει να διαγνώσουμε ως αιτία της

πάθησης το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, το

οποίο αποδεδειγμένα απέτυχε παταγω-

δώς.

Αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουμε στη

θεραπεία, επιστρέφοντας στον ορθόδοξο

φιλελευθερισμό (λαϊκό ή κοινωνικό ή σο-

σιαλδημοκρατικό), με ισχυροποίηση της

κρατικής εποπτείας και με αυστηρό θε-

σμικό πλαίσιο, που να διευκολύνει την

ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά να ελέγχει

ταυτόχρονα το πραγματικό αντίκρισμα

κάθε οικονομικής δράσης. Πρέπει επιτέ-

λους να πάψει η κάθε είδους φούσκα να

επιβραβεύεται διεθνώς σαν προχωρημένο

και θεμιτό “εφεύρημα“ και, τουναντίον, να

τιμωρείται ως αυτό που πραγματικά είναι,

δηλαδή ως αθέμιτη και αντικοινωνική

πράξη και ως απάτη σε βαθμό κακουργή-

ματος!

Ειδικότερα στην Ευρώπη, είναι μονόδρο-

μος αυτή την ώρα να αποδυναμώσουν οι

κυβερνήσεις το παμφάγο παρασιτικό κε-

φάλαιο, παίρνοντας το παιχνίδι στα χέρια

τους. Για να το πετύχουν αυτό, η μόνη

λύση είναι να αυξήσουν με κεντρική από-

φαση το κυκλοφορούν χρήμα (Ευρώ) σε

γενναίο ποσοστό της τάξεως του 20-40%

(συνταγή  Ομπάμα), με σκοπό να αιμοδο-

τήσουν την αναιμική αγορά και να ανα-

θερμάνουν (μέσω στοχευμένων

αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων και δη-

μόσιων επενδύσεων) την παραγωγική οι-

κονομία, έτσι ώστε να περιοριστεί τάχιστα

η άϋλη (αεριτζίδικη) οικονομία στο προσή-

κον μέτρο. 

Ο ελεγχόμενος πληθωρισμός, που ανακό-

πτει την ύφεση και κινεί την ανάπτυξη, δεν

είναι αμάρτημα αλλά εργαλείο! Και μάλι-

στα, το μοναδικό πρόσφορο εργαλείο αφό-

του έπαψε, ευτυχώς, ο πόλεμος να είναι ο

κλασικός μοχλός ανακύκλωσης της οικονο-

μίας και η ατμομηχανή της ανάπτυξης.

Αλλιώς, σε πολύ λίγα χρόνια, η μαραζω-

μένη γηραιά Ευρώπη θα καταντήσει, εξαι-

τίας των δειλών και μοιρολατρικών

ηγεσιών της, να είναι θλιβερός κομπάρσος

και ουραγός στο διεθνές οικονομικό περι-

βάλλον και να ζητιανεύει τη στήριξη των

ΗΠΑ, της Κίνας και άλλων δυνάμεων για

τα προς το ζειν (όπως σήμερα εκλιπαρεί

τους Ευρωπαίους η δύσμοιρη Ελλάδα, για

να της επιτρέψουν να αναπνέει)!

Αν δεν αποκαταστήσουμε το ιδεολογικό

μέτρο, αποκηρύσσοντας το βάρβαρο και

ακραίο νεοφιλελευθερισμό και συντρίβον-

τας θεσμικά τη ληστρική κερδοσκοπία και

τον ηγεμονικό ρόλο του άϋλου κεφαλαίου,

και αν δεν αποστούν η κα Μέρκελ και οι

άλλοι Ευρωπαίοι αρχηγίσκοι από την ψυ-

χωτική, απολίτικη, λογιστική και αδιέξοδη

εμμονή τους στη δημοσιονομική σταθερο-

ποίηση σε βάρος της ανάπτυξης, η ευρω-

παϊκή οικονομία θα πεθάνει αναπόδραστα

από ασφυξία.

Το “ισχυρό“ Ευρώ θα καταλήξει να γίνει η

ταφόπλακα της Ενωμένης Ευρώπης!

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ένοχος ο νεοφιλελευθερισμός Δωρεάν απασχόληση σε παι-

διά στο ΚΔΑΠ Βούλας Σελ.6

Το Λιμενικό Ταμείο αποφασίζει

στο Πόρτο Ράφτη μέχρι 12/11 Σελ. 6

Βασιλικός οίκος των Λαβδακιδών
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Ο απο-φασιστικός Τζορτζ-Τζέφρυ
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Τρώτε παγωτό ή “παγωμένο γλύ-

κισμα;” Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.10

Ο Δήμαρχος Παλλήνης απαξιώνει

την μειοψηφία Σελ. 11

Πολλαπλές εκδηλώσεις Σελ. 12

Ανηλεής πόλεμο από ΕΤΑ & ΚΕΔ στο

Δήμο Σαρωνικού! Σελ. 14

Περιβαλλοντικές δράσεις στο Μαρκό-

πουλο Σελ. 15

Η Ελλάδα πεθαίνει· οι δήθεν ρα-
τσιστές Ελληνες Κ. Λιόλιος Σελ. 17

Ανοιχτή επιστολή Συλλόγων Επαγ-

γελματιών Βούλας Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το 58,1% του χρέους είναι τόκοι.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Το 58,1% του χρέους είναι τόκοι.
Καταλάβατε τι λέει ένας καθ’ όλα αρμόδιος οικονομολόγος, καθ’ ότι

πρώην αρμόδιος και υπεύθυνος Υφυπουργός που δεν έπιασε όμως

τον Αλογοσκούφη και τον Καραμανλή «απ’ το γιακά», να τους ταρα-

κουνήσει και να τους πει «ξέρετε που πάμε ρε»;

Και να το καταγγείλει στο λαό – γιατι στο λαό οφείλουμε να λογο-

δοτούμε, κι όχι να τον χαϊδεύουμε ή να τον τρομοκρατούμε...

... Πως «δεν θα ‘χουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις», αν

δεν πάρουμε τη «δόση μας»!
Άλλου είδους εξάρτηση και τούτη! Σαν τους ναρκομανείς... Και «θα

σώσουμε την Ελλάδα», όπως με ιδιαίτερη «πατριωτική» έπαρση και

αναιδές θράσος λένε κυβερνητικοί βουλευτές και υπουργοί δίνοντάς

της ακόμη μια «δόση» επαχθούς και ασύκωτου βάρους! …Δε σώζεις

έναν εξαρτημένο, δίνοντάς του τη «δόση» του. Συνεργός και βαπο-

ράκι γίνεσαι!

Καταλάβατε όλοι, που πάμε;

Κι ο Βενιζέλος κι ο Δούκας και ο Γ.Α. Παπανδρέου κι ο Σαμαράς και ο

Καρατζαφέρης που τους επιτιμά όλους κι έχει εφυείς λύσεις… είπε να

πάμε να πούμε στους δανειστές μας ότι δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ,

αλλά θα εξοφληθούν σε 35 χρόνια, με ετήσιες δόσεις 10 δις ευρώ. 

«Ξέχασε» όμως τους τόκους, ή μήπως εξυπακούεται ότι η επιμή-

κυνση – αν την δεχθούν – θα είναι άτοκη! Μήπως αποσιωπάται ότι

θα πληρώνουμε άλλα 300 χρόνια τους νέους τόκους. 

Αν δεν μπορείτε, αν δεν έχετε τα κότσια, αν είσαστε εξαρτημένοι,

φύγετε όλοι. Ας αναλάβει ένας «τρελός»!
Κώστας Βενετσάνος
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Σε συντομία, αρχίζοντας απ’ το Α απλά,

απλά και κατανοητά. Τί είναι φωτοβολ-

ταίκά;

Είναι συστήματα μετατροπής της ηλια-

κής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέρ-

γεια. Τσάμπα ενέργεια δηλαδή και

απορρύπανση της ατμόσφαιρας.

Ανέξοδα λοιπόν, ηλεκτρική ενέργεια -

πλην της δαπάνης εγκατάστασης των

φωτοβολταϊκών πάνελς, βεβαίως - και

προστασία του περιβάλλοντος από τις

ρυπογόνες ουσίες και ιδιαίτερα το διο-

ξείδιο του άνθρακα CO2, που δημιουρ-

γεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με

τις γνωστές παρενέργειες.

Δυο λόγια για το 

νομοθετικό πλαίσιο

Με Κοινή Διυπουργική Απόφαση(Κ.Υ.Α)

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1079

του 2009 και την τελική ρύθμιση που

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1557 του

2010, καθορίστηκε ειδικό πρόγραμμα

ανάπτυξης καθώς και οι κανόνες εγκα-

τάστασης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σε

στέγες οικιών (ταράτσες κλπ.) καθώς

και σε μικρές επαγγελματικές  εγκατα-

στάσεις.

Τα Φ/Β πάνελς που μπορούν να τοπο-

θετηθούν σ’ αυτές τις περιπτώσεις

είναι ισχύος μεχρι 10 κιλοβατώρες

(kw/h).

Πουλάς ρεύμα στη ΔΕΗ

Η εγκατάσταση συνδέεται με μετρητή

της ΔΕΗ η οποία αγοράζει την ηλεκτρική

ενέργεια που παράγεις προς 0,55 € την

kw/h και συμψηφίζεται η ενέργεια που

πουλάς, μ’ αυτή που καταναλώνεις από

τη ΔΕΗ. Δηλαδή μειώνεται σοβαρά ο λο-

γαριασμός ηλεκτρικής κατανάλωσης.

Σύμφωνα με αναλυτικούς υπολογισμούς

το ετήσιο όφελος μπορεί να φτάσει τα

7.500€, για εγκατάσταση Φ/Β της μέγι-

στης επιτρεπόμενης παραγωγής των 10

kw/h και ιδιαίτερα εδώ στην Αττική, λόγω

της μέγιστης ηλιοφάνειας, τα 8.000€

ετησίως. Ευνόητο είναι ότι το κέρδος

είναι αναλογικό: Για 5 kw/h π.χ. θα έχετε

όφελος 4000€ το χρόνο και η δεσμευ-

τική σύμβαση για τη ΔΕΗ, με το παρα-

πάνω τιμολόγιο είναι 25ετης. Από το

2012 η τιμή αγοράς, για τους νέους εγ-

καταστάτες, μειώνται κατά 5% το χρόνο.

Δηλαδή η εγκατασταση Φ/Β είναι συμ-

φερότερο να γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου

του 2011. Οι διαδικασίες και οι προϋπο-

θέσεις είναι σχετικά απλές και τα ανα-

λαμβάνουν όλα οι εγκαταστάτες των Φ/Β

Κόστος εγκατάστασης: Θα σας τα υπο-

λογίσουν εκείνοι που θ’ αναλάβουν την

εγκατάσταση. Οι τιμές ποικίλουν και

εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες

που θα τους αναλύσουμε στο προσεχές

φύλλο.

Συνοπτικά: 

―  η ΔΕΗ υποχρεούται με βάση τις ΚΥΑ

και τη Σύμβαση που θα υπογράψετε, ν’

αγοράζει το ολικό ρεύμα που θα παρά-

γεται προς 0,55 €/kw/h, για 25 χρόνια.

― Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης

του συνόλου της επένδυσης για την εγ-

κατάσταση Φ/Β, μέσω τραπεζών.

Και το τελευταίο που άπτεται της εθνι-

κής Οικονομίας, μας το συνέστησε ο...

Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Βολφ

Σόιμπλε, σε συνέντευξή του σε εβδομα-

διαία εφημερίδα (Ντι Τσάιτ). Η Ελλάδα

μπορεί να τα καταφέρει με νέες ευκαι-

ρίες ανάπτυξης.

Να εκμεταλευθούμε τους ενεργειακούς

μας πόρους όπως την ηλιακή ενέργεια.

Βέβαια κάποιοι φιλύποπτοι θεώρησαν ότι

κι αυτό το είπε εκ του πονηρού, επειδή, η

Γερμανία παράγει και μας πουλάει φωτο-

βολταϊκά.

Δεν υπολόγισαν όμως ότι και οι Ελληνες

παράγουν και μπορούν να παράγουν

ακόμα καλύτερα, όπως η Brite Solar Hel-

las A.E. που κατασκεύασε σε διεθνή πα-

τέντα νέου τύπου Φ/Β σε μεμβράνες

μέσα σε υαλοπίνακες! 

Στο προσεχές...

Ο ήλιος είναι για όλους

Μια πρώτη ακτίνα ηλιακής ενέργειας

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
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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 πα-

ραμυθιού  “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”

Μουσική Βραδιά στο Λαγονήσι

Η Χορωδία του Εξωραϊστικού Συλλόγου “Λυ-

κούριζα - Λαγονησίου” με την συμπαράσταση

του Δήμου, για τέταρτη συνεχή χρονιά, διορ-

γανώνει μια όμορφη  Μουσική Βραδιά  υπό την

Διεύθυνση του Μαέστρου Αιμίλιου Γιαννακό-

πουλου το Σάββατο 2 Ιουλίου στις 9.00 το

βράδυ στο Θεατράκι της Παραλίας, στο Λαγο-

νήσι αμέσως μετά το ξενοδοχείο GRAND RE-

SORT  προς  Σαρωνίδα.                                               

Είσοδος ελεύθερη.

Εκθεση ελεύθερου σχεδίου θα πραγματοποι-

ηθεί με έργα του Χριστόφορου Δωρίτη, στην αί-

θουσα 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

Οι Ενεργοί Πολίτες

Παλλήνης, καλούν τους

κατοίκους του Δήμου

Παλλήνης σε ανοικτή

συγκέντρωση – συζή-

τηση  τη Δευτέρα 27

Ιουνίου στις 6,30 μ.μ.

με θέμα:

· Πρόταση πρόληψης –

ανακύκλωσης απορριμ-

μάτων στην Παλλήνη

· Ευθύνες φορέων και

πρωτοβουλίες κατοίκων

· Ενημέρωση κατοίκων

Εργατικών Πολυκατοι-

κιών 3 (Γρηγόρης Λαμ-

πράκης)

Εργατικές Πολυκατοι-

κίες 3 (Γρηγόρης Λαμ-

πράκης)

Ενεργοί Πολίτες 

Παλλήνης

Χρόνο με το χρόνο οι ανάγκες σε αίμα αυξάνονται. Όλο

και περισσότεροι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη από τη

δική μας εθελοντική προσφορά για να μπορέσουν να κερ-

δίσουν τη μάχη για τη ζωή.

Ο Δήμος Παλλήνης, σας καλεί να δείξετε έμπρακτα την

ανθρωπιά και την ευαισθησία σας ενισχύοντας την τρά-

πεζα αίματος του Δήμου συμμετέχοντας στην εθελοντική

αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιου-

νίου στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό

Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (Πλατεία

Ελευθερίας) από τις 8:30 έως τη 13:00.

Σε  μια περίοδο κοινωνικής κρίσης η εθελοντική προσφορά
αίματος αποτελεί για όλους έναν από τους πιο σημαντι-
κούς κρίκους κοινωνικού εθελοντισμού.
5 Λεπτά από το χρόνο μας, μπορούν να κάνουν μια καρδιά
να χτυπά!

ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ

«ΑΙΜΑ» ΣΑΣ!

Από 24 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, ο Δήμος Αχαρνών και ο Ευρω-

παϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού συνδιοργανώνουν

Αγρο-Φεστιβάλ, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, προ-

κειμένου να προβληθούν τα προϊόντα της Αττικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την προβολή των ποιοτικών

αγροτικών προϊόντων τους (παραδοσιακά-βιολογικά), όπως

επικοινωνήσουν με την κα Δέδε Μαρία (τηλ.21320724558)

και τον κ. Κρημνιανιώτη Νίκο (τηλ. 2102444606) για περισ-

σότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής.  

ΑGROFESTIVAL στις Αχαρνές
Πολιούχοι Αγιοι Σπάτων

Πανηγυρικές εκδηλώσεις

Τα Σπάτα γιορτάζουν τους πολιούχους τους Πέτρο &

Παύλο, από Παρασκευή 24 έως 29 Ιουνίου.και έχουν ετοι-

μάσει με τον Οργανισμό Παιδείας και Πολιτισμού, ένα

πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, που έχει ως εξής:

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

το χοροθέατρο ΔΑ.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ. Αμφιθέατρο Πν. Κέντρου

Σπάτων  «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.

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο χώρο  «ΦΑΓΙΑ» και

το παραδοσιακό άναμμα της φωτιάς στα καζάνια. Συμ-

μετέχουν Ακαδημίες του Αθλ. Οργανισμού του Δήμου. 

Ώρα  23.00 Σπατανέικο γλέντι στο 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα 18.30  Φιλικός Ποδοσφαιρικός Αγώνας

παλαιμάχων  ΑΗΤΤΗΤΟΥ στο Δημοτικό Στάδιο.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης

ανανεωμένος βρίσκεται

στην καλύτερη ερμηνευ-

τικά στιγμή του έχοντας

ένα πενταπλά πλατινένιο

άλμπουμ. Μεγάλη συναυ-

λία του θα γίνει στο Πόρτο

Ράφτη, την Παρασκευή, 8

Ιουλίου, στη Δημοτική

Πλαζ, ώρα 9.30μ.μ.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ στο

Πόρτο Ράφτη, σε μουσική συναυλία
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη''Εκείνος και Εκείνος” 
στην Κερατέα

Την Παρασκευή 1 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί  η θεα-

τρική παράσταση ‘Εκείνος και Εκείνος’ του Κώστα

Moυρσελά στο Γήπεδο  Μπάσκετ Βραυρώνος με τους

Τάσο Χαλκιά και  Πάνο Σκουρολιάκο.

Τιμή εισιτηρίου 20 € και 15 € μαθητικό, φοιτητικό.

Εισιτήρια προπωλούνται:

Πνευμ. Κέντρο Σπάτων Στ. Μπέκα 7. Ώρα 7:30-14:00

Πνευμ. Κέντρο Aρτέμιδος  Λ. Βραυρώνας 3η Στάση

(απέναντι από το Φούρνο   Διαγγελάκη). Ώρα 7:30-14:00

''Η Χρυσή Εποχή της 
Ελληνικής Οπερέττας" 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προγραμματίζει, το Σάββατο

25 Ιουνίου ώρα 8 μ.μ.στον Υπαίθριο Χώρο του Πολι-

τιστικού Κέντρου Κερατέας, εκδήλωση της Χορω-

δίας Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και του ΚΑΠΗ

αφιερωμένη στον Νίκο Χατζηαποστόλου ''Η Χρυσή

Εποχή της Ελληνικής Οπερέττας" με αποσπάσματα

από Οπερέττες και δύο Χορωδιακά αποσπάσματα

από Όπερες του G.Verdi. 

Παίζει πιάνο και Διευθύνει ο Αναστάσιος Λαζάρου. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Από την προσεχή Τετάρτη 6/7 και κάθε Τετάρτη θα λει-

τουργεί κινηματογραφική λέσχη στον κινηματογράφο

“Αστρον” (ΝηρηΪδων 9) στην Αρτέμιδα, με ευθύνη του Ορ-

γανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος “Ο Ξε-

νοφών” του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας.  Οι προβολές θα

γίνονται στις 11 το βράδυ.

Θα προβληθούν οι παρακάτω ταινίες:

Α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

1 6/7/2011 Μπίζνες στα Βαλκάνια

2 13/7/2011 Ψηλά τα χέρια

3 20/7/2011 Πυροβολημένο Ψάρι

4 27/7/2011 Ματσούκα

5 3/8/2011 Ένας προφήτης μα τι προφήτης

6 10/8/2011 Το μίσος

7 17/8/21011 Η Διεθνής

8 24/8/2011 Ζαμπρίνακι Πόϊντ 

9 31/3/2011 Αλεξάνδρα

10 7/9/2011 Η μάχη του Αλγερινού

11 14/9/2011 Αφιέρωμα στο Θανάση Βέγγο 

– Κλείσιμο: Ένας άνθρωπος παντός καιρού

Ολες τις παραστάσεις μπορείτε να τις απολαύσετε με την

απόκτηση κάρτας μέλους με κόστος - ανά άτομο 40 €. Για

την απόκτησή της μπορείτε ν’ απευθύνεστε στα Πνευμα-

τικά Κέντρα:

Πνευματικό Κέντρο Σπάτων Στ. Μπέκα 7 Ώρα 7:30-14:00

Πνευματικό Κέντρο Aρτέμιδος  Λ. Βραυρώνας (απέναντι

από το Φούρνο Διαγγελάκη). Ώρα 7:30-14:00

Σ.Σ.: Στις δύσκολες εποχές που ζούμε θεωρουμε τσου-
χτερή την τιμή της κάρτας. Γιατί κανένας δεν θα πάει σε
όλα τα έργα και κανένας δεν θα πάει μόνος του κινηματο-
γράφο. Θα έπρεπε να το σκεφτούν αυτοί οι οργανωτές...

Πανηγύρι - Αγορά

στην Παμμακάριστο

Δύο ΣαββατοΚύριακα 25-26 Ιουνίου και 2-3 Ιουλίου, το

Ιδρυμα για το Παιδί “Η Παμμακάριστος” διοργανώνει “πα-

νηγύρι - αγορά” με έκθεση και πώληση προϊόντων των

επαγγελματικών εργαστηρίων, πώληση διαφόρων αντι-

κειμένων από προσφορές φίλων και πλούσιο μπουφέ σε

πολύ καλές τιμές.

Το χορευτικό συγκρότημα παραδοσιακών χορών του

Επιμορφωτικού Συλλόγου του Δήμου θα είναι το Σάβ-

βατο 25, όπου θα παρουσιάσει χορούς και την Κυριακή

3/7 η “Ορχήστρα των Γραμμάτων”  των ΕΛΤΑ θα δώσει το

δικό της μουσικό τόνο.

Η συμμετοχή μας σε αυτή την εκδήλωση είναι υποστή-

ριξη στα εκπαιδευτικά προγράμματα των παιδιών, που

την έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, μετά τις περικοπές και τα

ψαλιδίσματα των επιχορηγήσεων.

Ιδρυμα Παμμακάριστος

Ν. Μάκρη Αττικής, τηλ. 22940 91206/96013

"Ιστορία του Σπαταναίϊκου Γάμου"

Η ομάδα της Χ.Ε.Ν. Σπάτων οργανώνει στις 27 Ιουνίου,

ημέρα Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων "Χρή-

στος Μπέκας" στις 20,00 την προβολή του θεατρικού

έργου του κου Χρήστου Φράγκου με τον τίτλο: "Ιστορία
του Σπαταναίϊκου Γάμου"

Κινηματογραφική Λέσχη Αρτέμιδας Σινέ “Αστρον”

Κρίση και Πανηγύρια

Ακούς τα δελτία ειδήσεων και χρειάζεσαι αντικαταθλι-

πτικό χαπάκι. Άνθρωποι που υποφέρουν, απολύονται,

διαμαρτύρονται στο Σύνταγμα και όχι μόνο. Στην με-

γάλη αυτή διαμαρτυρία συμμετέχουν και καλλιτέχνες

από το εξωτερικό. Για παράδειγμα η Γαλλίδα σκηνοθέ-

τιδα Αριάν Μνουσκίν κατέβηκε με το θίασό της για να

υποστηρίξει τους πολίτες που αναζητούν πράγματα,

όπως τους αποκάλεσε η ίδια. Η χώρα μας φιγουράρει

στα πρωτοσέλιδα των ευρωπαϊκών εφημερίδων και

μέσω της γαλλικής  οργάνωσης “Athenes-Accueil” Γάλ-

λοι δημοσιογράφοι επιθυμούν και αναζητούν τηλεφω-

νικές  συνεντεύξεις από Έλληνες ταλαίπωρους για το

γαλλικό ραδιόφωνο. 

Και πάμε για μπάνιο στη θάλασσα καθημερινή ημέρα.

Όχι μόνο δεν υπάρχει διαθέσιμη ξαπλώστρα αλλά και

οι τιμές παραμένουν υψηλές. Στα δε εστιατόρια ακούς

την φράση «δεν έχετε κάνει κράτηση;» και αποχωρείς.

Γύρω μου βέβαια άκουγα μόνο την ελληνική γλώσσα

και καμία άλλη.

Και κάπως έτσι είναι όλα γεμάτα κατά περίεργο τρόπο.

