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Μεταρρύθμιση 
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Μεταρρύθμιση σημαίνει αναμόρφωση, ανασχεδιασμός.

Μ’ αυτή την έννοια, αυτό που αποπειράται να κάνει τώ-

ρα στην τοπική διοίκηση η κυβέρνηση, είναι μεταρρύθ-

μιση.

Δεν μιλάμε για επανίδρυση του κρά-

τους. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέ-

ντα. Επανίδρυση σ’ ένα κράτος μπορεί

να συμβεί μετά από μια μεγάλη επανά-

σταση. Στην Ελλάδα το 1821, στη Γαλ-

λία το 1789, στη Ρωσία το 1917…

Ένα σοβαρό κράτος, κι όταν λέω «σο-

βαρό» εννοώ μια πολιτική ηγεσία που

σκέπτεται ορθολογικά τις άμεσες, αλλά

και τις απώτερες συνέπειες που θα επι-

φέρουν οι όποιες δομικές αλλαγές που

θα αποτολμήσει, ένα σοβαρό κράτος, λοιπόν σχεδιάζει

μ με περίσκεψη, ορθολογικά και υπεύθυνα με προοπτι-

κή σε βάθος χρόνου.

Μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται κάθε φορά που αλλάζει η

κυβέρνηση και κυρίως δεν γίνονται με μικροπολιτικές

σκοπιμότητες. Μεταρρυθμίσεις σ’ ένα σοβαρό κράτος

γίνονται κάθε 50 χρόνια κι αν…

Το φαινόμενο όμως δεν είναι μόνο ελληνικό ή τουλάχι-

στον δεν χαρακτηρίζει μόνο ελληνική επιπολαιότητα

και προχειρότητα.
Συνέχεια στη σελ. 2

Έληξε το συνέδριο της Ενωσης Νομαρχιακών Αυτο-

διοικήσεων της χώρας (Ε.Ν.Α.Ε.) την περασμένη Πα-

ρασκευή, με… «τη θυσία της Ιφιγένειας». 

Επί της ουσίας έγινε αποδεκτή κατά πλειοψηφία, βε-

βαίως, όπως αναμενόταν, με μικρές διορθώσεις, η ει-

σήγηση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ – που

πρόσκειται στη Ν.Δ.

Διασώθηκαν τα προσχήματα των δημοκρατικών δια-

δικασιών και της διαβούλευσης, αφού η Κυβέρνηση

θα θεσμοθετήσει την διοικητική μεταρρύθμιση φεου-

δαρχικής δομής που επιθυμεί, «σύμφωνα με όσα

αποφάσισαν στο συνέδριό τους οι Νομαρχιακές Αυ-

τοδιοικήσεις». Δηλαδή την κατάργησή τους!…
Συνέχεια στη σελ. 3

Αυτοχειριάστηκε
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μεταρρύθμιση φεουδαρχικής δομής
«Νομαρχιακά Διαμερίσματα» οι Νομαρχίες - Νομαρχιακός Προϊστάμενος ο Νομάρχης

του Κώστα
Βενετσάνου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΠΟΝΤΙΩΝ               Σελίδα 3
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑπ’ το Αστυνομικό Δελτίο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ετήσιο Απολογισμό δίνει ο

δήμαρχος Μαραθώνα Σπύ-

ρος Ζάγαρης για το 2007 και

το α’ τετράμηνο του 2008,

την Κυριακή 25 Μαΐου στις

11.30 το πρωί στις εγκατα-

στάσεις της αφετηρίας του

Μαραθώνιου δρόμου.

Ο Βασίλης Σιαμέτης

στο ΠΑΣΟΚ Βάρης

Πρώτος σε σταυρούς ήρθε

ο υποψήφιος για τη Δημο-

τική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ,

της Βάρης Βασιλης Σιαμέ-

της. πολύ μακράν του δεύ-

τερου εκλεγμένου. 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Οι πρώτοι διδάξαντες είναι οι Βαυαροί κυβερνήτες μας. Το

1833 με βασιλικό Διάταγμα της 6ης Απριλίου, έγινε η πρώ-

τη μετεπαναστατική διοικητική διαίρεση του κράτους σε 10

Νομούς και 47 επαρχίες (από τυπογραφικό λάθος μάλιστα,

στο άρθρο1, γράφει 42). Δεν πέρασαν λοιπόν 3 χρόνια και

το κράτος …”μεταρρυθμίστηκε” από τους ίδιους αρχιτέκτο-

νες. Με το Νομοθετικό Β. Διάταγμα της 21ης Ιουνίου, “εθε-

σπίσθη” η νέα διοικητική Διαίρεση της χώρας σε τριάντα “δι-

οικήσεις” και υποδιοικήσεις. 

Καταργήθηκαν δηλαδή οι Νομοί και οι Νομαρχίες, κι αυτό,

με πολλές ενδιάμεσες τροποποιήσεις, κράτησε 9 ολόκλη-

ρα(!) χρόνια, μέχρι το 1845, οπότε ξαναγύρισαν οι Νομοί και

οι Επαρχίες. Πάντα βέβαια υπήρχε μία ερμηνεία.

Μια δικαιολογία, που τη χρειάζονταν ακόμα και οι “ελέω θε-

ού” βασιλιάδες.

Μέσα από την πληθώρα των “μεταρρυθμίσεων”, που δεν θα

τις αναφέρω, πάρτε ένα παράδειγμα δικαιολογιών. Το 1899,

ο αριθμός των Νομών αυξήθηκε αισθητά “χάριν της αποτε-

λεσματικότερης και ευρυθμότερης λειτουργίας τους Κρά-

τους”.

Μετά 7 χρόνια, το 1906 η αιτιολογία ξεχάστηκε καιο αριθ-

μός των Νομών μειώθηκε “χάριν οικονομίας”.

Από κει και πέρα, με πολλά ενδιάμεσα σκαμπανεβάσματα,

τροποποιήσεις, μεταρρυθμίσεις, ικανοποιήσεις(!), αναδομή-

σεις κλπ., αποτολμήθηκε πραγματική μεταρρύθμιση το 1994

με την καθιέρωση του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-

σης, της εκλεγμένης δηλαδή και αυτοδιοικούμενης Νομαρ-

χιακής Αρχής, στη θέση του διορισμένου Νομάρχη, ως απο-

κεντρωμένης διοικητικής μονάδας της κεντρικής διοίκησης.

Σύντομα όμως αποψίλωσαν την αυτοδιοικούμενη Νομαρχία

από τις αρμοδιότητες που τις είχαν εκχωρηθεί, με την κα-

θιέρωση του διορισμένου Περιφερειάρχη, και τώρα την κα-

ταργούν ή την υποβιβάζουν σε …αποκεντρωμένη υπηρε-

σία(!) μιας μεγάλης Περιφέρειας και “ισχυρής” βεβαίως,

απόμακρης και απρόσιτης στους πολίτες.

Πρόταση αρχής

Αν θέλει ο πρωθυπουργός να γίνει μεταρρυθμιστής, ένας

καλβινιστής της πολιτικής, το έργο της διοικητικής με-

ταρρύθμισης (που  α π α ι τ ε ί τ α ι , για να λειτουργήσει

η κρατική μηχανή, χωρίς λίπανση των γραναζιών με το

λάδι των πολιτών) το έργο αυτό θα το αναθέσει, όχι σε

...γιατρούς και μηχανικούς, αλλά σε ειδικούς πολιτικούς

επιστήμονες. Θα θέσει και θα συμφωνήσει με τον πολιτι-

κό κόσμο τη «φιλοσοφία» της διοικητικής μεταρρύθμισης

και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, όχι το κομματικό

ή των εθνικών προμηθευτών και κατασκευαστών και λοι-

πών μεγαλοτρωκτικών, θα προχωρήσει  δεοντολογικά,

χωρίς “κόλπα” στην ορθολογικότερη διοικητική ανασύ-

νταξη με κριτήρια όχι πρωτίστως οικονομίστικα, αλλά δη-

μοκρατικής λειτουργίας, διαφάνειας και ελέγχου, καλύ-

τερης εξυπηρέτησης με σεβασμό τον πολίτη και τις δρα-

στηριότητές του, χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και

δυνατότητες λαδομάτων…

Χωρίς, χωρίς, χωρίς… Με, με, με…

(Δεν συντάσσω μελέτη. Σκέψεις διατυπώνω).

Αλλως, οποιαδήποτε «μεταρρύθμιση» θα καταλήξεις σε

α π ο ρ ρ ύ θ μ ι σ η για μια ακόμη φορά.

Μεταρρύθμιση 
ή απορρύθμιση Εκβιασμός 

καταστηματαρχών

Συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί για εκβιασμό καταστημα-

ταρχών.

Συγκεκριμένα αυτοί κι άλλοι έξι που ακόμα αναζητούνται,

εκβίαζαν  καταστηματάρχες, υπό το πρόσχημα της «παρο-

χής προστασίας», κυρίως στις περιοχές Αλίμου, Αγίου Δη-

μητρίου και Ηλιούπολης.

Παιδικό πορνό, Carousel 

Από την παγκόσμια ψηφιακή έρευνα στο διαδίκτυο που

διενεργήθηκε διαπιστώθηκε η εμπλοκή 69 ηλεκτρονικών

ιχνών Ελλήνων χρηστών ιντερνετ στη παιδική πορνεία. 

Σε ψηφιακή ανάλυση που διήρκησε έξι μήνες ταυτοποιή-

θηκαν ψηφιακά 21 χρήστες ίντερνετ να κατέχουν και να

διακινούν στο διαδίκτυο σκληρότατο υλικό παιδικής πορ-

νογραφίας, με κωδικό όνομα carousel,στο οποίο απεικόνι-

ζαν πολύ μικρά παιδιά σε σεξουαλική δραστηριότητα με

ανηλίκους αλλά ακόμη και βρέφη να αναγκάζονται στην

πραγματοποίηση ασελγών πράξεων με ζώα (σκύλους).

Οι παραπάνω κατηγορούμενοι διακινούσαν το υλικό από

τις πόλεις της Αθήνας, της Λάρισας, της Κορίνθου, της Άν-

δρου, της Σκοπέλου, της Μεσσηνίας, της Βέροιας, της Κα-

βάλας και της Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν αυτών, κλιμάκια αστυνομικών μετέβησαν στις πα-

ραπάνω πόλεις απ’ όπου προέκυψε ότι το υλικό τους ανέρ-

χεται σε 15.000GB η σκληρότητα του οποίου ήταν πρωτο-

φανής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπους αρμόδι-

ους εισαγγελείς. 

Κλοπές κατ’ εξακολούθηση

Συνελήφθη άντρας ημεδαπός, κατηγορούμενος για κλοπές

που διέπραττε μαζί με το συνεργό του, ο οποίος διαφεύγει

απ’ τις αρχές, με χαρακτηριστικό τρόπο, στις περιοχές Αργυ-

ρούπολης και Ελληνικού κατά το μήνα Απρίλιο.

Συγκεκριμένα παραβίαζαν κλειδαριές και έκοβαν κάγκελα

παραθύρων, εισέρχονταν στα καταστήματα και τα γραφεία

και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συ-

σκευές τις οποίες διοχέτευαν προς πώληση στο κέντρο

της Αθήνας. 
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Αυτοχειριάστηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Συνέχεια από τη σελ. 1

Στη σχετική πολυσέλιδη απόφαση της ΕΝΑΕ δεν

αποφασίστηκε η αναβάθμιση, όπως θα περίμενε κα-

θένας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, (Ν.Α.) ή της

Νομαρχίας ως «παλαιοτέρας, παγιοτέρας και σπου-

δαιοτέρας διοικητικής διαίρεσης της χώρας»1, αλλά

η υποβάθμιση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

(Ν.Α.), σε «Νομαρχιακά Διαμερίσματα»:

«Στις Ν.Α. που διατηρούνται ως αποκεντρωμένες Δι-

οικητικές Μονάδες, π ρ ο ΐσ τ α τ α ι αιρετό πρόσω-

πο», λέει η απόφαση και δεν τον ονομάζει καν, Νο-

μάρχη. (Θα ταίριαζε επομένως το «Νομαρχιακός

Προϊστάμενος») που δεν θα εκλέγεται προφανώς

προς τούτο, αλλά θα «διορίζεται» από τον «Πρόεδρο

της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης)» (Π.Α.) και κατ’

επίφαση, θα εκλέγεται ίσως από το «Περιφερειακό

Συμβούλιο».

Τα προσχήματα διασώθηκαν, γιατί δεν αποφασίστη-

κε ευτυχώς, να υιοθετηθεί η κραυγαλέα εκ των προ-

τάσεων της εισήγησης, ν’ αποκαλείται ο περιφερει-

άρχης… “Κυβερνήτης”, αλλά «Πρόεδρος της Π.Α.».

Ευτυχώς ακόμη, δεν διεπράχθη το ατόπημα κατά

των πολιτειακών θεσμών και της πολιτικής επιστή-

μης, να αναγορευθεί η τοπική Αυτοδιοίκηση ως «τέ-

ταρτη εξουσία», κατά την εισήγηση. 

Κατά τα άλλα έγιναν δεκτά, όπως είπαμε, κατά πλει-

οψηφία, όσα ήθελε η Κυβέρνηση κι έφερε στην ει-

σήγησή της η πλειοψηφία. 

Εν κατακλείδι, γιγαντισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης με καμιά δεκαπενταριά περιφέρειες και καμιά

τρακοσαριά Δήμους, ώστε να έχουμε “ισχυρή” Τοπι-

κή Αυτοδιοίκηση, αποξενωμένη από το Λαό και πλή-

ρως ελεγχόμενη από τον κομματικό μηχανισμό, για

τη διαχείριση των δισεκατομμυρίων Ευρώ του Τέ-

ταρτου και τελευταίου πακέτου οικονομικής σύγ-

τκλισης και παρεπιπτόντως αποθάρρυνση των

«ανταρτών». 

Όποιος θα ‘ναι «έξω απ’ το μαντρί», απλά ΔΕΝ θα

τον ξέρουμε.                                                    Κ.Β.

–––––––––––––
1. Μιχ. Στασινόπουλος, πρ. Πόρεδρος Δημοκρατίας, Καθηγητής

Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικό Δίκαιο 1957 σελ.211)

Μεταξύ άλλων ο Νίκος Στεφανίδης είπε: «Οι

εκπρόσωποι των κομμάτων του ευρωμονόδρο-

μου  (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ, ΛΑΟΣ), αλλά και οι εκ-

πρόσωποι τους στην τοπική αυτοδιοίκηση, επι-

χειρούν να μας πείσουν ότι η νέα διοικητική

δομή της χώρας θα γίνει για να έχουμε πιο

αποτελεσματικό κράτος, για το καλό της χώ-

ρας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος. Η

νέα δομή ωστόσο, είναι μια νέα οργάνωση.

Ποιον εξυπηρετεί αυτή η οργάνωση; Εκτιμού-

με ότι προσπαθεί να εξυπηρετήσει συμφέρο-

ντα πολυεθνικών, κατασκευαστών και επιχει-

ρήσεων και όχι τα συμφέροντα των κατοίκων

της κάθε περιοχής, που βλέπουν να απομα-

κρύνεται ημέρα με την ημέρα  η όποια τοπική

εξουσία ήταν δίπλα τους μέχρι χθες.

Πού συμπίπτουν ακόμα και οι διατυπώσεις του

Γ. Παπανδρέου, του Κ. Καραμανλή και του

Προέδρου της ΚΕΔΚΕ; Στο ότι χρειαζόμαστε

κράτος στρατηγείο.  Αν όμως ο πόλεμος είναι

εναντίον των λαϊκών συμφερόντων, γιατί θα

πρέπει να ενισχύσουμε το στρατηγείο; 

Θυμίζουμε ότι, αξιωματική αντιπολίτευση,

ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, άνοιξαν τη συζήτηση που

ολοκληρώνεται σήμερα. Όλη αυτή η “συζήτη-

ση” γίνεται μακριά από το λαό, μακριά και από

τα Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια, την

ίδια στιγμή που οι ίδιοι επικαλούνται την δη-

μοκρατικότητα της μεταρρύθμισης και τη συμ-

μετοχή όλων. Πώς όμως να ενημερώσουν το

λαό, όταν δρομολογούνται μέτρα εις βάρος

του; Η διοικητική μεταρρύθμιση βρίσκεται σε

εξέλιξη ήδη. Παρουσιάζονται ωστόσο ορισμέ-

νες δήθεν αντιπαραθέσεις, σε δευτερεύοντα

ζητήματα. Η αντιπαράθεση αφορά μόνο στον

αριθμό των Δήμων και Νομαρχιών, δηλαδή πό-

σοι πρέπει να γίνουν, πόσο λειτουργικοί θα εί-

ναι κτλ. Μια τέτοια συζήτηση κατά την άποψη

μας είναι αποπροσανατολιστική και τελικά επι-

ζήμια για τα λαϊκά συμφέροντα. Πρώτα απ’

όλα η δρομολογούμενη μεταρρύθμιση δεν εί-

ναι κάτι νέο. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τι

είχαμε το προηγούμενο διάστημα:

Την εφαρμογή του Καποδίστρια 1. Η ΝΔ, ως

αντιπολίτευση τότε, έλεγε ότι όταν αναλάβει

την εξουσία, θα καταργήσει το Νόμο του

1997. Τι εννοούσε όπως αποδεικνύεται εκ’

των πραγμάτων;

Τη Συνταγματική Μεταρρύθμιση με την θεσμο-

θέτηση δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, ανεξάρτη-

τα αν ακόμα δεν γνωρίζουμε οριστικά ποιος

θα είναι ο δεύτερος βαθμός. 

Την αναβάθμιση της πλήρους ελεγχόμενης

από την κυβέρνηση Περιφέρειας, για να  είναι

ο  ενδιάμεσος  κρίκος  που  θα  ελέγχει  την

ΤΑ, να μην έχουν οι Δήμοι διεξόδους  διαφυ-

γής από τις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές

που θα τους επιβάλλονται.