Εστιατόρια, ξενώνες (ο δε Αύγουστος πυρ και μανία)

θέατρα (θεατές και δημοσιογράφοι σε λίστα αναμο-

νής).

Οι παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς

260 είναι sold out.

Σε κανένα πρόσωπο δεν διαγράφεται ο φόβος ή ενδε-

χομένως και ο τρόμος για την επερχόμενη σοβαρή αλ-

λαγή στη ζωή μας. Μόνο όταν συνομιλώ με φίλους που

εργάζονται στην ΕΡΤ η ανησυχία είναι έκδηλη. 

Σχεδόν όλοι έχουν μακρόπνοα πλάνα καλοκαιρινών

διακοπών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στα δε γραφεία,

σχολεία, εταιρείες, φυσικοθεραπευτήρια τα κεράσματα

δίνουν και παίρνουν. Μέχρι γουρνοπούλα στη λαδό-

κολλα και άφθονο κρασί έφερε συνάδελφος μου στο

σχολείο  για την γιορτή της. «Εύγε», αναφώνησε ο πε-

ρίγυρος και το γλέντι ξεκίνησε.  Σε καθημερινή βάση

υπάρχουν στο γραφείο των καθηγητών άφθονα γλυκά

χειροποίητα, κεράσματα από γονείς μαθητών, κούτες

με παγωτά, ταψιά με πίτες και κέικ για τις νίκες άλλοτε

του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού. Κοινώς καλο-

περνάμε.

Οι προσκλήσεις δίνουν και παίρνουν και όλα φαίνονται

ομαλά. Μόνο τα δελτία ειδήσεων έχουν πάντοτε ζο-

φερά νέα. Θα είναι άραγε το τελευταίο καλό καλοκαίρι

ή το ελληνικό δαιμόνιο ξεπερνά τα πάντα;

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ, 9μ.μ.
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Δωρεάν απασχόληση 

στα παιδιά του ΚΔΑΠ

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ενημερώνει τους

Δημότες  και των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων,   ότι το

θερινό πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχό-

λησης Παιδιών  (Κ.Δ.Α.Π.), θα λειτουργήσει     ΔΩΡΕΑΝ

για το διάστημα από 1.7.2011 έως 10.8.2011. 

Η Περίοδος Υποβολής αιτήσεων  για το θερινό πρό-

γραμμα του  Κέντρου  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παι-

διών    (Κ.Δ.Α.Π. ) λήγει  στις 30/6/2011.

Τηλέφωνα  και Υπεύθυνοι Επικοινωνίας για το Πρό-

γραμμα των παιδιών :

210-9689660 – 210-9689661 Αναστασοπούλου Σοφία  &

Κων/νος   Μοστράτος 210-9689680, Κόμη Ασπασία 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του

Κ.Δ.Α.Π. (2ο Γυμνάσιο Βούλας)

Ημέρες: από Δευτέρα έως Παρασκευή και  ώρες: από

13.00 έως  20.00       

«EuroCharity Yearbook
2010: The Future 

of Responsible Investing» 

Η EuroCharity ανακοινώνει την παρουσίαση του πολυτε-

λούς λευκώματος «EuroCharity Yearbook 2010: The Fu-
ture of Responsible Investing», σε ειδική εκδήλωση που

θα λάβει χώρα στην ιστορική αίθουσα του Χρηματιστη-

ρίου Αθηνών (Πεσμαζόγλου 1, 101 75 Αθήνα) την Τρίτη,

5 Ιουλίου, 18:00.

Στη φετινή, αγγλόφωνη έκδοση, ελληνικές και πολυε-

θνικές επιχειρήσεις καθώς και κορυφαίοι, διεθνείς οργα-

νισμοί παρουσιάζουν την ταυτότητα  και τη φιλοσοφία

τους σε θέματα διακυβέρνησης, κοινωνικής και περιβαλ-

λοντικής αειφορίας και υπεύθυνων επενδύσεων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θανά-

σης Αυγερινός, γνώστης του αντι-

κειμένου, αφού ήταν και στο

Νομαρχιακό Συμβούλιο κατέθεσε τις

εμπεριστατωμένες αντιρρήσεις του,

οι οποίες όμως δεν έπεισαν το Περι-

φερειακό Συμβούλιο. Ζήτησε δε την

αναβολή του θέματος, αφού αντιδρά

Δήμος και τοπική κοινωνία, ώστε να

βρουν κοινά αποδεκτή λύση, αλλά

δεν έγινε αποδεκτή.

Και μας έρχεται ξανά στο μυαλό

αυτό που γράφαμε όταν οι Νομαρ-

χίες έγιναν μία αχανής Περιφέρεια.

Τι μπορεί να γνωρίζει ο περιφερει-

ακός σύμβουλος της Καλλιθέας για

παράδειγμα για τη eurotera του Λαυ-

ρίου; Απλά βασίζονται στις εισηγή-

σεις των θεμάτων. Και όταν δεν

είσαι ειδικός επί του αντικειμένου

(στην προκειμένη περίπτωση μηχα-

νικός, αρχιτέκτων), τότε ψηφίζεις

...τυφλά.

Ο Θανάσης Αυγερινός τόνισε ότι η

υποβληθείσα μελέτη συνιστά πολε-

οδομική παρέμβαση μείζονος σημα-

σίας, λόγω του παράκτιου

χαρακτήρα της, της ιστορικής αξίας,

αλλά και της γειτνίασης με το λιμάνι

και το κέντρο της πόλης.

― Όπως αναφέρει και ο Οργανισμός

της Αθήνας, λόγω της σημασίας της

έκτασης είναι απαραίτητο να προ-

σκομιστούν τα στοιχεία που τεκμη-

ριώνουν την έκταση σαν εντός

σχεδίου, οι ισχύοντες όροι δόμησης,

και κυρίως η επιτρεπόμενη κάλυψη

(ποσοστό 70%), οι οποίοι διαφορο-

ποιούνται απο τους προσδιοριζόμε-

νους στο ΒΔ 23-7-70, επηρεάζοντας

το μέγεθος της δόμησης, το ποσο-

στό κοινοχρήστων, και συνεπώς την

περιβαλλοντική επιβάρυνση.

― Η μελέτη κάνει χρήση, των χρή-

σεων κεντρικών λειτουργιών, στο

σύνολο της έκτασης και δεν περιο-

ρίζεται στο 40% όπως προβλέπεται

στο ΓΠΣ, αλλοιώνοντας το πλαίσιο

χρήσεων γης, που χωροθετεί τη

χρήση "Πολεοδομικό Κέντρο" στο

παραδοσιακό κέντρο της πόλης.

― Διατηρούνται σαν ιδιωτικοί οι

οδοί εσωτερικής κυκλοφορίας και

δεν προβλέπεται κοινόχρηστο δί-

κτυο οχημάτων, και η πρόσβαση των

πεζών προς το θαλάσσιο μέτωπο.

― Η κυκλοφοριακή μελέτη δεν αντι-

μετωπίζει ουσιαστικά τις επιπτώσεις

στην κυκλοφορία της πόλης, και ιδι-

αίτερα την φόρτιση που θα προκα-

λέσουν οι νέες χρήσεις σε

συνδυασμό με αυτήν του λιμανιού.

― Τέλος, και το πλέον σημαντικό,

όπως επισημαίνει και ο Οργανισμός

της Αθήνας, θα ήταν σκόπιμο να αν-

τιμετωπιστεί η περιοχή ως "πολεο-

δομική αναμόρφωση", με εφαρμογή

του Άρθρου 15 του Νόμου 2508/97,

δηλαδή επιβολής εισφοράς γης, σαν

αντιστάθμισμα σε όφελος της

πόλης, λόγω της επιβάρυνσης απο

τις νέες χρήσεις γης.

Μετά την ψήφιση της euroterra, ο

Θανάσης Αυγερινός τόνισε: 

«Κύριε Περιφερειάρχα, τις επενδύ-
σεις τις επιθυμούμε όλοι, γιατί και

την εθνική οικονομία βοηθούν και θέ-
σεις εργασίας δημιουργούν, αρκεί
αυτές να μη καταστρέφουν τις τοπι-
κές αγορές και να μη λειτουργούν
σε βάρος του Δήμου και των πολι-
τών, αρνούμενοι ακόμη και την ει-
σφορά γης που απαιτεί ο Νόμος.

Ομως σήμερα ψηφίσατε μια λάθος
απόφαση. Διαθέσατε πολύ χρόνο
για ασήμαντα θέματα, όπως για ημε-
ρίδες για το κόκκινο σκαθάρι του
φοίνικα! και δεν μου επιτρέπετε να
δευτερολογήσω για ένα τόσο ση-
μαντικό ζήτημα".

A.Μπουζιάνη

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

στην Παλλήνη

Την εθελοντική προσφορά των κατοίκων Ανθούσας, Γέ-

ρακα και Παλλήνης για την ενίσχυση της πυροπροστα-

σίας ζητά ο Δήμος Παλλήνης για την προστασία των

δασικών εκτάσεων και την διαφύλαξη της περιβαλλοντι-

κής κληρονομιάς, λόγω των αυξημένων αναγκών, τώρα

που ξεκινά η καλοκαιρινή περίοδος και ο κίνδυνος των

πυρκαγιών γίνεται μεγάλος.

Η δράση αυτή εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια

του Δήμου Παλλήνης για την  ενίσχυση του εθελοντι-

σμού και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε μια αν-

τίληψη αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής αφύπνισης.

«Η συμμετοχή και η συνεργασία των κατοίκων στον

τομέα της δασοπροστασίας είναι καθοριστικής σημασίας.

Μη μένεις θεατής στο έγκλημα, πάρε μέρος στην προ-

στασία των δασών», δηλώνει ο Δήμαρχος.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 210 6666211

μέχρι 28 Ιουνίου 2011.

Ενα mall στην καρδιά του Λαυρίου
παρά τη διαφωνία της Δημοτικής Αρχής

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για την από-

φαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

(15η/7/6/11), που ενέκρινε τη  Μελέτη Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και τη

λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος εμπο-

ρικών χρήσεων της εταιρείας EUROTERRA,

στην έκταση του παλαιού εργοστασίου "Αι-

γαίον", δίπλα στο λιμάνι Λαυρίου.

Μία άδεια που η Νομαρχία είχε απορρίψει κατ’

επανάληψιν, καθώς είχε πολλά κενά, χτίζει

πολλά τετραγωνικά με τη μέθοδο της σαλαμο-

ποίησης και παράλληλα διαμαρτύρονται ο εμπο-

ρικός σύλλογος του Λαυρίου και ο πρώην δή-

μαρχος Λαυρίου Σταύρος Παπασταυρόπουλος.

Φανταστείτε ένα ΜALL στην καρδιά του Λαυ-

ρίου με 70% κάλυψη και χωρίς κοινόχρηστο δί-

κτυο οχημάτων!

Σημειωτέον ότι στο παρόν περιφερειακό συμ-

βούλιο, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Κώστας Λε-

βαντής, διαφώνησε στην έγκριση της

επένδυσης.
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Ακίνητο έκτασης 73 περίπου στρεμμά-

των, δίπλα από τις αθλητικές εγκατα-

στάσεις που προπονείται ο Πανιώνιος,

στη Β’ ζώνη Υμηττού προωθείται για

κατασκευή Ιππικής Ακαδημίας(!) για

αγώνες παγκοσμίου εμβέλειας(!) με κα-

ταστήματα, κτηνιατρική κλινική κλπ.

Είναι εγκαταστάσεις ολυμπιακών προ-

διαγραφών. Εχει κτίσμα 16 μέτρα

ύψος, ενώ το ύψος για την περιοχή με

την πρόταση του ΟΡΣΑ (Οργανισμός

Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας) είναι 3,5

μέτρα!

Εχει γίνει, για την εγκατάσταση, ειδικό

ρυμοτομικό με προεδρικό διάταγμα

υπογεγραμμένο από τον τότε υπουργό

ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά.

Τα είχαμε γράψει στο φύλλο αρ.

683/14.5.11 της Εβδόμης, γιατί είχε

απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο

Κορωπίου (10/5).

Εκαλείτο να αποφασίσει αν θα αναρτή-

σει το σχέδιο Μελέτης για τυχόν εν-

στάσεις, πράγμα που αποφάσισαν κατά

πλειοψηφία και έμεινε υπό σκέψη η

πρόταση να καταθέσει ένσταση ο ίδιος

ο Δήμος.

Ηδη εκπνέει η προθεσμία (μέχρι 27/6)

και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε

(21/6), με αίτημα της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης προκειμένου να αποφασί-

σουν αν θα προχωρήσουν σε ένσταση

γιατί χάνεται η προθεσμία.

Ο Δήμαρχος κατέθεσε τον προβλημα-

τισμό του λέγοντας ότι υπάρχει μια ιδι-

αιτερότητα και στη χρονική συγκυρία,

αφού μόλις έγινε ΦΕΚ (187 Δ τεύχος)

το Προεδρικό Διάταγμα για τον

Υμηττό. Στα 20 στρέμματα δίνει τη δυ-

νατότητα να φτιάξεις μόνο  30τ.μ. κτί-

σμα. (σ.σ. στην Ιππική Ακαδημία

15.000τ.μ.)

Βέβαια απ’ την άλλη τόνισε ότι «πρέπει
να σταθμίσουμε τις συνθήκες της πα-
ρούσας απόφασης. Τι προβολή θα
κάνει στην περιοχή, στις θέσεις εργα-
σίας και μετά να αποφανθούμε τί θέ-
λουμε για τη συγκεκριμένη
εγκατάσταση. Δεν είναι απλά μια εγκα-
τάσταση των απλών ιππικών ομίλων. Το
κλειστό θα γίνει για παγκόσμιας εμβέ-
λειας αγώνες!».
Εξήγησε ότι υπάρχει ομόφωνη από-

φαση του ΣΧΟΠ (21/2/11), και ομόφωνη

απόφαση από την Επιτροπή Ποιότητας

ζωης. Εχει 12% κάλυψη και 16μ. ύψος

κτίσματα.

Οργή για την ψήφιση του

Προεδρικού Διατάγματος

για τον Υμηττό

Ο Αντώνης Ντούνης, ως μηχανικός

αναφέρθηκε στην επένδυση, λέγοντας

ότι ασχολείται από το 2009 με το θέμα

και έχει καταναλώσει ατέλειωτες ώρες.

Επεσήμανε τη διαφορετική μεταχείριση

που είχε ο Δήμος από το Υπουργείο

Περιβάλλοντος και τη μεταχείριση που

έχει ο συγκεκριμένος ιδιώτης.

«Ημασταν αντίθετοι με το Πρ. Διά-
ταγμα για τον Υμηττό, κάναμε προσω-
πικές παρεμβάσεις και με τους
όμορους Δήμους, αλλά δεν εισακου-
σθήκαμε.
Ο ίδιος ο ΟΡΣΑ έδινε το πράσινο φως
(27/3/09) στη Β’ Ζώνη Υμηττού για την
εγκατάσταση αυτή και την ίδια περίοδο
έδινε 100τ.μ. κτίσμα στον ιδιώτη».

Κατέληξε δε ο Α. Ντούνης: «Μου θυμίζει

ότι έπαθαν οι Ινδιάνοι στην Αμερική. Μας

παίρνουν τη γη. Σε 20.000τ.μ. χτίζουμε

μόνο 30τ.μ. και τώρα καλούμαστε να ψη-

φίσουμε 15.000τ.μ. κτίσματα».

Ο Σωτ. Λάμπρου σταθερός στις θέσεις

του, είχε δηλώσει και στην προηγού-
Συνέχεια στη σελ. 11

Ιππική Ακαδημία(!) στο Κορωπί
προχωρεί με ειδικό ρυμοτομικό στη Β’ ζώνη Υμηττού, 

παρακάμπτοντας διατάξεις του νέου Προεδρικού Διατάγματος για τον Υμηττό

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η κρατική μηχανή δουλεύει μόνο

υπέρ της πολύ μεγάλης ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Εχουμε μια σειρά παραδείγματα να καταθέσουμε, όπως το mall Αμαρου-

σίου, που βρίθει παρανομιών, οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις για τον Πανιώ-

νιο που έγιναν ειδικοί όροι δόμησης, προχθές η Euroterra στο Λαύριο,

σήμερα η Ιππική Ακαδημία στο Κορωπί, αύριο ίσως στου Καμπά...

Το Προεδρικό Διάταγμα για τον Υμηττό που αποκλείει ολόκληρους οικι-

σμούς και τους καταδικάζει στην “παρανομία” έγινε πλέον νόμος του κρά-

τους με το υπ. αρ. 187Δ ΦΕΚ.

Στο Πρ. Διάταγμα λοιπόν ορίζει ότι ένας ιδιώτης με 20 στρέμματα στη Β

ζώνη Υμηττού μπορεί να χτίσει μόνο 30 τ.μ.

Τώρα αν έρθει ενας ιδιώτης με 75 στρέμματα γίνονται ειδικοί όροι δόμη-

σης, έξω από νόμους και διατάξεις και χτίζει όσα στρέμματα θέλει και σε

όποιο ύψος θέλει.

Πού ήσουν κα Μπιρμπίλη ένα χρόνο τώρα που προωθείται αυτή η επέν-

δυση από τα αρμόδια τμήματα του δικού σου, μέχρι χθες, Υπουργείου;

Ο Νόμος λοιπόν στη χώρα μας ισχύει μόνο για τον ανίσχυρο, τον αδύ-

ναμο, τον πολίτη και όχι για τους “επενδυτές” και τις “αγορές”, όπως δεί-

χνουν τα πράγματα.

Και ένα εύλογο ερώτημα: δίπλα είναι ο ιππόδρομος, στο Μαρκόπουλο, για

ιππικούς αγώνες και ό,τι άλλο σχετικό, γιατί πρέπει να γίνει και στο Κο-

ρωπί από ιδιώτη;

Πάντως πρέπει να επισημάνω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε μία πολύ

καλή συζήτηση, εκφράστηκαν οι απόψεις αβίαστα και με πάθος από όλες

τις πλευρές, την δε θέση του ο Δήμαρχος την εξέφρασε αφού ακούστη-

καν όλες οι απόψεις και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε ως ένα καλό

δείγμα δημοκρατικής διαδικασίας.

Η Αθ. Σοφρώνη - Ψιλλάκη και ο Π.

Σουρλατζής και οι δύο μέλη στην Επι-

τροπή Ποιότητας Ζωής, αιτιολόγησαν

τη θετική τους

ψήφο, από αυτά

που άκουσαν από

τον Π. Πολίτη που

εισηγήθηκε το

θέμα ως μηχανι-

κός.

«μας είπε ο κ. Π.

Πολίτης ότι μελέ-

τησε το φάκελλο, είναι ένα πολύ΄καλό

έργο και έτι είπαμε και εμείς ναι, διότι ο

πλέον υπεύθυνος είναι ο κ. Πολίτης ως

μηχανικός», δήλωσε η Αθ. Ψιλλάκη.

«Εμείς σε τί θα λέ-
γαμε όχι. Στα χαρ-
τιά που ήταν όλα
νόμιμα; Σ’ αυτά
που μας είπε ο κ.
Πολίτης σαν ειδι-
κός πειστήκαμε»,
δήλωσε και ο Π.

Σουρλατζής.

Ψηφίσαμε στην Ποιότητα Ζωής 

γιατί πεισθήκαμε από την εισήγηση

Ξεχείλισε η οργή του Αντιδημάρχου Θ. Γρίβα,
στο άκουσμα ότι το Προεδρικό διάταγμα Υμητ-
τού έγινε ΦΕΚ χωρίς να αλλάξει η διάταξη για
τους κυνηγούς.
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«Και τοίσι  θανούσι θανών, /
άλλων ποινάς θανάτων επικράνει.»
(Και για να προκαλέσει ο θάνατός του,|
άλλων θανάτων εκδικήσεις.
Από τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου. Στίχ. 1340

Στο μυαλό μου πάντοτε οι αρχαίοι ελληνι-

κοί  βασιλικοί οίκοι, που έπαιζαν ανάμεσα

στο μύθο χαϊδεύοντας τα σύνορα με  την

ιστορία, ήταν κάτι το συγκεχυμένο. Πρόγο-

νοι, επίγονοι, ζωντανοί και πεθαμένοι, φο-

νιάδες και θύματα,  κυλούσαν σε μια ανόσια

εναλλαγή στήνοντας την οργή, μα και την

κατάρα. 

Γενάρχης του θηβαϊκού οίκου των Λαβδακι-

δών ήταν ο Λάβδακος. Αυτός ήταν εγγονός

του Κάδμου. Ο Κάδμος ήταν φοινικικής κα-

ταγωγής  και αδελφός της Ευρώπης. 

Ο Δίας  κατά την συνήθειά του, είχε αγαπή-

σει και την Ευρώπη. Την κυνήγησε ερωτικά,

την άρπαξε, την πήγε στην Κρήτη όπου εκεί

γέννησε τρείς γιούς: Τον Μίνωα, τον Ραδά-

μανθυ και τον Σαρπηδόνα. 

Ο Κάδμος όταν έμαθε την απαγωγή της

αδελφής του, μάζεψε τα αδέλφια του και

έτρεξαν όλοι μαζί να την ελευθερώσουν.

Δεν ξέρω αν το  κατάφεραν. Ξέρω όμως

πως  ο μύθος μας λέει, ότι  ψάχνοντας βρή-

καν και την αγελάδα του χρησμού, με το

σημαδιακό μισοφέγγαρο στην πλάτη της:

«Όταν τη βρεις αυτήν την αγελάδα» του

είχε πει παλιότερα το μαντείο, «παρακο-
λούθησε την. Εκεί που θα ξαποστάσει  κου-
ρασμένη- (ένθα βούς καμώσα  ώκλασε) -
εκεί να χτίσεις μια πόλη».
Έτσι ιδρύθηκε η πόλη των Θηβών. Στην

αρχή την είπανε Καδμεία, μα είχε και άλλα

αρχαία ονόματα όπως Ασωπίδες,  Διρκαίαι.

Αργότερα  την είπανε  Θήβη, ή Θήβα ή  αι

Θήβαι. 

Για την ίδρυση της ο Κάδμος έκανε γιορτές

και σε αυτές, θυσίασε και την κατά κάποιο

τρόπο ιερή αγελάδα. Η Αθηνά θύμωσε για

τη θυσία της αγελάδας και το θεώρησε προ-

σβολή. Έστειλε λοιπόν δράκους πολεμιστές

εναντίον του Κάδμου για να τον εξοντώ-

σουν. Ο Κάδμος όμως  κατάφερε να τους

εξοντώσει όλους. Σε έναν μάλιστα από

τους δράκους,  του έβγαλε τα δόντια και τα

έσπειρε σκορπίζοντάς τα στη γη. Από τα

δόντια αυτά ξεφύτρωσε το γένος των Σπαρ-

τών, φοβεροί πολεμιστές  που άρχισαν αμέ-

σως να ερίζουν μεταξύ τους και να

αλληλοεξοντώνονται. Απέμειναν μόνο

πέντε. Αυτοί οι πέντε πήραν  εντολή από

τους θεούς, να βοηθήσουν τον Κάδμο να

χτίσει τη νέα πόλη, την Καδμεία. 

Κόρη του Κάδμου ήταν η Σεμέλη η μητέρα

του Διονύσου. Όταν γεννήθηκε και μεγά-

λωσε ο Διόνυσος έφερε στη Θήβα (Καδ-

μεία) και την οργιαστική του λατρεία, η

οποία επέφερε σύγχυση και βρήκε πολλα-

πλή αντίδραση από τον συντηρητικό πλη-

θυσμό της πόλης. 

Ο Κάδμος γέννησε τον Πολύδωρο και ο Πο-

λύδωρος έκανε γιό  τον Λάβδακο. Τον Λά-

βδακο δε, τον διαδέχτηκε ο Λάϊος.

Σας κουράζω με τη γενεαλογία. Αλλά δεν

πειράζει. Εδώ ταλαιπωρηθήκαμε να μάθομε

για  τον Ιωακείμ και την Άννα, τον Αβραάμ,

τη Σάρρα και τον Ισαάκ, που δεν ήτανε και

οι δικοί μας.  Υπομονή λοιπόν.

Το όνομα Λάβδακος βγαίνει από το Λάβδα*,

που στο φοινικικό αλφάβητο σημαίνει “κου-

τσός”. Αν ήταν χωλός ο Λάβδακος δεν ξέρω. 

Γιος του Λάβδακου, όπως ανέφερα, ήταν ο

Λάϊος και ο Λάϊος πατέρας του Οιδίποδα.

Να λοιπόν που αρχίζει να κλείνει και να

ανοίγει  ο καταραμένος κύκλος. Ο Λάϊος

πηγαίνει στην Πίσσα της Ηλείας,  όπου τότε

βασίλευε ο Πέλοπας. Εκεί ερωτεύεται

“σφόδρα”, τον γιό του Πέλοπα, Χρύσιππο.

Τον απήγαγε βίαια και προφανώς τον κακο-

ποίησε. Τελικά ο Χρύσιππος από την ντροπή

του αυτοκτόνησε. Ο Πέλοπας τον αγα-

πούσε πολύ και  καταράστηκε τον Λάϊο. 

Αργότερα ο Λάϊος επέστρεψε στη Θήβα και

έγινε βασιλιάς της.  Παντρεύτηκε την Ιοκά-

στη, αλλά δεν έκανε παιδιά και αυτό γιατί

το μαντείο τον είχε συμβουλεύσει να απο-

φύγει την τεκνοποιία, καθώς  η μοίρα του

έγραφε, πως ένας γιος του θα τον φονεύ-

σει. Κάποια στιγμή όμως η Ιοκάστη, έμεινε

έγκυος και γεννήθηκε ένα αγόρι, αλλά  ο

Λάϊος  έντρομος, αφού  τον κακοποίησε

τρυπώντας του τα πόδια, τα οποία και πρή-

στηκαν  τον πήρε μακρυά και τον εγκατέ-

λειψε στο βουνό, για να πεθάνει.   Εκεί το

βρέφος ζωντανό ακόμη το βρήκαν οι βο-

σκοί, το περιποιήθηκαν και το πήγαν στον

βασιλιά της Κορίνθου Πόλυβο.  Βλέποντας

όλοι τα ποδαράκια του πρησμένα, το ονό-

μασαν Οιδίποδα. 

Το παιδί μεγάλωσε και άντρας πια επισκέ-

φτηκε το μαντείο των Δελφών. Στο γυρισμό

διασταυρώθηκε με την  ομάδα, που επικε-

φαλής της ήταν ο Λάϊος. Πήγαινε στο μαν-

τείο των Δελφών για να δεί τι θα κάνει με τη

Σφίγγα, που σκότωνε τους διαβάτες. Ο δρό-

μος στενός, του  ζήτησαν βίαια να παραμε-

ρίσει ο Οιδίποδας.  Ο Λάϊος μάλιστα

σήκωσε το κοντάρι του και τον χτύπησε,

αλλά ο νεαρός Οιδίποδας  χωρίς να χρονο-

τριβήσει, σκοτώνει αυτόν και εξοντώνει

τους φρουρούς του. Ένας μόνο γλύτωσε

και έφερε παραποιημένο το θλιβερό μαν-

τάτο στο παλάτι. «Μας επιτέθηκαν κα μας
σκότωσαν άγνωστοι ληστές». 
Ο Οιδίποδας πιο κάτω συναντά την Σφίγγα.

Η Σφίγγα ήταν κόρη της Έχιδνας και του τέ-

ρατος Τυφώνα. Η Σφίγγα, το  φτερωτό

τέρας  με  σώμα λιονταριού, κεφάλι και

μπούστο γυναίκας, καθόταν στο σταυρο-

δρόμι έξω από την Θήβα, σταματούσε τους

διαβάτες κα τους έβαζε γρίφους και ερωτή-

ματα. Όποιος δεν απαντούσε, τον σκότωνε.

«Τι είναι εκείνο, που το πρωί σέρνεται  στα

τέσσερα, το μεσημέρι στέκεται στα δύο και

το βράδυ στα τρία;» ήταν το συνηθισμένο

της αίνιγμα. 

Παλιότερα είχε πάει και ένας από τους

γιούς του αντιβασιλέα Κρέοντα· δεν απάν-

τησε και η Σφίγγα τον σκότωσε. Αυτό είχε

κάνει τον Λάϊο  να υποσχεθεί το θρόνο της

Θήβας,  ακόμα και το χέρι της γυναίκας του

Ιοκάστης, σε εκείνον που θα γλύτωνε την

πόλη από το τέρας. 

Ο Οιδίποδας αποκρίθηκε γρήγορα: «Είναι ο
άνθρωπος· ο άνθρωπος, βρέφος, ώριμος και
γέρος όταν  πιάνει και το μπαστούνι του». Η

Σφίγγα τα έχασε και από το κακό της πή-

δησε από το βράχο και γκρεμίστηκε. 

Ο Οιδίποδας φτάνει στην πόλη την ώρα που

θρηνείται ο χαμός του Λάϊου. Δεν  ξέρει

πως ο Λάϊος ήταν αυτός  ο άγνωστος που

είχε σκοτώσει. Ούτε  ότι ο Λάιος ήταν πα-

τέρας του. 

Όταν λοιπόν μπαίνει στην πόλη, έχει ήδη

μαθευτεί η εξόντωση της Σφίγγας από

αυτόν και ο λαός τον υποδέχεται σαν θριαμ-

βευτή. Παντρεύεται την Ιοκάστη,  χωρίς

πάλι να γνωρίζει πως είναι  η μητέρα του και

γίνεται ο βασιλιάς της Θήβας. Ένας βασι-

λιάς που γράφεται στην ιστορία, σαν σύμ-

βολο μιας κατάρας και ενός συμπλέγματος

μιάς απαρχής  νέων  συμφορών. 

Ο Σοφοκλής στις τραγωδίες του,  Οιδίπους

Τύραννος και Αντιγόνη, αφήνει την συνέ-

χιση της ιστορίας να ξετυλίγεται σε όλη της

την δραματική απογείωση. Αλλά αυτά σε

απώτερο χρόνο. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

* Λάβδος είναι εκείνος που τα γόνατά του είναι

ακουμπισμένα και οι κνήμες ανοίγουν.

Βοηθήματα 

1) Σοφοκλής “Οιδίπους Τύραννος”, Εκδ. Ζήτρος

2) “Ελληνική Μυθολογία”, Εκδ. Αθηνών.

3) “Ελληνική Μυθολογία”, Εκδ. Καρακωτσόγλου 

4) Εγκυκλ. Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα. 

Κάδμος, Λάβδακος, Λάϊος, Οιδίπους

Βασιλικός Οίκος Λαβδακιδών

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, με δελτίο τύπου, μας ενημε-

ρώνει για παράπονα κατοίκων για την κατάσταση που

επικρατεί στην παράκτια ζώνη του Πόρτο Ράφτη.

Επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει

είναι μικρές, διότι το παρόν Λιμενικό Ταμείο είναι διο-

ρισμένο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και

λήγει η θητεία του στις 31/12/11.

Σημειώνει μεταξύ άλλων ο Δήμος: «Θα θέλαμε να

σας υπενθυμίσουμε ότι όλες οι αποφάσεις που αφο-

ρούν την παράκτια ζώνη, όπως συμβάσεις με ιδιώτες

για ενοικίαση-τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή ομ-

πρελών, αλλά και παρεμβάσεις ή βελτιωτικά έργα,

λαμβάνονται από το Λιμενικό Ταμείο Πόρτο Ράφτη. 

...Εξυπακούεται ότι η νέα Δημοτική Αρχή έχει μικρά

περιθώρια παρέμβασης στις αποφάσεις, αλλά και

στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Λιμενικό Τα-

μείο στην παρούσα φάση.

Εμείς δεσμευόμαστε ότι, μετά την επιλογή της νέας

διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου στις αρχές Φε-

βρουαρίου του 2012, θα καλέσουμε όλους τους εμ-

πλεκόμενους φορείς (επιχειρηματίες, τοπικούς

συλλόγους και πολίτες) σε ανοιχτή διαβούλευση για

το σοβαρό αυτό θέμα.

Κύριο μέλημα της νέας Δημοτικής Αρχής θα είναι η

ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες, η

προστασία του περιβάλλοντος και η ήπια και λελογι-

σμένη οικονομική δραστηριότητα, μόνο εκείνων που

θα σεβαστούν τους αυστηρούς όρους που θα προκύ-

ψουν από το δημόσιο διάλογο.

Πιστεύουμε ότι την επόμενη θερινή περίοδο, δηλαδή

το καλοκαίρι του 2012, οι παραλίες και το σύνολο της

παράκτιας ζώνης στο Πόρτο Ράφτη, θα ανταποκρί-

νονται στις ανάγκες και τα κριτήρια μιας σύγχρονης

κοινωνίας.

Οι αποφάσεις του Λιμενικού Ταμείου για τη χρήση της παράκτιας ζώνης 

στο Πόρτο Ράφτη και ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής



Μα τι ανασχηματισμός ήταν αυτός ρε παιδιά; Έστειλε στο

χρονοντούλαπο της Ιστορίας ακόμα κι εκείνον τον Μανωλιό

που άλλαξε κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Σαν να σ’ έχουν

κλεισμένο οι Γερμανοί στο Χαϊδάρι το ’43, να ‘σαι για το

απόσπασμα το επόμενο πρωί και ξαφνικά να μπεί ο δεσμο-

φύλακας στο κελί σου λίγο πριν σε πάρουν και να σου πει:

«ησύχασε, δεν θα σε εκτελέσουν ο Γιόχαν, ο Ντίτριχ κι ο
Φριτς. Θα σε εκτελέσουν ο Φριτς, ο Ντίτριχ κι ο Γιόχαν. Τυ-
χερέ!».

Το ’82 είδα σ’ ένα τοίχο στα Εξάρχεια ένα από εκείνα τα

ευφυέστατα συνθήματα των παλιών αναρχικών που, εκτός

του ότι είχαν ένα χιούμορ που «σκότωνε», δεν φορούσαν

κουκούλες, δεν έκαιγαν τη σημαία και τα μαγαζιά κι είχαν

διαβάσει τουλάχιστον τον Μπακούνιν: «Οι μέρες κυλούσαν
η μία μετά την άλλη. Ωσπου ήρθε η Μεγάλη Αλλαγή. Και
τότε οι μέρες άρχισαν να κυλούν η άλλη μετά την μία».

Ομολογώ την αμαρτία μου: Αν και ήμουν τότε γραμματέας

της Τ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βούλας-Βουλιαγμένης, δεν μου ‘μεινε

άντερο από τα γέλια όταν διάβασα εκείνη την εφημερίδα

τοίχου. Είχα μάλιστα την ατυχή έμπνευση να το ...απαγ-

γείλω στην επόμενη γενική συνέλευση της τοπικής. Δεν

γέλασε κανείς. Δεν ξανάδα τόσα πολλά παγωμένα βλέμ-

ματα να με κοιτούν. «Σύντροφε Γραμματέα, αυτό δεν το πε-
ριμέναμε από σένα». Θυμήθηκα τότε μιά κουβέντα του

Μακεδόνα παππού μου: «Να προσέχεις τρία είδη αντρών,
αυτούς που δεν σφίγγουν το χέρι στην χειραψία, αυτούς
που δεν χαμογελούν όταν βλέπουν μιά ωραία γυναίκα κι
εκείνους που δεν έχουν αίσθηση χιούμορ».

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι ο Τζόρτζ-Τζέφρυ,

με τον ανασχηματισμό που έκανε, διαθέτει υψηλής ποι-

ότητας χιούμορ. Από την άλλη, όμως, όταν τον κοιτάς και

τον ακούς, σε ξενερώνει θανάσιμα. Έχει - και δείχνει- παν-

θομολογούμενα την αίσθηση της αποστολής που έχει ανα-

λάβει. Όχι, βέβαια, να σώσει την Ελλάδα όπως του έμαθαν

να λέει οι σύμβουλοί του, αλλά να την δέσει χεροπόδαρα.

Διαθέτει επιπλέον τον ιεραποστολικό ζήλο του ορκισμένου

πιστού της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης. Στα μεγάλα ζόρια,

όμως, λυγίζουν τα πόδια του κι ας γυμνάζεται. Άλλα είναι

τα γυμνάσματα της ψυχής· δεν έχει βγάλει τέτοιο σχολείο.

Από κει που πορεύεται μιά ζωή καθοδηγούμενος, είναι κομ-

ματάκι ζόρικο να παριστάνει τον καθοδηγητή. Θυμηθείτε

τον, αμέσως μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του 2007,

όταν άστραψε και βρόντηξε ο Βενιζέλος στο Ζάππειο κι

έθεσε ωμά θέμα αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Τότε είχε δαγκώσει πάλι την τρομαγμένη ψυχή του Τζόρτζ,

το άγριο θεριό του πανικού κι ετοίμαζε βαλίτσες. Χρει-

άστηκε να επιστρατευθούν και συστρατευθούν όλες οι μι-

κρομέγαλες κι οι μεγάλες δυνάμεις για να τον μεταπείσουν

να μείνει και να παλέψει. «Θ’ αφήσεις αυτόν τον χοντρό να
σου πάρει το κόμμα που έφτιαξε ο πατέρας σου»; τον κα-

τακεραύνωσε η Μάργκαρετ. Κάτι τα παρακάλια και τα ψυ-

χοτονωτικά παινέματα των αδελφών, κάτι η καιροσκοπική

συμπαράσταση όσων δελφίνων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τον στήριξαν

τότε, γνωρίζοντας ότι αργότερα θα τους ήταν πολύ πιο εύ-

κολο να σουτάρουν τον Τζορτζ παρά τον Βενιζέλο, κατά-

φεραν και τον έστησαν πάλι πάνω στ’ άλογό του, σαν τον

Τσάρλτον Ήστον στον ρόλο του «Ελ Σίντ» και τον έβγαλαν

έξω από τα τείχη για να κατατροπώσει τους ...«Σαρακη-
νούς» του Βενιζέλου. Βέβαια του ‘δωσαν κουράγιο με τον

τρόπο τους και οι μεγάλοι φίλοι και προστάτες που τον

έσπρωχναν με τα χίλια από τότε που ακόμα ζούσε ο Αν-

τρέας: «Για που το ‘βαλες καλό μας παιντί; Ξέχασες ότι μας
χρωστάς κάποιες εξυπηρετησούλες; Ξέχασες που σε κά-
ναμε κοτζάμ υπουργό Εξωτερικών και πρόεδρο του
ΠΑ.ΣΟ.Κ; Εμείς σε ετοιμάζουμε για αυριανό πρωθυπουργό
κι εσύ πας να το σκάσεις; Περιμένουμε πολλά από σένα
Τζορτζ, έχουμε επενδύσει πολλά σε σένα, δεν θέλεις να
μας απογοητεύσεις, πίστεψέ μας, δεν θέλεις».

Όχι βέβαια! Δεν ήταν τρελός να τους απογοητεύσει τους

Μεγάλους Αδελφούς, Ροδόσταυρους, ομόσταυλους και

λοιπούς. Μόνο εκείνο το καυτό non paper της συνάντησης

στο «οβάλ γραφείο» του Λευκού Οίκου στα τέλη του 1995

μεταξύ Κλίντον, Σημίτη και Γιωργάκη, έφτανε για να τον

κάψουν οριστικά, αν το διέρρεαν στα Μ.Μ.Ε. Και του ‘χουν

κι άλλα ράμματα για τη γούνα του και τα ξέρει. Πάντοτε

φροντίζουν να τους δένουν καλά τους «εκλεκτούς», πριν

τους αμολύσουν για να δέσουν εμάς. Άμα ξεκινήσεις να

χορεύεις ταγκό με την αρκούδα, και να θες κάποια στιγμή

να την αφήσεις, δεν σ’ αφήνει εκείνη. Το ίδιο συμβαίνει κι

άμα μπεις σε κάποια Στοά. Δεν βγαίνεις εύκολα μετά.

Μπορεί κάλλιστα η φημολογούμενη πρόθεση παραίτησης

του Γ.Α.Π. να ήταν αληθινή, μπορεί και να ήταν επικοινω-

νιακό τέχνασμα και όπλο εκβιασμού και τιθάσευσης των

εσωκομματικών αντιδράσεων. Το βέβαιο είναι ότι η

«Τρόϊκα» θα εκταμιεύσει το σύνολο των υπεσχημμένων

110 δισ. και θα προβεί και σε επόμενο δανεισμό μας. Τα

παραινετικά μηνύματα Ευρωπαίων και Αμερικανών για πα-

νεθνική και υπερκομματική συναίνεση στο Μνημόνιο έχουν

ένα και μόνο στόχο, όπως άλλωστε και τα spreads που

έφτασαν στις 1.400 μονάδες βάσης και οι συνεχείς υπο-

βαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους ανο-

χής, τύπου Fitch, Moody’s και Standard & Poor’s: Να

τρομοκρατηθεί ακόμα περισσότερο ο ελληνικός λαός από

τον μπαμπούλα της πτώχευσης και να συναινέσει τόσο

στην περαιτέρω συρρίκνωση του εισοδήματός του, όσο και

στο ξεπούλημα των κρατικών επιχειρήσεων και της δημό-

σιας γης. 

Δεν πρόκειται να μας αφήσουν να πτωχεύσουμε μέχρι να

βάλουν στο χέρι, ό,τι τους ενδιαφέρει από τις κρατικές μας

επιχειρήσεις, την ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Δημο-

σίου και τον αμύθητης αξίας ορυκτό μας πλούτο.

Το μόνο που τρέμουν μήπως τους χαλάσει τα σχέδια είναι

ο αστάθμητος παράγων της λαϊκής οργής. Ο Τζορτζ-Τζέ-

φρυ τους έκανε τη δουλειά τους βάζοντάς μας στο Μνη-

μόνιο, αφού προηγουμένως είχε απορρίψει –κατά τις

εντολές που είχε- όλες τις δελεαστικότατες προτάσεις δα-

νεισμού μας και επενδύσεων από Κινέζους, Ρώσους, Άρα-

βες και το διεθνούς κύρους αμερικανικό χρηματοπιστωτικό

ίδρυμα Hayman. Αν τον κρατάνε ακόμα στη θέση του πρω-

θυπουργού, είναι γιατί θέλουν να ολοκληρώσει την απο-

στολή που του έχουν αναθέσει με ένα επόμενο χοντρό

πακέτο δανεισμού μας, το οποίο είναι βέβαιο ότι δεν θα

μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε, όπως και τα προηγούμενα

πακέτα εξ’ άλλου, οπότε βάσει της Δανειακής Συμβάσεως

θα μπορέσουν να κατάσχουν από την Ελλάδα κυριολε-

κτικά ότι τους γουστάρει. «Τζορτζ» διαθέτουν πολλούς

στην δύσμοιρη πατρίδα μας, αλλά δεν θέλουν να βγάλουν

από τώρα μπροστά τον επόμενο –ή την επόμενη- για να μην

τον κάψουν, ώστε να μπορεί στο μέλλον να παριστάνει τον

«αντιστασιακό πατριώτη». Το μοναστήρι να ‘ναι καλά.

Ο απο-φασιστικός Τζορτζ-Τζέφρυ
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  
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Εκλεισε τις εργασίες του το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το οποίο

εξελίχθηκε στην ωραία Αλεξανδρούπολη το περασμένο

ΣαββατοΚύριακο.

Πολλές ήταν οι εκλεγμένες γυναίκες στην Τ.Α. που συν-

δύασαν το τερπνόν μετά του ωφελίμου και βρέθηκαν  στην

Αλεξανδρούπολη. 

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Περιφερειάρχης Ανατολι-

κής Μακεδονίας και Θράκης,  Άρης Γιαννακίδης. Χαιρετισμό

απηύθυνε  ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης,  Ευάγγελος Λαμ-

πάκης, ο οποίος παρέθεσε και ομιλία με θέμα: «Η Αναπτυξιακή

Προοπτική της Αλεξανδρούπολης στην Κατεύθυνση μιας Σύγ-

χρονης και Δυναμικής Πόλης». 

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν, ακόμη, η Πρόεδρος

του Δικτύου  Αικατερίνη Δασκαλάκη, ο Δήμαρχος Διδυμο-

τείχου, Παρασκευάς Πατσουρίδης και εκπρόσωποι των Κοι-

νοβουλευτικών Κομμάτων. 

Το συνέδριο περιλάμβανε διήμερο διαλέξεων αναφορικά με το

θεσμικό πλαίσιο του “Καλλικράτη” και τις απαιτήσεις του για

τις γυναίκες, τις χρηματοδοτήσεις και την οικονομική ενίσχυση

στην εποχή της κρίσης, την κοινωνική πολιτική, την υγεία και

την πρόληψη και την συμβολή της γυναικείας επιχειρηματικό-

τητας στην διαχείριση της οικονομικής κρίσης, με ομιλητές δη-

μάρχους, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού,

καθώς επίσης και ειδικούς επιστήμονες. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε στρογγυλό τραπέζι εκλεγ-

μένων γυναικών Δημάρχων, όπου ανέλυσαν τις νέες απαι-

τήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν,

προβάλλοντας ταυτόχρονα τις φιλοδοξίες τους και το

πλάνο τους για τους Δήμους τους. 

Ακολούθησαν βραβεύσεις γυναικών που ξεχώρισαν για το

έργο τους και την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Ετσι βραβεύτηκαν  Πηγή Δεβετζή, Χρυσή Ολυμπιονίκης - η

Αικατερίνη Δασκαλάκη, Πρόεδρος Δικτύου Εκλεγμένων Γυ-

ναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ & Β΄ Βαθμού - η Βιρ-

γινία Τσουδερού, Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών - η

Γιάννα Δεσποτοπούλου, Πρόεδρος Special Olympics και η

«Γερόντισσα των Μαρασίων», η κυρία Βασιλική Λαμπίδου.

Επίσης βραβεύτηκαν γυναίκες – πρόεδροι κοινοτήτων– δή-

μαρχοι στην αυτοδιοίκηση του νομού Έβρου.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με διήμερο κοινωνικό πρό-

γραμμα «Μια Ματιά, Τρεις Χώρες», το οποία περιλάμβανε

επισκέψεις στις Φέρες, στο Σουφλί, στο Διδυμότειχο στους

Μεταξάδες, στο Τρίγωνο και στην Ορεστιάδα καθώς και στο

νησί της Σαμοθράκης. 

«Γυναίκες με Αποστολή και Όραμα στη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης»

16 Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στους ΟΤΑ
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Η θερμοκρασία ανέβηκε

στους 30 βαθμούς, ο ήλιος

καίει και ο κόσμος γέμισε

τις παραλίες. Τι πιο απολαυ-

στικό από ένα δροσιστικό

παγωτό! 

Βέβαια για όσους κάνουν

διαιτητική διατροφή, ίσως

είναι απαγορευμένη από-

λαυση άλλα όλο και υποκί-

πτουμε σ’ αυτήν. Γιατί εδώ

που τα λέμε δεν περιέχει

και κάτι ανθυγιεινό το πα-

γωτό, σωστά; 

Έτσι πιστεύαμε κι εμείς,

αλλά μετά από μια μικρή

έρευνα που κάναμε τα απο-

τελέσματα που είχαμε ήταν

λίγο ανησυχητικά. 

Πήραμε ενδεικτικά ορισμέ-

νες μάρκες “παγωτών” να

δούμε τα συστατικά τους

στοιχεία. Παρατηρήσαμε

ότι πάνω στις συσκευασίες

των παγωτών, δεν αναγρά-

φεται πουθενά η λέξη “πα-

γωτό” και αναρωτηθήκαμε

γιατί. Αντιθέτως οι λέξεις

που χρησιμοποιούν είναι

"παγωμένο γλύκισμα". Ποιά

είναι η διαφορά; Μεγάλη. 

Το παγωτό υποχρεούται

σύμφωνα με τον Κώδικα

Τροφίμων και Ποτών (ο ΚΤΠ

συνοψίζει τις νομικές προ-

διαγραφές όλων των κυκλο-

φορούντων τροφίμων), να

γίνεται από γάλα φρέσκο ή

σκόνη και όλα τα λιπαρά

που εμπεριέχονται σε αυτό

να προέρχονται από το

γάλα. Απαγορεύεται

λοιπόν η οποιαδή-

ποτε προσθήκη λι-

παρών που δεν

έχουν σχέση με το

γάλα.