Τη μεταφορά σειράς αρμοδιοτήτων που μέχρι

πρότινος ήταν αποκλειστικές  αρμοδιότητες

του Κράτους και βέβαια χωρίς τους αντίστοι-

χους πόρους. Επιδιώκεται να εμπεδώσουν οι

εργαζόμενοι ότι έχει φτάσει στο τέλος του ο

δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας όλων των

κοινωνικών υπηρεσιών.

Η δημιουργία διοικητικών μηχανισμών με με-

γαλύτερη έκταση και πληθυσμό προωθεί  “την

αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα”,  ενισχύει

τη σύνδεση των μονοπωλίων με τα έργα υπο-

δομής (βλ. “συμβάσεις παραχώρησης” και

ΣΔΙΤ*). Σημαίνει ανασυγκρότηση υπηρεσιών

και προσωπικού, με αλλαγές στο εργασιακό

καθεστώς, με επέκταση των “ευέλικτων” εργα-

σιακών σχέσεων (ωρομίσθιο, συμβάσεις ορι-

σμένου χρόνου κλπ.). Ήδη η ΤΑ εφαρμόζει

μορφές διαχείρισης με κριτήρια την εμπορευ-

ματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, την

ανταποδοτικότητα, την επιχειρηματικότητα.

Σε αυτή τη λειτουργία τους οι ΟΤΑ απέκτησαν

τα κίνητρα και τις δομές για να διαμορφώνουν

ΑΕ, να λειτουργούν οι δήμαρχοι ως “αιρετοί”

managers.

Ο νέος Καποδίστριας με την αντιμετώπιση της

διασποράς πόρων σε μικρά έργα περιορισμέ-

νης κλίμακας και τη συγκέντρωση τους σε με-

γαλύτερα έργα και δομές που θα υπηρετούν

τους στρατηγικούς στόχους του κεφαλαίου,

υλοποιεί το Δ’ ΚΠΣ, υπέρ του κεφαλαίου. Το Δ’

ΚΠΣ θέλει νέο Καποδίστρια για να μειωθεί ο

αριθμός των τελικών δικαιούχων διαχείρισης

της χρηματοδότησης σε κάθε περιφέρεια, και

κυρίως παράκαμψη μικρών δήμων με ελλιπή

τεχνική επάρκεια. 

Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία λέει

καθαρά ότι: Με νέους λιγότερους, Δήμους,

Νομούς και Περιφέρειες δεν θα έχουμε ούτε

λιγότερο, ούτε περισσότερο κράτος. Θα έχου-

με απλώς πιο συγκεντρωτική πολιτική με ευ-

θύνη του Κεντρικού Κράτους, και θα αποκε-

ντρωθούν οι λειτουργίες που θα υλοποιού-

νται απαρέγκλιτα και από τους νέους ΟΤΑ,

όπως θα τους επιβάλει η εκάστοτε κυβέρνη-

ση.

Εμείς, προβάλουμε την απαίτηση για μια στά-

ση διεκδίκησης για την επίλυση των μεγάλων

προβλημάτων του λαού και επιμένουμε:

– Στον ενιαίο δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα βα-

σικών τομέων κοινωνικής πολιτικής, όπως

στην Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια κλπ.

– Στη δραστική αύξηση των κρατικών δαπα-

νών προς όφελος των εργαζομένων.

– Στην ικανοποίηση της οικονομικής επάρκει-

ας Νομών με ένα σεβαστό ποσοστό από τον

Κρατικό Προϋπολογισμό και στην κατάργηση

της τοπικής φορολογίας.

– Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σε κεντρι-

κό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υποδο-

μών προστασίας από πλημμύρες, πυρκαγιές,

σεισμούς, ρύπανση και μόλυνση των υδάτων,

του αέρα κλπ.

Με αυτές τις προτάσεις τις οποίες δεν τις

απευθύνουμε μόνο στους τέσσερεις τοίχους

του έκτακτου συνεδρίου, απευθυνόμαστε

πρώτα και κύρια στον ίδιο το λαό. Είναι προ-

τάσεις για έναν άλλο τύπο ανάπτυξης κόντρα

στις κατευθύνσεις τις ΕΕ και των άλλων ορ-

γανισμών. Είναι προτάσεις που απαντούν στις

σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. 

Παρέμβαση του εκπροσώπου της Νομαρχιακής 

Αγωνιστικής Συνεργασίας (ΝΑΣ) Ν. Στεφανίδη

Σημείωση Σύνταξης: Δημοσιεύσαμε τα εκτεταμένα απο-

σπάσματα της εισήγησης του Νομαρχιακού Συμβούλου Ν.

Στεφανίδη, που είχε την ευαισθησία να μας στείλει, από

πλουραλιστικό καθήκον - στο προηγούμενο φύλλο μας εί-

χαμε δημοσιεύσει, εν εκτάσει, την εισήγηση της πλειοψη-

φούσας παράταξης, με αναφορά και σε άλλες θέσεις - αλ-

λά επί πλέον, γιατί είναι μια διαμετρικά αντίθετη άποψη.

Αξιοσημείωτη και πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η εισήγηση

του Γ. Αγοραστάκη της Ανεξάρτητης Νομαρχιακής Αυτο-

διοίκησης, για τα γραπτά και συγκεκριμένα στοιχεία που

παράθεσε στο Συνέδριο, αλλά και στην ομιλία του: 
...Σπεύσαμε ως ΕΝΑΕ - αλλά το ίδιο έχει συμβεί και από την ΚΕΔ-
ΚΕ - να τρέξουμε ένα ζήτημα για το οποίο δεν είχαμε από την αρ-
χή τα δεδομένα. Τρέξαμε αυτό το ζήτημα εξ’ ιδίων, με τη γνώση
και την εμπειρία την οποία έχουμε γύρω από τα σχετικά θέματα
και βρεθήκαμε στο να κάνουμε ένα Συνέδριο όπου να μην έχει το-
ποθετηθεί τουλάχιστον η κυβέρνηση, που ήταν υπχορεωμένη να
εισάγει αυτά, όπως ήταν υποχρεώμένη να διατυπώσει συγκεκρι-
μένες θέσεις, μιας και η ίδια είχε πάρει την πρωτοβουλία.
...στη χώρα μας υπάρχει ένα σοβαρότατο διαρθρωτικό πρόβλημα,
σε σχέση με τους ανθρώπους, με την οικονομία, με τη διοίκηση.
...συγκεντρωτισμός και υδροκεφαλισμός είναι τα σοβαρότερα
προβλήματα και η διόγκωση του κέντρου της χώρας με την περι-
θωριοποίηση των υπόλοιπων περιοχών της περιφέρειας.
...Αυτό που παρουσιάστηκε στη Ν.Α. με τη μεταρρύθμιση τότε που
έγινε και τη δημιουργία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, είναι ότι
μεταβιβάστηκαν ναι μεν στην αρχή όλες οι αρμοδιότητες της απο-
κεντρωμένης κρατικής Νομαρχίας, αλλά στη συνέχεια ακολούθη-
σε αντίστροφη πορεία, αφαιρέθηκαν με τη δημιουργία της Περι-
φέρειας.

Το προηγούμενο δημοσίευμά μας για το συνέ-

δριο της ΕΝΑΕ με θέμα το σχέδιο ΚΑΠΟΔΙ-

ΣΤΡΙΑ 2 «ερέθισε» το Δημοτικό Σύμβουλο Βά-

ρης Δημήτρη Κυπριώτη ο οποίος έρχεται με

επιστολή του να επιβεβαιώσει και να προσθέσει

στα γραφόμενά μας. 

«Αγαπητέ κύριε Βενετσάνο,

Διαβάζοντας το κύριο άρθρο σας, την προηγούμενη

εβδομάδα, για τη μεταρρύθμιση των  Περιφερειακών

Αυτοδιοικήσεων, που σχεδιάζεται από την  Κυβέρνη-

ση και των θέσεων που αναπτύχθηκαν στο έκτακτο

συνέδριο της ΕΝΑΕ ( Ένωση   Νομαρχιακών Αυτοδι-

οικήσεων Ελλάδος), στάθηκα στο πολύ εύστοχο σχό-

λιο σας, σε μία παράγραφο της εισήγησης της πλειο-

ψηφίας της ΕΝΑΕ, που αναφέρει ότι “ …σε καμία πε-
ρίπτωση η γεωγραφική και πληθυσμιακή διεύρυνση
των δευτεροβάθμιων αυτοδιοικήσεων, δεν πρέπει να
μειώνει την προσβασιμότητα του πολίτη στη λήψη
των αποφάσεων και την ταχεία εξυπηρέτησή του” ,

και διερωτάστε: …..πώς θα γίνει αυτό κατορθωτό;
Πιστεύω ότι είναι  απόλυτα δικαιολογημένη η απορία

που εκφράζετε, αφού όπως αφήνεται να διαρρεύσει,

τόσο από κυβερνητικούς κύκλους όσο   και από  διά-

φορες αινιγματικού τύπου δηλώσεις του αρμόδιου

Υπουργού, ότι είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης

να προχωρήσει  τη  συγκεκρι-

μένη μεταρρύθμιση  πολύ σύ-

ντομα  και είναι πολύ πιθανό

οι  εκλογές  του 2010 για την

Αυτοδιοίκηση,  να γίνουν σε

ένα εντελώς νέο τοπίο. Ο

Καποδίστριας 2 λοιπόν,  θα

συνενώνει ακόμη περισσότε-

ρους Δήμους και Κοινότητες,

ενδεχομένως να καταργεί εντελώς τις Νομαρχίες ή

να περιορίζει τον αριθμό τους  και  αντίστοιχα να επι-

φέρει  μεταβολές στις Περιφέρειες και στο πρόσωπο

του Περιφερειάρχη (αιρετός ή διορισμένος). Και ενώ

όπως λέγεται η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι ένας

από τους σοβαρούς λόγους που γίνεται αυτή η με-

ταρρύθμιση, μέχρι σήμερα οι πολίτες, βρίσκονται

εντελώς στο σκοτάδι από πλευράς ενημέρωσης, ενώ

το κυριότερο, δεν έχουν στο ελάχιστο ερωτηθεί. Κα-

τά τα άλλα, όλα γίνονται για την καλλίτερη, αμεσό-

τερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.

Με αυτά και με αυτά όμως, η δική μου αίσθησή  είναι,

ότι η μεταρρύθμιση έχει να κάνει κυρίως με τον τρό-

πο διαχείρισης των Κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ

(Δ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και λιγότερο με τη

βούληση των Πολιτών. 

Ίσως βέβαια  να κάνω και  λάθος…»
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“ΟΘΕΛΛΟΣ”, 

στο θέατρο Ήβη
(Σαρρή 27, Ψυρρή, 210 3215127)

5-8 Ιουνίου 
7ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων

Ερμηνεύουν: Οθέλλος: Θανάσης Σολωμός, Δυσδαιμόνα:

Λίλα Ζαφειροπούλου, Ιάγος: Alain Rivero Rodriguez, Αιμι-

λία: Εύα Παγουλάτου

Οργάνωση παραγωγής: Ελένη Τζάρου

Παραστάσεις: Δευτέρα 1/6 και Τετάρτη 3/6, ώρα 22.00

Τρίτη 2/6 και Πέμπτη 5/6 : έναρξη 20.30

Τιμή εισιτηρίου: 15€ – 10€ φοιτητικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος Διεθνή Γεγονότα Αρχιτε-

κτονικής Έρευνας 2008 με θέμα το Ά-κτιστο, το οποίο

πραγματοποιείται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

σε συνεργασία με τη SARCHA / Αρχιτεκτονικοί Αγωγοί,

διοργανώνεται εκδήλωση με θέμα: «Διεκδικώντας την
ακτογραμμή» στις 30 Μαΐου   στις 19:00.

Η συζήτηση φιλοξενεί δύο αρχαιολόγους (Θεοτόκης Θεο-

δούλου και Δημήτρης Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος) και

έναν αρχιτέκτονα (Νίκος Μπελαβίλας) που, από τη δική

τους σκοπιά, συζητούν το ά-κτιστο σε σχέση με την παρά-

κτια ζώνη όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας. 

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Διευθύντρια της SARCHA Μα-

ρία Θεοδώρου και θα αναπτυχθούν τα θέματα «Το Ά-κτιστο
στη θάλασσα» (Θεοδούλου, Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος) και

«Διεκδικώντας την ακτογραμμή» (Μπελαβίλας).

Οι παραπάνω εκδηλώσεις εντάσσονται στη θεματική ενό-

τητα Οικονομίες της Οικοδόμησης.

«Διεκδικώντας την
ακτογραμμή» 

Ο ''Τρύγος του Μελιού''

Ο ''Τρύγος του Μελιού'', ξετρελαίνει τους επισκέπτες στη

“Χρυσαλίδα”, πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει από τις

5 Μαϊου.

Είναι μαγική η κοινωνία των μελισσών, πολύτιμες οι υπη-

ρεσίες και τα προϊόντα που μας προσφέρουν και εξαιρε-

τικά ενδιαφέρουσα η δουλειά του μελισσσοκόμου,

Μη χάσετε την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί το Σάββατο 31

Μαϊου και ώρα 11:00 πμ., με τις οικογένειές ή τους φί-

λους σας για ένα πρωινό στον "Τρύγο του Μελιού".   

Πολιτιστικό Πάρκο “Χρυσαλίδα” 16χλμ. προέκτασης Αττι-

κής οδού προς  Λαύριο, τηλ. 22990 47.999 & 22990

29 ΜΑΪΟΥ - SHINE A LIGHT

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε

Πρωταγωνιστούν: The Rolling Stones

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε

(The Departed) και το διασημότερο rock & roll γκρουπ, οι

Rolling Stones, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μας δώ-

σουν το μουσικό, κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς,

με τίτλο Shine a Light.

Η ταινία αποτελεί μια ματιά στο συγκρότημα που έβαλε τα

θεμέλια στην ίδια την ιδέα και μορφή ενός ροκ συγκροτή-

ματος, μέσα από τα μάτια του πολυβραβευμένου κινημα-

τογραφιστή, Μάρτιν Σκορσέζε. 
Το γκρουπ που γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1962, άσκησε αποφα-

σιστική επιρροή στη μετέπειτα πορεία του μουσικού κινήματος.

Οι Stones είναι μεταξύ των ελάχιστων καλλιτεχνών που έχουν

καταφέρει, μέσα στα χρόνια, να διατηρήσουν την εμβέλεια και

διαχρονικότητά τους. Ο Σκορσέζε δεν είναι άγνωστος σε ταινίες

με αντίστοιχο θέμα, καθώς το 1978 είχε σκηνοθετήσει την τε-

λευταία συναυλία των The Band (The Last Waltz). Για την ταινία

Shine a Light, ο Σκορσέζε σκηνοθέτησε τους Stones σε μια πε-

ρίοδο δυο ημερών στο Beacon Theatre της Νέας Υόρκης, το φθι-

νόπωρο του 2006. Για το σκοπό αυτό μάζεψε μια απίστευτη ομά-

δα κινηματογραφιστών, που εργάστηκαν για να απαθανατίσουν

την ενέργεια και δυναμική της θρυλικής μπάντας. Εκτελεστές

παραγωγής στο Shine A Light είναι οι ίδιοι οι Rolling Stones, ο Μικ

Τζάγκερ, ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο Τσάρλι Γουότς και ο Ρον Γουντ. 

Η Γενική Γραμματεία Νέας

Γενιάς σε συνεργασία με τα

Ελληνικά Ταχυδρομεία προ-

σφέρει για μία ακόμη χρονιά

μια σημαντική ευκαιρία εθε-

λοντισμού σε νέους και νέες

στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος «Διακοπές και Εθελοντι-

σμός». Φέτος, η Γ.Γ.Ν.Γ.

επεκτείνει τη συνεργασία

της και με το Υπουργείο Του-

ριστικής Ανάπτυξης και τον

Ελληνικό Οργανισμό Τουρι-

σμού (ΕΟΤ). Η πρώτη κοινή

δράση για το 2008 αφορά

στην εθελοντική απασχόλη-

ση 80 νέων (40 τον Ιούλιο

και 40 τον Αύγουστο) σε 40

Γραφεία Πληροφόρησης του

ΕΟΤ.

Στόχος της συνεργασίας εί-

ναι οι νέοι και οι νέες να προ-

σφέρουν στην προβολή της

δημόσιας εικόνας της χώρας

μας και να αποκτήσουν

εμπειρίες, που θα ωφελή-

σουν τόσο τους ίδιους όσο

και τις τοπικές κοινωνίες.

Τα δύο αυτά κοινά προγράμ-

ματα  θα υλοποιηθούν τους

μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

και παρέχουν στους νέους

τη δυνατότητα να αποκτή-

σουν μία διαφορετική εμπει-

ρία κοινωνικής συμμετοχής,

τους κάνει κοινωνούς μιας

εργασιακής εμπειρίας, που

εξυπηρετεί και ωφελεί  το

κοινωνικό σύνολο.

Πληροφορίες για την κατά-

θεση αιτήσεων, τις προϋπο-

θέσεις συμμετοχής, τα απαι-

τούμενα δικαιολογητικά και

τον τρόπο κάλυψης των θέ-

σεων στο www.neagenia.gr.

Βράβευση έγινε αρχαιολογικών και άλλων χώ-

ρων που αναστηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές

της Ευρώπης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και

την EUROPA NOSTRA με τη μεγαλύτερη ευρω-

παϊκή διάκριση -βραβείο που περιλαμβάνει και

χρηματικό ποσό.

Στην Ελλάδα βράβευσαν τον αρχαιολογικό χώ-

ρο Σκάρκος στην Ίο για την υποδειγματική ανα-

στήλωσή και ανάδειξή του. 

Ακόμη τη νότια πρόσοψη του Horni Hrad (Άνω

Κάστρο) της πόλης Krumlov (Τσεχία), για την

υποδειγματική συντήρησή της, καθώς επίσης και

το εργοστάσιο Van Nelle του Rotterdam (Ολ-

λανδία) για την υποδειγματική αναστήλωση και

την ευρηματική επανάχρησή του. 