Απ’ τα 5 “παγωτά”

που αγοράσαμε

τα 3 έγραφαν

πάνω παγωμένα γλυ-

κίσματα και μέσα πε-

ριείχαν φυτικά

λιπαρά, όπως ηλιέ-

λαιο, καρυδέλαιο, φοι-

νικέλαιο, αραβοσιτέλαιο και

όποια άλλη μαργαρίνη φαν-

τάζεστε. Βέβαια στη συ-

σκευασία πάνω, δεν

αναγράφεται τι είδος φυτι-

κού ελαίου είναι. 

Σύμφωνα όμως με στοιχεία

από το zougla.gr, που είχε

ασχοληθεί με το θέμα, απο-

φεύγουν το ηλιέλαιο γιατί

δημιουργεί πρόβλημα στην

ομοιογένεια του τελικού

προϊόντος, άρα μην ανησυ-

χείτε για μολυσμένο με

ορυκτέλαια ηλιέλαιο.

Ωστόσο, ως επί το πλεί-

στον χρησιμοποιείται το κα-

ρυδέλαιο το οποίο είναι

έλαιο "παχύ" και ταιριάζει

στην υφή του τελικού προ-

ϊόντος. Το καρυδέλαιο (από

καρύδα), το χρησιμο-

ποιούν στα αντη-

λιακά. Δίνει το

χρώμα, ως φυ-

σική χρωστική,

και την υφή σε

όλα τα αντηλιακά

τύπου Coppertone. 

Παρ’ όλα αυτά, βρή-

καμε και 2 παγωτά, τα

οποία αυτοαποκαλούνται

“παγωτά ειδικού τύπου” και

δεν περιέχουν φυτικά

έλαια, ενώ έχουν και μεγα-

λύτερη περιεκτικότητα σε

γάλα και λιγότερα λιπαρά

απ’ τα υπόλοιπα, χωρίς να

είναι απ’ τα λεγόμενα light.

Ο λόγος που οι εταιρείες

καταλήγουν να χρησιμοποι-

ούν τέτοια συστατικά είναι

προφανής. Το ερώτημα

είναι ο καταναλωτής πώς

προστατεύεται;

Προτιμήστε λοιπόν παγωτά

από καταστήματα που τα

φτιάχνουν οι ίδιοι, παρά με-

γάλων εταιρειών.

«ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε»

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ προβάλλουν τα ελληνικά προϊόντα
Ας τους ακολουθήσουμε ψωνίζοντας

Μετά από πρόταση του «ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε» τα

περισσότερα μεγάλα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ δέχτηκαν το αίτημα να στηρίξουν ενεργά τον

αγώνα τους για την προτίμηση των ελληνικών προϊόντων. 

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ που έχουν ελληνικό τίτλο, αποφάσισαν εντός του Ιου-

νίου 

➢ να εκτυπώσουν αφίσες του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

στις οποίες θα προβάλλεται το σύνθημα

«ντύνομαι ελληνικά, τρώω ελληνικά,
κάνω τουρισμό ελληνικά».

➢ Να τοποθετήσουν τις αφίσες στα κατα-

στήματά τους σε ολόκληρη την Ελλάδα

➢ Να τυπώσουν το σύνθημα και στις πλα-

στικές τους σακούλες που δίνουν στους

πελάτες τους για να τοποθετούν τα είδη

που αγοράζουν.

Στηρίζοντας αυτή την ενέργεια εμείς οι πο-

λίτες βοηθάμε ενεργά στη μάχη για την κα-

ταπολέμηση της ανεργίας, τη στήριξη των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της βιοτεχνίας

και της βιομηχανίας μας, τη στήριξη των

Αγροτών και Παραγωγών μας, του Τουρι-

σμού μέσα στη χώρα μας. Έτσι στηρίζουμε

την εθνική μας οικονομία.  

Σ.Σ. Θα πρέπει όμως να καταλάβουν και οι ελληνικές βιομηχανίες - εταιρείες - βιοτεχνίες,

ότι η διατήρηση των τιμών στα ίδια επίπεδα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον καταναλωτή.

Διότι από προσωπική εμπειρία, ρούχα ελληνικής ραφής που πέρυσι στοίχιζαν 20 ευρώ,

φέτος ανέβηκε η τιμή τους κατά 10 ευρώ, δηλαδή 50% αύξηση!

Έφτασαν οι 30 Σπαρτιάτες που είχαν ξεκινήσει την

Κυριακή πεζοπορεία από το άγαλμα του Λεωνίδα έως

την πλατεία του Συντάγματος. Φανερά καταβεβλη-

μένοι, μετά από 240χλμ που διένυσαν μέσα σε τρεις

μέρες με μόλις 3 ώρες ύπνο την ημέρα, κρατούσανε

πανό που ήταν γραμμένο στα ελληνικά, στα αγγλικά

και στα ισπανικά, που έγραφε “Όχι στο ξεπούλημα

της Ελλάδας. Όχι στην αρπαγή της Ευρώπης”.

Φορώντας κλαδιά στο κεφάλι, έστεισαν γλέντι από

την Ομόνοια και στη συνέχεια ενώθηκαν με τους

“αγανακτισμένους” στο Σύνταγμα. 

Οι κόσμος του Συντάγματος τους υποδέχθηκε με χει-

ροκροτήματα και συνθήματα. 

“Ύστερα από τρεις ημέρες και 240χλμ πορείας, ήρ-

θαμε εδώ για να σας αποδείξουμε ότι όλοι μαζί μπο-

ρούμε να κάνουμε τη διαφορά” δήλωναν στο μήνυμα

τους, απευθυνόμενοι στο συγκεντρωμένο κόσμο.

Σε προσπάθειά τους να καταθέσουν στεφάνια στο

μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, βρήκαν εμπόδιο

τους αστυνομικούς, οι οποίοι τους πληροφόρησαν ότι

μπορούσαν μόνο 5 να πλησιάσουν και να καταθέσουν

τα στεφάνια. Οι Σπαρτιάτες αρνήθηκαν να χωριστούν

και να περάσουν μόνο 5 μπροστά απ’ τα κιγκλιδώ-

ματα και επέμεναν να φτάσουν έως τα τελευταία 10

μέτρα όλοι μαζί. Μετά την άρνηση του αστυνομικού

διευθυντή και σε ένδειξη διαμαρτυρίας, πέταξαν τα

στεφάνια προς τους αστυνομικούς. 

Τέλος, δήλωσαν ότι “σαν άγνωστοι στρατιώτες συ-

ναντιόμαστε και αγωνιζόμαστε καθημερινά και δεν θα

φύγουμε αν δεν διασφαλίσουμε τη νομιμότητα του

συντάγματος. Με έμβλημα το ψηφιδωτό της αρπαγής

της Ευρώπης, στέλνουμε παγκόσμιο μήνυμα προς

όλους τους αγανακτισμένους λαούς που αγωνίζον-

ται για το αύριο της Ευρώπης”.
στοιχεία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πορεία Σπαρτιατών προς το Σύνταγμα

Παγωμένη απόλαυση με ...λιπαρά
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Ιππική Ακαδημία(!) στο Κορωπί
προχωρεί με ειδικό ρυμοτομικό στη Β’ ζώνη Υμηττού, 

παρακάμπτοντας διατάξεις του νέου Προεδρικού Διατάγματος για τον Υμηττό

Συνέχεια από τη σελ. 7

μενη συνεδρίαση ότι πρέπει να κάνουν έν-

σταση. Ιδιαίτερα αιχμηρός με τον ΟΡΣΑ δή-

λωσε: «είμαι ίσως ο μοναδικός που όταν
ακουω ΟΡΣΑ βγάζω φολίδες. ...Δεν μπο-
ρούν να αποφασίζουν άλλοι, εκτός Κορω-
πίου,  για μας», τόνισε.

Και κατέληξε ο Σ. Λάμπρου ότι πρέπει να

κάνουν ένσταση, αλλιώς θα την κάνει

μόνος του.

Ο Σπ. Κόλλιας αντίθετα τάχθηκε υπέρ της

επένδυσης  «γιατί μπορούν να αναπτυχ-
θούν και παράπλευρες δραστηριότητες. Πι-
στεύω ότι πρέπει να δούμε το θέμα πιο
ανοικτά και κατά πόσο ο Δήμος μπορεί να

συμμετέχει σε τέτιες διαδικασίες προς όφε-
λός του», κατέληξε.

Ο Αντιδήμαρχος Θ. Γρίβας “τα πήρε στο

κρανίο”, όταν άκουσε ότι το Προεδρικό Διά-

ταγμα για τον Υμηττό έγινε ΦΕΚ και η διά-

ταξη για τους κυνηγούς δεν απεσύρθη.

«Μας έχουνε γράψει κανονικά ως πε-
ριοχή», είπε και δήλωσε ότι γι’ αυτό το λόγο

θα το καταψηφίσει.

Ο Αντιδήμαρχος Αθ. Πουλάκης επεσήμανε

ότι τέτοια θέματα είναι σοβαρά και θα πρέ-

πει να προηγείται διαβούλευση. «Ο ΟΡΣΑ
με τη μέθοδο του σαλαμιού πάει να δημι-
ουργήσει τέτοιες εγκαταστάσεις», επεσή-

μανε.

Ο Κ. Δήμου δήλωσε μπερδεμένος: «οι ίδιοι
λέγαμε ότι θέλουμε να μπορούμε να εκμε-
ταλλευθούμε τη γη μας στη Β’ ζώνη Υμητ-
τού και τώρα που μας δίνεται η ευκαιρία
ερχόμαστε και λέμε να μη χτίσει η συγκε-
κριμένη εταιρία».

Βέβαια στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε

άλλη άποψη. Τότε ζητούσε αναβολή  για

επόμενη συνεδρίαση ούτως ώστε να συζη-

τηθεί το θέμα, γιατί όπως είπε χαρακτηρι-

στικά:  «πρέπει να προβληματιστούμε· σε
λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει Υμηττός».

Ο Θεοφ. Μιχαιρίνας προβληματισμένος δή-

λωσε: «δηλαδή πρέπει να τους πούμε ναι;
Να έρθουν οι πονηροί να τα πάρουν με το-
πικά ρυμοτομικά;»

Ο Ε. Ρεμπάπης τόνισε ότι το ζήτημα είναι η

κτηματική δράση. «Το να έρθει ένας μερο-
καματιάρης να χτίσει στη β’ ζώνη Υμηττού
δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι να χτί-
σει μια εταιρία που έχει στόχο της το κέρ-
δος. Και θα έρθουν και άλλες τέτοιες
επενδύσεις».

Η Ελένη Αδάμ τόνισε να είμαστε λίγο πο-
νηροί. Σήμερα είναι αυτό το Πρ. Διάταγμα
αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο.

Ο Ν. Γιαννάκος πρότεινε να μην ευθυγραμ-

μιστούν με το Δήμαρχο. «Να πάμε κόντρα
σε έναν ιδιώτη που θέλει να αναβαθμίσει
την περιοχή μας. Εγώ δεν βλέπω κάποιο
λόγο ένστασης» κατέληξε.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Αριστείδης

Γκίκας, δήλωσε ότι: «προκαλείται το περί
δικαίου άιθσημα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά
από τον ΟΡΣΑ. Αντιλαμβάνομαι το αίσθημα
οργής γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να απο-
φασίζουν άλλοι για εμάς. Καλώς κακώς

συχνά συμβαίνει. Αλλά δεν μπορούμε να
αφήνουε ένα κράτος να αποφασίζει με δύο
μέτρα και δύο σταθμά ακόμα και αν δεν
είναι προς το οικονομικό συμφέρον μας,
γιατί δεν είναι το παν τα οικονομικά».

Ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης, τέλος εισηγή-

θηκε να μην κάνουν ένσταση  ως Δήμος

κρατώντας την ίδια στάση, που είχαν τη-

ρήσει και στην απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου 24.2.09/74/09, όπου μειψήφι-

σαν στην επένδυση για τις αθλητικές εγκα-

ταστάσεις, όπου σήμερα αθλείται ο

Πανιώνιος με το σκεπτικό ότι πρέπει «να
ληφθεί μία γενικότερη απόφαση με την
οποία θα καλυφθούν όλοι όσοι έχουν ήδη
εγκρίσεις και δεν έχουν εκδοθεί λόγω δε-
καπεντάμηνης αναστολής των  οικοδομικών
τους αδειών».

Δηλαδή και εκεί έγινε μία διακριτική μετα-

χείριση υπέρ της εταιρίας Gentle Croc Hold-

ings L.T.D. της οποίας προωθήθηκε η άδεια

ενώ όλων των απλών πολιτών ίσχυσε η

αναστολή των οικοδομικών αδειών για να

μην ισχύουν πλέον λόγω του νέου Προ-

εδρικού Διατάγματος.

Η πρόταση της μη κατάθεσης ένστασης ψη-

φίστηκε κατά πλειοψηφία και πήρε τον

αριθμό 173. Μειοψήφισαν δε όλοι οι σύμ-

βουλοι των μειοψηφιών και οι σύμβουλοι,

Γρίβας, Λάμπρου, Μιχαιρίνας, Πουλάκης

της πλειοψηφίας.

Αννα Μπουζιάνη

Οπως από πολλούς επιση-

μαινόταν και όπως φάνηκε

στην πράξη ο νόμος του

“Καλλικράτη” ήταν ένα πρό-

χειρο λήμα σε κάποιες σελί-

δες τεχνοκρατών, όπως -

όπως για να περάσει και

μετά βλέπουμε.

Ετσι σήμερα, έξη μήνες από

την εφαρμογή του οι Δήμοι

δεν μπορούν ακόμη να λει-

τουργήσουν γιατί δεν υπάρ-

χει το νομικό πλαίσιο που

θα τους υποστηρίξει. Από

τα πολύ απλά μέχρι τα πολύ

μεγάλα. Και βέβαια και τα

ανάλογα κονδύλια.

Μέσα στα προβλεπόμενα

για τη λειτουργία του

Δήμου, ορίζει ότι οι μειοψη-

φίες πρέπει να έχουν γρα-

φεία στο Δημαρχιακό

Μέγαρο, κάτι που ίσως να

σπανίζει ο Δήμος που το

διαθέτει.

Ο επικεφαλής της μείζονος

μειοψηφίας του Δήμου Παλλή-

νης (καλλικρατικός μετά τη

συνένωση τριων ΟΤΑ), Τριαν-

τάφυλλος Κουτσικούρης, κα-

ταγγέλει τη Δημοτική Αρχή ότι

«περιφρονεί θεσμούς και νό-

μους». 

Οτι, «ενώ έχει φροντίσει να
εξασφαλίσει θέση και γρα-
φεία για τον εαυτό του και
τους ημετέρους του ειδι-
κούς συμβούλους και αντι-
δημάρχους, αδιαφορεί για
την υποχρέωση του να πα-
ραχωρήσει γραφείο στις πα-
ρατάξεις της Δημοτικής
μειοψηφίας όπως ρητά ορί-
ζει ο Ν 3852/2010 στην
έδρα του Δήμου». 

Επισημαίνει δε στην ανακοί-

νωσή του: «Απαιτούμε την
άμεση διευθέτηση της εκ-
κρεμότητας και την τακτο-
ποίηση των υποχρεώσεων
της Δημοτικής αρχής για
την εύρυθμη και ισότιμη λει-
τουργία του Δημοτικού Συμ-

βουλίου.
Θυμίζοντας ότι οι παρατά-
ξεις της αντιπολίτευσης
είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της λειτουργίας του Δήμου,
υπηρετούν τη διαφάνεια και
την Δημοκρατία και εκφρά-
ζουν το μισό περίπου εκλο-
γικό σώμα του Δήμου.
Αποκλεισμοί και πολιτικές
"Μαυρογιαλούρου" δεν θα
περνούν στο Δήμο Παλλή-
νης».

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

στο Δήμο Παλλήνης

καταγγέλει η αξιωματική αντιπολίτευση

Σ.Λάμπρου και Θ. Μιχαιρίνας (αριστερά), δια-
φώνησαν.

ΤΟ Δ.Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
τη Δευτέρα 27 Ιουνίου και ώρα 8μ.μ.  με  2

θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1) Απόφαση για υλοποίηση προγραμμάτων άθλη-

σης για όλους σε συνεργασία με την Γ.Γ.Α.

2) Απόφαση για έγκριση προκαταρκτικής σύμ-

βασης έναρξης διαπραγματεύσεων για παρα-

χώρηση δικτύου ύδρευσης του Δήμου

Μαρκοπούλου στην ΕΥΔΑΠ και εξουσιοδότηση

του κ. Δημάρχου για υπογραφή αυτής.

ΤΟ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
τη Δευτέρα 27 Ιουνίου και ώρα 8μ.μ.  με

20 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
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«Σηκωθείτε να χορέψουμε»

Την ετήσια καλοκαιρινή παράστασή του για το κλείσιμο

άλλης μιας επιτυχημένης και δημιουργικής χρονιάς πραγ-

ματοποίησε το Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων στον

προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων

κάτω από το θερμό χειροκρότημα του πλήθους που έδωσε

ένα ζεστό παρών. Ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία της

βραδιάς ήταν η συμμετοχή του τμήματος παραδοσιακού

τραγουδιού υπό τη διεύθυνση του Κώστα Σιδερή. Τη διδα-

σκαλία των χορών και την επιμέλεια της παράστασης είχε

ο χοροδιδάσκαλος Γιάννης Κοντογιάννης.  

«Της φύσης τα καμώματα, χοροί και
ξεφαντώματα…»

Την ίδια βραδιά (18/6) στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσ-

σου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Χορευτικού Λαο-

γραφικού Ομίλου Αναβύσσου με τίτλο «Της φύσης τα

καμώματα, χοροί και ξεφαντώματα…». Μια παράσταση

αφιερωμένη στο περιβάλλον, που αποτελούσε αναπόσπα-

στο κομμάτι της παραδοσιακής ζωής και ενέπνεε κάθε

τομέα της λαϊκής δημιουργίας.  90 χορευτές – μεταξύ τους

και 40 παιδιά – έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και πρό-

σφεραν στο κοινό μια όμορφη βραδιά με χορούς από τη

Μικρά Ασία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη νησιωτική Ελ-

λάδα.

Εκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας
Εκθεση ζωγραφικής του τμήματος ενηλίκων Λαγονησίου

από τα τμήματα ζωγραφικής και αγιογραφίας που πραγμα-

τοποιήθηκαν την περίοδο 2010-2011 υπό τη διδασκαλία του

Γιώργου Αναγνωστάκη, εγκαινιάστηκε την Κυριακή 19/6.  Η

έκθεση θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 26 Ιουνίου.  

Φυτεύοντας αρμυρίκια
Η Plant-a-Tree και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου στη Ελλάδα, με την συμμετοχή της Αντιπροσωπείας

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα καθάρισαν και φύ-

τεψαν αρμυρίκια στην παραλία Λαγονησίου.

Συνολικά φυτεύτηκαν 50 αρμυρίκια, εκ των οποίων τα 25

με την κλασσική μέθοδο, ενώ για τα υπόλοιπα 25 χρησιμο-

ποιήθηκε μια ελληνική καινοτόμος μέθοδος (χωρίς πότισμα)

της εταιρείας ΒΙΑΡΑΛ. 

Ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία της δράσης ήταν η

συμβολή των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας

Δήμου Σαρωνικού, του Δήμου Μαρκόπουλου, του Κουβαρά

και του ΕΠΑΖ (Σύλλογος Προστασίας Αδέσποτων).  

Σ.Σ.: Παιδιά προσοχή μη το “σφυρίξουν” στην Κομισιόν ότι
έχετε ωραίες παραλίες και τις βάλουν πωλητήριο!

Οι πολλαπλές εκδηλώσεις του  Δήμου συνεχίστηκαν όλη

την τρέχουσα εβδομάδα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο

25/6 στις 9μ.μ. με το 5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρωνίδας στην κεντρική πλα-

τεία Σαρωνίδας.

«Τέχνη χωρίς αρχή και τέλος»
Εκθεση της ζωγράφου και γλύπτριας Αγγελικής Τσεβά

άνοιξε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δημοτικής

Κοινότητας Σαρωνίδας το περασμένο Σάββατο 18/6. Πολ-

λοί ήταν οι φίλοι της τέχνης που παραβρέθηκαν στην εκ-

δήλωση και τίμησαν την εικαστικό, που 50 χρόνια

ακολουθεί την έρευνα πάνω στην τέχνη και τον πολιτισμό,

με έντονη δραστηριότητα σε διεθνείς και πανελλήνιες εκ-

θέσεις. Η έκθεση διήρκεσε έως και την Τετάρτη  22 Ιουνίου. 

Πολλαπλές πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Σαρωνικού
Ενα γεμάτο τριήμερο εκδηλώσεων υλοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Δήμο Σα-

ρωνικού με ποικιλία θεμάτων και χρωμάτων! Αθλητικές εκδηλώσεις που παρουσιάζουμε

στις αθλητικές σελίδες 22,23, χορούς και εκθέσεις ζωγραφικής στις διάφορες πόλεις του

Δήμου: Ανάβυσσο, Λαγονήσι, Καλύβια, Σαρωνίδα.

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την άνοια και τη νόσο Αλ-

τσχάιμερ πραγματοποίησε ο Εξωραίστικός Σύλλογος

“Κάτω Βούλα” την Κυριακή 19/6 στην αίθουσα του ιερού

ναού της Παναγίας στην Κάτω Βούλα, που ευγενώς προ-

σφέρθηκε από την Μητρόπολη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι ακροατές που είχαν κατα-

κλύσει την αίθουσα.

Χαιρετισμό απηύθυνε εκπρόσωπος της εκκλησίας, ο οποίος

παρότρυνε τους ακροατές να “βάζουν κι αυτοί το χέρι τους”

και να μη περιμένουν μόνο από το Θεό για την υγεία τους.

Η ψυχολόγος Ε. Μαργιώτη με απλά παραδείγματα εξήγησε

πως πρέπει να ενεργούμε για να κρατάμε το μυαλό σε

εγρήγορση και για να μη σπαταλάμε χρόνο στην αναζή-

τηση των αντικειμένων καθημερινής χρήσης.

Πρέπει να συγκεντρώνουμε το μυαλό μας, να δημιουργή-

σουμε μόνιμες θέσεις για τα πολύχρηστα αντικείμενά μας,

γιατί το γήρας μπορεί να το “καθυστερήσεις”, αλλά το “φύ-

ρασμα” του μυαλού όχι.

Οπως χαρακτηριστικά είπε ο Δρ. Μιχάλης Βικελής νευρο-

λόγος και επόμενος ομιλητής της εκδήλωσης, «αν μπο-

ρούσαμε να καταφέρουμε να ζούμε 150 χρόνια το 99% θα

έπασχε από άνοια.

Η νόσος Αλτσχάιμερ προέρχεται από κακή λειτουργία των

αγγείων και εμφανίζεται μετά τα 50 περίπου χρόνια μας.

Στο τέλος της εκδήλωσης, υποβλήθηκαν σε τεστ, δωρεάν,

τουλάχιστον 50 άτομα.

Αυτή ήταν η δεύτερη εκδήλωση αυτού του μήνα από το

Σύλλογο που παρουσίασε και μία παράσταση με Καραγ-

κιόζη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, όπου την παρακολούθησαν

όλα τα παιδιά με ενθουσιασμό.

Την ώρα που γράφουμε αυτές τις γραμμές εξελίσσεται η

τρίτη εκδήλωση του Συλλόγου, “Οι φωτιές του Αη-Γιάννη”

στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, μία εκδήλωση που έχει γίνει θε-

σμός από το Σύλλογο.

Αννα Μπουζιάνη

Εκδηλώσεις του Εξωραϊστικού Συλλόγου “Κάτω Βούλας”

Τμήμα από τον χορευτικό λαογραφικό Ομιλο Αναβύσσου.

Χορός από το Τμήμα Ελληνικών χορών Καλυβίων

Φυτεύοντας αρμυρίκια.
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«Φτηνή φαρσοκωμωδία με κομπάρ-
σους τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και την Κοινή Γνώμη» χαρακτήρισε ο

Μίκης Θεοδωράκης  αυτό που πριν

λίγες ημέρες «αποφάσισε να παίξει ο

πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

γελοιοποιώντας τους θεσμούς, ως

απάντηση  στους δεκάδες χιλιάδες που

διαδήλωναν μπροστά στη Βουλή»

“Αποτρόπαιη λεηλασία από την

παραπαίουσα κυβέρνηση”

Ο Μίκης Θεοδωράκης σε χαιρετισμό του

την 1η μέρα της Πανελλήνιας Συνδιάσκε-

ψης της Κίνησης Ανεξάρτητων

Πολιτών, το Σάββατο 18 -6 στο

Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης»

μίλησε για τον εμπαιγμό των

κυβερνώντων προς ένα λαό

απελπισμένο. Εξέφρασε τη

συμπαράστασή του προς το με-

γάλο λαϊκό κίνημα που ανα-

πτύσσεται στις πλατείες της

Ελλάδας για την υπεράσπιση

της πατρίδας και  κατά της απο-

τρόπαιης λεηλασίας της από

την παραπαίουσα κυβέρνηση

που δηλώνει πίστη στα συμφέ-

ροντα των ξένων τραπεζών  και

των εκπροσώπων του. 

«...Το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή
δηλώσαμε ότι θεωρούμε το υπάρχον Σύ-
στημα Εξουσίας υπεύθυνο για την τραγική
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η
χώρα μας, μας έβαλε στο στόχαστρο των
μηχανισμών που χτυπούν ανελέητα ο,τιδή-
ποτε αποτελεί κίνδυνο για την παρουσία και
την διαιώνισή της. Παρ’ όλα αυτά η δύναμη,
η τόλμη και ο ρεαλισμός των ιδεών μας δια-
πέρασαν τα τείχη της φίμωσης και των απο-

κλεισμών και μπορούμε να πούμε ότι σή-
μερα έχουν κυριαρχήσει και αποτελούν τον
κύριο ιδεολογικό εξοπλισμό των λαϊκών κι-
νημάτων που κινούνται προς την ίδια κα-
τεύθυνση με μας
Αυτό μας δίνει μεγάλες ελπίδες, είπε, δε-
δομένου ότι θεωρούμε την Λαϊκή Ενότητα
ως το κύριο όπλο του ελληνικού λαού προ-
κειμένου να αντισταθεί, να αντιμετωπίσει
και να ακυρώσει τα καταστροφικά σχέδια
της Τρόικα-Κυβέρνησης. Σχέδια που ήδη
έχουν προξενήσει τεράστιο κακό στον ελ-
ληνικό λαό και που σκοπεύουν να συνεχί-
σουν το καταστροφικό τους έργο έως ότου
ολοκληρωθεί το τελικό ξεπούλημα της
χώρας μας στους ξένους. Οι ελπίδες αυτές
στηρίζονται πάνω στο νέο κοινωνικό κλίμα
που διαμορφώνεται με την παρουσία αυτών

των παράλληλων κινημάτων, μέσα στα
οποία υπάρχει ουσιαστική ενότητα στη
βάση των πολιτών, όπως απέδειξε η συνέ-
νωση των Προπυλαίων με το Σύνταγμα.
Πιστεύω και ευελπιστώ ότι η ταυτόσημη πο-
ρεία θα οδηγήσει σε μορφές συνεργασίας
και από κει στη δημιουργία ενός κοινού πο-
λιτικού μετώπου που θα εκφράσει την ποι-
οτική άνοδο των κινημάτων στα επίπεδα της
ενιαίας δράσης με κοινό πρόγραμμα και κοι-
νούς στόχους».

Μετεξέλιξη και μετονομασία

του Κινήματος

Την 1η ημέρα της Συνδιάσκεψης μίλησε

επίσης για την ιδεολογική ταυτότητα

της Κίνησης ο καθηγητής Συνταγματι-

κού Δικαίου, και μέλος της Συμβουλευ-

τικής Επιτροπής Γιώργος Κασιμάτης ο

οποίος και ανέλυσε τον λόγο της μετε-

ξέλιξης και μετονομασίας της Κίνησης

σε Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών. 

Σύντομες εισηγήσεις έκαναν πολλοί

εκπρόσωποι “Σπιθών” απ’ όλα τα μέρη

της Ελλάδας, πάνω σε ιδεολογικά και

οργανωτικά θέματα.

Τη δεύτερη ημέρα της Συνδιάσκεψης

μετά από εισήγηση του Μίκη Θεοδω-

ράκη για το Οργανωτικό και τις τοπο-

θετήσεις των εκπροσώπων από όλη της

Ελλάδα,  εξελέγη η Επιτροπή Οργάνω-

σης του Συνεδρίου της Κίνησης, το

οποίο προγραμματίζεται για τις αρχές

του φθινοπώρου. 

(Ολος ο χαιρετισμός του Μίκη Θεοδω-

ράκη στην ιστοσελίδα

www.mikis-theodorakis-kinisi-anexarti-

ton-politon.gr.

Σε αντιμνημονιακό μέτωπο καλεί ο Μίκης Θεοδωράκης 

το Λαό και τα Κινήματα  Ανεξάρτητων Πολιτών

{...Η Σπίθα είναι η πρώτη  και χρονικά και

αξιολογικά ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟ-

ΛΙΤΩΝ, όταν για πρώτη φορά άναψε την

πρώτη ΣΠΙΘΑ ο αειθαλής αγωνιστής, ο

σπινθηροβόλος Μίκης Θεοδωράκης, σ’

αυτήν εδώ την αίθουσα, πέρυσι την 1η Δε-

κέμβρη.{...}

Τα γεγονότα όμως μας ξεπέρασαν! {...}

Την επανάσταση, που λέγαμε εμείς, την ει-

ρηνική, την πανεθνική, την παλλαϊκή την

έκαναν οι πλατείες!

Ομως αυτός ο υπέροχος κόσμος της πλα-

τείας ο αξιοθαύμαστος, ο ωραίος,... είναι

άμορφος!

Αν του ανέθετες τη διακυβέρνηση τί θα

‘κανε; Πώς, με ποια ηγεσία; Ποιο θα ήταν

το πολιτικό του σχήμα;

... Και η ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ από πολιτικούς

σχηματισμούς. Δεν ασκείται «δια βοής».

Απαιτείται επομένως, για να είναι υλοποι-

ήσιμοι οι στόχοι και οι σκοποί της επανά-

στασης,

Η ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ να

μετασχηματιστεί σε ΠΑΝΕΘΝΙΚΟ – ΠΑΛ-

ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (όπως προτάθηκε από τον

καθηγητή Γ. Κασιμάτη) και το ΚΙΝΗΜΑ σε

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ.

Οχι κόμμα, όπως σωστά τόνισε ο Μίκης.

Κόμμα σημαίνει κομμάτι· μέρος του όλου.

Κι εμείς επδιώκουμε να γίνουμε το ΟΛΟΝ.

Ο πολιτικός σχηματισμός μας θα είναι και

θ’ αγκαλιάσει το ΣΥΝΟΛΟ των Ελλήνων

πατριωτών.

― με κεντρική ιδεολογία τη σωτηρία της

πατρίδας και του Λαού μας.

― Με άμεσο-δημοκρατικές διαδικασίες

...

Χωρίς ΕΞΟΥΣΙΑ δεν επιτυγχάνεις τους

στόχους σου. 

Χωρίς εξουσία δεν πείθεις για συσπεί-

ρωση. 

Η Εξουσία δεν είναι ο σκοπός μας, αλλά το

μέσον.

Σκοπός μας είναι η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-

ΔΑΣ και η αξιόπιστη ΕΛΠΙΔΑ του ΛΑΟΥ

ΜΑΣ, για ένα καλύτερο «αύριο».

Σημεία από την εισήγηση του Κώστα Βενετσάνου

«Σας παραχωρώ το σπίτι μου», είπε ο Μιχ. Κακογιάννης χαι-
ρετώντας το Μίκη Θεοδωράκη.
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Με επιστολή του, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φι-

λίππου, που κοινοποιεί προς όλα τα αρμόδια Υπουρ-

γείου, Γραμματείες και Περιφέρειες, καταγγέλει

πρακτικές διαφόρων υπηρεσιών, που έχουν στήσει

έναν ανελέητο πόλεμο κατά του Δήμου, βάζοντας

τροχοπέδη, στην λειτουργία του, όσον αφορά τα οι-

κονομικά του και τη διαχείριση της παραλίας του.

Γράφει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος:

Όπως γνωρίζετε, ο νεοσύστατος Δήμος Σαρωνικού προ-

έκυψε, με την εφαρμογή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης

«Καλλικράτης», από τη συνένωση των πρώην δήμων Κα-

λυβίων και Αναβύσσου και των πρώην κοινοτήτων Παλαιάς

Φώκαιας, Σαρωνίδας και Κουβαρά και έχει ακτογραμμή 26

χιλιομέτρων.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώ-

σουμε για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις

παραλίες που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του

δήμου μας. 

Η Δημοτική Αρχή προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-

γειες για να διατηρήσει τις παραλίες της περιοχής καθα-

ρές, ελεύθερες και προσβάσιμες για όλους τους πολίτες

και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία τους και συγκε-

κριμένα προχώρησε στη δημοπράτηση χώρων για εγκατά-

σταση 5 καντινών  και στην αξιοποίηση κάποιων

παλαιότερων κινητών εγκαταστάσεων που προϋπήρχαν.

Αυτό έγινε αφενός μεν για να μπορέσει ο Δήμος να προ-

σπορίσει έσοδα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λει-

τουργία των παραλιών δεδομένης της δύσκολης

οικονομικής συγκυρίας που ταλανίζει τη χώρα μας, αφετέ-

ρου δε για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των λουο-

μένων (έξοδα καθαριότητας, ναυαγοσώστες, αγορά

σημαδούρων κλπ.).

Ωστόσο, αυτές οι ενέργειές μας είχαν ως αποτέλεσμα να

υφιστάμεθα καθημερινά τόσο εμείς ως Δημοτική Αρχή όσο

και οι ενοικιαστές των καντινών, μεγάλο αριθμό αδικαιολό-

γητων διώξεων από διάφορες κρατικές υπηρεσίες και συγ-

κεκριμένα από:

1. την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ), η οποία κι-

νείται συνεχώς εναντίον μας παρ’ όλο που έχουμε εξα-

σφαλίσει παραχώρηση των ακτών με απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών. 

2. την ΕΤΑ Α.Ε., η οποία αρχικά ήρθε σε συμφωνία μαζί μας για

την παραχώρηση χρήσης τμημάτων του αιγιαλού και την από

μέρους μας απόδοση προς αυτήν του 20% των εισπραχθέν-

των χρημάτων– σημειωτέον βάσει αυτής της συμφωνίας ο

Δήμος μας προχώρησε σε ανοιχτό διαγωνισμό για τη μίσθωση

καντινών στα συγκεκριμένα τμήματα του αιγιαλού - στη συνέ-

χεια όμως ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, όχι μόνο

αθέτησε τη συμφωνία αλλά προχώρησε για πρώτη φορά στη

διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την εκμίσθωση των

ίδιων τμημάτων του αιγιαλού (στα οποία έχουν ήδη τοποθε-

τηθεί καντίνες) και έχει ήδη κινήσει εναντίον μας διάφορες νο-

μικές διαδικασίες παρά τα ήδη συμφωνηθέντα. 

Σ.Σ.: Τα  Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ (ΕΤΑ ΑΕ), είχαν ορί-

σει ημέρα διαγωνισμού για τις καντίνες (28 & 29/6) την οποία

μεταθέτει(!) για τις 30 λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων

της  ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ (28 και 29/6).

3. την Πολεοδομία που επανειλημμένως επιβάλλει τεράστια

πρόστιμα σε βάρος των ενοικιαστών των κινητών κατασκευών

(καντινών).

4. την Αρχαιολογική Υπηρεσία που και αυτή με τη σειρά της

έχει στραφεί εναντίον μας και μας απαγορεύει οποιαδή-

ποτε δραστηριότητα – παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε

στην ουσία κάνει καμία παρέμβαση παρά μόνο τοποθέτηση

κινητών εγκαταστάσεων- ισχυριζόμενη ότι πρόκειται για

περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

5. την Αστυνομία και ειδικά το Αστυνομικό Τμήμα Αναβύσ-

σου δια του Διοικητή κ. Γιδόπουλου που κινείται εναντίον

των ενοικιαστών των καντινών με τρεις μηνύσεις κατά

μέσο όρο την ημέρα. 

6. την Τουριστική Αστυνομία, η οποία καθημερινά μηνύει

όλα τα καταστήματα της περιοχής μας.

7. το Λιμεναρχείο και ειδικά το παράρτημα της Παλαιάς Φώ-

καιας δια του  Διοικητή κ. Λούμη, το οποίο πρωτοστατεί στις

καταγγελίες και τις διώξεις εναντίον του δήμου και των ιδιο-

κτητών των καντινών.

8. το Σ.Δ.Ο.Ε. που σε καθημερινή βάση είναι μόνιμος ελεγ-

κτής των καντινών.

Επιπλέον, όλοι οι παραπάνω κρατικοί μηχανισμοί γράφουν

συστηματικά και καθημερινά δεκάδες παραβάσεις, τις

οποίες πλέον αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε. Δε γνω-

ρίζουμε αν υπάρχει κάποια υπηρεσία του Ελληνικού Δημο-

σίου που να μην έχει ήδη κινηθεί εναντίον μας. 

(Σ.Σ.: Φίλοι μου, φοβάμαι ότι έχετε το γνωστό, πολύ Χον-
τρό... πρόβλημα).

Με δεδομένη τη διαμορφωθείσα κατάσταση, θέλουμε να

θέσουμε υπόψη σας το εξής ερώτημα: είναι δυνατόν, με

όλους αυτούς τους κρατικούς μηχανισμούς να βρίσκονται

απέναντί μας και τόσες μηνύσεις να εκκρεμούν σε βάρος

μας, να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη της πε-

ριοχής μας;

....

Η κυβέρνηση επανειλημμένα μας παροτρύνει να δημιουρ-

γήσουμε δικούς μας πόρους προκειμένου να μπορέσουμε

να ανταποκριθούμε στις μεγάλες ανάγκες των καιρών. Ανα-

ρωτιόμαστε με ποιο άλλο τρόπο θα μπορέσουμε να εξα-

σφαλίσουμε τα απαραίτητα κονδύλια για την καθαριότητα

και την ασφάλεια των ακτών;

...Δυστυχώς για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι για να

απολαύσουν οι πολίτες τις θάλασσες μας θα πρέπει να πλη-

ρώσουν πολύ ακριβά. Αυτοί δε που αντιστέκονται σε αυτού

του είδους την πολιτική, είναι τελικά εκείνοι που υφίσταν-

ται διώξεις από όλες τις πλευρές. 

Σ.Σ. Κατά τα άλλα, τα μνημόνια τους λείπανε για να πάει
μπροστά αυτό το τόσο ...σάπιο σύστημα!!!

«Αττικές θάλασσες ανάπτυξης τουρισμού ή θάλασσες πολλαπλών διώξεων;»
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου καταγγέλει πρακτικές της ΕΤΑ Α.Ε. και της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σα-

ρωνικού συνεδρίασε την πε-

ρασμένη εβδομάδα και

ανάμεσα στα διάφορα θέ-

ματα, είχε και τη χορήγηση

άδειας μουσικών οργάνων

στα καταστήματα υγειονο-

μικού ενδιαφέροντος της

Σαρωνίδας.

Η απόφαση που πήραν ήταν

να λειτουργούν μέχρι τις 2

μετά τα μεσάνυχτα τις κα-

θημερινές και μέχρι τις 3 τις

Παρασκευές και τα Σάβ-

βατα. Την απόφαση ψήφισε

και η μειοψηφία πλην της

Λαϊκής Συσπείρωσης που

το καταψήφισε.

Η εισήγηση της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής είχε απο-

φασίσει στη συνεδρίαση

της 10/6 άδεια λειτουργίας

μέχρι τις 1 μετά τα μεσάνυ-

χτα τις καθημερινές και

μέχρι τις 02:00 τις  Παρα-

σκευές και τα  Σαββατοκύ-

ριακα.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας

μουσικών οργάνων
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Την Κυριακή των Αγίων Πάντων 19 Ιου-

νίου, πραγματοποιήθηκε η 8η  «Εορτή

του παιδιού» της Ιεράς Μητροπόλεως

Γλυφάδας. Λαοθάλασσα, κάθε ηλικίας,

κυρίως όμως παιδιά, έφηβοι και νέοι,

κατέκλεισαν την πλατεία Σμύρνης στο

Ελληνικό. Γενικότερα το πρόγραμμα

της Εκδηλώσεως, που αποτελεί πλέον

θεσμό της Ιεράς Μητροπόλεως, διήρ-

κησε πάνω από  4 ώρες, με  37 περί-

πτερα

Περιληπτικά να αναφέρουμε ότι υπήρ-

χαν 30 περίπτερα-δοκιμασίες, για τα

παιδιά που τους εξασφάλιζαν πόντους,

και μπορούσαν να τους εξαργυρώνουν

με πλούσια δώρα για όλες τις ηλικίες. 

Παρουσιάστηκαν 4 παραστάσεις με

κουκλοθέατρο, με διδακτικές ιστορίες

για τα παιδιά. Τρία συγκροτήματα πα-

ραδοσιακών χορών από Ενορίες της

Ιεράς Μητροπόλεως, παρουσίασαν πε-

ρίπου 13 χορούς και καταχειροκροτή-

θηκαν.

Μια Θεατρική ομάδα Ενορίας Ιεράς

Μητροπόλεως, παρουσίασε δύο θεα-

τρικά δρώμενα, με επίσης ψυχαγωγικό,

αλλά κυρίως διδακτικό νόημα και προ-

βληματισμό.

Δύο μουσικά σχήματα εφήβων και

νέων τραγούδησαν για τρεις τουλάχι-

στον ώρες σύγχρονα αλλά και παραδο-

σιακά ελληνικά τραγούδια. 

Και όλα αυτά σε συνδυασμό με συνεχή

προσφορά από: πόπ-κόρν, λουκουμά-

δες, μαλλί της γριάς, σουβλάκια, πί-

τσες, παγωτά, αναψυκτικά και νερά,

έκαναν την ατμόσφαιρά ένα πραγμα-

τικό πανηγύρι. 

Η Εκδήλωση έληξε  με την προβολή σε

γιγαντοοθόνη μιας σύνθετης κινηματο-

γραφικής Ιστορία με τίτλο: «Σε τούτα
εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν
πιάνει», με μηνύματα για την σημερινή

οικονομική, αλλά κυρίως, πνευματική

κρίση της εποχής μας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.

Παύλος, ξεναγήθηκε σε όλα τα περί-

πτερα, παρακολούθησε τα κουκλοθέα-

τρα, τα θεατρικά, χορευτικά, μουσικά

και κινηματογραφικά δρώμενα, έδωσε

την ευχή του σε παιδιά, νέους, γονείς,

κατηχητές και  κληρικούς που συμμε-

τείχαν στην εορτή.  Προσέφερε ευλο-

γίες με δώρα σε όλους τους Κατηχητές

που ήταν υπεύθυνοι στα περίπτερα και

τα μέλη των παραπάνω σχημάτων, ως

ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για

την προσφορά τους.

Μετά το τέλος της εορτής, ανανεώ-

θηκε το ραντεβού για του χρόνου. 

Την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών και το Ευρωπαϊκό Έτους Εθε-

λοντισμού 2011, ο Δήμος Μαρκοπούλου επέλεξε να προχω-

ρήσει σε περιβαλλοντικές δράσεις εθελοντισμού σε

συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις.

Ετσι τη Δευτέρα 30 Μαΐου, ο Μεσογειακός Σύνδεσμος Για Τη

Σωτηρία Των Θαλάσσιων Χελωνών Medasset, σε συνεργασία

με Δημοτικά Σχολεία της περιοχής (1ο και 3ο Δημοτικό Μαρ-

κοπούλου και 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Πόρτο Ράφτη), την Υπη-

ρεσία Καθαριότητας του Δήμου, αλλά και τη συνδρομή της

Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, των Εθελοντικών Ομά-

δων του Δήμου Μαρκοπούλου και της Ελληνικής Ομάδας Αν-

τιμετώπισης Καταστροφών Αρτέμιδος, προχώρησαν στον

εθελοντικό καθαρισμό του Υγροτόπου Βραυρώνος, στα πλαί-

σια του προγράμματος «Πάρε Μέρος και Καθάρισες». 

Η ομάδα της Medasset σημειώνει ότι συλλέχθηκαν 240 κιλά

ανακυκλώσιμων υλικών και 200 κιλά απορριμμάτων!    

Επίσης, την Τετάρτη 8 Ιουνίου, μαθητές-μέλη του παιδικού

τμήματος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας του Θαλάσσιου

Περιβάλλοντος  HELMEPA, από το 1ο και το 8ο Δημοτικό Σχο-

λείο Ν. Ηρακλείου και εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με το

Δήμο Μαρκόπουλου, καθάρισαν την παραλία του Αγ. Σπυρί-

δωνος στο Πόρτο Ράφτη και κατέγραψαν τα απορρίμματα σε

ειδικά δελτία.  

Σύμφωνα με τα μέλη της HELMEPA, «από την ανάλυση των

στοιχείων αυτών προκύπτει ότι η πλειονότητα των απορριμ-
μάτων ήταν αποτσίγαρα και πλαστικά, όπως καλαμάκια, κα-

πάκια, σακούλες και μπουκάλια, που προέρχονται δυστυχώς

από καπνιστές και λουόμενους, οι οποίοι αφού απόλαυσαν τη

θάλασσα, άφησαν πίσω τα "ίχνη" τους» (αγνοώντας παντελώς

τις Οδηγίες Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μαρ-

κοπούλου). 

Μετά το τέλος του καθαρισμού της παραλίας, οι μαθητές το-

ποθέτησαν πινακίδα με περιβαλλοντικό μήνυμα "Να Σώσουμε

τις Θάλασσες" και το βροντοφώναξαν να ακουστεί σε όλη την

παραλία!

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης υπόμνησε τη δύσκολη

στιγμή για το Δήμο λέγοντας μεταξύ άλλων: «Σ’ αυτή τη δύ-

σκολη για το Δήμο χρονική στιγμή, τέτοιες δράσεις αποκτούν

ξεχωριστή σημασία.  Είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε σε καθε-

στώς αναγκαστικής εξυγίανσης (λόγω του χρέους των 18 εκα-

τομμυρίων ευρώ που παραλάβαμε), κάτι που σημαίνει ότι τα

περιθώρια παρέμβασης είναι ελάχιστα, ακόμη και σε βασικά

ζητήματα όπως η καθαριότητα.  Με υποτυπώδη μέσα, όπως 7

απορριμματοφόρα σε κακή κατάσταση, με έναν οδηγό και δύο

εργάτες περισυλλογής το καθένα και ένα όχημα ανακύκλω-

σης, προσπαθούμε να καλύψουμε μια έκταση 85.000 στρεμ-

μάτων και έναν πληθυσμό, που τους καλοκαιρινούς μήνες

φτάνει τους 70.000 κατοίκους! Και όλα αυτά,  χωρίς τη δυνα-

τότητα απασχόλησης του προσωπικού εκτός ωραρίου, αφού

το εν λόγω καθεστώς δε μας επιτρέπει τον προγραμματισμό

υπερωριών. 

Υπό αυτές τις συνθήκες οι προσπάθειες των παιδιών και των

εθελοντών δεν έχουν μόνο συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό

χαρακτήρα! Εμείς θα εντείνουμε, τόσο τις συνεργασίες με

τους εθελοντές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, όσο και

την προσπάθεια της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Μαρ-

κοπούλου. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν όμως και οι πολίτες,

εάν επιθυμούν ένα καθαρότερο περιβάλλον!»      

Η «Εορτή του παιδιού» της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας

Ο Μητροπολίτης κοντά στα παιδιά

Περιβαλλοντικές δράσεις στο Δήμο Μαρκοπούλου
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Θυμάστε το μικρόβιο (e.Coli) που ανα-

στάτωσε την  Ευρώπη, και ιδιαίτερα τη

Γερμανία, όπου πέθαναν άνθρωποι και

νόσησαν εκαντοντάδες χιλιάδες, έως

ότου το ανακαλύψουν.

Μάλιστα οι Γερμανοί ενοχοποίησαν τα

ισπανικά αγγούρια, με αποτέλεσμα να

καταστραφούν πολλές χώρες από τον

αποκλεισμό εξαγωγής των προϊόντων

τους.