Μετάλλιο επίσης κέρδισε το ανακτορικό συ-

γκρότημα του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη για

την αναστήλωση και ανάδειξη του αρχαιολογι-

κού χώρου, ενώ διάκριση πήρε και η σκευοθήκη

της Μονής Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος για την

αποκατάσταση και επανάχρησή της ως μου-

σείoυ. 

Τα δύο πρώτα έργα, ο αρχαιολογικός χώρος

Σκάρκος στην Ίο (υπεύθυνη έργου: προϊσταμένη

ΚΑ ΕΠΚΑ Μαρίζα Μαρθάρη, αρχιτέκτονας: Χά-

ρης Βασιλειάδης) και το ανακτορικό συγκρότη-

μα του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη (υπεύθυνη

έργου:  αρχιτέκτων Φανή Αθανασίου, συνεργά-

τες αρχιτέκτονες: Βενετία Μάλαμα, Μαρία Μίζα

και Μαρία Σαραντίδου), έγιναν από την ΚΑ’ Εφο-

ρεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

και την ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασι-

κών Αρχαιοτήτων αντίστοιχα, ενώ το τρίτο

(σκευοθήκη της Μονής Βατοπεδίου στο Άγιον

Όρος)  έγινε από το αρχιτεκτονικό γραφείο των

Π. Κουφόπουλου και Μ. Μυριανθέως-Κουφο-

πούλου. 

Τα έργα υποβλήθηκαν στην ΕUROPA NOSTRA

(Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πολιτιστικής Κλη-

ρονομιάς) από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περι-

βάλλοντος και Πολιτισμού (Συμβούλιο Αρχιτε-

κτονικής Κληρονομιάς), εκπρόσωπο της Εuropa

Nostra στην Ελλάδα.

Η ειδική τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει

στις 12 Ιουνίου, στον περίφημο καθεδρικό Ναό

του Durham στην Μ. Βρετανία, παρουσία πολ-

λών επισήμων από όλες τις χώρες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. 

Βραβεία EUROPA NOSTRA 2008: 

Τριπλή Tιμητική Διάκριση για την Ελλάδα

Είκοσι Γαλλικές εταιρείες

που δραστηριοποιούνται

στην Ελλάδα ενώνουν τις

δυνάμεις τους, σε συνερ-

γασία με το Γαλλικό Πανε-

πιστήμιο Paris 13 και το

IdEF, παράρτημα του Paris

1 Panthéon-Sorbonne και

του Paris 13 στην Ελλάδα,

και προσφέρουν για δεύτε-

ρη χρονιά 20 υποτροφίες

για μεταπτυχιακές σπου-

δές (Master) και 20 θέσεις

καριέρας. 

Ο 2ος Διαγωνισμός Αρι-

στείας-Καριέρας «20 στα

20» υποστηρίζεται από την

Γαλλική Πρεσβεία στην Ελ-

λάδα, το Γαλλικό Ινστιτού-

το Αθηνών, το Ελληνογαλ-

λικό Εμπορικό και Βιομηχα-

νικό Επιμελητήριο και την

AFIC.

Ο Διαγωνισμός «20 στα

20» απευθύνεται σε πτυχι-

ούχους Ελληνικών, Γαλλι-

κών ή άλλων Ευρωπαϊκών

Πανεπιστημίων με άριστη

γνώση Αγγλικών και Γαλλι-

κών που πληρούν τις προϋ-

ποθέσεις εγγραφής. Ο με-

ταπτυχιακός τίτλος που θα

αποκτήσουν είναι Master

Professionnel Finance de la

Banque et de l’Industrie,

spécialisation Management

Banque Assurance (MBA

Finance).

Το πρόγραμμα ξεκινάει τον

Οκτώβριο του 2008 και

ολοκληρώνεται τον Νοέμ-

βριο του 2009. 

Οι σπουδές θα πραγματο-

ποιηθούν στις εγκαταστά-

σεις του Paris 13 - IdEF

στην Αθήνα, και οι φοιτη-

τές θα παρακολουθήσουν

το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα

σπουδών με αυτό του Πα-

νεπιστημίου Paris 13 στην

Γαλλία.

Μετά την ολοκλήρωση των

μαθημάτων του Μεταπτυ-

χιακού προγράμματος οι

υπότροφοι θα πραγματο-

ποιήσουν stage διάρκειας 5

μηνών στην εταιρεία που

τους επέλεξε και στη συνέ-

χεια θα έχουν τη δυνατότη-

τα απασχόλησης σε μια

από τις εταιρείες που συμ-

μετέχουν στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες

και υποβολή αιτήσεων στην

ηλεκτρονική διεύθυνση

www.idef.gr/20sta20.htm,

μέχρι 17 Ιουνίου.

ΕΙΚΟΣΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Salome DanceStudio

Χορός και στυλ, Dance & Style θα δείτε την Κυρια-

κή 25 Μαΐου στις 8 μ.μ. στην αίθουσα Ιωνία του

Δήμου Βούλας (δίπλα από το Δημαρχείο), όσοι πα-

ρευρεθείτε στην εκδήλωση που τελεί υπό την αιγί-

δα της Πνευματικής Εστίας.
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Η παραπάνω έκφραση είναι παρμένη από την μο-

ντέρνα εφημερίδα που εκδίδει το Φεστιβάλ Αθηνών.

Μας προτείνει 31 λόγους για τους οποίους θα θέλα-

με να μείνουμε στην Αθήνα. Το φετινό φεστιβάλ θα

είναι ακαταμάχητο και θα προσελκύσει και πάλι το

πλήθος των φανατικών του πλέον οπαδών.

Καινούριες παραστάσεις, νέων δυναμικών σκηνοθε-

τών, άνοιγμα πολλών ταυτοχρόνως χώρων, τροχό-

σπιτο με ρόδες η χωρίς για όσους δεν πάνε θέατρο,

με στόχο να γίνει όλη η Αθήνα ένα. Ο Πρόεδρος του

Φεστιβάλ, Γιώργος Λούκος, κατάφερε να το μετα-

φέρει στους δρόμους, να το κάνει προσιτό στο ευ-

ρύτερο κοινό, να δημιουργήσει κλίμα ευρωπαϊκό με

αποτέλεσμα κάποιες παραστάσεις να κάνουν στην

Ελλάδα την παγκόσμια πρεμιέρα τους.

Το κοινό του φεστιβάλ παρακολουθεί και απαιτεί.

Έτσι για δεύτερη συνεχή χρονιά θα  δούμε και πάλι

τη σκηνοθεσία του Μιχαήλ Μαρμαρινού στο «Πε-
θαίνω σαν χώρα» του Δημήτρη Δημητριάδη στις 6

και 7 Ιουνίου, στην Πειραιώς 260, καθώς και την τα-

λαντούχα Φιόνα Σο στις «Ευτυχισμένες Μέρες»,
στις 4 και 5 Ιουλίου στο Αργολικό Θέατρο.

Επειδή μέσα σε δυο μόνο ώρες πουλήθηκαν τα εισι-

τήρια και για τις πέντε παραστάσεις του Δημήτρη

Παπαιωάννου, φροντίστε με ταχύτητα ό,τι σας εν-

διαφέρει.

Δίχως ταλαιπωρία χρησιμοποιείστε το online

booking του φεστιβάλ www.greekfestival.gr. Μπο-

ρείτε να επιλέξετε ακόμα και τη θέση που θέλετε. Η

κράτηση μπορεί να γίνει μόνο με visa και

MasterCard.

31 λόγοι λοιπόν για να μην εγκαταλείψετε την Αθή-

να. Χορογράφοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παλιές απο-

θήκες, βιομηχανικά κτίρια, παραστάσεις υψηλής αι-

σθητικής….κάνουν την πόλη πανηγύρι.

ΟΛΗ Η ΠΟΛΗ

ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ

Μουσική εκδήλωση - “Εθνογραφικά”

Μουσική εκδήλωση με θέμα την Αλωση της Πόλης, την Τε-

τάρτη 28 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του  Αγίου

Τρύφωνα Παλλήνης. Θα τραγουδήσει το τμήμα παραδο-

σιακού τραγουδιού και βυζαντινής μουσικής των “Εθνο-

γραφικών” με ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής.

Ιστορικά και λαογραφικά σχόλια θα κάνει ο εκπαιδευτικός

μουσικολόγος, συγγραφέας Κώστας Μάρκος. Τα τραγούδια

προλογίζει η αγιογράφος ηθοποιός Αθηνά Κοντογιάννη.

Ωρα προσέλευσης 8 και έναρξης 8.30μ.μ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου εγκαι-

νιάζει την Κυριακή 1η Ιουνίου έκθεση, των τμημάτων ζω-

γραφικής παιδιών και ενηλίκων, στο χώρο του Πολιτιστι-

κού Κέντρου Μαρκοπούλου, (Παπαβασιλείου 34). Η έκθε-

ση θα διαρκέσει έως τις 22 Ιουνίου και θα λειτουργεί κα-

θημερινά 9.00 – 13.00 και 17.00 – 21.00. 

Τα εργαστήριο ζωγραφικής λειτουργεί με επιτυχία από το

2000, με δάσκαλο τον Γιώργο Αναγνωστάκη, ο οποίος

έχει επιμεληθεί και την έκθεση του Ιουνίου. 

Ομαδική έκθεση ζωγραφικής
στο Art Gallery Cafe

Η Art Gallery Cafe οργανώνει ομαδική έκθεση ζωγραφι-

κής, την Τετάρτη 4 Ιουνίου στις 8μ.μ. 

Συμμετέχουν οι ζωγράφοι: Βένια Αλλαμανή, Κατερίνα

Ελευθερίου, Ελενα Κοζοκάρου, Μιχάλης Κόκκινος, Γιώρ-

γος Λένης, Αντονέλλα Μάλμο, Γιώργος Μελάτος, Σούλα

Ξένου-Κοκολέτσου και Αμαλία Πααδοπούλου.

Εκ των απόρων
Στις 10 το βράδυ θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με τους “Εκ

των Απόρων”. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και 25 Ιουνίου.

Ανοικτά 9-14 & 6-10μ.μ. Κυριακή και Δευτέρα κλειστά.

Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα. Τηλ. 210 8958.866

NOUVELLE VAGUE
+ OLGA KOUKLAKI

Τετάρτη, 4/6 στο Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη

Από χέρι σε χέρι διαδόθηκε ο δίσκος των Nouvelle Vague

στην Ελλάδα, αφού αρχικά καμία δισκογραφική εταιρία δεν

θεώρησε ότι υπήρχε σοβαρός λόγος να τον κυκλοφορήσει.

Έτσι όλοι άρχισαν να αναρωτιούνται «μα ποιος διασκεύασε
το “Guns of Brixton” έτσι;» και «ποια είναι αυτή που λέει θεϊ-
κά το “love will tear us apart”;». Σιγά-σιγά το όνομα τους άρ-

χισε να «παίζει» με μανία στα μικρά στέκια του κέντρου και

στις εναλλακτικές συχνότητες του ραδιοφώνου. Η ατάκα

επαναλαμβανόταν με ρυθμούς πολυβόλου: «Τους λένε Nou-
velle Vague και είναι Γάλλοι». 

Ξεκίνησαν από το Παρίσι, αλλά η χάρη τους ξεπέρασε κατά

πολύ τα σύνορα της Γαλλίας. Ο Μarc Collin και ο Οlivier

Libaux είναι δύο από τους πλέον πολυπράγμονες μουσικούς

- παραγωγούς της γαλλικής σκηνής.

Έχοντας μεγαλώσει με τα περίφημα new wave συγκροτήμα-

τα της περιόδου 1977-1984, oι δύο μουσικοί επέλεξαν να

διασκευάσουν διαχρονικές συνθέσεις punk, post punk από

new wave συγκροτήματα, όπως οι Joy Division, Clash, Dead

Kennedys, XTC, Cure, Tuxedomoon, Depeche Mode, Under-

tones, Josef K κ.α. 

Ο δίσκος δημιούργησε τεράστια αίσθηση σε όλο τον κόσμο,

αφού τα κομμάτια είναι σαν να ξαναγράφτηκαν από την αρ-

χή! Απολαύστε τους σε μια βραδιά με τη συμμετοχή της δι-

κιάς μας Όλγας Κουκλάκη.

Τιμή εισιτηρίου:  20eur – Ωρα έναρξης:  20:30μ.μ.

Προπώληση: metropolis, ticket house, www.i-ticket.gr

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ

3ήμερη εκδρομή στην Τήνο

Η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας -

Βούλας, οργανώνει 3ήμερη εκδρομή στην Τήνο από

5 έως 7 Ιουνίου, καλωσορίζοντας έτσι το Καλοκαίρι.

Αναχώρηση από το Δημαρχείο Γλυφάδας στις

2.30μ.μ. με πούλμαν μέσω Ραφήνας.

Αφιξη στην Τήνο και διαμονή στο ξενοδοχείο Αίο-

λος-Bay. Επιστροφή το Σάββατο στις 2.30 μ.μ. μέσω

Ραφήνας και κατάληξη Γλυφάδα.

Πληροφορίες τηλ.: 69622.753 (8-10π.μ.) 

6946231630 & 6974979879.

«ΓΛΩΣΣΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
Ομιλητής: Μανώλης Γλέζος

Τη Δευτέρα 26 Μαΐου, στις 7:30μ.μ. στην αίθουσα «Ιω-

νία» του Δημαρχείου Βούλας θα μιλήσει ο εκπρόσωπος

– σύμβολο τη ζωντανής

ιστορίας μας, ο Μανώ-

λης Γλέζος με θέμα

«Γλώσσα και Πολιτική».

Ο πολιτικός που παραι-

τήθηκε από το βουλευτι-

κό αξίωμα για να γίνει

Πρόεδρος της κοινότη-

τας Απείρανθος του νη-

σιού του, Νάξος. Ο δια-

νοούμενος! Ο έφηβος

τότε που αψήφησε τον

κίνδυνο και κατέβασε μαζί με τον Λ. Σάντα τη σημαία

των δυνάμεων κατοχής, τη ναζιστική σβάστικα, από

τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. 

Είναι ευτυχής συγκυρία να δείτε και ν’ ακούσετε αυτόν

τον άνθρωπο – σύμβολο. 

Την εκδήλωση οργανώνει η τοπική οργάνωση του ΣΥ-

ΡΙΖΑ Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης και Κορωπίου. 

“Ασκηση και Υγεία - Οφέλη και Κίνδυνοι”

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τμήμα Π. Φαλήρου-

Αλίμου θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα: “Ασκη-
ση και Υγεία - Οφέλη και Κίνδυνοι” με ομιλητή τον

Δρ. Χαρίτωνα Αντωνακούδη αναπλ. Δ/ντή Καρδιο-

λογικής κλινικής Ασκληπιείου, στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο Π. Φαλήρου (Αλκυόνης 25), την Τετάρτη 4 Ιου-

νίου στις 8μ.μ.

Η εκδήλωση τελεί υπό τον αιγίδα του Δήμου Π. Φα-

λήρου.
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Αυτές τις μέρες, ζήσαμε ακόμα μια

φορά, το σκηνικό του παραλόγου.

Η Ελλάδα, χωρισμένη  σε δύο

στρατόπεδα, σε ένα άτυπο αλλά

πραγματικό εμφύλιο, δείχνει  πάλι

τα δόντια της. 

Στο ένα η αντιπαλευόμενη ομάδα,

η  αριθμητικά κυριαρχούσα, αγωνί-

ζεται για την καθημερινή της επι-

βίωση.  Αυτή η ομάδα,  που μετά

από  την  βίαιη απομάκρυνση της

από τα αγαθά  του προπατορικού

Παραδείσου,   υποχρεώθηκε με  κό-

πο και ιδρώτα  να κερδίζει τον επι-

ούσιο.

Στο άλλο,  μια αριθμητικά μικρή αλ-

λά κυρίαρχη  – αλήθεια το γιατί αυ-

τές οι μικρές ομάδες   είναι πάντα

οι   κυρίαρχες, δεν το κατάλαβα πο-

τέ-  η μικρή λοιπόν  κυρίαρχη ομά-

δα, αγωνίζεται να κρατηθεί στην

εξουσία  του κατεστημένου. Στην

εξουσία,  που είτε οικονομική  λέ-

γεται είτε  πολιτική ή  κρατική έχει

τον αυτό παρονομαστή που λέγεται

“Ολιγαρχία”. 

Και το συμπέρασμα, ένα θλιβερό

κοινωνικό κλίμα, μια ανθρώπινη μά-

ζα, που υπερδέχεται με καταπιεστι-

κή ανεκτικότητα, την πιθανότητα

ενός ουτοπικού  οράματος: το δι-

καίωμα μιάς ζωής  πιο άνετης. 

Προσέξατε  την φρασεολογία. Ζητά

μια ζωή πιο άνετη – όχι άνετη. Αυ-

τό το όνειρο μιάς ολοκληρωμένης

και απόλυτα άνετης ζωής το έχουν

ξεπεράσει.

Ακολουθώντας το ουτοπικό πρό-

γραμμα του Μπερνστάιν  ο σημερι-

νός άνθρωπος έχει καταλάβει  ότι

με το “μαλακό” τίποτα δεν γίνεται

αλλά και  τίποτα δεν χαρίζεται.

Ακόμα έχει  καταλάβει ότι ακολου-

θώντας τη ριζοσπαστική λύση, οσά-

κις εφαρμόστηκε  στο πρόσφατο

παρελθόν,  σε οργανωμένα κράτη,

δεν έδωσε τα αναμενόμενα δείγμα-

τα μιάς  αρίστης διαβίωσης, με βά-

ση τους κανόνες της ισότητας και

της αξιοκρατίας.  Δεν έδωσε την

υποσχεθείσα  χαρά  στον ‘‘προλε-

τάριο’’ της ζωής, εγκαθιδρύοντας

ένα  πρωτοφανές  στρατιωτικό - πο-

λιτικό σύστημα ”νομενκλατούρας’’.

Και  στην ίδια ομάδα,  τώρα που

ακούγεται το σύνθημα  το αρχαικό

και χιλιοειπωμένο ένα ‘‘αριστερό ρι-

ζοσπαστικό κόμμα ισχυρό’’, νομίζω

πως ακούω   τον Φερντινάν  Λασάλ

να  θέλει να οργανώσει  ένα αντι-

κεφαλαιοκρατικό καπιταλισμό για

να οδηγήσει την χρεωκοπία του

‘‘Κεφαλαίου’’2. 

«Η άνοιξη της Πράγας, θα οδηγήσει

σε ένα σοσιαλισμό που πεθαίνει,

από υπερβολική επίδειξη δύναμης»

γράφει σχετικά ο  Θ. Γιαλκέτσης3.

Και απομένει και μια Τρίτη ομάδα

που θα μπορούσες  να στηριχτείς

κατά τον Μαρκούζε,  που αναφέρε-

ται στην ενσωμάτωση  και συστρά-

τευση του εργαζόμενου πολίτη με

την ελίτ της πνευματικής τάξης και

της φοιτητιώσας νεολαίας. Την

αποτυχία αυτής της πρότασης την

απέδειξαν τα γεγονότα  του  1968

με αυτή την ‘‘ανεύρετη επανάστα-

ση’’ όπως γράφει ο Ραιϊμόν Αρόν4.

Σε αρωγό επιβεβαίωση    έρχονται

οι δηλώσεις του  Αντρέ Γκλίκσμαν,

που διευθύνει στο Βενσέν  «μια

Επιτροπή βάσης για την κατάργηση

της  μισθωτής εργασίας  και την κα-

ταστροφή του πανεπιστημίου» -

πρωταρχικά συνθήματα του παρισι-

νού Μάη του 1968-. Αυτός λοιπόν

μας λέει: «Αν μετρηθεί  με βάση

τους διακηρυγμένους από τους

πρωταγωνιστές στόχους,  ο Μάης

του  1968  απέτυχε και  η κληρονο-

μιά του μπορεί να φανεί ασήμα-

ντη».  

Να γιατί σήμερα ο εργαζόμενος πο-

λίτης όπως προανέφερα,  έρμαιο

αντικρουομένων και αποτυχημένων

στην πράξη- για την απόκτηση μιας

αξιοπρεπούς ζωής - ιδεολογικών

θεωριών συμβιβάζεται και αναγκα-

στικά συμμετέχει στο σύστημα.

Έχει δεχτεί ότι παραμένει ανυπε-

ράσπιστος από όλα τα σωτήρια ιδε-

ολογικά πολιτικά σχήματα.

Έτσι όμως είναι τα πράγματα; Είναι

όλα αποτυχημένα; Η απάντηση δεν

είναι απλή.  

Επανερχόμενος στην κατάσταση

των πρόσφατων ημερών που δια-

βιώσαμε, και όσον αφορά το ‘‘τι μέ-

λει γενέσθαι’’,   θα πρέπει να διε-

ρωτάται κανείς, πόσο η όποια  μια

εκλεγμένη  πολιτική ηγεσία, δικαι-

ούται να παραμένει  αμέτοχη  κι

αναποφάσιστη.  Και να αφήνει τον

εργαζόμενο πολίτη, έρμαιο του παι-

χνιδιού των συμφερόντων υμών και

εκείνων. 

Εδώ  ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη,

δια στόματος του Κρέοντα, μας

ανοίγει για λίγο τα μάτια: «Εμοί

γαρ όστις πάσαν ευθύνων πόλιν\ μη

των αρίστων άπτεται βουλευμάτων/

αλλ’ εκ φόβου του την γλώσσαν

εγκλήσας έχει/ κάκιστος είναι νυν

τε  και πάλαι δοκεί» Και σε μετά-

φραση ελεύθερη: όποιος  καθοδη-

γεί μια Πόλη/ και δεν παίρνει τις κα-

λύτερες δυνατές αποφάσεις/αλλά

φοβάται καταπίνοντας τη γλώσσα

του/είναι κακός ηγέτης και τώρα και

παντού». Η ρήση είναι γενική   και

διαχρονική και έρχεται από τα βάθη

των αιώνων. 

Εμένα όμως περισσότερο μου έρ-

χεται στο μυαλό το «Ου φροντίς Ιπ-

ποκλείδη», (σε ελεύθερη μετάφρα-

ση: Σκασίλα  μου ή σκασίλα μας για

ότι υφίστασθε).  Την  ιστορία του Ιπ-

ποκλείδη, την   περιγράφει ο Ηρό-

δοτος: «Ο Κλεισθένης, ο Τύραννος

της Σικυώνας5, θέλει να ανέβει κοι-

νωνικά, γι’ αυτό και θέλει  να πα-

ντρέψει την κόρη του, με Έλληνα

Αθηναίο. Προσκαλεί λοιπόν τους

υποψήφιους, να συμμετάσχουν στο

αγώνισμα του τεθρίππου. Ανάμεσα

στους υποψήφιους μνηστήρες και ο

Αθηναίος  Ιπποκλείδης, που ξεχώρι-

ζε για τον πλούτο του και την ομορ-

φιά του.  Η προτίμηση του  Κλει-

σθένη, στρεφόταν στον Ιπποκλεί-

δη.  Στο γαμήλιο ή μάλλον προγα-

μήλιο συμπόσιο, ο Ιπποκλείδης,

επέδειξε μια συμπεριφορά ιδιαίτε-

ρα προκλητική,  κάνοντας πολλά

καραγκιοζιλίκια με σκοπό να διακρι-

θεί και να επικρατήσει. Η αλαζονική

του συμπεριφορά, ήταν τέτοια, που

ο Κλεισθένης αηδιασμένος τον

απέπεμψε.  Και τότε ο Ιπποκλείδης

συνεχίζοντας την προκλητική συ-

μπεριφορά απάντησε «Ού φροντίς

Ιπποκλείδη». Κι από τότε το «ου

φροντίς Ιπποκλείδη» έγινε  φράση

παροιμιακή, που επαναλαμβανότα-

νε συχνά.

Αυτή τη φράση εισέπραξα προσω-

πικά εγώ, από τους εμπλεκομένους

σαν απάντηση στις ενδόμυχες δια-

μαρτυρίες μου.

Εύχομαι  όμως ειλικρινά να έχω κά-

νει λάθος.  Ο χρόνος θα δείξει.

γιάννης κορναράκης του μανθου

––––––––––
1. Τίτλος παρμένος από το βιβλίο του Ζιλ Λι-

ποβέτσκι 1983,    εκδ. “Νηρηίδες”.

2. Β. Ραφαηλίδης: Η Μεγάλη περιπέτεια του

Μαρξισμού. Σελ. 271  εκδ. εικοστού πρώ-

του).

3. Βιβλιοθήκη Ελευθεροτυπίας τεύχος 503.

5/08).

4. Raymond Aron: ‘‘La Revolution introuvable’’.

Fayard 1968. 

5. Αρχαία πόλη της Πελοποννήσου, κατά μή-

κος του Κορινθιακού.

“Η εποχή του κενού”1

Π
έντε παιδιά(!) από δεκαέξι έως 18 ετών, μά-

ζευαν πέτρες, διάλεγαν ένα σπίτι και το πε-

τροβολούσαν! Ηταν το παιχνίδι τους, όπως εί-

παν στα “γυάλινα παράθυρα”.

Ετσι λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα διάλεξαν το

σπίτι μας 80χρονης, και άρχισαν να ρίχνουν - μέσα

στη νύχτα - βροχή τις πέτρες πάνω στη τζαμαρία.

Η ηλικιωμένη κυρία, μέσα σε ένα ασύλληπτο τρόμο

έπαθε έμφραγμα και άφησε την τελευταία της πνοή,

πριν φθάσει στο νοσοκομείο!

Είναι δυνατόν νέοι άνθρωποι αυτής της ηλικίας να

θεωρούν παιχνίδι το πετροβόλημα ενός σπιτιού; Πο-

τέ δεν άκουσαν από κανέναν, ούτε γονείς ούτε δα-

σκάλους, για σεβασμό και αξίες της ανθρώπινης ζω-

ής και περιουσίας;

Και τώρα που τους έπιασαν θα τους νουθετίσουν;

Γιατί η τιμωρία δεν διδάσκει.  Ή θα τα στείλουν τα

“παλιόπαιδα” στα σπίτια τους αφού ήταν το “παιχνί-

δι τους” και δεν είχαν πρόθεση;

Και θυμήθηκα κάποια άλλα “παλιόπαιδα” που έβαλαν

κώνους πάνω σε κεντρικότατο δρόμο αποκόπτοντας

την μια κατεύθυνση του ρεύματος κυκλοφορίας, με

αποτέλεσμα να προκληθεί κομφούζιο και να κινδυ-

νεύουν να χαθούν ανθρώπινες ζωής. Τα ίδια δε ήταν

εκεί κοντά και απολάμβαναν το θέαμα!

Τη στιγμή που περνούσα, τα είδα και κατέβηκα από

το ΙΧ και τους μίλησα. Οχι καβγαδίζοντας, αλλά με

τη σοβαρότητα της στιγμής. Τους εξηγούσα ότι αυ-

τό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και αιτία πρόκλησης

ατυχήματος. Εκείνα με κοίταγαν περίεργα με μία δό-

ση ειρωνίας, ενώ διερχόμενος πεζός απευθυνόμε-

νος σε μένα είπε: «άσε τα παιδιά, παίζουν»! 

Κι αναρωτιέμαι έντρομη: τι πολίτες φτιάχνουμε!

Η έλλειψη νουθεσίας και η ατιμωρησία οδηγούν

στην επανάληψη.

Ετσι είδαμε (και έχουμε δει πολλές φορές) αποφυ-

λακισμένο πρόσφατα να αφαιρεί τη ζωή ενός 21χρο-

νου φοιτητή για ασήμαντη αφορμή. Ο ίδιος είχε

αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου πριν δώδε-

κα χρόνια. Εξέτισε ποινή 12 χρόνων, βγήκε και ξα-

νάκανε το φονικό.

Καμιά νουθεσία δηλαδή στη φυλακή. Καμία συνειδη-

τοποίηση της πράξης του καμία μόρφωση και κοινω-

νική παιδεία. Δώδεκα χρόνια δεν πρόσφεραν τίποτα

στην κατεύθυνση αυτή· να τον πλάσεις, να τον αλ-

λάξεις, να τον κάνεις χρήσιμο στην κοινωνία.

Αννα Μπουζιάνη

...Ηταν το παιχνίδι τους!!Εκλογές συντονιστικών

οργάνων στο ΠΑΣΟΚ
Την περασμένη Κυριακή οι οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ ψήφι-

ζαν τους εκπροσώπους τους στα συντονιστικά όργανα

του κινήματος, δημοτικές και νομαρχιακές επιτροπές.

Σε γενικές γραμμές οι εκλογές κύλησαν ομαλά. Υπήρξαν

όμως και καταγγελίες αναγνωστών μας για παρατυπίες

στην εκλογική διαδικασία.

Σε Δημοτικές οργανώσεις με εγγεγραμένους εκατό και

εκατόν πενήντα μέλη ψήφιζαν πάνω από 300 αφού την

ίδια ώρα εγγραφόταν όποιος ήθελε ως φίλος(!) του κινή-

ματος και ψήφιζε χωρίς να πληρώσει καν. Ακόμη εμφανί-

στηκαν σε ορισμένες τοπικές υψηλός αριθμός αλλοδαπών

που ενεγράφησαν εκείνη την ώρα και ψήφισαν. 

Αυτή η “αυθόρμητη” προσέλευση φίλων και αλλοδαπών

του κινήματος ενόχλησε πολλούς παλιούς οργανωμένους

οπαδούς του κινήματος, οι οποίοι μας τα κατήγγειλαν.

Ελα όμως που δεν φταίνε οι διοργανωτές των κατά τό-

πους εκλογών, αλλά κατά πως λέει ο λαός “το ψάρι βρω-
μάει από το κεφάλι”. Γιατί οι εγκύκλιοι που έφθασαν την

τελευταία στιγμή, έδιναν το πράσινο φως να μπορεί ο πά-

σα ένας να εγγράφεται και να ψηφίζει την ημέρα των

εκλογών.

Τη νέα Νομαρχιακή Επιροπή αποτελούν ο Δ. Μάστορας

(γραμματέας) και μέλη οι Χ. Βασιλειάδης, Στ. Δρούγκας,

Γ. Μακρόπουλος, Γ. Σηφομιχελάκης, Μ. Σταυρόπουλος, Ι.

Σκουμπούρης, Χ. Λιακόπουλος, Γ. Μαγγανάς, Μπόκολας,

Α. Κλάψη, Μ. Πανταζή, Ε. Κοκολιού, Γ. Κατσαντουλα και

Λ. Καραμπάτσου.                                       Α.Μπουζιάνη
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Τα τελευταία 18 χρόνια, η Ελλάδα δέχεται πα-

θητικά μιάν ιδιότυπη εισβολή με τη συνενοχή όλων

των κυβερνήσεων των δύο κομμάτων εξουσίας,

Αναφέρομαι, βεβαίως, στην κατακλυσμιαία και ου-

σιαστικά ανεμπόδιστη λαθρομετανάστευση, που

χάρισε στο ελληνικό κράτος τον επίζηλο τίτλο του

παγκόσμιου πρωταθλητή-όλων των εποχών-στο

άθλημα του «περάστε κόσμε». 

Ένα κράτος που δεν έφθανε σε πληθυσμό τα δέ-

κα εκατομμύρια το 1990, δέχθηκε μέσα σε μόλις 18

χρόνια έναν όγκο λαθρομεταναστών που υπερβαί-

νει κατά πολύ τα τρία εκατομμύρια. Τα σχετικά στοι-

χεία προέρχονται κυρίως από την Στατιστική Υπη-

ρεσία της Ε.Ε (Eurostat), αφού-από την εποχή Σημί-

τη έως σήμερα-έχει καταγραφεί συνεχής, σκόπιμη

απόκρυψη της πραγματικότητας από τις ελληνικές

αρχές και συνειδητή υποβάθμισή της. Στο τεύχος

Απριλίου-Μαϊου-Ιουνίου 2000 το Δελτίο Τύπου της

Ε.Ε. ανέφερε τον αριθμό των λαθρομεταναστών

στην Ελλάδα σε τρία εκατομμύρια και άνω, με μόνο

τους Αλβανούς να κυμαίνονται μεταξύ ενός και 1,5

εκατομμυρίου. 

Τα στοιχεία αναδημοσιεύθηκαν σε κάποιες ελλη-

νικές εφημερίδες και η τότε υπουργός των Εσωτε-

ρικών-και τέως Ευρωπαία επίτροπος-Βάσω Παπαν-

δρέου έσπευσε να διαψεύσει την Ε.Ε., ανακοινώνο-

ντας ότι ο συνολικός αριθμός νομιμοποιημένων και

παρανόμων μεταναστών στην Ελλάδα δεν ξεπερ-

νούσε τις 500.000!!! Έπεσε το αναμενόμενο «κράξι-

μο», βγήκε άλλο κυβερνητικό στέλεχος μετά δύο

μόλις ημέρες για ν’ ανεβάσει τον αριθμό σε 800.000

κι αφού ξανάπεσε «κράξιμο», εμφανίστηκε ο τότε

κυβερνητικός εκπρόσωπος για να μας ανακοινώσει

«επίσημα» ότι οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα

δεν υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο και κάθε πε-

ραιτέρω συζήτηση ...κομμένη. 

Σήμερα τα «επίσημα» ελληνικά χείλη ομιλούν

πλέον γιά δύο εκατομμύρια μετανάστες, η Eurostat

και η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. γιά τους πρό-

σφυγες αναφέρονται σε 3,5 έως τέσσερα και το αλ-

βανικό υπουργείο Εσωτερικών εξακολουθεί να υπο-

στηρίζει ότι ο συνολικός αριθμός των Αλβανών υπη-

κόων στην Ελλάδα κυμαίνεται μονίμως μεταξύ του

ενός και 1,5 εκατομμυρίου, χωρίς ποτέ να πέφτει

κάτω από το ένα.

Εάν δεχθούμε έως ελάχιστη πραγματική βάση

σημερινών δεδομένων τα στοιχεία της Ε.Ε. γιά το

2000 (αριθμός λαθρομεταναστών στην Ελλάδα άνω

των 3 εκατ.) και αγνοώντας την με γεωμετρική πρό-

οδο καθημερινά αυξανόμενη λαθρομετανάστευση,

τότε μπορούμε να καταλήξουμε στο ασφαλές συ-

μπέρασμα ότι η ποσοστιαία σχέση αλλοδαπών προς

ημεδαπούς κατοίκους στην χώρα μας (ένας προς

τρεις) δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος επί γης,

αφού ακόμα και σε παραδοσιακούς τόπους υποδο-

χής μεταναστών, όπως η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλ-

λία και άλλες ευρωπαϊκές-και μη- χώρες το ποσο-

στό των μεταναστών κυμαί-

νεται από 10 έως 20% επί

του συνολικού πληθυσμού

και χρειάστηκαν 50-κι όχι

18-χρόνια γιά να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Στα τέ-

λη του 2007 η Eurostat ανακοίνωσε ότι με βάση

τους σημερινούς ρυθμούς εισροής λαθρομετανα-

στών στην Ελλάδα-κυρίως από ασιατικές χώρες-και

με συνυπολογιζόμενη την υπογεννητικότητα των

Ελλήνων, οι μετανάστες πρώτης και δεύτερης γε-

νιάς θα υπερβούν μέχρι το 2025 το 50% του συνο-

λικού πληθυσμού της χώρας μας. Και τότε θα μας

φαίνονται ήπιες οι δηλώσεις που έκανε το 2003 ο

τότε γ.γ. της Ο.Λ.Μ.Ε. Γρηγόρης Καλομοίρης για

την αναγκαιότητα αποκαθηλώσεως των εικόνων

από τις δικαστικές και σχολικές αίθουσες και κα-

ταργήσεως της πρωϊνής προσευχής στα σχολεία,

λόγω της πολυπληθούς παρουσίας-μουσουλμάνων

κυρίως-μεταναστών στην Ελλάδα. Εφόσον με τον

μισό πληθυσμό της χώρας μας να αποτελείται έως

το 2025 από λαθρομετανάστες και απογόνους τους,

η συζήτηση τότε-αν όχι και πολύ νωρίτερα-θα περι-

στρέφεται γύρω από την αλλαγή των εθνικών συμ-

βόλων και γιατί όχι και της ίδιας της ονομασίας του

κράτους και των κατοίκων του. (Σπεύδω να προτεί-

νω την μετονομασία της Ελλάδος σε  MARFINιστάν,

ή Γιουνανιστάν-με τους «Γιουνάν» ν’ αποτελούν

μειονότητα μετά το 2025- ή Τουτιφρουτίνια, για να

κατοχυρώσω την πατρότητα των προτάσεών μου).