Τελικά απεδείχθη ότι το μικρόβιο το

“έτρεφαν” οι ίδιοι και μάλιστα σε βιο-

λογική φύτρα!

Η κρητική παραγωγή υπέστη κατα-

στροφή και γενικότερα

όλη η Ελλάδα. 

Και επειδή προφανώς

μας περνάνε για “χαχό-

λους”, για άλλη μια

φορά προσπαθούν να

μην αποζημιώσουν τους

παραγωγούς, παρά με

ψίχουλα.

Ετσι ο ευρωβουλευτής

Νίκος Χουντής κατέ-

θεσε ερώτηση στην Κο-

μισιόν και ζητάει tην

κάλυψη του συνόλου

των ζημιών που υπέστη-

σαν οι Ευρωπαίοι και

Ελληνες παραγωγοί.

«Να αποζημιωθούν στο
σύνολο των ζημιών
τους οι Ελληνες παρα-
γωγοί από την επιδημία
e.Coli».
Στην ερώτηση του ανα-

φέρεται αναφέρεται

στις τεράστιες ζημιές

των Ελλήνων παραγω-

γών  κηπευτικών προ-

ϊόντων, από την  πτώση

των πωλήσεων των λα-

χανικών και φρούτων,

στην εξωτερική και εγ-

χώρια αγορά, λόγω της

απαράδεκτης  ενοχο-

ποίησης των Ισπανικών

κηπευτικών προϊόντων

από τις Γερμανικές

αρχές εξαιτίας της επι-

δημίας e.Coli. 

Τονίζει  ότι το συνολικό

πόσο των 210 εκατομ-

μυρίων που αποφασί-

στηκε από την Κομισιόν

ως αποζημίωση προς

όλους τους Ευρωπαίους

παραγωγούς, είναι εξαιρετικά μικρό σε

σχέση με τη συνολική ζημιά που υπέ-

στησαν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί  και

δεν μπορεί να καλύψει τις τεράστιες

ζημιές που υπέστησαν.

Τέλος, ζητάει από την Κομισιόν να αυ-

ξήσει το ποσό της αποζημίωσης στους

παραγωγούς σε τέτοιο ύψος, ώστε να

καλύπτεται το σύνολο των ζημιών που

υπέστησαν, να  καθορίσει συγκεκρι-

μένα ποσά αποζημίωσης για κάθε κρά-

τος μέλος, σύμφωνα με τις ανάγκες

των παραγωγών της κάθε χώρας, και

να επιβάλει πρόστιμο στην Γερμανία

εξαιτίας της ανεύθυνης και απαράδε-

κτης στάσης των Γερμανικών αρχών οι

οποίες ενοχοποίησαν χωρίς στοιχεία

τους Ισπανούς παραγωγούς και δημι-

ούργησαν πανικό για το σύνολο της ευ-

ρωπαϊκής παραγωγής.

Χώρα προέλευσης τη χώρα 

και όχι το Ε.Ε.

Σ.Σ.: Αυτό πρέπει να γίνει μάθημα σε

όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενω-

σης που δέχτηκαν να αναγράφεται αντί

το όνομα της χώρας τους, ως χώρα

προέλευσης, το Ε.Ε.· έτσι παίρνει

“μπάλα” όλες τις χώρες.

«Πρόστιμο στη Γερμανία για την ανεύθυνη στάση των γερμανικών αρχών»
ζητάει ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής

Τεράστιες οι ζημιές των Ελλήνων παραγωγών
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Οι Ελληνες δεν είμαστε ρατσιστές. Υπάρχει

μια τεραστίων διαστάσεων παρεξήγηση. Είναι

ψεύτικο το δίλημμα! Αυτό γιατί ρατσιστής

είναι ο άνθρωπος που δεν θέλει ΚΑΝΕΝΑΝ

μετανάστη! Αλλο ζήτημα ένας αριθμός μετα-

ναστών που ν’ ανταποκρίνεται στις εργασια-

κές ανάγκες μιας χώρας και άλλο να μπαίνουν

συνεχώς αναρρίθμητοι και ανεξέλεγκτοι με-

τανάστες και λαθρομετανάστες, τόσο που δεν

γνωρίζουμε τον αριθμό τους!

Σε τέτοια περίπτωση ήδη η συνοχή της κοινω-

νίας έχει διαλυθεί. Οταν λοιπόν σε μια χώρα

εδρεύουν πάρα πολλοί αλλοδαποί - και λόγω

των ακτογραμμών π.χ. στο Αιγαίο και με την

(επίσημη) βοήθεια των Τούρκων τότε βγαίνει

στην επιφάνεια η στοιχειώδης ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ,

χωριστά ο κοινωνικός προβληματισμός και η

φυσιολογική ανησυχία! Αυτά έχουν εκληφθεί

ως ρατσισμός! ΛΑΘΟΣ! Πιστεύω ότι οι σοβα-

ροί ήρεμοι αντιρατσιστές που δεν τελούν σε

μια ομιχλώδη αριστερίστικη ψευτο-προοδευ-

τική θεώρηση σύγχυση θα αλλάξουν οπτική

συντομότατα εκ των πραγμάτων...

Πώς; Υπαρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτα απ’ όλα

ο μικρός πληθυσμός μας. Δεν είμαστε Αγγλία,

Γερμανία, Γαλλία, που μπορούν να απορροφή-

σουν ένα ποσοστό συγκριτικά με τον πληθυ-

σμό τους χωρίς να αλλάξει ιδιαίτερα η

κοινωνική συνοχή τους.

Εδώ όμως ο αριθμός των μεταναστών λόγω

των 10-11 εκατομμυρίων που είμαστε(;) δεν

είναι δυνατόν ν’ αυξάνεται  συνεχώς!

Δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη μας με λίγο

πληθυσμό που να έχει το λιγότερο 2 εκατομ-

μύρια μετανάστες (ή μήπως παραπάνω;)· πο-

σοστό δηλαδή που αποτελεί το ...20% του

πληθυσμού του!

Εξ’ άλλου στην Ελλάδα έχουμε περιοχές που

ήδη έχει ανατραπεί η στοιχειώδης σχέση ντό-

πιων-ξένων σε σαφώς ανησυχητικά ποσοστά.

Επίσης ας σκεφθούμε που υπάρχουν τμήματα

άλλων χωρών που οι ξένοι είναι το 30%, 40%

ή και 50% του πληθυσμού; Χωριστά εχθρικές,

όμορες χώρες; Πουθενά: Πάρτε μια γεύση:

Μύκονος: Το 50% του μόνιμου πληθυσμού το

Χειμώνα είναι ...Αλβανοί: 

Πάρος: 7000 Ελληνες και ...5000 ξένοι: Τι θα

γίνει και εδώ σε 5-8 χρόνια;

Λευκάδα: 20.000 Ελληνες και 20.000 ξένοι:

(πρώτης τάξεως θερμοκήπια θρησκευτικών

ταραχών:).

Αυτό θα σκεφτόμουν αν ήμουν επιτελικός

αξιωματικός π.χ. στην Αγκυρα. Είναι επομέ-

νως ΛΑΘΟΣ να λες ότι ο Ελληνας είναι ρα-

τσιστής! Οχι. δεν είναι ρατσισμός. Είναι

καθαρά στοιχειώδης κοινωνική ευαισθησία

από την τρομερή αλλαγή του συσχετισμού

των ξένων προς Ελληνες. Δηλαδή ΦΙΛΟΠΑ-

ΤΡΙΑ και βεβαίως προβληματισμός για το τι

συνέπειες θα έχουμε - και ήδη έχουμε - και σ’

άλλες μορφές που δεν φανταζόμαστε!

Είναι απαράδεκτο και ντροπή συγχρόνως την

φυσιολογική ανησυχία των πολιτών και την

εκλαμβάνουν κάποιοι αφελείς ως ...ρατσισμό!

Λες και ΔΕΝ έχει το δικαίωμα να εκφράσει

τον προβληματισμό του, ΄πως και οποιοσδή-

ποτε άλλος πολίτης ή πολιτικός.

Ενας από αυτούς, ο  Θ. Κατσανέβας, σ’ ένα

άρθρο του κρούει τον κώδωνα της διάλυσης

της Ελλάδας, αφού αναφέρει ότι σε 20 χρόνια

(2030) οι ξένοι γενικώς θα είναι 9,5 εκατομ-

μύρια! Οσο δηλαδή και εμείς οι ντόπιοι... στη

χώρα μας! Δηλαδή για ποια Ελλάδα θα μι-

λάμε; Η πατρίδα μας συμπατριώτες ΔΕΝ είναι

ποδοσφαιρική ομάδα να διαθέτει και 7 και 8

και 9 παίκτες στην ...εντεκάδα, που παίζει στο

τεράν. Θέλουμε μετανάστες, όσους χρειαζό-

μαστε μόνον και σίγουρα όχι στα επικινδυνα

μεγάλα ποσοστά που ήδη διαμορφώνονται.

Η κοινωνία μας διαλύεται και σαφώς ΔΙΑΦΟ-

ΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ σε βαθμό αποσύνθεσης τόσο

πολύ που πριν το 2030 η Ελλάδα μας θα είναι

μια τελείως ΑΛΛΟΙΩΤΙΚΗ χώρα!

Και - ερωτώ τους αφελείς αντιρατσιστές -

αφού οι κάθε είδους μετανάστες είναι ωφέλι-

μοι, αυτή η κατάσταση ΔΕΝ τελειώνει κάπου;

Μέχρι πότε και πόσους προτείνουν να δεχόμα-

στε; Ακόμη ένα εκατομμύριο; Μήπως θα ήταν

καλύτερα να επιτρέψουμε να μπουν 2 και 3

εκατομμύρια παραπάνω από τους υπάρχοντες;

Μα τρελαθήκαμε; Γιατί κοιμόμαστε τόσο πολύ;

Γιατί κάποιοι άσκεφτοι “αντιρατσιστές”  βα-

φτίζουν ρατσιστές όσους ...τολμούν και ανη-

συχούν για τους αναρρίθμητους ξένους.

Υπάρχει λοιπόν ένα ΠΛΑΣΤΟ, ένα ψεύτικο δί-

λημμα! Αν εκφράσεις ανησυχία, είσαι ρατσι-

στής! ΨΕΜΑ.

Πέραν του ότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα,

ενώ οι ξένοι δεν έχουν κανένα. Αρα τα προ-

βλήματα να είστε σίγουροι ότι θα τα βγάλουν

κάποτε στην επιφάνεια οι Τούρκοι. Ηδη γεύση

παίρνουμε από τους Μουσουλμάνους της Θρά-

κης. Σύντομα θα πουν και γα τους... όποιους

Μουσουλμάνους... της Λευκάδας, αφού οι

ξένοι είναι τώρα 50% του πληθυσμού!!!!

Πάμε τώρα σε ένα άλλο τεράστιο ψέμα. Μια

τελειως λανθασμένη σύγκριση. οτι και εμείς

πήγαμε μετανάστες στη Γερμανία. Βεβαίως

και πήγαμε: Αλλά ως μπουλούκια όχι. Με ια-

τρικές εξετάσεις, με ελέγχους και φυσικά με

χαρτιά! Εδώ πολλοί ξένοι λένε πως δεν ξέ-

ρουν πώς ...λέγεται η χώρα τους ούτε πού

είναι! Επίτηδες φυσικά για την μη-επαναπρο-

ώθηση. Φυσικά δεν μιλάμε για τα ποσοστά πα-

ραβατικότητας και εγκληματικότητας των

ξένων στην Ελλάδα, που αρχίζουν από το

48% και φθάνουν το ...98% (παραχάραξη χαρ-

τονομισμάτων). Αυτό γιατί οι Ελληνες ήταν σε

συντριπτικά ποσοστά νομοταγείς και αφοσιω-

μένοι στην εργασία τους.

Κάθε σύγκριση λοιπόν είναι αφελέστατη και

μόνο παπαγαλάκια την αναπαράγουν.

Η αύξηση των ξένων - και όχι μόνον όσων

χρειαζόμαστε - αποτελεί καθαρα και ξάστερα

βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας μας· ήδη οι

πρώτες εκρήξεις ακούγονται... 

Σε ποια χώρα δεν θα ανησυχούσαν αν ήξεραν

ότι σε 20 χρόνια οι ξένοι (νόμιμοι και μη) θα

φτάσουν στο ύψος του πληθυσμού της; Δη-

λαδή οι Ιταλοί, οι Δανοί, οι Νορβηγοί θα ήταν

ήσυχοι αν ήξερα ότι το 2030 οι ξένοι θα ήταν

πληθυσμιακά όσο και οι ίδιοι οι ντόπιοι; Βε-

βαίως όχι. Πού θα συνέβαινε αυτό και θα εκοι-

μούντο ήρεμοι;

Στην Ελλάδα όταν ανησυχείς σε λένε ασυζη-

τητί ...ρατσιστη! Ας ενεργοποιηθούμε επιτέ-

λους χωρίς κόμπλεξ με την επαναπροώθηση

ΚΑΘΑΡΑ, ΣΟΒΑΡΑ, ΕΠΙΣΗΜΑ γιατι μας πήρε

ο διάολος και μας σήκωσε...

Κώστας Λιόλιος

Η Ελλάδα πεθαίνει·
οι δήθεν ρατσιστές Ελληνες

Σύλλογοι Επαγγελματιών 

και Ιδιοκτητών Βούλας 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Όλοι πια έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η Ελληνική κοινω-

νία βρίσκεται οικονομικά στο χείλος του γκρεμού. Τα δη-

μοσιονομικά μέτρα δεν αρκούν. Το εθνικό ζητούμενο αυτή

την ώρα είναι η ανάπτυξη. Όποιος σήμερα κλείνει επιχει-

ρήσεις, αντί να τις βοηθά, είναι οιονεί εχθρός της Ελλάδος.

Στον καλλικρατικό δήμο Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης επι-

βάλλεται άνωθεν αυτή την ώρα, εξ αιτίας της γραφειοκρα-

τίας και παρά τη θέληση της δημοτικής Αρχής, η σφράγιση

εκατοντάδων επιχειρήσεων με νόμιμες άδειες στις λεω-

φόρους Βουλιαγμένης και Βάρης και το πέρασμα στην

ανεργία χιλιάδων υπαλλήλων!

Η Κυβέρνηση, με γενναία πρωτοβουλία του σημερινού Αν-

τιπροέδρου κ. Πάγκαλου, προχώρησε στη νομοθετική ρύθ-

μιση του Ν. 3212/2003 (άρθρο 24 - παρ. 1), που ρύθμισε τη

νομική ασάφεια στους δύο αυτούς άξονες και έλυσε ένα

οξύ κοινωνικό πρόβλημα.

Το Σ.τ.Ε., αν και υπήρχε η σύμφωνη τεχνική γνώμη του Ορ-

γανισμού Αθήνας, έκρινε αυστηρά με την 123/2007 από-

φασή του ότι η διάταξη δεν αιτιολογήθηκε επιστημονικά

και γι΄ αυτό πάσχει συνταγματικά (Κ. Μενουδάκος - Αντι-

πρόεδρος Σ.τ.Ε.: Βασική αρχή η ανάπτυξη του οικιστικού
περιβάλλοντος μέσω επιστημονικού σχεδιασμού).

Η Περιφέρεια Αττικής (Δ.ΠΕ.ΧΩ.) και το Υ.ΠΕ.Κ.Α.

(Δ.Ο.Κ.Κ.) αποφάνθηκαν με 3 έγγραφά τους προς τον Δήμο

“…ότι η απόφαση 123/07 του Σ.τ.Ε. αναφέρεται σε συγκε-
κριμένη περίπτωση και μέχρι να γίνει αποδεκτή από τον
υπουργό δεν έχει γενική ισχύ, ότι οι χρήσεις που καθορί-
στηκαν με τον παραπάνω Νόμο εξακολουθούν να ισχύουν
και ότι οι εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, μέχρι την ανά-
κληση ή ακύρωσή τους, έχουν το τεκμήριο της νομιμότη-
τας και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες“.

Παρά ταύτα, αν και ο Δήμος έχει ως αρχή να μην κλείνει

επιχειρήσεις και δεν έχει ανακαλέσει τις σχετικές οικοδο-

μικές άδειες, επιπλέον δε αγωνιά εντόνως για την εξεύ-

ρεση πόρων για την επιβίωσή του, αναγκάζεται με

διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις να σφραγίζει κτίρια ενώ

ισχύει η άδειά τους! Ήδη εκδικάστηκαν πολλές αποφάσεις

και αναμένεται σωρεία σφραγίσεων υγιών επιχειρήσεων εν

μέσω οικονομικής κρίσης!

[Αν μη τι άλλο, παραβιάζεται εδώ από την Πολιτεία κάθε
έννοια χρηστής διοίκησης, γιατί αυτή θα όφειλε προηγου-
μένως να ανακαλέσει τις δήθεν παράτυπες οικοδομικές
άδειες που χορήγησε, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους
καλόπιστους επενδυτές που ζημιώνονται από υπαιτιότητά
της να απαιτήσουν τις νόμιμες αποζημιώσεις ]

Με δεδομένο ότι, ούτως ή άλλως, τα ελλιπέστατα Γ.Π.Σ.

των τριών πρώην δήμων του ενωμένου πια δήμου είναι παν-

τελώς ανεπαρκή για τη διαχρονική ρύθμιση των χωροταξι-

κών θεμάτων του, ζητάμε να  αναληφθεί άμεσα

κυβερνητική πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τον Οργανι-

σμό Αθήνας και τον οικείο καλλικρατικό Δήμο, ώστε να

προχωρήσει ταχύρυθμα και χωρίς άλλες αναβολές η επι-

βαλλόμενη από το Νόμο και τη λογική (και ζητούμενη από
το Σ.τ.Ε. ως προϋπόθεση κάθε επιμέρους πολεοδομικής
ρύθμισης) επιστημονική μελέτη κατάρτισης ενιαίου γενι-

κού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) για τον ενοποιημένο

Δήμο (Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης), που θα κατοχυρώσει

επιτέλους ως γενική χρήση την αποκλειστική κατοικία που

επιτάσσει το Σ.τ.Ε. και θα περιορίσει με σαφήνεια τις λει-

τουργικά αναγκαίες δημόσιες, κοινωφελείς και επαγγελ-

ματικές χρήσεις ήπιας μορφής σε αυστηρά καθορισμένες

ζώνες μακριά από τις περιοχές κατοικίας (μέχρι ποσοστού
5 % όπως προβλέπεται από το αρχικό σχέδιο του 1923).

Παράλληλα, να εκδοθεί επειγόντως υπουργική απόφαση

προσωρινής αναστολής των σφραγίσεων επιχειρήσεων γι΄

αυτό τον άδικο λόγο (δηλαδή της εφαρμογής της Κ.Υ.Α.
44242/2361/89 - ΦΕΚ 380Β/24-5-89 σε βάρος κτιρίων με νό-
μιμες άδειες), μέχρι ολοκληρώσεως του Γ.Π.Σ., ώστε να

μην αδικηθούν άσκοπα εν μέσω οικονομικής κρίσης και

χρεοκοπήσουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, που ενδεχο-

μένως θα δικαιωθούν εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής.

Ενιαίο Γενικό Πολεοδομικού Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) για τον ενοποιημένο Δήμο 3Β
ζητούν με ανοιχτή επιστολη τους οι  Σύλλογοι Επαγγελματιών και Ιδιοκτητών Βούλας 



Μια είδηση που δεν έφτασε ποτέ στο φως της δημοσιότητας και

κρατήθηκε καλά κρυμμένη είναι πως από το Νοέμβριο του 2009

οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και στο ΟΠΑΔ δεν δικαιούνται ανα-

πηρικά αμαξίδια, μαξιλάρια για την προστασία από τις κατακλί-

σεις αλλά και όλα τα άλλα βοηθήματα που είναι εργαλεία

επιβίωσης για τη μειονότητα των ασφαλισμένων με παραπλη-

γίες και με τετραπληγίες.

Ο κύκλος των περικοπών ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 3 Ιου-

νίου 2011 όταν το Ι.Κ.Α. με νέα εγκύκλιο μειώνει τα ποσά για τα

βοηθήματα που έχουν ανάγκη οι Έλληνες και οι Ελληνίδες με

παραπληγίες και με τετραπληγίας κατά 50%. Η νέα εγκύκλιος

του Ι.Κ.Α. βρίσκεται στο http://www.disabled.gr/lib/?p=39156 και

περιλαμβάνει μειώσεις σε όλες τις παροχές του Ι.Κ.Α.

Οι Ελληνες και οι Ελληνίδες με παραπληγίες, με τετραπληγίες,

με ημιπληγίες και με ακρωτηριασμούς είναι παγιδευμένοι και κα-

ταδικασμένοι σε ολοκληρωτική ακινησία: Τα αναπηρικά καθί-

σματα, τα τεχνητά μέλη, τα γερανάκια, τα συστήματα

ουροσυλλογής, τα μαξιλάρια για την προστασία από τις κατα-

κλίσεις, οι ορθοστάτες και όλα τα άλλα βοηθήματα είναι απα-

ραίτητα για την επιβίωση. Δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν.

Την ίδια στιγμή που τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία έχουν πε-

ρικόψει τα απερίκοπτα, ο χρηματισμός, η δωροδοκία και η μίζα

καλά κρατούν σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Χωρίς αυτά τα βοηθήματα οι ζωές των παραπληγικών και των

τετραπληγικών κινδυνεύουν. Σε μερικά χρόνια η Ελλάδα θα είναι

το μόνο δυτικό κράτος που θα είναι «ελεύθερο αναπήρων»...

Δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες αντίδρασης. Οι πολίτες με

παραπληγίες και με τετραπληγίες που χρησιμοποιούν αναπηρικά

αμαξίδια για τις μετακινήσεις τους αντικειμενικά εμποδίζονται

εξαιτίας των πολλών πολεοδομικών εμποδίων που υπάρχουν σε

όλες τις απροσπέλαστες πόλεις. Αυτό από μόνο του δυσκολεύει

κάθε μαζική αντίδραση από τη μειονότητα των πολιτών με πα-

ραπληγίες και με τετραπληγίες.

Εκ μέρους του περιοδικού ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ http://www.dis-

abled.gr/ και του http://www.disabled.gr/ δεν μπορούμε να σκε-

φτούμε τρόπους αντίδρασης. Πώς να αντιδράσουν οι πολίτες με

παραπληγίες και με τετραπληγίες όταν όλες οι πόλεις είναι

απροσπέλαστες καθώς και η πλειοψηφία των κτιρίων που στε-

γάζονται τα ασφαλιστικά ταμεία;

Ο μόνος τρόπος αντίδρασης είναι το διαδίκτυο αυτό είναι το

μόνο που είναι προσπελάσιμο για τους ανθρώπους με παραπλη-

γίες και με τετραπληγίες. Σας παρακαλούμε κοινοποιείστε το

παντού, μήπως και η δημοσιότητα αναγκάσει την εξουσία να

ανακαλέσει αυτές τις θανατηφόρες περικοπές.
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Εκοψαν τα βοηθήματα επιβίωσης στους ανάπηρους!

Τα τερατώδη αμνημόνευτα μνημονιακά στην κοινωνική

παροχή και στην παιδεία είναι ατελείωτα.
― Κόβουν στους ανάπηρους τα βοηθήματα - εξαρτήματα

για να μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται!
― Κόβουν το “Βοήθεια στο σπίτι” από ανθρώπους που

το έχουν άμεση ανάγκη, αφού βάζουν προϋπόθεση
να υπάρχει άνεργος στην οικογένεια!

― Κόβουν το ολοήμερο σχολείο αν εργάζεται ο ένας γο-
νιός και άλλος είναι άνεργος!

Με ψήφισμά τους η Ενωση Γονέων του Μαρκόπουλου

επισημαίνει πολλά απ’

αυτά που συμβαίνουν στο

χώρο της εκπαίδευσης και

που θα τα βρουν οι γονείς

μπροστά τους, το Σεπτέμ-

βρη, όταν θα ανοίξουν ορι-

σμένα σχολεία, ορισμένα

νηπιαγωγεία και με προ-

ϋποθέσεις!!!