Και μην βρεθεί κάποιος εξυπνάκιας να μου πει ότι θα

τους ...αφομοιώσουμε, αφού οι μουσουλμανικού

θρησκεύματος μετανάστες έχουν πέραν πάσης αμ-

φιβολίας αποδείξει ότι κάθε άλλο παρά δύνανται, ή

και επιθυμούν να αφομοιωθούν. Οι πολύνεκρες βομ-

βιστικές επιθέσεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς στο

Λονδίνο και στη Μαδρίτη, έγιναν από μουσουλμά-

νους μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Τα

προάστεια του Παρισιού καίγονταν επί μήνες πέρυ-

σι, επίσης από απογόνους μεταναστών.

Μία εύγλωττη εικόνα περί του τι ακριβώς αντιμε-

τωπίζουμε ως κράτος, απλά και μόνο σε επίπεδο

αριθμών-οι άλλες παράμε-

τροι δεν είναι δυνατόν να

παρουσιαστούν σε αυτό το

άρθρο-μας δίνει η ακριτική

Σάμος, μία μόνο από τις πολλές προσφιλείς πύλες

εισόδου στην χώρα μας των συνωστιζόμενων στα

μικρασιατικά παράλια λαθρομεταναστών. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των τοπικών

Αρχών, που δημοσιεύθηκαν σε Σαμιακές εφημερί-

δες, ο μέσος ημερήσιος όρος των αποβιβαζόμενων

λαθρομεταναστών στις παραλίες του νησιού είναι

80 άτομα. Δηλαδή, περί τις 2.500 αφίξεις μηνιαίως

μόνο μέσω Σάμου, χωρίς να συνυπολογίζονται οι

καθημερινές αποβιβάσεις στα άλλα νησιά του βο-

ρειοανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στην

Κρήτη. Τα τηλεοπτικά Μ.Μ.Ε. ασχολούνται με το ζή-

τημα μόνον όταν υπάρξουν κάποια τραγικά περι-

στατικά πνιγμών. 

Ο κύριος όγκος των λαθρομεταναστών εισέρχε-

ται στην Ελλάδα τηλεοπτικά ...«ατουφέκιστος». Η

Τουρκία, που σε σχέση με εμάς είναι πολύ σοβαρό

κράτος, επιτρέπει την παρακολουθούμενη και ελεγ-

χόμενη είσοδο λαθρομεταναστών από τα ανατολι-

κά-κυρίως-σύνορά της, για δύο λόγους: Ο πρώτος

είναι ότι εξασφαλίζει συνεχή εισροή πάμφθηνου ερ-

γατικού δυναμικού σε μεγάλες, αγροτικές κυρίως,

εκμεταλλεύσεις και σε δημόσια έργα, με εργασια-

κές συνθήκες που θυμίζουν ρωμαϊκά κάτεργα και με

περιορισμένο χρονικό ορίζοντα που δεν ξεπερνά το

ένα έτος. Και ο δεύτερος λόγος, είναι ότι αφού οι

εξαθλιωμένοι λαθρομετανάστες υποστούν άγρια

εκμετάλλευση μέχρι να συγκεντρώσουν τα ναύλα

τους, προωθούνται με συνέργεια των τουρκικών αρ-

χών στα μικρασιατικά παράλια, όπου στοιβάζονται

σε άθλια στρατόπεδα συγκεντρώσεως και περιμέ-

νουν τη σειρά τους για να περάσουν με τα δουλε-

μπορικά σαπιοκάραβα στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της Ύπατης

Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, ο υπό

προώθηση στην Ελλάδα πληθυσμός των λαθρομε-

ταναστών σε αυτούς τους καταυλισμούς της ντρο-

πής κυμαίνεται μονίμως γύρω στις 200.000. Το ήμι-

συ του υπολογιζόμενου σε 2.500-3.000 δολλάρια

ναύλου, πηγαίνει στις τσέπες των Τούρκων λιμενι-

κών. Έτσι η Τουρκία, χωρίς ποτέ να έχει καταγγελ-

θεί στους διεθνείς Οργανισμούς από τις κυβερνή-

σεις Σημίτη και Κώστα Καραμανλή, πετυχαίνει να

δημιουργεί τεράστιο, πολύπλευρο πρόβλημα στην

Ελλάδα. Πρόβλημα οικονομικό, κοινωνικό, αλλά κυ-

ρίως, πρόβλημα εθνικής συνοχής. Και είναι εύλογο

και αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή στο εγγύς μέλ-

λον θα εμφανισθεί ως υπερασπιστής των δικαιωμά-

των των εν Ελλάδι ομοθρήσκων της, ιδιαίτερα όταν

αποκτήσουν και δικαίωμα ψήφου.

Στη συνέχεια αυτής της έρευνας θα αναφερθού-

με στις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης λαθρομετανά-

στευσης, σε όλες τις συνιστώσες της ελληνικής κοι-

νωνίας και θα «φωτογραφίσουμε» την ιδιαίτερα

προφανή ταυτότητα και τους στόχους όσων εξυπη-

ρετούνται από την αλλοίωση των συνεκτικών ιστών

της πατρίδας μας.

Πόσους χωράμε ακόμα;
Στο “κόκκινο” η λαθρομετανάστευση στην Ελλάδα, σύμφωνα με

τα στοιχεία που παρουσίασε ο Πρ. Παυλόπουλος 

στη Σύνοδο των Υπουργών στο Λουξεμβούργο. 

O ρυθμός εισόδου των λαθρομεταναστών στη χώρα μας 

αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Γρηγόρης Δ. Ρώντας

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό του Σικάγου στο οποίο θα επανέλθω.  Είναι το κύρος
και η αξιοπρέπεια της χώρας, του κράτους, των θεσμών της Ελληνικής Πολιτείας. Πώς όμως θα

προστατεύσουν έναν Έλληνα Πολίτη που καταγγέλει διεθνώς μια ιδεολογία του θανάτου, τον Κε-

μαλισμό, αγωνίζεται για υψηλές πανανθρώπινες αξίες όταν και η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση

αυτοί οι.......... αφήνω του χαρακτηρισμούς σε σας, πήγαν και προσκύνησαν τον Κεμάλ, τον Χίτλερ

των λαών μας.  Στερούνται πλέον κύρους, ηθικού βάρους, αξιοπιστίας, σοβαρότητας.  Αυτό είναι

το δράμα αυτής της χώρας, αυτού του κράτους στις αρχές του νέου αιώνα.

Πριν από χρόνια όταν προκλήθηκαν αντιδράσεις από τον Αμερικανό επιτετραμένο στην πρόταση

βράβευσης του Α. Οτζαλάν με το Νόμπελ Ειρήνης που διατύπωσα, ο Ανδρέας Παπανδρέου του εί-

πε: «Μας τιμά ως χώρα και ως πολιτκό κόμμα που έχουμε μαζί μας τέτοια πρόσωπα που υπερα-
σπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους καταπιεζόμενους λαούς παγκοσμίως». Τώρα ποι-

ος από αυτούς μπορεί να μιλήσει;

Η ιστορία όμως για το Κουρδικό ζήτημα δικαίωσε εμένα.  Οι ΗΠΑ τότε έκαναν γενοκτονικές πα-

ρέες και συναλλαγές όπως κάνουν και σήμερα.  Η ιστορία με δικαίωσε και για το Πατριαρχείο. Όλα

αυτά τα περιβάλλοντα ήθελαν να το μεταφέρουν στην Πάτμο, την Γενεύη κλπ.  Ήμουν μόνος,
εντελώς μόνος τότε που το υπερασπίσθηκα και η ιστορία μου έδωσε δίκαιο. Αυτό θα γίνει και
τώρα. Δεν μπορεί όμως το σύστημα Ελλάδα, η Ελληνική Πολιτεία να έχει αυτήν την εικόνα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
(Με αφορμή την περιπέτειά του στο Σικάγο)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 5-5-2008

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΝΠΔΔ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008

Εγκριση προϋπολογισμού από το Δ.Σ. του Κ.Π.Α.Δ.Π. ως απόφ. 66/2008

Εγκριση προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης ως απόφ. 43/2008

Ο Πρόεδρος

Λάζαρος Μερτύρης
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Ψήφισμα Διαμαρτυρίας

25η Ιανουρίου

«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 

Με διαφορά οκτώ χρόνων η ίδια προσβλητική

πράξη απότισης φόρου τιμής και κατάθεσης στε-

φάνου στο μνήμα του Κεμάλ Ατατούρκ, επανα-

λήφθηκε. Μετά τον Γ. Παπανδρέου, τιμήσατε και

εσείς τον Τούρκο ηγέτη που […] διέλυσε την πά-

λαι πανίσχυρη οθωμανική αυτοκρατορία κατα-

σφάζοντας, μεταξύ πολλών άλλων προγραμμα-

τισμένων μέτρων, θηριωδιών αλλά και επεμβά-

σεων, τα μέλη κάθε μορφή ισχυρής ή οργανωμέ-

νης θρησκευτικής ή εθνικά μειονοτικής κοινότη-

τας. 

Η πράξη σας προσβάλει βάναυσα την ιστορική

μνήμη όλων των εκατοντάδων χιλιάδων θυμά-

των της κεμαλικής θηριωδίας – των πατεράδων

και παππούδων μας – που επαναστάτησαν, αγω-

νίστηκαν και θυσιάστηκαν στο Πόντο και άλλα

μέρη της Μικράς Ασίας για υπέρτατα αγαθά και

αξίες τα μαύρα χρόνια του 1914-1924. Προ-

σβάλλει ακόμη την μνήμη των κατοπινών θυμά-

των της Πόλης, της Κύπρου, και άλλων περιο-

χών της Τουρκικής και μη επικράτειας που είναι

όλοι θύματα του ίδιου ανατριχιαστικού, επεκτα-

τικού και σοβινιστικού πνεύματος, που εκπυρσο-

κροτείται από σπινθήρες προβοκάτσιας και προ-

δοσίας για να επιβάλλει με τα όπλα, τη βία, τη

λεηλασία και τη προστυχιά, τάχα ελευθερία, τά-

χα δικαιοσύνη, τάχα ισότητα και ειρηνική συμ-

βίωση μεταξύ των επιζώντων. 

Στο βιβλίο των επισκεπτών του μαυσωλείου γρά-

ψατε ότι: «Ο Κεμάλ Ατατουρκ με τον Ελευθέριο
Βενιζέλο είχαν το πολιτικό θάρρος, τη βούληση

και τη διορατικότητα να μην αφήσουν συγκρούσεις

και τραγωδίες του παρελθόντος να γίνουν εμπόδιο

σε προσπάθειες οικοδόμησης ενός καλύτερου μέλ-

λοντος ειρήνης και συνεργασίας προς όφελος των

δύο λαών μας». Ποιο καλύτερο μέλλον ειρήνης και

συνεργασίας οικοδόμησε αυτή η γενναία πρωτο-

βουλία, κ. Πρωθυπουργέ; 

Μήπως το πογκρόμ και τις απελάσεις κατά του Ελ-

ληνισμού της Πόλης, την επέμβαση και κατοχή της

Κύπρου, τους αγνοούμενους της Μεγαλονήσου, το

φιάσκο των Ιμίων, το καθημερινό κυνηγητό στα ελ-

ληνικά νερά του Αιγαίου, τις καθημερινές καταπα-

τήσεις του εναέριου χώρου μας, την γκριζοποίηση

μέρους του Αιγαίου, την εξουθένωση του Οικουμε-

νικού μας Πατριαρχείου, την καταπάτηση κάθε

στοιχειώδους μορφής ελευθερίας στην Τουρκία ή

την ξεδιάντροπη προπαγάνδα τους για τον μου-

σουλμανικό Ελληνισμό της Θράκης;»

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα

«Κύριε Πρωθυπουργέ, μας ξεριζώσανε το 1922

από τις πατρογονικές μας εστίες και εμείς υπα-

κούσαμε γιατί πιστέψαμε ότι η πατρίδα μας θα

μας αγκαλιάσει. Βιώσαμε την προσφυγιά, τον

παραγκωνισμό, και την πείνα. Βιώσαμε πολέ-

μους και εμφύλιο. Δεν απογοητευτήκαμε όμως.

Δουλέψαμε σκληρά και συνεισφέραμε καταλυτι-

κά στην ανόρθωση της πατρίδας μας. […] Είναι

αυτό το «θείον πείσμα» των Ποντίων που μας

επιβάλλει να διατηρούμε και να προβάλλουμε,

να στηρίζουμε και να προωθούμε κάθε τι το ελ-

ληνικό, κάθε τι το ορθόδοξο, κάθε τι το δίκαιο,

κάθε τι το εθνικό. Έτσι διατηρήσαμε 3000 χρόνια

Ελληνισμού και 2000 Ορθοδοξίας σε χώρους αρ-

χικά άξενους και βάρβαρους που τους μετεξελί-

ξαμε όμως σε εύξεινους και ιερούς, σε κοιτίδες

γραμμάτων, τεχνών και επιστημών, σε χώρους

πολιτισμού και ευημερίας. Αυτό πράττουμε και

τώρα. Ωστόσο, πάνω από ογδόντα χρόνια ζούμε

τον παραγκωνισμό και την περιθωριοποίηση

στην ίδια την πατρίδα μας.[…] Πάντα πολίτες

δεύτερης κατηγορίας είμαστε παρόλα τα μεγά-

λα και παχιά λόγια όλων σας των πολιτικών.

«Τραντέλληνες» και «ηρωικούς ακρίτες» μας

χαρακτηρίζετε. «Άγιες Μορφές» μας απεκάλεσε

πρώην υπουργός σας και το εννοούσε. Λόγια

ανούσια και ανεύθυνα. Τα καταρρίπτει όλα η

πραγματικότητα. Τα διαλύει η εκάστοτε απόδο-

ση τιμής προς τον Κεμάλ. Τα σβήνει η προσβο-

λή κατά των 353.000 χιλιάδων αθώων θυμάτων

του Κεμάλ. Γνωρίζετε ότι η Ελληνική Βουλή

έχει αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία. Ή μή-

πως ήταν απλά πράξη «εσωτερικής κατανάλω-

σης»;»

Και η Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών 

αναγνώρισε

Κύριε Πρωθυπουργέ, εμείς οι Πόντιοι των ΗΠΑ

και Καναδά είμαστε «προϊόν» της «ευλογημέ-

νης μετανάστευσης» (Σύμφωνα με πρώην Έλλη-

να Πρωθυπουργό και διανοούμενο!). Δεν διεκδι-

κούμε τίποτα από την πατρίδα μας. Απλά προ-

σφέρουμε αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς. Πριν

ένα μήνα περίπου ο Ποντιακός Ελληνισμός των

ΗΠΑ και Καναδά πέτυχε έναν υψηλό στόχο, την

αναγνώριση με επίσημο ψήφισμα από την Διε-

θνή Ένωση Ακαδημαϊκών για θέματα Γενοκτο-

νίας (International Association of Genocide

Scholars, IAGS) της γενοκτονίας κατά των Πο-

ντίων και άλλων Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Διαπιστώσαμε με λύπη ότι αυτό το σημαντικό

γεγονός δεν συγκίνησε κανέναν».  

Μας προσβάλατε, κύριε Πρωθυπουργέ
«Κύριε Πρωθυπουργέ, έρευνες στην Ελλάδα

δείχνουν ότι οι πολίτες απαξιώνουν τους πολιτι-

κούς. Εμείς γνωρίζουμε ένα λόγο. Τον βιώνου-

με. Είναι γιατί οι πολιτικοί προσβάλουν και μειώ-

νουν τους πολίτες τους. Προσβάλουν και μειώ-

νουν ιστορικές μνήμες. Προσβάλουν και μειώ-

νουν τις μνήμες και τους εθνικούς αγώνες των

πατεράδων και παππούδων μας. Μας προσβάλα-

τε και μας μειώσατε κ. Πρωθυπουργέ και είναι

βαρύ το κρίμα. 

Μπορούμε να καλλιεργήσουμε ενότητα και ομό-

νοια όταν σπέρνουμε διχόνοια και προσβολή;

Ποια άραγε μετάλλαξη απαιτείται για κάτι τέ-

τοιο; Δεν είναι αυτή σας η ενέργεια μια ακόμη

ταφόπλακα στο πάγιο αίτημα μας για διεθνοποί-

ηση και αναγνώριση της γενοκτονίας που υπέ-

στη ο Ποντιακός Ελληνισμός; Πώς να διεκδική-

σουμε αναγνώριση της γενοκτονίας όταν ένας

πρώην Πρωθυπουργός προτείνει τον Κεμάλ Ατα-

τούρκ, για νόμπελ Ειρήνης(!) και κορυφαία πολι-

τικά στελέχη, όπως ένας πρώην υπουργός Εξω-

τερικών και ο νυν Πρωθυπουργός τιμούν την

μνήμη του;»

Είχαν προειδοποιήσει
«Η Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ και Καναδά

σας απέστειλε την 11η Ιανουαρίου επιστολή για

να μην προβείτε στην πράξη αυτή, έστω και αν

σας ασκηθούν πιέσεις εκ του πρωτοκόλολου.

[…] Θέλουμε και επιζητούμε αρμονικές σχέσεις,

ειρήνη και συνεργασία, ειδικά μεταξύ γειτονι-

κών λαών που είναι «καταδικασμένοι» να συμ-

βιώνουν, παρόλες τις μεγάλες και διαχρονικές

εθνικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτιστι-

κές τους διαφορές. Αυτή η ειρήνη όμως πρέπει

να βασίζεται πάνω στο δίκαιο και στον αμοιβαίο

σεβασμό και όχι να θεμελιώνεται, επιπόλαια,

άτεχνα και πρόσκαιρα, στη προσβολή, στην μο-

νομερή λήθη, στη καταπάτηση, στη διχοτόμηση

και στον εξευτελισμό. 

Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν αγωνίστηκαν και θυ-

σιάστηκαν οι πρόγονοί μας για να έχουμε το δι-

καίωμα… να προσβάλλουμε και να μειώνουμε

κάτι ιερότατο – τη μνήμη τους».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Μουρατίδης Δημήτρης Μολοχίδης

Σημείωση Συντάκτη: Προσυπογράφουμε το

ψήφισμα ζητώντας συγνώμη από τα θύματα,

τους Ποντίους απογόνους τους κι από εκεί-

νους τους Έλληνες που έγραψαν, συχνά με

το αίμα τους, την τρισχιλιόχρονη ιστορία μας. 

Θα θέλαμε να προσυπογράφαμε «όσα έγρα-

ψε κι ο Πρωθυπουργός στο βιβλίο επισκε-

πτών στο μαυσωλείο του Κεμάλ, αν οι σύγ-

χρονοι Τούρκοι έδειχναν έμπρακτα ότι επι-

θυμούν την Ειρήνη και τη συνεργασία των

λαών μας, σεβόμενοι την ανεξαρτησία μας,

το status qvo και την ιστορία μας, μπεσαλί-

δικα. 

Δυστυχώς δεν το πράττουν και είμαστε μπου-

νταλάδες αμφότεροι: Κόβουμε το γρόσι απ’

το ψωμί, τη γνώση και τη χαρά του λαού μας

προς όφελος των προμηθευτών μας και των

νταβατζήδων.  

Τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού,

θα τιμήσουμε επετειακά επίσημα την Κυ-

ριακή, 25 Μαΐου, στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η απότιση τιμής στον θύτη προσβάλει το θύμα

ΚΟΛΑΦΟΣ κατά της πολιτικής 

των πολιτικών μας και του Πρωθυπουργού

19 Μαΐου. Ημέρα θλιβερής μνήμης Γενοκτονίας των Ποντιών της Μ.Ασίας, από

την Κεμαλική θηριωδία.  Ως ελάχιστο φόρο τιμής αναδημοσιεύουμε ψήφισμα

διαμαρτυρίας, προς τον Πρωθυπουργό Κων/νο Καραμανλή, της Πανποντιακής

Ομοσπονδίας των Η.Π.Α. και του Καναδά, (Pan – Pontian Federation of USA and

Canada) που εστάλη 25 Ιανουαρίου 2008 και δημοσιεύθηκε την ίδια μέρα στον

«Εθνικό Κήρυκα» των ΗΠΑ.
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Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

(ΤΕΕ) εισηγήθηκε ο  Νομάρχης Λεωνί-

δας Κουρής, στο συμβούλιο της περα-

σμένης Δευτέρας (19/5) και έγινε ομό-

φωνα αποδεκτή από το Νομαρχιακό

Συμβούλιο. 

Στόχος της σύμβασης αυτής είναι η

συστηματική παρακολούθηση και ο

αποτελεσματικός έλεγχος της εκτός

σχεδίου δόμησης.

Εισηγούμενος το θέμα ο Νομάρχης τό-

νισε ότι το κείμενο της συζητούμενης

προγραμματικής σύμβασης με το ΤΕΕ

είναι προϊόν μακράς και στενής συνερ-

γασίας του αρμόδιου Αντινομάρχη

Χαρ. Δαμάσκου και στελεχών των

υπηρεσιών Πολεοδομίας με την αντί-

στοιχη επιτροπή του ΤΕΕ, ούτως ώστε

να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συνεργα-

σίας που θα δώσει άμεσα και απτά

αποτελέσματα για τον έλεγχο της

εκτός σχεδίου δόμησης.

Οπως αναφέρθηκε από τους εισηγη-

τές, για τον σκοπό αυτό απαιτείται ένα

ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο:

•  Θα εντοπίζει τα καινούρια κτίσματα

•  Θα συγκρίνει τα νέα στοιχεία με την

βάση δεδομένων των εκδοθεισών

αδειών οικοδόμησης

•  Θα καταδεικνύει τα αυθαίρετα κτί-

σματα

Το σύστημα αυτό πρέπει να είναι:

•  Όσο το δυνατόν πιο αυτόματο, δη-

λαδή να δέχεται την ελάχιστη δυνατή

ανθρώπινη παρέμβαση

•  Όσο το δυνατόν πιο επαναλαμβανό-

μενο, δηλαδή να έχει την δυνατότητα

επανάληψης σε σύντομο χρονικό διά-

στημα

Σήμερα με χρήση της σύγχρονης τε-

χνολογίας ο εντοπισμός νέων κτισμά-

των μπορεί να επιτευχθεί μέσω δορυ-

φορικών εικόνων. Για να ένα τέτοιο σύ-

στημα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Γε-

ωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

(GIS) στο οποίο θα καταγράφονται

όλες οι άδειες που εκδίδονται εκτός

σχεδίου.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και

ειδικότερα η Ειδική Επιστημονική Επι-

τροπή Φωτογραμμετρίας, Χαρτογρα-

φίας και Τηλεπισκόπησης έχει αναλά-

βει την διαμόρφωση ενός συστήματος

διαχείρισης που θα περιλαμβάνει με-

θοδολογίες, οδηγίες διαδικασιών, βά-

σεις δεδομένων, οργάνωση λειτουρ-

γίας και κωδικοποίηση ενεργειών σε

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες

της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Η προγραμματική σύμβαση προβλέπε-

ται να ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου

και η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε

100.000 ευρώ, που θα καλυφθεί από

πόρους της Νομαρχίας.

Συστηματική παρακολούθηση της εκτός σχεδίου δόμησης

μέσω δορυφορικών εικόνων, αποφάσισε η Νομαρχία

Νέες παιδικές χαρές

σε 8 Δήμους
Στα πλαίσια του προγράμματος «Δράσεις

για το παιδί και την νεολαία» το Νομαρχια-

κό Συμβούλιο  αποφάσισε,  την σύναψη

προγραμματικών συμβάσεων για τη δημι-

ουργία παιδικών χαρών σε 6 Δήμους (Άνοι-

ξης, Αχαρνών, Κερατέας, Κορωπίου, Λαυ-

ρεωτικής, Ν. Μάκρης) και 2 Κοινότητες

(Πολυδενδρίου, Ροδόπολης).

Το πρόγραμμα «Δράσεις για το παιδί και

την νεολαία» ξεκίνησε από την Νομαρχία

το 2007, με την προώθηση μιας σειράς

δράσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι

ανάγκες των παιδιών και των νέων σε

αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

Τον περασμένο χρόνο υλοποιήθηκαν 11

Προγραμματικές Συμβάσεις με ισάριθμους

Δήμους και Κοινότητες της Ανατολικής Ατ-

τικής και το 2008 έχουν υπογραφεί αντί-

στοιχες προγραμματικές συμβάσεις με άλ-

λους 5 ΟΤΑ της περιοχής. Ήδη με την

εγκριθείσα προώθηση των 8 νέων προ-

γραμματικών συμβάσεων το πρόγραμμα

«Δράσεις για το παιδί και την νεολαία» κα-

λύπτει το 55% των Δήμων και Κοινοτήτων

της Ανατολικής Αττικής, και θα συνεχισθεί

ώστε να καλύψει το σύνολο των ΟΤΑ.

Σύσκεψη για τα

σκουπίδια

Σύσκεψη για τα σκουπίδια είχε την περα-

σμένη Δευτέρα (19/5), για άλλη μια φο-

ρά, ο Νομάρχης με τους Δημάρχους και

Κοινοτάρχες της Νομαρχίας Ανατ. Αττι-

κής.

Παρευρέθηκαν πολλοί Δήμαρχοι και η

συζήτηση έγινε γύρω από το καυτό προ-

βλημα των σκουπιδιών, των ανεξέλε-

γκτων χωματερών, αλλά και των χωματε-

ρών που προωθεί η κυβέρνηση στο Γραμ-

ματικό και την Κερατέα.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος φάνηκε ο δή-

μαρχος Παιανίας Δημ. Δάβαρης, με το

αποτέλεσμα που έχει καταφέρει στην

ανακύκλωση ο Δήμος, αφού η μείωση

των απορριμμάτων αγγίζει το 50%.

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βά-

ρης την περασμένη Δευτέρα (19/5), με

λίγα θέματα και τρέχοντα. Ερωτήσεις

προ ημερησίας δεν υπήρξαν και η συνε-

δρίαση ολοκληρώθηκε πολύ σύντομα.

Παρούσα στη συνεδρίαση και η πρόε-

δρος των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

(ΤοΣυΝ) Μάλλη Κατ.

Το πρώτο θέμα αφορούσε τον επαναδια-

γωνισμό για την αγορά μηχανοκίνητων

για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δή-

μου, όπως εισηγήθηκε ο αρμόδιος Αντι-

δήμαρχος Τάσος Χατζηδαβιτίδης.

Η απόφαση για την προμήθεια είχε παρ-

θεί στις αρχές της θητείας της παρού-

σας Δημοτικής Αρχής (2006) Ο διαγωνι-

σμός έγινε το 2007. Ενσταση κατά του

διαγωνισμού έχει μπλοκάρει την εξέλιξή

του. 

Εν τω μεταξύ νεότερα στοιχεία και

εμπειρία δύο χρόνων (είχαν αναλάβει

μόνο 2,5 μήνες), όπως είπε ο Αντιδή-

μαρχος,  τους οδηγεί στην αλλαγή της

προμήθειας.

2 απορριμματοφόρα

1 καλαθοφόρο

1 πλυντήριο κάδων

1 ανοιχτό φορτηγό 

Ο Δημ. Αναστασίου επεσήμανε ότι ο

διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και πρέπει

να λάβει απόφαση η Δημαρχιακή Επι-

τροπή, άλλως δεν μπορεί το Δημοτικό

Συμβούλιο να αποφασίσει (ο παλιός εί-

ναι αλλιώς). Πρέπει να κλείσει το διαγω-

νισμό η Δ.Ε. για να προχωρήσει σε νέον.

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας καυτη-

ρίασε τον τρόπο ενστάσεων «υπάρχει
σύστημα για να μπλοκάρονται οι διαγω-
νισμοί», τόνισε και διάβασε το όνομα

κάποιου ενδιαφερόμενου που είχε κάνει

ενστάσεις σε μια σειρά Δήμους, μεταξύ

αυτών και του Δήμου Βάρης.

«Αναγκάστηκα να εισηγηθώ να ξεκινή-
σουμε τη διαδικασία ακύρωσης του δια-
γωνισμού», είπε για να μπορέσει να ξε-

μπλοκάρει και να προχωρήσει ο νέος.

Τόνισε δε ότι έχουν γίνει αναβολές της

εκδίκασης της ένστασης και τραβάει σε

μάκρος.

Τα λάθη: 
– Η ένσταση που έγινε είχε βάση, αφού

η επιτροπή του διαγωνισμού ήταν 3με-

λής, ενώ έπρεπε να είναι 5μελής. 

– Στο διαγωνισμό, ανταποκρίθηκε μόνο

ένας ενδιαφερόμενος, όπως ελέχθη στο

συμβούλιο.

Αυτά είναι λάθη, που έπρεπε η ίδια η

υπηρεσία να τα είχε επισημάνει και να

ακυρώσει – ιδιαίτερα μετά την ένσταση

– το διαγωνισμό. Η Δημοτική Αρχή, τό-

τε, μόλις είχε αναλάβει και δικαιολογεί-

ται.

Εχουν περάσει κοντά δύο χρόνια και

φοβούμαι ότι θα λήξει η δημοτική θητεία

και τα μηχανήματα δεν θα έχουν αγορα-

στεί.

Το θέμα αναβλήθηκε για τυπικούς λό-

γους.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης

Δήμαρχε σιδερένιος

Το Δημοτικό Συμβούλιο ευχήθηκε

στο Δήμαρχο Παν. Καπετανέα, να

πάνε όλα καλά,

όπως και πήγαν. Κά-

ποια μικροεπέμβα-

ση που ήδη έχει κά-

νει θα του “κλείσει

το στόμα” για λίγες

μέρες.

Ευχόμαστε άλλη

μια φορά όλοι, σι-

δερένιος.

Google
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Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι σημερινές κοι-
νωνίες χαρακτηρίζονται από υλικό ευδαιμονισμό και
ατομικισμό.
Στη νέα χιλιετία το σύνθημα «αντισταθείτε» παίρνει
και την έννοια της προσπάθειας στο επίπεδο της αλ-
ληλεγγύης, στο επίπεδο «ο ένας για τον άλλο και
όλοι μαζί για την κοινωνία των πολιτών»
Η κοινωνία των πολιτών, οι εθελοντικές και μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις διασφαλίζουν στον πολίτη
τη δυνατότητα να συμμετέχει καθημερινά όπου
υπάρχουν προβλήματα και ανάγκες ακόμα να εκ-
φράζει με τον τρόπο του την αλληλεγγύη του για τα
μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας  όπως η κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος.
Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ είναι ένα καθημερινό γύμνασμα

ψυχής που μας εξυψώνει και οδηγεί στην έξοδο από
την παθητικότητα.

Πεποίθηση της Δημοτικής Αρχής είναι πως οι εθε-
λοντές  αποτελούν πυλώνα της κοινωνίας και πως η
ενεργοποίησή τους μπορεί να βελτιώσει αισθητά
την ποιότητα της ζωής της κοινωνίας, γι’αυτό και
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την
κατεύθυνση.  
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ο Δήμος Βου-
λιαγμένης εκπόνησε και θα υλοποιήσει το πρόγραμ-
μα ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  αποσκοπώ-
ντας στην ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των κα-
τοίκων της πόλης στο δημοτικό έργο ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙ-
ΑΣ.
Για το σκοπό αυτό, σας καλούμε να υποβάλλετε αί-

τηση στο Δήμο μας μέχρι τις 16 Ιουνίου τρ. έ. Για να
συμμετέχετε ως ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ στο
δίκτυο πυροπροστασίας της Βουλιαγμένης. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-9670925 καθημε-
ρινά από ώρα 8.00-14.00

Σας περιμένουμε όλους γιατί ο εθελοντισμός προϋ-
ποθέτει ελεύθερους και ενημερωμένους πολίτες
που είναι έτοιμοι να υποβληθούν σε μικρές ή μεγά-
λες θυσίες, όταν έχουν πεισθεί ότι αυτές γίνονται
για το σύνολο της κοινωνίας κι όχι για την εξυπηρέ-
τηση κάποιας εξουσίας ή σκοπιμότητας. 

Ο δήμαρχος
Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Γίνε εθελοντής πυροσβέστης στη Βουλιαγμένη

Αφήστε τ’ αυτοκίνητα

Πάρτε τα ποδήλατα
Μια διαφορετική πορεία θα πραγματο-

ποιηθεί στα νότια προάστια το Σάββατο

31 Μαΐου με θέμα «ΔΩΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟ

ΠΟΔΗΛΑΤΟ, ΑΝΑΣΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝ».

Οι πυρκαγιές του περασμένου καλοκαι-

ριού που κατέστρεψαν 1.000.000

στρέμματα δάσους στο Λεκανοπέδιο

της Αττικής. Τα δένδρα που κάηκαν

μπορούσαν να αντισταθμίσουν τις εκ-

πομπές καυσαερίων από

3.000.000 αυτοκίνητα.

Έτσι ο ραδιοφωνικός σταθμός

Δίεση 101,3, μαζί με 25 Δήμους

της Αττικής, μεταξύ αυτών η Βά-

ρη και η Βουλιαγμένη, διοργα-

νώνει εκστρατεία για την προ-

στασία του περιβάλλοντος. Συμ-

μετέχουν ποδηλατικοί σύλλογοι,

οικολογικές οργανώσεις, θερα-

πευτικές κοινότητες του

Κ.Ε.Θ.Ε.Α., τα παιδικά χωριά

S.O.S. και πολλοί καλλιτέχνες. 

Καλούν λοιπόν οι Δήμοι Βάρης

και Βουλιαγμένης όλους τους κατοί-

κους να αφήσουν τα αυτοκίνητα και να

πάρουν τα ποδήλατά τους και στις

18.00μ.μ. να έρθουν στην ελεύθερη πα-

ραλία της Βάρκιζας (ανατολική) που θα

είναι και ο πρώτος σταθμός  εκκίνησης. 

Δεύτερος σταθμός θα είναι η πλατεία

Ηρώων- εκκλησία  Κοιμήσεως Θεοτό-

κου Βάρης- (πεντάλεπτη στάση), τρίτος

στο Δίλοφο (πεντάλεπτη στάση). 

Η διαδρομή έχει ορισθεί με πορεία μέ-

σω των Δήμων Βουλιαγμένης, Βάρης,

Γλυφάδας και Ελληνικού. Η ποδηλατο-

δρομία θα τερματίσει στο παλαιό αερο-

δρόμιο (Ελληνικό). Μετά τη Βούλα όσοι

ποδηλάτες χρειάζονται ολιγόλεπτη ξε-

κούραση, θα μπορούν να επιβιβάζονται

στο τράμ μαζί με τα ποδήλατα. 