Στο ψήφισμά της η Ενωση

Γονέων του Δήμου Μαρκο-

πούλου διαμαρτύρεται:

1) Για τη δραστική περικοπή

του ποσοστού για την πα-

δεία από τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό (μόλις 2,7% του

Α.Ε.Π το χαμηλότερο των

τελευταίων 30 χρόνων) και

των λειτουργικών δαπανών

των σχολείων, ως αποτέλε-

σμα της επιβολής του μνη-

μονίου κυβέρνησης - Ε.Ε. -

Δ.Ν.Τ. και της οικονομικής

επιτήρησης του Δήμου Μαρ-

κοπούλου.

2) Στην ουσιαστική κατάρ-

γηση των ολοήμερων σχο-

λείων με την επιβολή από το

Υπουργείο ως απαραίτητης

προϋπόθεσης, την κατάθεση

βεβαίωσης εργασίας και από

τους 2 γονείς.

3) Την κατάργηση επιλο-

γής του δικαιώματος της

2ης ξένης γλώσσας.

4) Στην παραπέρα υπονό-

μευση της προσχολικής

αγωγής.

Χορήγηση Κάρτας απεριορίστων 

διαδρομών του ΟΑΣΑ 

σε ΑΜΕΑ

Αρχισε 20/6 και ολοκληρώνεται 31/12/2011, η χορήγηση

των καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ στα

άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πολιτών (ΚΕΠ) και από τις Διευθύνσεις Υγείας & Κοινω-

νικής Μέριμνας των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτή-

των της Περιφέρειας Αττικής. 

Η χορήγηση δελτίων στους νέους δικαιούχους αρχίζει

την 1η Ιουλίου 2011 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Ως ημερομηνία λήξης των δελτίων του 2010 ορίζεται η

5η Αυγούστου 2011.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι των καρτών είναι άτομα με

ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον το ετήσιο συ-

νολικό ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των

€ 23.000 ή το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα

δεν είναι μεγαλύτερο των € 29.000. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε

σχετικά: «Η Περιφέρεια Αττικής και εγώ προσωπικά αντι-
λαμβανόμενοι πλήρως τις συνέπειες της οικονομικής κρί-
σης για τους πολίτες και αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερη
ευαισθησία τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) ανταποκρινό-
μαστε στο ακέραιο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ

από μνημονιακά μυαλά
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΛ6-4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥ/13/2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και συντήρησης

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ αυτοκινήτων & μηχανημάτων του Δήμου 2011

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας: Δήμος Κρωπίας

Προϋπολ. 133.220,00 € πλέον ΦΠΑ 23%

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-

σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την

ανάθεση της κάτωθι εργασίας

«Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του

Δήμου 2011».

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 133.220,00€ πλέον Φ.Π.Α.

23% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.

3463/06 και Ν. 3731/08.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών

του προϋπολογισμού ή και για ένα από τα επί μέρους τμήματα Α ή Β

αυτού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 8 Ιουλίου

2011, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 08:00 π.μ. και ώρα λήξης την

08:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι α) ποσού 3.811,00 € για το τμήμα Α του εν-

δεικτικού προϋπολογισμού της Τεχνικής Μελέτης β) 2.850,00 € για το

τμήμα Β και γ) 6.661,00 € και για τα δύο τμήματα σε εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6620208.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΙΟΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ:    22/06/201

Ταχ. Δ/νση:  Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Λαύριο 195 00

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ Αρ. Πρωτ.:    827

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρό-

χειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Προϋπολογισμός: 59.000,00€

ΦΠΑ   23 %: 13.570,00 €

Σύνολο: 72.570,00  €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις

04 / 07 / 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Δια-

γωνισμού.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνερ-

γασίες αυτών), με στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό.

Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με νό-

μιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας οποιασδήποτε μορ-

φής που διαγωνίζεται αυτοτελώς παρίσταται και επιδίδει την προσφορά

νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση ένωσης όποιας μορφής, ο ορισμένος

νόμιμος εκπρόσωπος της.

Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι τα-

χυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.

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

ϋπολογισμού του έργου, χωρίς το ΦΠΑ, 2.950,00 € και η οποία απευθύνεται στη

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη

δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 26570 (αρμόδια υπάλληλος, κα. Ορφανί-

δου), στις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία  της

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή 01 / 07 / 2011.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

Αντωνίου Νικόλαος

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΘΕΑ ΒΟΥΛΑΣ”
Αθηναϊδος 84 & Βουλγαροκτόνου 17 - τηλ. 210 8990.734

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Θέα” Βούλας, μετά τη πραγμα-

τοποίηση της Τακτικής Γενικής του Συνέλευσης (23/5) και τις

αρχαιρεσίες που ακολούθησαν, εξελέγη το νέο Διοικητικό

Συμβούλιο που έχει την παρακάτω σύθεση μετά την συγ-

κρότησή του σε σώμα.

Χρίστος Ιωάννου, Πρόεδρος

Νικόλαος Βαλαβάρης, Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Μανέτας, Γεν. Γραμματέας

Σούλης Κωνσταντινίδης, Κοσμήτορας και μέλη οι Βασίλης

Καλούδης και Δέσποινα Τεκτονίδου.

Αναπληρωματικά μέλη ο Στέλιος Κοκκαλας και Νίκος Τελιώνης.

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι Αντώνης

Παλαμίδης, Μαρία Πολενάκη και Ματθαίος Μουλάς.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΒΟΥΛΑΣ”

Κάρτα εισόδου για πλαζ

Ο Σύλλογος “Πολιτεία” πληροφορεί τα μέλη και τους δη-

μότες της Βούλας, ότι έχει αρχίσει η έκδοση καρτών για

την δωρεάν είσοδό τους στην Α' Πλαζ Βούλας.

Κάρτα εισόδου μπορούν να λάβουν μόνο οι δημότες, και

η διαδικασία είναι η εξής:

1)  Επίσκεψη στο Δήμο 09.00 - 13.00

2)  Έκδοση βεβαίωσης από το τμήμα δημοτολογίου.

3) Αίτηση με 1 Φωτογραφία τύπου Αστυν. Ταυτότητας.

4)  Παραλαβή κάρτας σε 2 ημέρες.

Καλούν δε τους κατοίκους της συνοικίας “Πολιτεία” να

πλαισιώσουν το σύλλογο και να γίνουν μέλη του. Για

κάθε πληροφορία: Νίκος Βαβούρης 2108952300, Στέλιος

Γκίκας 6934239530, Νίκος Μικρόπουλος 2108955205.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
κυρία, κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Ελληνίδα, ζητάει εργασία σε σπίτι για τις βοηθητικές

εργασίες. Ψώνια, μεταφορές κλπ.

Τηλ.: 6937897416

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
120 δίσκοι 33 στροφών, σπάνιοι - συλλε-

κτικοί, κλασικής και ελληνικής μουσι-

κής. Τηλ. 6937583101 (πρωινές ώρες)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα Αγγλικών από έμπειρη
καθηγήτρια με σπουδές στην Αμερική σε όλα τα
επίπεδα.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978421944

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
και λοιπών χώρων,  μόνο με τον αριθμό

Οικοδομικής Αδειας, σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ.  6977206692  - 210 8954.375

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2011

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 Τ.Κ.: 19015

Πληροφορίες: Σ. Λάτσας Τηλέφωνα: 22950 33456 -  Fax: 22950 31822

E-mail: slatsas@3034.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη: 

1. Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συνα-

φών θεμάτων

2. Της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)

3.Τις συναφείς διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

4. Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

5.Την υπ’ αριθμ.75/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης

μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 14205 /2011) 

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύ-

τερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής την ημέρα παράδοσης

όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την προμήθεια υγρών

καυσίμων και λιπαντικών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμό-

διας Επιτροπής στις 15/07/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. κατά την

οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία

της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κα-

τατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη ερ-

γάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ, θα

κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομί-

μως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγι-

σης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 237.380,53€ συμ-

περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δα-

πάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον

120 ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού. Συμμετέχων που υποβάλλει

τμηματική προσφορά για τα προϊόντα μόνο μιας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινό-

τητας, προσκομίζει αντίστοιχη εγγύηση συμμετοχής που γίνεται αποδεκτή

αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού

προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη και η κατακύρωση περιορίζεται

στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3) μήνες

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτη-

σης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος έναντι

καταβολής του ποσού 20,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως

13:30) μέχρι και την 14/07/2011. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο 23-6-2011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13197

Κουντουριώτη 1, Λαύριο 195 00

Τηλ.: 2292320102, fax: 2292022413

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμέ-

νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανά-

θεση της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Λαυρεωτικής, οδός

Κουντουριώτη 1, την 1η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και από

ώρα 11:00 έως ώρα 12:00 (λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον της Οικο-

νομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού ή ασύμφορου αποτελέσματος, ο διαγωνι-

σμός θα επαναληφθεί στις 8 Ιουλίου 2011, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με

τους ίδιους όρους και από την ίδια επιτροπή. 

Για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται

στην καταβολή εγγύησης συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε 5% του προϋπο-

λογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση

ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η περίοδος ασφάλισης θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την

υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για μια (1) ακόμα ασφαλιστική περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και

την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στον Δήμο Λαυρεωτικής, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γρα-

φείο Προμηθειών του Δήμου και στα τηλέφωνα: 2292320147 & 20162.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

Κωνσταντίνος Λεβαντής
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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



. . . γ ια την υγειά μας

Σουσάμι το πολύτιμο!
Το σουσάμι (ή σησάμι) και τα προϊόντα του

αποτελούν τρόφιμα υψηλής θρεπτικής

αξίας. Ο σησαμόσπορος, καρπός του φυτού

σησάμι, αποτελεί την πρώτη ύλη για την πα-

ρασκευή του σουσαμιού, του ταχινιού (πολ-

τοποιημένο σουσάμι) και του χαλβά και του

παστελιού.

Οι ευεργετικές ιδιότητες όλων των προϊόν-

των που παράγονται με βάση το σουσάμι -

ταχίνι, χαλβάς και παστέλι επιβεβαιώθηκαν

και επιστημονικά. Δύο παράλληλες έρευ-

νες, οι οποίες μόλις ολοκληρώθηκαν, απέ-

δειξαν ότι το σουσάμι λόγω της βιταμίνης Ε

και της δράσης των λιγνανών του (της ση-

σαμινόλης και της σησαμίνης, δύο συστατι-

κών του σησαμόσπορου με αντιοξειδωτικές

ιδιότητες που δρουν κατά του γήρατος),

διαθέτει σημαντικές αντιγηραντικές και

αντιυπερτασικές ιδιότητες.

Η πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε από το

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής

Τροφίμων του τμήματος Γεωπονίας του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

και είχε θέμα «Σουσάμι, ταχίνι, χαλβάς ιδιό-
τητες και Ευεργετικές Δράσεις» και η δεύ-

τερη από το Εργαστήριο Χημείας και

Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΠΘ με τίτλο

«Χημική Σύσταση και Διατροφική Αξία του
Σησαμόσπορου».

Το σουσάμι - ένα προϊόν που οι αρχαίοι Έλ-

ληνες όπως και οι υπόλοιποι λαοί της Με-

σογείου χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή

τους διατροφή - βοηθά στην καταπολέμηση

της χοληστερίνης, στη σωστή λειτουργία

του ανοσοποιητικού συστήματος, στην

πρόληψη του καταρράκτη και στην αντιμε-

τώπιση του διαβήτη. Η συμβολή του χαλβά

στην αντιμετώπιση της αρτηριοσκλήρυνσης

και στη σωστή λειτουργία του ήπατος είναι

επίσης ιδιαιτέρως σημαντική. Συνεπώς,

προϊόντα με βάση το σουσάμι. όπως είναι

το ταχίνι. ο χαλβάς και το παστέλι διαθέ-

τουν εξίσου ευεργετικές ιδιότητες.

Συνοπτικά οι ιδιότητες και ευεργετικές δρά-

σεις των προϊόντων με βάση το σουσάμι:

― Καταπολεμούν την χοληστερίνη

― Ενισχύουν την καλή λειτουργία του ανο-

σοποιητικού συστήματος

― Προλαμβάνουν τον καταρράκτη

― Βοηθούν στην αντιμετώπιση του διαβήτη

― Καταπολεμούν την υπέρταση

― Συντείνουν στην αντιμετώπιση της αρτη-

ριοσκλήρυνσης

― Συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του

ήπατος

Ανά 100 γρ. το σουσάμι περιλαμβάνει:

• 19,8 γρ. πρωτεΐνη 

• 52,5 γρ. λίπος 

• 15–20 γρ. υδατάνθρακες   

• 3 γρ. φυτικών ινών 

• 1.200 mg ασβεστίου 

• 540 mg φωσφόρου 

• 10 mg σιδήρου 

• Βιταμίνες του συμπλέγματος Β 

• Βιταμίνη Ε

Πρωτεΐνες
Το σουσάμι αποτελεί φυτικής προέλευσης

τρόφιμο, που περιέχει υψηλής βιολογικής

αξίας φυτικές πρωτεΐνες καθώς, το σουσάμι

είναι πλούσιο σε αμινοξέα όπως η μεθει-

ονίνη, η τρυπτοφάνη, η λευκίνη και η αργι-

νίνη, ενώ είναι σχετικά μικρή η

περιεκτικότητά του σε λυσίνη. 

Έτσι, όταν συνδυασθεί με τρόφιμα που πε-

ριέχουν λυσίνη, όπως τα όσπρια και οι ξηροί

καρποί, οι πρωτεΐνες που προκύπτουν είναι

υψηλής βιολογικής αξίας και διαθεσιμότη-

τας, καθώς πλησιάζουν τη βιολογική αξία

ζωικών πρωτεϊνών, όπως η καζεΐνη. 

Γι’ αυτούς τους λόγους το σουσάμι θα μπο-

ρούσε με τους κατάλληλους συνδυασμούς

τροφίμων να αποτελέσει τρόφιμο εκλογής

για ανθρώπους, οι οποίοι αποφεύγουν την

κατανάλωση κρέατος και προϊόντων του,

όπως είναι οι φυτοφάγοι και όσοι βρίσκον-

ται σε περίοδο παρατεταμένης νηστείας. 

Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει

να θεωρηθεί ότι θα μπορούσε να υποκατα-

στήσει δια παντός το κρέας και τα ζωικά

προϊόντα στη διατροφή.

Λιπίδια

Τα λιπαρά οξέα αποτελούν τα θρεπτικά συ-

στατικά με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα

στο σουσάμι. 

Στην πλειονότητά τους είναι μονοακόρεστα

(45%) και πολυακόρεστα (40%), ενώ τα κο-

ρεσμένα κατέχουν το μικρότερο ποσοστό

στη σύσταση του τροφίμου (15%).  

Η αυξημένη παρουσία πολυακόρεστων λι-

παρών οξέων καθιστά το σουσάμι μια ιδιαι-

τέρως θρεπτική τροφή, καθώς τα

συγκεκριμένα οξέα δεν μπορεί να τα συν-

θέσει ο ανθρώπινος οργανισμός, γι’ αυτό

και θεωρείται απαραίτητο να προσλαμβά-

νονται μέσω της διατροφής. 

Υδατάνθρακες

Οι υδατάνθρακες αποτελούν το θρεπτικό

συστατικό με τη μικρότερη αναλογία στο

σουσάμι. Αποτελούν το 15%–20% της σύ-

στασης του τροφίμου. Από αυτούς το με-

γαλύτερο μέρος αποτελούν οι φυτικές ίνες

(κυρίως κυτταρίνη και ημικυτταρίνη), ενώ

περιλαμβάνονται σε ελάχιστες ποσότητες

απλά σάκχαρα, όπως η γλυκόζη και η φρου-

κτόζη.

Βιταμίνες
Στο σουσάμι περιέχονται κυρίως βιταμίνες

του συμπλέγματος Β, όπως Β1, Β2  και νια-

σίνη (βιταμίνη Β5). Οι βιταμίνες αυτές απο-

τελούν συνένζυμα πολλών μεταβολικών

συστημάτων και διεργασιών, γεγονός που

τις καθιστά απαραίτητες για την καλύτερη

υγεία του οργανισμού. 

Στο σουσάμι και ιδιαιτέρως στο έλαιό του

περιέχονται επίσης επαρκείς ποσότητες βι-

ταμίνης Ε, που έχει ισχυρές αντιοξειδωτι-

κές ιδιότητες. 

Μέταλλα και ιχνοστοιχεία 
Τα κυριότερα μεταλλικά άλατα και ιχνο-

στοιχεία που περιέχονται στο σουσάμι είναι

το ασβέστιο, ο φώσφορος, το μαγνήσιο, ο

ψευδάργυρος και το σελήνιο. 

Τα συστατικά αυτά αποτελούν πολύ σημαν-

τικά στοιχεία του ανθρώπινου μεταβολισμού

όντας απαραίτητα για ποικίλες λειτουργίες,

όπως η σύνθεση των οστών και των μυών

(ασβέστιο), οι αντιδράσεις μεταβολισμού

(ψευδάργυρος) κ.λ.π.

Ιδιαιτέρως το σελήνιο, που περιέχεται σε

σημαντικές ποσότητες στο σουσάμι, έχει

διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια ότι επίσης

διαθέτει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες,

προστατεύοντας έτσι από καρδιοπάθειες

και καρκίνο (ιδίως τον καρκίνο του προ-

στάτη). 

ΤΑΧΙΝΙ
Τρόφιμο το οποίο συγκαταλέγεται στη

λίστα των πιο υγιεινών και θρεπτικών επι-

λογών, με ικανοποιητική θερμιδική από-

δοση, αλλά ταυτόχρονα με μεγάλη

διατροφική αξία και ευεργετική δράση. Απο-

τελεί ιδανικό υποκατάστατο των ζωικών

πρωτεϊνών, ιδιαιτέρα σε περιόδους νη-

στείας, αφού περιέχει σημαντική ποσότητα

φυτικών πρωτεϊνών υψηλής όμως βιολογι-

κής αξίας, που δρουν αναζωογονητικά και

αντιγηραντικά για τον οργανισμό. 

Ας δούμε όμως τι είναι το ταχίνι... Το ταχίνι

είναι φυσικό προϊόν και παράγεται από

σπέρματα διαλεγμένων σπόρων του σησα-

μιού (Sesamun Indicum), περνώντας από τη

διαδικασία της αποφλοίωσης και της ξή-

ρανσης. Το ταχίνι το παρασκευάζουν από

φρυγμένα στο φούρνο σπόρια σουσαμιού.

Εμφανίζεται ως πολτός, ως ελαιώδης

κρέμα, αλεσμένου σησαμιού.  

ΧΑΛΒΑΣ
Ο χαλβάς για να παρασκευαστεί αποφλοι-

ώνεται το σουσάμι και στη συνέχεια ψήνε-

ται και αλέθεται για να παρασκευαστεί το

ταχίνι. Η ζάχαρη και το νερό ανακατεύον-

ται και ψήνονται στη φωτιά μέχρι το μείγμα

να μετατραπεί σε καραμέλα. Γλυκό με συ-

στατικά φυτικής προέλευσης και υψηλής

θρεπτικής αξία, ιδιαίτερα δημοφιλές σε πε-

ριόδους νηστείας, ιδιαίτερα τη Σαρακοστή.

Καταναλώνεται σαν κύρια τροφή ή σαν επι-

δόρπιο με κανέλα ή λεμόνι.

Το γλυκό είναι πλούσιο σε βιταμίνες του

συμπλέγματος Β, βιταμίνη Ε, ασβέστιο, φώ-

σφορο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, σελήνιο και

αντιοξειδωτικές ουσίες. Όσον αφορά τη

θερμιδική του αξία, ο συνδυασμός των συ-

στατικών του, σουσαμιού και σακχάρων,

του προσδίδουν υψηλό ενεργειακό περιε-

χόμενο. 

Το γεγονός ότι ο χαλβάς αποτελείται κατά

60% από ταχίνι, έχει ως αποτέλεσμα  οι

ευεργετικές ιδιότητες του σπόρου να μετα-

φέρονται και στο γλυκό.

Η περιεκτικότητα του χαλβά σε λιπαρά οξέα

είναι παρόμοια με του ταχινιού. Η μεγαλύ-

τερη περιεκτικότητα θρεπτικών συστατικών

στο ταχίνι είναι των λιπαρών οξέων. Στην

πλειονότητά τους είναι μονοακόρεστα και

πολυακόρεστα. Η συγκέντρωση των κορε-

σμένων λιπαρών οξέων είναι μικρή. Η λήψη

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων θεωρείται

αναγκαία από τον ανθρώπινο οργανισμό,

καθώς αυτός δεν μπορεί να τα συνθέσει. Γι’

αυτούς τους λόγους ο χαλβάς αποτελεί μια

ιδιαίτερα θρεπτική τροφή. 

Oταν λοιπόν ο χαλβάς καταναλωθεί με τρό-

φιμα που περιέχουν λυσίνη, όπως οι ξηροί

καρποί και τα όσπρια, η πρωτεΐνη που προ-

κύπτει είναι υψηλής βιολογικής αξίας και

διαθεσιμότητας καθώς προσεγγίζει τη βιο-

λογική αξία των ζωικών πρωτεϊνών.  

ΠΑΣΤΕΛΙ
Το παστέλι περιέχει κι εκείνο με τη σειρά

του μεγάλο ποσοστό πρωτεϊνών και διαιτη-

τικών ινών και παρ' ότι περιέχει υψηλό πο-

σοστό λιπιδίων, η χοληστερόλη απουσιάζει.

Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα είναι χαμηλά,

ενώ περιέχει μονοακόρεστα και πολυακό-

ρεστα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πολυα-

κόρεστα λιπαρά οξέα επικρατούν το

λινελαϊκό και το λινολενικό - απαραίτητα λι-

παρά οξέα τα οποία ο ανθρώπινος οργανι-

σμός δεν μπορεί να συνθέσει αλλά τα

προμηθεύεται από τα λιπίδια του φυτικού

βασιλείου.

Επίσης, το παστέλι περιέχει πλούσιες πο-

σότητες ασβεστίου, μαγνησίου, σιδήρου και

φωσφόρου.

Η αντίστοιχη έρευνα της Εθνικής Σχολής Δη-

μόσιας Υγείας, του Γενικού Χημείου του Κρά-

τους και της Εταιρείας Έρευνας και

Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφί-

μων (Δεκέμβριος 1999) είχε αναδείξει τη θρε-

πτική αξία του παστελιού, λόγω των δύο

συστατικών του, του σουσαμιού και του μελιού.

Ειρήνη Καραμπά
Διατροφολόγος
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

έκλεισε η φετινή αγωνιστική περίοδος

για τα γυναικεία τμήματα μπάσκετ του

ΓΑΣΚ, καθώς μετά την πρώτη θέση που

κατέλαβαν οι κορασίδες, κατάφεραν

να κατακτήσουν την κορυφή και οι

Παγκορασίδες νικώντας στον τελικό,

που διεξήχθη στο κλειστό του Μαρκο-

πούλου την Παρασκευή 10 Ιουνίου, την

ομάδα του ΜΕΛΑΣ Άγιος Ελευθέριος

με 30-27. 

Σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο αγώνα,

τον οποίο η ομάδα των Καλυβίων

έδειχνε να χάνει, με μία αντεπίθεση

στο 4ο οκτάλεπτο, έκανε την ανα-

τροπή και κατάφερε να βγει νικήτρια,

πανηγυρίζοντας τη νίκη της μαζί με

τους φίλους της που βρέθηκαν στις

εξέδρες. 

Η σύνθεση της νικήτριας ομάδας: 

ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ (Δημ. Ανα-

γνώστου):  Λάβδα 4, Λαντζανάκη 13,

Τραμπούλη, Λέσση 3, Γκόρτσου 2, Οικο-

νόμου 2, Καραδούκα, Χελιώτη, Αναγνώ-

στου 6, Μπαμπάλα, Γκίνη Ηρ., Χάιδου.

Ήταν μια γεμάτη χρονιά για το γυ-

ναικείο τμήμα μπάσκετ του ΓΑΣ Κα-

λυβίων Θορικού, με σκληρή δουλειά

σε όλα τα τμήματα, με κορίτσια 13

και 14 ετών να παίζουν και στη Γυ-

ναικεία ομάδα, όπου κατάφεραν να

τερματίσουν στην τρίτη θέση του

ομίλου τους στο πρωτάθλημα της Γ’

ΕΣΚΑ.  