Οι διαδρομές από όλους τους Δήμους

που θα λάβουν μέρος θα καταλήξουν

στο χώρο του πρώην αεροδρομίου του

Ελληνικού, όπου στις 21.00μ.μ. θα

πραγματοποιηθεί συναυλία με την συμ-

μετοχή των συγκροτημάτων «ΕΝΔΕ-

ΛΕΧΕΙΑ» και C-Real και του Λάκη Πα-

παδόπουλου.

Οι Δημότες της Βουλιαγμένης θα συ-

γκεντρωθούν στην Κεντρική Πλατεία

Βουλιαγμένης το Σάββατο 31/5 στις

18.00.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα

210-9673344, 8963891.

Ο Δήμος Βάρης έχει προγραμματίσει

για όσους ποδηλάτες το επιλέξουν, η επι-

στροφή να γίνει και με τα οχήματα του

Δήμου Βάρης.

“Η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και οι

χώροι τους οποίους διεκδικούμε γιατί ανήκουν

στους πολίτες- όπως είναι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑ-

ΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ- είναι ορισμένοι από

τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να

λείψουμε από αυτή την εκστρατεία”.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 213

2030412 ή στη διεύθυνση του Δήμου Βάρης.

Η τριτοκοσμική Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου

Σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις η διαδρομή μέχρι το Αεροδρόμιο προσφέρει μια

ευχάριστη εικόνα στον επισκέπτη/ ταξιδιώτη/τουρίστα.

Δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο στην Αθήνα και ιδιαίτερα με τη διαδρομή, μέ-

σω παραλιακής και Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου.

Μπάζα, σκουπίδια, πεταμένοι κάδοι, νεκροταφεία αυτοκινήτων, οπτική ρύπαν-

ση παντού. Προσβάλλουν και εμάς τους πολίτες αυτής της χώρας, και μας εκ-

θέτουν στουος επισκέπτες μας του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της

τριτοκοσμικής χώρας. Η απουσία ενδιαφέροντος τόσο από την τοπική Αυτοδι-

οίκηση όσο και από την Κεντρική Εξουσία αποτελεί μια θλιβερή διαπίστωση σε

μια χώρα που “προωθεί τον τουρισμό”. Με την νέα τουριστική περίοδο προ των

πυλών.

Στέλιος Γκίκας

Υ.Γ.: Την εικόνα συμπληρώνουν οι ανόητες πινακίδες με το μικρό αεροπλανάκι

και την τεράστια - αναλογικά ονομασία του Αεροδρομίου, αντί της λέξης “Αε-

ροδρόμιο Airport” (που στην ουσία μπερδεύει τους ξένους).

Βασ. Κων/νου: η λεωφόρος του τρόμου!
Στο απροχώρητο έχει φτάσει πλέον η κατάσταση του κεντρικού οδικού άξονα

της Βάρης, η πολύπαθη Λ.Βασ. Κωνσταντίνου, η οποία προσφέρεται άνετα και

για ράλυ ειδικής διαδρομής! Το σύνηθες φαινόμενο που παρατηρείται είναι οι

τεράστιες λακούβες, τα αμέτρητα μπαλώματα πίσσας, οι κακοτεχνίες, η επι-

κίνδυνη ολισθηρότητα λόγω παλαιότητας και η υπερβολική υπερφόρτωσή της

με χιλιάδες αυτοκίνητα. 

Το σχόλιο δεν αφορά μόνο το ζήτημα της καταστροφής των αυτοκινήτων μας

και των μηχανών μας, κάτι που εξυπακούεται, αλλά για την ασφάλεια των εκα-

τοντάδων πεζών που τη διασχίζουν. Εκατέρωθεν της οδού (από την εκκλησία

της Βάρης μέχρι τα φανάρια της Βάρκιζας), δραστηριοποιούνται περίπου σα-

ράντα (!) μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αναρωτιέμαι πώς τα κατα-

φέρνουν, αφού η πρόσβαση είναι δυσχερής, επικίνδυνη και η πελατεία τους

υποφέρει. 

Ο Δήμος  Βάρης, οφείλει να πιέσει το αρμόδιο γραφείο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για

την άμεση ασφαλτόστρωση, αφού η Βάρη δυσφημείται από τους χιλιάδες διερ-

χόμενους αλλά και επισκέπτες της Βάρκιζας κι όχι μόνο. Ταυτόχρονα, λύση

πρέπει να δοθεί και στη οδό Μαρώτη (από τη ταβέρνα Στάνη μέχρι το πρώην

Σαχραμάν), που και εκεί ο δρόμος θυμίζει κατσικόδρομο! Τέτοιοι δρόμοι διώ-

χνουν τους επισκέπτες, που μια παραθαλάσσια περιοχή τους έχει ανάγκη χει-

μώνα-καλοκαίρι...

Θανάσης Πουλόπουλος

ο ι  α ναγνώστες  γράφουν
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Την αναγγελία έναρξης

των εργασιών για την κατα-

σκευή βιολογικού καθαρι-

σμού μέσω ΣΔΙΤ, έκανε προ

ημερησίας διάταξης, ο δή-

μαρχος Σπάτων Θανάσης

Τούντας, στη συνεδρίαση

της Πέμπτης 15 Μαΐου. Το

κόστος του έργου εκτιμάται

να ανέλθει στα 18 εκατομ-

μύρια ευρώ, με προβλεπό-

μενη χρονική περίοδο τα 28

έτη, τρία χρόνια κατασκευή

και 25 εκμετάλλευση λει-

τουργίας. 

Από όσα δήλωσε ο δήμαρ-

χος εκτιμάται ότι μέχρι το

τέλος του τρέχοντος έτους

θα ξεκινήσουν οι εργασίες

κατασκευής, που θα διαρκέ-

σουν μέχρι το 2010. Στη

σύμβαση προβλέπεται ακό-

μα επέκταση του δικτύου, η

είχε προταθεί – και εντά-

χθηκε - από τον σύμβουλο

της ελάσσονος μειοψηφίας

κ. Κανάκη. Το ανέφερε ο

δήμαρχος και αυτό τον τι-

μά, πράγμα που επεσήμανε

και ο σύμβουλος.

Στη συνέχεια ο αρχηγός της

μείζονος μειοψηφίας Αντώ-

νης Τούντας, ζήτησε να γί-

νουν προτάσεις του δήμου

σε κεντρικό επίπεδο, μια και

συζητείται στην ολομέλεια

της Βουλής  το χωροταξικό.

Κάτι που έγινε δεκτό απ’ το

σώμα με επιφυλάξεις αν και

κατά πόσο προλαβαίνουν να

γίνουν, αλλά και με τη διαπί-

στωση ότι οι εισηγήσεις των

δήμων δεν προβάλλονται σ’

αυτό το επίπεδο, καθώς κα-

λύπτονται από άλλους φο-

ρείς. 

Βιολογικό Σταθμό μέσα στο 2008 

ανήγγειλε ο Δήμαρχος Σπάτων

Τροποποίηση

σύμβασης για

την ανακύκλωση

Την τροποποίηση σύμβα-

σης της ανακύκλωσης

συζήτησαν γιατί,  όπως

δήλωσε ο αρμόδιος αντι-

δήμαρχος  Θανάσης

Μαργέτης, υπάρχει ανά-

γκη προμήθειας επί πλέ-

ον κάδων ανακύκλωσης,

μια και η ανταπόκριση

του κόσμου έχει ξεπερά-

σει και τις πιο αισιόδοξες

προβλέψεις. 

Ακόμα συμπλήρωσε ότι

θα ξεκινήσει σύντομα το

πρόγραμμα ανακύκλω-

σης συσκευών, στο οποίο

προβλέπεται να περνά

αυτοκίνητο να παίρνει τις

ανακυκλώσιμες συσκευ-

ές, μετά από ειδοποίηση

του ιδιοκτήτη. Συγχρό-

νως όμως θα υπάρχουν

και ειδικοί κάδοι σε διά-

φορα σημεία της πόλης. 

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Χρ. Μάρκου, ει-

σηγήθηκε την  την ανάγκη κατασκευής νέου

γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή Προκαλί-

σι, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ακαδη-

μιών ποδοσφαίρου, αλλά και άλλες αθλητικές

δραστηριότητες, για την αποσυμφόρηση του

γηπέδου  «Δ. Δημητρίου», ώστε να αποφευ-

χθεί η φθορά των πανάκριβων εγκαταστάσε-

ων. 

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Τσαντί-

λας, θύμισε ότι υπάρχει το αθλητικό πάρκο,

όπου βρίσκεται ο σκελετός του κλειστού γυ-

μναστηρίου, που θα έπρεπε να έχει τελειώσει

προ πολλού - κατά τα υποσχόμενα απ’ την δη-

μοτική αρχή -, και το νέο γήπεδο να γίνει σ’ αυ-

τήν την περιοχή. 

Ο δήμαρχος απαντώντας στην διαπίστωση για

τον ημιτελή αθλητικό χώρο, δήλωσε ότι ο ίδιος

λυπάται περισσότερο. Αλλά λόγοι  ανωτέρας

βίας το έχουν σταματήσει και ελπίζει ότι θα ξε-

περαστούν γρήγορα οι σκόπελοι, ούτως ώστε

να ολοκληρωθεί ταχέως. Όσο για την κατα-

σκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων μόνο σε

συγκεκριμένα σημεία, εξέφρασε την άποψη

(που θεωρούμε ορθή),  ότι οι αθλητικές εγκα-

ταστάσεις, θα πρέπει να είναι διάσπαρτες σε

όλη την επικράτεια του δήμου, για την καλύτε-

ρη κάλυψη των αναγκών, των όλο και περισ-

σότερων αθλούμενων νέων και όχι μόνο.

Η πρόταση πέρασε κατά πλειοψηφία.

Νέο γήπεδο ποδοσφαίρου

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση

«Ευρωπαϊκή Έκφραση» σε

συνεργασία με τον Δήμο Σπά-

των υλοποιεί στην περιοχή των

Σπάτων το πρόγραμμα «Στον
Αστερισμό της Ευρώπης», με

την υποστήριξη της Ε.Ε. και

του Υπουργείου Απασχόλησης

και Κοινωνικής Προστασίας. Το

πρόγραμμα απευθύνεται σε

μαθητές των α’, β’ και γ’ Δημο-

τικού και έχει ως στόχο την

αξιοποίηση του ελεύθερου

χρόνου των παιδιών με δρα-

στηριότητες που αναπτύσσουν

τη δημιουργικότητα και την

κοινωνικότητα του ατόμου και

οδηγούν σε μια θετική στάση

απέναντι στη ζωή καθώς συμ-

βάλλουν στην  εξοικείωση με

το φυσικό περιβάλλον. 

Η μεθοδολογία του προγράμ-

ματος αξιοποιεί την ενασχόλη-

ση με όλες τις μορφές τέχνης

(λογοτεχνία, μουσική, χορό,

θέατρο κ.λ.π.), αλλά και με άλ-

λες δραστηριότητες που εμπε-

ριέχουν το στοιχείο της δημι-

ουργίας και της κοινωνικής πα-

ρέμβασης (π.χ. περιβαλλοντικά

παιχνίδια)

Στο πλαίσιο του προγράμματος

θα διεξαχθούν 11 δίωρες συ-

ναντήσεις στο Πνευματικό Κέ-

ντρο του Δήμου Σπάτων «Χρή-

στος Μπέκας» και το πρόγραμ-

μα θα ολοκληρωθεί με κεντρι-

κή εκδήλωση όπου θα παρου-

σιαστούν τα αποτελέσματα, το

Νοέμβριο 2008. 

Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου Σπάτων
με την Αγγελική Ραγκούση

Στο Πνευματικό Κέντρο

του Δήμου Παιανίας πραγ-

ματοποιήθηκε εκδήλωση

(14/5) με σκοπό την πα-

ρουσίαση των αποτελε-

σμάτων (παρουσίαση ιστο-

σελίδων με θέμα την ισό-

τητα των φύλων) του Σχε-

δίου Δράσης «Πλοήγηση
Γυναικών», που υλοποίη-

σε η Χ.Ε.Ν. Ελλάδος. 

Το συγκεκριμένο σχέδιο

εντάσσεται στο πλαίσιο

του έργου «Δράσεις Ενί-
σχυσης της Απασχόλησης
Ανέργων με την Ενεργό
Συμμετοχή των ΜΚΟ» (Α΄

Κύκλος) του Μέτρου 1.6

του Ε.Π. «Απασχόληση και
Επαγγελματική Κατάρτι-
ση». 
Στην εκδήλωση αυτή πα-

ραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρ-

χος Παιανίας  Σταύρος

Δάβαρης, η Πρόεδρος του

Νομαρχιακού Συμβουλίου

της Ανατολικής Αττικής

Μαρία Κατσιμίχα και ο

Σύμβουλος για τα πολιτι-

στικά του ανωτέρω Δήμου

Δημήτριος Πρίφτης. 

Κατά τη διάρκεια της εκ-

δήλωσης πραγματοποιή-

θηκε ομιλία με θέμα «Γυ-

ναίκα στην αγορά εργα-

σίας» από την κ. Ασημίνα

Ιωάννου (Σύμβουλος Απα-

σχόλησης, επαγγελματικό

στέλεχος της Χ.Ε.Ν. Ελ-

λάδος) και στη συνέχεια

παρουσιάστηκαν οι ιστο-

σελίδες που δημιούργη-

σαν οι οκτώ γυναίκες, που

αποτέλεσαν και την ομά-

δα στόχο του ανωτέρω

σχεδίου. 

Η εκδήλωση έκλεισε με τη

βράβευση της καλύτερης

ιστοσελίδας.

Οι ενέργειες Επιχορήγη-

σης Σχεδίων Δράσης από

μη κυβερνητικές οργανώ-

σεις εντάσσεται στο Ε.Π.

«Απασχόληση και Επαγ-

γελματική Κατάρτιση» του

Υπουργείου Απασχόλη-

σης και Κοινωνικής Προ-

στασίας.Οι ενέργειες συγ-

χρηματοδοτούνται κατά

75% από το Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο

“Πλοήγηση γυναικών”

στην Παιανία

Εργα 

απορροής 

ομβρίων

Γυαλός  

Μείωση του 

ρέματος Ραφήνας 

Υπεγράφη από τον Νομάρχη

Λ. Κουρή,  η σύμβαση με την

«ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,

ανάδοχο μετά από διαγωνι-

σμό του έργου «Υδραυλικά

έργα απορροής ομβρίων

στην περιοχή Γυαλού του

Δήμου Σπάτων με ανάσχεση

και μείωση παροχής προς το

ρεύμα Ραφήνας», συνολικού

προϋπολογισμού

5.800.000€, που θα καλυ-

φθεί από τον προϋπολογι-

σμό του Δ. Σπάτων. 

Το έργο στοχεύει στην μείω-

ση της παροχής του ρέμα-

τος Ραφήνας το οποίο έχει

επιβαρυνθεί τα τελευταία

χρόνια, τόσο με την εκτροπή

του Ποδονίφτη όσο και λόγω

των πυρκαγιών που έχουν

εκδηλωθεί εντός της λεκά-

νης απορροής του. 

Με την ολοκλήρωση του έρ-

γου ενισχύεται σημαντικά η

αντιπλημμυρική θωράκιση

του Δήμου Σπάτων, επιλύο-

νται ευρύτερα υδραυλικά

προβλήματα της περιοχής

ενώ ταυτόχρονα διευκολύ-

νεται η πολεοδόμηση δεδο-

μένου ότι έχει ήδη κυρωθεί η

πράξη εφαρμογής του ρυμο-

τομικού σχεδίου Το έργο

προβλέπεται να ολοκληρω-

θεί εντός έντεκα μηνών.

ΣΠΑΤΑ
Πρόγραμμα με θέμα: «Το πε-

ριβάλλον και οι τέχνες μέσα

από τη δημιουργική διαχείρι-

ση του ελεύθερου χρόνου»,

υλοποιεί η ΜΚΟ “Ευρωπαϊκή

Εκφραση” με την υποστήριξη

της Ε.Ε. και του Υπουργείου

Απασχόλησης και Κοινωνι-

κής Προστασίας. Το πρό-

γραμμα απευθύνεται σε μα-

θητές των α’, β’ και γ’ δημο-

τικού και έχει ως στόχο την

αξιοποίηση του ελεύθερου

χρόνου των παιδιών με δρα-

στηριότητες που αναπτύσ-

σουν τη δημιουργικότητα και

την κοινωνικότητα του ατό-

μου και οδηγούν σε μια θετι-

κή στάση απέναντι στη ζωή.  

Στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος θα διεξαχθούν 15

δίωρες συναντήσεις στο

Κ.Ε.Ε. (ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, Πα-

λαιό 1ο Δημοτικό Σχολείο,

Κεντρική Πλατεία Παια-

νίας), στις 6.30-8.30 μμ.

ενώ το πρόγραμμα θα ολο-

κληρωθεί με κεντρική εκδή-

λωση όπου θα παρουσια-

σθούν τα αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες και συμμετοχές “Ευρω-

παϊκή Έκφραση” Κατ. Ανδρω-

νά Τηλ. 210 3643224  Fax 210

3646953 email

ekfrasi@elfrasi.gr

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Το περιβάλλον και οι τέχνες 

μέσα από τη δημιουργική 

διαχείριση του ελεύθερου χρόνου»
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Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα

που συζητήθηκαν στο δημοτικό συμ-

βούλιο της Βούλας την περασμένη

Δευτέρα (19/5), απόντος του Δημάρ-

χου, που εκείνη την ημέρα απέκτησε

το δεύτερο εγγονάκι του. Ετσι το συμ-

βούλιο ξεκίνησε με ευχές και τούρτες.

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει.

Αδελφοποίηση της Βούλας με

το Καλό Χωριό της Κύπρου

Ενημέρωση ζήτησε η Νανά Καραγιάν για

την αποστολή που έκανε ο Δήμος Βού-

λας στην Κύπρο για να αδελφοποιηθεί

με την πόλη… Ζήτησε δε την κατάσταση

όσων συμμετείχαν στην αποστολή. 