Οι Κορασίδες τερμάτισαν αήττητες

με 18-0 νίκες και πλέον θα παίζουν

στην μεγάλη κατηγορία. Οι Παγκο-

ρασίδες με 15-1 νίκες κατέκτησαν

την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα

της ΕΣΚΑ. Η ομάδα του Γ.Α.Σ.Κ. εμ-

πιστεύεται τον ίδιο προπονητή για

πολλά χρονιά, δουλεύει αυτά τα κο-

ρίτσια από 7 ετών και σήμερα κατέ-

κτησαν την κορυφή.

Η  ομάδα έχει καλά αποτελέσματα

όχι μόνο λόγω της δουλειάς των

αθλητριών και του προπονητή, αλλά

και χάρη στη σημαντική βοήθεια των

γονέων που ήταν καταλυτική σε

αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια.

11ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής 

«Γυμναστράδα 2011» 

στην Ανάβυσσο

Στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αναβύσσου, η ΑΕΣΑΦ

ΚΟΥΡΟΣ Α.Ο. Λαγονησίου παρουσίασε τη “Γυμναστράδα

2011”. Ενα φεστιβάλ με προγράμματα ρυθμικής, ενόργανης

και ακροβατικής γυμναστικής και πρόγραμμα πολεμικών τε-

χνών με τη συμμετοχή τουλάχιστον δέκα αθλητικών φο-

ρέων της Αττικής (από τους Θρακομακεδόνες, τη

Μεταμόρφωση, το Περιστέρι, τον Κορυδαλλό, το Λαύριο, τη

Νέα Σμύρνη,  καθώς και από τους φορείς του Δήμου, ΓΑΣ

Καλυβίων και Α.Σ Θεοδ. Αποστόλου Αναβύσσου). 

Γέμισε το γήπεδο χαρούμενα πρόσωπα παιδιών, νέων και γο-

νιών βεβαίως που βρέθηκαν κοντά στα παιδιά τους για να τα

καμαρώσουν και απλών πολιτών που αγαπούν την άθληση.

Και η λήξη των αγώνων του  Ομίλου Αντισφαίρισης Κου-

βαρά ολοκληρώθηκε την Κυριακή 19/6 με την τελετή απο-

νομών. Νικητές αναδείχθηκαν: στα αγόρια 1ος ο Νίκος

Δήμας, 2ος ο Κων/νος Λέσης και στα κορίτσια 1η νικήτρια

η Κική Πρίφτη, 2η η Χαρά Δημοπούλου. 

Mε  μεγάλη συμμετοχή μαθητών από τα

σχολεία του Δήμου Κρωπίας διεξήχθη-

σαν, την Πέμπτη 16 Ιουνίου, αγώνες

στίβου στο πλαίσιο των διήμερων εκδη-

λώσεων «Παπασιδέρεια 2011».

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την Παρα-

σκευή 17 Ιουνίου στο Κλειστό Γυμνα-

στήριο του Oλυμπιονίκη «Γ.Σ

Παπασιδέρη» (δεύτερη ημέρα) με Φε-

στιβάλ Γενικής Γυμναστικής (παρου-

σίαση των δημοτικών προγραμμάτων

«άθλησης για όλους»)

Ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης στο σύντομο

χαιρετισμό του, τη δεύτερη ημέρα των

εκδηλώσεων, επισήμανε τις αλλαγές

που επιχειρήθηκαν φέτος στα Παπασι-

δέρεια προκειμένου να επιτευχθεί  (από

του χρόνου πλέον) ο στόχος της ανα-

βάθμισής τους σε μείζον αθλητικό δρώ-

μενο για τους δημότες και τους νέους. 

Εξήρε ιδιαίτερα τη συμμετοχή των

αθλητών ΑΜΕΑ στη φετινή παρουσίαση

και στον αγώνα δρόμου στα 50μ., που

δίνουν  για να είναι ενεργά μέλη του

Δήμου Κρωπίας. 

Τελετουργικό και 

Υπόσχεση αθλητών

Η Οργανωτική Επιτροπή τήρησε με ευ-

λάβεια το τελετουργικό πρόγραμμα των

αγώνων και αυτό είναι που δίνει το

“ρίγος” στους αθλητές και την υπερηφά-

νεια: Παρέλαση Αθλητών, Έπαρση Ση-

μαίας, Εθνικός Ύμνος, Ολυμπιακός

Ύμνος κλπ. Μπράβο τους.

Την υπόσχεση των αθλητών έδωσε η

αθλήτρια-μαθήτρια Λία Γκιόκα:

«Υποσχόμαστε ότι προσερχόμαστε

στους αγώνες, για να συναγωνιστούμε

με ευγένεια και σύμφωνα με τους κανο-

νισμούς  και ότι η συμμετοχή μας έχει

σκοπό την επίδειξη ιπποτικού πνεύμα-

τος για την τιμή της πατρίδας μας και τη

δόξα του αθλητισμού».

Την παρουσίαση των αγώνων έκανε ο

αντιδήμαρχος Διοίκησης Αθ. Πουλάκης

ο οποίος στο χαιρετισμό του, παρότρυνε

για συμμετοχή και δραστηριοποίηση

στον αθλητισμό διότι  “είναι μια  μακρο-

πρόθεση επένδυση ζωής”. 

Την κήρυξη των αγώνων έκανε ο Αντι-

δήμαρχος  Παιδείας και Αθλητισμού, Αν-

δρέας Ντούνης, ο οποίος συνεχάρη

τους μαθητές για τη συμμετοχή τους,

επισήμανε την αξία του δημοτικού λαϊ-

κού  αθλητισμού και της αφοσίωσης των

μαθητών του Κορωπίου στις αξίες του

αθλητικού πνεύματος.  
Τα αθλήματα του στίβου ήταν: Άλματα

(Μήκος), δρόμοι ταχύτητας «50μ,  60μ, 80μ,

100μ»,  δρόμοι ημιαντοχής «500μ, 600μ,

1000μ», ρίψεις (μπαλάκι και σφαίρα). 

Μεγάλες επιτυχίες στα γυναικεία τμήματα μπάσκετ του ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 

Πρωτιά οι κορασίδες και οι παγκορασίδες

Οι αθλητές του τένις Κουβαρά χαίρονται τη συμμετοχή τους

Αγώνες Στίβου και Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής
«Παπασιδέρεια 2011» στο Κορωπί

Ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης απονέμει με-
τάλλια στους νικητές.
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Αρχίζουν σήμερα Σάββατο 25 Ιου-

νίου οι Παγκόσμιοι αγώνες Spe-

cial Olympics ΑΘΗΝΑ 2011. Οι

αθλητές των Special Olympics θα

αγωνιστούν σε 10 αθλήματα. 

Το αγωνιστικό πρόγραμμα αρχί-

ζει στις 26 Ιουνίου. Στους Δή-

μους Κρωπίας και

Αργυρούπολης - Ελληνικού θα

διεξαχθεί το πιο δημοφιλές

άθλημα των Special Olympics και

το μεγαλύτερο σε αριθμό συμ-

μετεχόντων άθλημα στους Παγ-

κόσμιους Αγώνες Special

Olympics ΑΘΗΝΑ 2011, το πο-

δόσφαιρο και θα λάβουν μέρος

1.268 αθλητές. Το άθλημα απο-

τελείται από 3 αγωνίσματα 5Χ5,

7Χ7, και 11Χ11. Στον Δήμο Αρ-

γυρούπολης-Ελληνικού θα διε-

ξαχθεί το ποδόσφαιρο 7Χ7 και

5Χ5 ενώ οι αγώνες  ποδοσφαί-

ρου 11Χ11 θα διεξαχθούν στον

Δήμο Κρωπίας στην περιοχή

Μπουρμπουτσάνα στο αθλητικό

προπονητικό Κέντρο  του Πα-

νιωνίου Γ.Σ  «Απήλιον» από 26

Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2011.  

Οι αγώνες  ποδοσφαίρου

11Χ11 στο Κορωπί

O Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος

Κιούσης καλωσορίζει τους αθλητές,

τις αθλητικές αποστολές, τα μέλη

της Διεθνούς Επιτροπής των Spe-

cial Olympics Ελλάς, τα μέλη της

Ελληνικής Κυβέρνησης και της Βου-

λής των Ελλήνων, τους συνοδούς

και τους επισκέπτες στο Κορωπί και

εύχεται στους αθλητές να πετύ-

χουν τους στόχους τους και να μεί-

νουν πιστοί στο ιδανικό του «ευ

αγωνίζεσθαι». 

Ο Δήμαρχος Δ. Κιούσης καλεί επί-

σης τους δημότες και τους συλλό-

γους  να ενθαρρύνουν με τη

συμμετοχή τους την προσπάθεια

των άξιων αυτών αθλητών, των

οποίων η διανοητική αναπηρία ή

νοητική στέρηση δεν τους αποτρέ-

πει από το να είναι αγωνιστές στον

στίβο της ζωής και του αθλητισμού.

Δημοτικό Λεωφορείο

για δωρεάν μετακίνηση

Ο Δήμος Κρωπίας προκειμένου να

επιτελέσει το εθελοντικό εθνικό

του καθήκον στους Παγκόσμιους

αγώνες των Special Olympics 2011

και παρά τη δύσκολη κοινωνική, πο-

λιτική και οικονομική συγκυρία, δια-

θέτει δημοτικό λεωφορείο το οποίο

θα εκτελεί δρομολόγιο από τον

Σταθμό Προαστειακού-Μετρό «Κο-

ρωπί», με δωρεάν μεταφορά,  προς

το χώρο της διεξαγωγής των αγώ-

νων ποδοσφαίρου 11Χ11 στην πε-

ριοχή της Μπουρμπουτσάνας

Κρωπίας από Δευτέρα 27 Ιουνίου

έως Σάββατο 2 Ιουλίου.

Το πρόγραμμα των αγώνων ποδο-

σφαίρου 11Χ11 στο Δήμο Κρωπίας

είναι το ακόλουθο:

Kυριακή 26 Ιουνίου 2011: 

10.00π.μ -14.00μμ: Αγώνες κατάτα-

ξης (ανταγωνισμός μεταξύ των

αθλητών  ίσης ικανότητας)

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011: 

09.00-14.00μμ : Αγώνες κατάταξης 

Τρίτη 28 Ιουνίου έως Σάββατο 2 Ιου-

λίου: 

09.00π.μ -14.00μμ: Ημέρες Αγώνων 

Κυριακή 3 Ιουλίου: Αγώνες (απονο-

μές σε κεντρική εγκατάσταση στο

Ελληνικό)

Πως θα πάτε: 
Ειδικότερα, με  Μέσα Μαζικής Με-

ταφοράς: 

Από την Αθήνα (Σύνταγμα)  με το

Μετρό προς το Σταθμό «Κορωπί»

και στη συνέχεια με δημοτική συγ-

κοινωνία Κρωπίας προς το χώρο

των αγώνων. Με Προαστιακό από

Σταθμό Νεραντζιώτισσα (ΟΑΚΑ)

προς Σταθμό Κορωπί και συνέχεια

με δημοτική συγκοινωνία Κρωπίας

προς το χώρο των αγώνων. 

Τα δημοτικά δρομολόγια είναι δω-

ρεάν και  θα εκτελούνται ως εξής

:Το πρώτο ξεκινάει με αφετηρία τον

Σταθμό Προαστιεακού-Μετρό  «Κο-

ρωπί» στις 07.00 και συνεχίζει στις

08.30 και στις 11.00. Η διαδρομή

είναι: Σταθμός Προαστειακού-

Μετρό  «Κορωπί», οδός Σπ. Δά-

βαρη-Κούπι, οδός Αττικής, Β.

Κωνσταντίνου, (δεύτερο στενό

δεξιά), Γεωργίου Κ. Βασιλείου, Δη-

μοσθένους, Μακεδονίας,  «Απή-

λιον» και αντίστροφα. Το τελευταίο

δρομολόγιο προς Σταθμό Κορωπί

θα εκτελεστεί  στις 14.30μ.μ. 

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΕΙΑ 

Την Παρασκευή 17 Ιουνίου πα-

ρουσιάστηκαν 11 προγράμματα

Γενικής Γυμναστικής των δημο-

τικών γυμναστηρίων Κρωπίας.

Πολλές ηλικιακές ομάδες εκ-

προσωπήθηκαν αποδεικνύοντας

το εύρος των δημοτικών προ-

γραμμάτων άθλησης. 

Οι απονομές μεταλλίων και ανα-

μνηστικών διπλωμάτων έγιναν

από τον Δήμαρχο Κρωπίας Δη-

μήτριο Κιούση, τον Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου Γε-

ώργιο Σπέλλα, τους αντιδημάρ-

χους Ανδρέα Ντούνη, Αθ.

Πουλάκη, Θοδωρή Γρίβα, και

από πολλούς δημοτικούς συμ-

βούλους που παραβρέθηκαν

στο διήμερο των εκδηλώσεων.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η σύνθεση της Οργανωτικής

Επιτροπής των Αγώνων  ήταν:

Γεώργιος Σπέλλας Πρόεδρος

του Δ.Σ., Αθανάσιος Πουλά-

κης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης,

Ανδρέας Ντούνης,  Αντιδή-

μαρχος Αθλητισμού, ο Πρό-

εδρος  Αντώνης Κορωνιάς και

τα μέλη Σταμάτιος Ντούνης,

Γεώργιος Καμνής, Δημήτριος

Πιέτρης, Ιωάννης Ντούνης,

Ιωάννης Γαλάνης, Σταμάτιος

Ζήσης, Κωνσταντίνος Γεώρ-

γας του Αθλητικού Οργανι-

σμού και ο δημοτικός

υπάλληλος Κρωπίας και πα-

λαιός πρωταθλητής Ελλάδος

Κάρολος Μαρκαριάν. 

Νέα Διοίκηση στον

Πρωτέα Βούλας

Οπως γράφαμε στο προηγού-

μενο φύλλο ο Πρωτέας Βού-

λας, πραγματοποίησε την

τακτική του γενική συνέλευση

με απολογισμό έργου και

εκλογές.

Πολύς ο κόσμος, ανήσυχος για

τις αθλητικές εξελίξεις, μετά από

επιστολές και δηλώσεις του Δη-

μάρχου των 3Β.

Η συνέλευση εξέλεξε,  το νέο

Δ.Σ., το οποίο συνεκλήθη σε

σώμα ως εξής: 

Χρήστος Βασιλειάδης, πρό-

εδρος, Βασιλική Πετρίδου, αν-

τιπρόεδρος και υπευθ. τύπου

και δημοσίων σχέσεων, Γιάν-

νης Μεϊμάρογλου, αντιπρό-

εδρος, Παύλος Βαλαής,

γραμματέας, Κώστας Βασι-

λείου, ταμίας, Παναγιώτης

Γάργαλης, υπεύθυνος επιτρο-

πής αντρικού, Ηλίας Κουτσο-

δάσκαλος, υπευθ. επιτροπης

γυναικείου, Στέργιος Γιαννα-

κόπουλος υπευθ. ακαδημιών,

Αλέξανδρος Ακριτόπουλος,

υπευθ. διοικητικής μέριμνας,

Γιώργος Ποθητάκης, τακτικό

μέλος, Μαρία Χριστίνα Βε-

νέτη, Αναστάσιος  Δαγδελέ-

νης, Γιάννης Νικολάου, Νίκος

Καρόκης και Μανώλης Μπαρ-

δάνης, αναπληρωματικά μέλη.

Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics

αγκαλιάστε τους!
Ο όρκος Αθλητού Special Olympics

«Θέλω να νικήσω!
Αν όμως δεν τα καταφέρω
βοηθήστε με να προσπαθήσω
με θάρρος!»

� Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες

του Τοπικού Συμβουλίου

Νέων Βούλας το περασμένο

ΣαββατοΚύριακο με καλή συμ-

μετοχή και επιτυχίες.

�Χορός και απονομές οι απο-

νομές των νικητών των Αγώ-

νων του ΝΑΟΒ είχαμε επίσης

την εβδομάδα που έτρεξε.

Ρεπορτάζ στο επόμενο φύλλο
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Διαμάχη για τις καντίνες, στην ελεύθερη πα-

ραλία της Βάρκιζας, έχει ξεσπάσει. 

Κόντρες μεταξύ των ιδιοκτητών των καντι-

νών;

Το γεγονός είναι ότι υπάρχει ένα θολό καθε-

στώς με τις καντίνες που βρίσκονται στην πα-

ραλία. Τροχήλατες, κινητές αλλά ...ακίνητες.

Η Ανατολική και ελεύθερη παραλία της Βάρ-

κιζας, διεκδικείται από το Δήμο, αλλά μέχρι

σήμερα δεν έχει καταφέρει να την πάρει. 

Τα ΕΤΑ Α.Ε. έχουν τη διαχείριση και όπως δεί-

χνουν τα πράγματα μισθώνουν και χώρους, αν

και ακούγεται περίεργο, γιατί εκεί θα είχε

λόγο η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου

(ΚΕΔ)  και το Λιμενικό.

Υπάρχουν τρεις καντίνες αυτή τη στιγμή, τρο-

χήλατες, κινούμενες, αλλά ...σταθερές. Δη-

λαδή παραμένουν στο ίδιο σημείο· άλλη δύο

και άλλη τρία χρόνια. Εχουν άδειες από την

τέως Νομαρχία, για κοινωνικούς λόγους (πο-

λυτεκνία, αναπηρία κλπ.) και γι’ αυτό δεν πλη-

ρώνουν κανένα αντίκρισμα.

Ομως η άδεια είναι για κινούμενες· δεν επι-

τρέπεται να σταθμεύσουν σε ένα συγκεκρι-

μένο σημείο σταθερά. Τουναντίον πρέπει το

βράδυ που κλείνουν να φεύγουν με το όχημά

τους, πράγμα βέβαια που δεν γίνεται.

Μάλιστα η θέση όπου έχει σταθεί φέτος μία

καντίνα, έχει μισθωθεί από τα ΕΤΑ προς

ιδιώτη με τοπογραφικό σχέδιο για το σημείο,

135τ.μ. και μίσθωμα 6000 ευρώ!

Ο συγκεκριμένος μισθωτής έχει άδεια καντί-

νας από τον παλιό ΕΟΤ.

Η μίσθωση από τα ΕΤΑ έχει γίνει Απρίλιο /11.

Η μισθώτρια λοιπόν με την υπ. αρ.

1979/21.4.11 απόφαση της Διεύθυνσης Δια-

χείρισης - Τμήμα Συμβάσεων των ΕΤΑ Α.Ε.

δεν μπορεί να λειτουργήσει, παρά το ότι έχει

καταβάλει εγγυητική επιστολή στην Τράπεζα

Ελλάδος (Νο 403404) με το παραπάνω αντί-

τιμο.

Η μισθώτρια παρά τις ενέργειες που έχει

κάνει μέχρι σήμερα, όπως φαίνεται χτυπάει

σε άδειες πόρτες.

Μία από τις αναφορές - καταγγελίες της στρέφε-

ται και προς το Δήμο Βούλας, Βάρης, Βουλιαγ-

μένης (Δημοτική Αστυνομία) και κοινοποίηση σε

όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου καταγγέλει τη

μόνιμη, αμετακίνηση,  παρουσία των καντινών

στην παραλία της Βάρκιζας.

Επισημαίνουμε δε ότι στην τελευταία Δημο-

τική Συνεδρίαση, παρίστατο η μισθώτρια και

κάποια στιγμή που έκανε αναφορά στις καντί-

νες ο τ. δήμαρχος Βάρης Παν. Καπετανέας, η

μισθώτρια ζήτησε το λόγο, αλλά ρητά της το

απαγόρευσε ο Πρόεδρος, ο οποίος δεν διά-

βασε και την καταγγελία της στο σώμα.

Σημειώνει συγκεκριμένα μεταξύ άλλων στην

καταγγελία της: «Οπως γνωρίζετε, σύμφωνα

με το νόμο, οι εν λόγω καντίνες θα πρέπε να

μη σταθμεύουν μόνιμα σε συγκεκριμένο

χώρο, αλλά να κινούνται μέσα στα τοπικά

όρια που προβλέπονται από τη σχετική άδεια

λειτουργίας τους. Τούτο δε διότι οι συγκεκρι-

μένες καντίνες αφορούν την άσκηση υπαί-

θριου, πλανόδιου εμπορίου και όχι υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου. Εχει παρατηρηθεί όμως

το γεγονός ότι, λόγω των ανεπαρκών άλλως

πλημμελών ελέγχων από την πλευρά της υπη-

ρεσίας σας, στο συγκεκριμένο χώρο επικρα-

τεί πλήρως ανομία, αυθαιρεσία και μη επιβολή

της νόμημης τάξης».

Το Αστυνομικό Τμήμα Βάρης έχει καταγράψει

21 καταγγελίες και έχει ενημερώσει σχετικά

το Δήμο των 3Β!

Αραγε γιατί έχει δείξει τέτοια αδράνεια η Δη-

μοτική Αρχή, όταν ο Δήμαρχος σε κάθε συνε-

δρίαση “σφάζεται” για τη νομιμότητα;

Αντ’ αυτού πήρε μία απόφαση το Δ.Σ. να πα-

ραμείνει η κατάσταση φέτος στη Βάρκιζα ως

έχει και του χρόνου ...βλέπουμε.

Μήπως αληθεύουν τα όσα ακούγονται για

δικό του άνθρωπο που έχει συμφέροντα στις

καντίνες;                               Αννα Μπουζιάνη

Κινητές -  ακίνητες τροχήλατες καντίνες

στην παραλία της Βάρκιζας

Σταθερά τοποθετημένη με ειδικά “πόδια” στην άμμο.

Τρία χρόνια σταθερά τοποθετημένη με ειδικά “πόδια” στην άμμο.

Ενα θολό τοπίο “υποθάλπει” περίεργες 

καταστάσεις που απέχουν της νομιμότητας

Με ημερομηνία 20/6/11 και αρ. πρωτ. 4576 ο Δήμος Βάρης,

Βούλας Βουλιαγμένης (ενότητα Βούλας) Τμήμα Πολεοδο-

μίας, αποφασίζει την Ανάκληση  της υπ΄αριθ. 118/10 ανα-

θεώρησης της 269/07 οικοδομικής άδειας.

Τι σημαίνει αυτό; Στα Πηγαδάκια της Βούλας πολλοί κά-

τοικοι και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος είχαν κάνει καταγγε-

λία στο Δημο Βούλας ότι κάτι περίεργο γίνεται στο

οικοδομικό τετράγωνο 317, μεταξύ των οδών Καρκαβίτσα

1,3,5 και Φλέμινγκ 7 Εβλεπαν τους γερανούς να δου-

λεύουν, αλλά είχαν σηκωθεί τείχη πολλών μέτρων και δεν

έβλεπαν τί κάνουν απομέσα.

Εμείς το είδαμε (φωτογραφία) σε ξένο περιοδικό όπου δια-

φήμιζε τις κατοικίες με τον τίτλο GREENHILL ESTATES A.E.

Ετσι όταν ανέλαβε η παρούσα Δημοτική Αρχή και δέχθηκε εκ

νέου καταγγελίες, έδωσε εντολή

παύσης εργασιών και ξεκίνησε ο

έλεγχος. Και βγήκε “λαυράκι”, αφού η

πρώτη άδεια, έχει τροποποιηθεί το 2010

και έχει η συγκεκριμένη εταιρία “estates”

405,53τ.μ. πολεοδομικές παραβάσεις.

Ετσι η Πολεοδομία ανακαλεί την αναθεώ-

ρηση της άδειας 118/10 και θεωρεί «αυτήν ως

μηδέποτε εκδοθείσα».

Για το θέμα, μας ενημέρωσε η Αντιδήμαρχος Ηλέ-

κτρα Τσιριγώτη, και θα επανέλθουμε αναλυτικό-

τερα, γιατί πίσω από τις άδειες κρύβονται κάποιες

υπηρεσίες, κάποια θεσμικά όργανα και τα πράγματα

πρέπει να λέγονται με το όνομά τους.

GREENHILL ESTATES A.E. στα Πηγαδάκια Βούλας
μία καραμπινάτη πολεοδομική απόκλιση, που έφτασε 

σχεδόν στο τελείωμά της για να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες.