Την απάντηση έδωσε ο Αντιδήμαρχος

Γρ. Κωνσταντέλλος, ο

οποίος εξήγησε ότι η

«αποστολή αυτή πά-
ντως καλύφθηκε πλή-
ρως από τη Δημαρχια-
κή, από ανθρώπους
της αντιπολίτευσης,
από δημοτικούς υπαλ-
λήλους, από εκπροσώ-

πους της Δημοτικής Επιχείρησης».
Οσο για το πώς το έμαθαν οι Βουλιώτες

απάντησε ότι η “αξιοπρεπής αυτή διαδι-
κασία καλύφθηκε από ημερήσιες εφημε-
ρίδες της κυπριακής Δημοκρατίας”

Σ.Σ.: Δηλαδή οι Βουλιώτες έμαθαν για

την επικείμενη αδελφοποίηση από εφη-

μερίδες της Κύπρου!

Νέα κομμένα δέντρα στο

Πανόραμα

Καταγγελτική η Ν. Καραγιάν για την αδράνεια

στην επιβολή μέτρων, από το κόψιμο των δέ-

ντρων στο Πανόραμα. Εχουμε ασχοληθεί κατ’

επανάληψη στην εφημερίδα με φωτογραφικό

ντοκουμέντο. Είπε χαρακτηριστικά: «Δύο φορές

έχουμε αναφερθεί προ ημερησίας στο Πανόρα-

μα για την κοπή δέντρων και το έγκλημα συνε-

χίζεται. Αυτή τη φορά ο κ. Καπετανάκης έχει

πάει από το επάνω μέρος (οδός Ατλαντος) και

έχει κόψει πολλά δέντρα. Εχω φωτογραφίες και

όποιος θέλει μπορεί να δει τα κομμένα δέντρα.

Ο κύριος αυτός φαίνεται ότι έχει γραμμένα στα

παλαιότερα των υποδημάτων του το Δήμο, το

Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημοτική Αστυνομία,

την Πολεοδομία και όποιον άλλον έχει εμπλακεί

σ’ αυτό. Γιατί την προηγούμενη φορά ακούστη-

καν απειλές, ανώτατες ποινές χρηματικές και

δεν έγινε τίποτα. Γι’ αυτό λέω ότι μας γράφει

στα υποδήματά του ή θα βάλω στο ή ένα ερω-

τηματικό. Αυτό το πράγμα δείχνει μία αποτυχία

της Δημοτικής Αρχής αφού δεν μπορέσαμε να

προστατεύσουμε το δάσος.

Κατηφορίζοντας την οδό Ατλαντος είδα έναν

σκουπιδότοπο μέσα σε οικόπεδο, κουτιά από

χρώματα, ξύλα και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να

φανταστεί από εύφλεκτα υλικά».

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δημ. Κιούκης,

απάντησε όσον αφορά τα σκουπίδια ότι

βρίσκονται σε ιδιωτικό χώρο και δεν μπο-

ρούν να παρέμβουν.

Σ.Σ. Αν πιάσει μια φωτιά κύριε Κιούκη από

τα εύφλεκτα υλικά; 

Ακόμη η Ν. Καραγιάν μίλησε για τα ανύ-

παρκτα πεζοδρόμια της Βούλας και την κα-

θαριότητα, αναφερόμενη σε κάποια στρώ-

ματα μπροστά στο Ταχυδρομείο, στην οδό

Πειραιώς, στην οδό Σωκράτους αλλά και

σε άλλους δρόμους δείχνοντας αδιάψευ-

στους μάρτυρες· τις φωτογραφίες.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κ. Ανδριόπου-

λος αρνήθηκε ότι υπάρχουν σκουπίδια

στην Πλαστήρα, και το επιβεβαίωσε και ο

πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του

Δήμου Παναγόπουλος, που βρισκόταν στο

Δ.Σ., αλλά τους διέψευσε για άλλη μια φο-

ρά ο φωτογραφικός φακός, που αποθανά-

τισε τα σκουπίδια, μόλις τελείωσε το Δη-

μοτικό Συμβούλιο!

––––––––––––

Στη δεξαμενή νερού, αναφέρθηκε ο Π. Θα-

νόπουλος που δεν έχει γίνει τίποτα για να

εξωραϊστεί, την βάψανε και κίτρινη και

φαίνεται από το διάστημα.

Σ.Σ. είχαν μιλήσει για φυτά και δέντρα που

θα φύτευαν και θα την κάλυπταν. Τι έγινε

ξεχάστηκαν;

Ο σκουπιδότοπος στου

Μπαλάσκα

Σε σκουπιδότοπο της περιοχής έχει εξελι-

χθεί η οδός Προόδου

στο ύψος του Μπαλά-

σκα, αφού έχουν τοπο-

θετηθεί 4-5 κάδοι μαζί

με αποτέλεσμα να ξε-

χειλίζουν και να δημι-

ουργείται μία πολύ

άσχημη εικόνα αλλά δυ-

σοσμία, κατήγγειλε η

Ηλέκτρα Τσιριγώτη,

αφού έχει δεχθεί όπως είπε πολλά παρά-

πονα από τους κατοίκους της περιοχής.

Εκθεση του Επιθωρητή

δημόσιας Διοίκησης καίει

την Πολεοδομία

Αναφορά σε δημοσίευμα του «Ελεύθερου

Τύπου» έκανε ο Ι. Σκουμπούρης, όπου δη-

μοσιεύει Εκθεση του

επιθεωρητή δημόσιας

Διοίκησης, η οποία  «μι-
λάει με άσχημα λόγια,
απαξιωτικά  βέβαια σχό-
λια για την Πολεοδομία
της Βούλας και την το-
ποθετεί μεταξύ των 6
που σε πανελλαδικό επί-
πεδο έχουν πρόβλημα.
Το γνωρίζετε το θέμα, θα υπάρξει κάποια
ερώτηση;» κατέληξε.

Παροχές με το

...αζημίωτο η ΔΕΑΒ

Εγκρίθηκε ο ισολογισμός και τα πεπραγ-

μένα της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυ-

ξης Βούλας (ΔΕΑΒ), αβασάνιστα θα έλε-

γα, από τη μειοψηφία γιατί από την πλειο-

ψηφία, δεν το συζητάμε.

Είχαν ένα τόμο πεπραγμένα για να “αλιεύ-

σουν” λαυράκια, αλλά δεν το έπραξαν. Ψή-

φισαν ομόφωνα.

Η ΔΕΑΒ έχει σύνολο ενεργητικού

434.352,73€ και διαθέτει 71 άτομα εργαζό-

μενους. Ετσι προσφέρει κοινωνική υπηρε-

σία, αφού απασχολεί τόοοσο προσωπικό,

όπως είπε ο διευθυντής της Μ. Καβράκος. 

Από την παροχή υπηρεσιών της προς τους

δημότες (μαθήματα κομπιούτερ, χορό, πα-

ραδοσιακό χορό, μαθήματα φωτογραφίας),

που στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι

Δήμοι τα προσφέρουν δωρεάν, η ΔΕΑΒ

έχει εισπράξει 98.761,07€. 

Θα ασχοληθούμε όμως εκτενέστερα προ-

σεχώς.

Ποδηλατόδρομος

στη Βούλα

Ποδηλατόδρομο σε κεντρικές αρτηρίες

ψήφισε το Δ.Σ.   Ολοι οι σύμβουλοι είδαν

κατ’ αρχήν, θετικό βήμα τον ποδηλατόδρο-

μο, αλλά η μελέτη ήρθε στα χέρια τους λί-

γες ώρες πριν το συμβούλιο, και ήταν ορι-

στική. Για να γίνουν όποιες αλλαγές θα

χρειαστεί τροποποίηση. Αυτό δείχνει ότι

αγνοούν παντελώς τη μειοψηφία που εκ-

φράζει το 60% του βουλιώτικου λαού. 

Τη μελέτη παρουσίασε ομάδα του Πολυτε-

χνείου  με επικεφαλής τον καθηγητή Βλα-

στό, και η οποία στηρίχθηκε - όπως είπε -

σε ελληνική εμπειρία τριάντα πόλεων.

Το δίκτυο θα γίνει σε τρία επίπεδα. Το πρώ-

το που θα εφαρμοστεί είναι στην περιοχή

της Κάτω Βούλας, θα λέγαμε, αφού πιάνει

τις οδούς Παπάγου, Σωκράτους, Οδυσσέ-

ως, Βασ. Παύλου και παραλιακή.

Θα τοποθετηθεί δίπλα από το πεζοδρόμιο,

στο ίδιο επίπεδο, με ειδικό τάπητα και δια-

γραμμίσεις.

Την εύλογη απορία του εξέφρασε ο Πέ-

τρος Θανόπουλος:

Και πώς θα περνάει
στο Σμαράγδι; Και
Πώς θα περνάει στο
Βο; Μας  φέρατε σή-

μερα το μεσημέρι

έναν τόμο μελέτη  και

ζητάτε να ψηφίσουμε

το βράδυ!

Τη μελέτη θα τη μελετήσουμε και θα την

παρουσιάσουμε σε επόμενο φύλλο μας

ολοκληρωμένη.

Είναι μία καλή αρχή, αλλά τη βλέπουμε να

υλοποιείται σε βάθος χρόνου, αφού πρέπει

να εξασφαλίσουν τα κονδύλια.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Ο Δήμος Κρωπίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενη οικογένεια του Κορωπίου να δη-

λώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα «Φιλοξενίας Παιδιών από τις χώρες της

Πρώην Γιουγκοσλαβίας σε ελληνικές οικογένειες». 

Όπως επισημαίνει η  Αντιδήμαρχος Ελένη Τσεβά  «είναι τιμή για τις  οικογέ-
νειες της Πόλης μας να φιλοξενήσουν  παιδιά από την Σερβία και να δείξουν τι
σημαίνει ελληνική φιλοξενία και αλληλεγγύη». Το πρόγραμμα φιλοξενίας διορ-

γανώνεται από τον Ελληνικό και τον Σερβικό Ερυθρό Σταυρό σε συνεργασία με

Δήμους, Νομαρχίες και Συλλόγους συνεχώς από το 1993 και αφορά παιδιά ηλι-

κίας 8-16 ετών. 

Η Δημοτική Αρχή Κορωπίου  συμμετέχει στο Πρόγραμμα και συνεργάζεται με

τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από το Πάσχα του 2003 με μεγάλη επιτυχία. Το

φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα φιλοξενίας θα διαρκέσει ένα μήνα, από 1 Ιου-

λίου ( άφιξη)  έως 31 Ioυλίου 2008 (αναχώρηση). Δηλώσεις συμμετοχής θα γί-

νονται δεκτές έως την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008».

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να καλέσε-

τε στο τηλέφωνο του Δήμου Κορωπίου 210-6628406  και στο 210-6026275 ( κα

Σταυρούλα Μπότου). 



ΕΒΔΟΜΗ  24 ΜΑΪΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Με βάση τα παραπάνω, κοινή

είναι η εκτίμηση ότι το μεγάλο

έργο της πολεοδομικής ανα-

συγκρότησης του Κορωπίου,

που ξεκίνησε το 2004, συνεχί-

ζεται με ικανοποιητικούς ρυθ-

μούς. Όπως τόνισε ο Δήμαρ-

χος  Θεόδωρος Αθανασόπου-

λος, το έργο της αναγέννησης

της πόλης είναι υπόθεση όλων

των δημοτών μας, όλης της

κοινωνίας και έτσι προσπα-

θούμε  να κινηθούμε ως Δημο-

τική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή

Κορωπίου κρατάει ενωμένη

την πόλη. Πασχίζει για το γε-

νικό καλό, επιλύει δίκαια αιτή-

ματα, ελαχιστοποιεί τις αδι-

κίες, που αντικειμενικά γίνο-

νται όταν επιχειρείται μια με-

γάλη πολεοδομική ανασυ-

γκρότηση, η οποία έπρεπε να

είχε γίνει εδώ και  δεκαετίες. 

Προσφάτως, είχαμε ενδια-

φέρουσες και επιτυχημένες

συνεδριάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου (3.4 και 15.04

2008) για την εκδίκαση ενστά-

σεων, που αφορούσαν την πο-

λεοδομική μελέτη επέκταση

πόλεως Κορωπίου και την Αγ.

Μαρίνα (Β΄ κατοικία, Γ΄ Γειτο-

νιά). 

Οι δημοτικές αυτές συνεδριά-

σεις, εκδίκασης των ενστάσε-

ων, ανέβασαν το επίπεδο του

δημόσιου διαλόγου μεταξύ

μελών του Δημοτικού Συμβου-

λίου και  των δημοτών. Απέ-

δειξαν ότι δεν ενδιαφέρουν

μόνο όσους είχαν υποβάλλει

ενστάσεις. Δεν αφορούν μόνο

όσους προασπίζουν το ατομι-

κό –ιδιοκτησιακό τους συμφέ-

ρον αλλά αποτελούν μοναδι-

κές στιγμές μιας δημόσιας

διαβούλευσης, που όλοι μας

εκπαιδευόμαστε στην αναζή-

τηση του δικαίου και του συλ-

λογικού συμφέροντος. Όπου

δεν ικανοποιήθηκαν ενστά-

σεις δεν σημαίνει ότι δεν εξα-

ντλήθηκαν τα όρια αναζήτη-

σης δίκαιων και βιώσιμων λύ-

σεων. 

Αξίζουν συγχαρητηρίων όλοι

οι δημότες,  οι κάτοικοι και οι

εκπρόσωποί τους, που επέδει-

ξαν ωριμότητα, υπομονή και

εμπιστοσύνη στις εισηγήσεις

του Δήμου. 

Ιδιαίτερα αξίζει να μνημο-

νευτεί, η κατανόηση και η

υπομονή εκείνων των ιδιο-

κτητών, που  θα σηκώσουν το

βάρος της πολεοδόμησης

στην Επέκταση της Πόλεως (

ιδιοκτήτες αγροτικών εκμε-

ταλλεύσεων –περιβόλια/μεγά-

λου μεγέθους) αφού η εισφο-

ρά τους αγγίζει το 50%. Όλοι

οι ιδιοκτήτες, μικροί και μεγά-

λοι, αποκαθίστανται.  Όπως

επισημάνθηκε επίσης σε

όλους, ο μελετητής- τοπογρά-

φος μετά την έρευνα που θα

κάνει από τα στοιχεία που θα

υποβάλουν οι ιδιοκτήτες, θα

διορθώσει εν μέρει ή στο σύ-

νολό του το σχέδιο πόλης σε

ότι αφορά το τοπογραφικό και

κτηματολογικό διάγραμμα

πριν υποβληθεί για έγκριση

ενώ η οριστική πράξη εφαρ-

μογής θα διορθώσει όλες τις

εκκρεμότητες ή άλλα φαινο-

μενικά λάθη, που παρουσιά-

στηκαν στη προκαταρκτική

μελέτη πράξης εφαρμογής,

όταν δηλαδή  θα έχουμε πλή-

ρη αριθμό ιδιοκτητών (δηλώ-

σεις ιδιοκτησιών).   

Είναι τέλος,  άξιοι συγχαρη-

τηρίων και τα στελέχη της τε-

χνικής Υπηρεσίας και ο μελε-

τητής,  που μόχθησαν, πολλές

φορές, υπό δύσκολες συνθή-

κες. 

Ενημερωτικά στοιχεία: 

Oι ενστάσεις,  που εκδικάστη-

καν στην δημοτική συνεδρία-

ση της 3ης Απριλίου 2008

αφορούσαν την πολεοδομική

μελέτη Επέκτασης Πόλεως,

τους όρους και περιορισμούς

δόμησης και την επέκταση

του προτεινόμενου σχεδίου,

ήταν 139. Πρέπει να διευκρινι-

στεί ότι το αντικείμενο των

συνεδριάσεων αφορούσε δρό-

μους, πλατείες, κοινωφελείς

χώρους, όρους δόμησης δη-

λαδή την έγκριση κοινόχρη-

στων-κοινωφελών χώρων και

ιδιωτικών οικοδομήσιμων χώ-

ρων και όχι τον τρόπο τακτο-

ποίησης των ιδιοκτησιών ή

και των ορίων των ιδιοκτη-

σιών. 

Οι ενστάσεις για την ανάρτη-

ση της  Γ΄ πολεοδομικής ενό-

τητας (Βορός, Πράπα Μάλλι,

εκκλησία Αγ. Μαρίνας, Αλθέα

και Αγ. Δημήτριος) που εξετά-

στηκαν ήταν 132: οι περισσό-

τερες αφορούσαν πολεοδομι-

κό αντικείμενο και οι άλλες

διόρθωση κτηματολογικών

διαγραμμάτων, όριο περιοχής

ένταξης, την πράξη εφαρμο-

γής ή τρόπο τακτοποίησης της

ιδιοκτησίας. 

Πολεοδομική μελέτη επέκτασης πόλεως 
Κορωπίου και Αγίας Μαρίνας

Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος αποτιμούν τη διαδικασία εκδίκασης
ενστάσεων, ενώ συνεχίζονται οι φάσεις πολεοδόμησης

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία

του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Σεραφείμ

Κόλλια με τον Δήμαρχο Θεόδωρο Αθανασόπουλο

έγινε αποτίμηση της πορείας των φάσεων πολεοδό-

μησης και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για την εκδί-

καση των ενστάσεων που αφορούσαν τις πολεοδο-

μικές μελέτες της Επέκτασης Πόλεως και της  Αγίας

Μαρίνας. 

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Δή-

μου Κρωπίας σε συνεργασία με το Κέντρο Αι-

μοδοσίας του Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμιγκ»

οργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρ-

τη 4 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως 8 το

βράδυ, στο Δημοτικό Γυμναστήριο Κορωπίου

(Αδριανού 13). 

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Ελένη Τσεβά κάλεσε

για άλλη μια φορά τους δημότες να ενισχύ-

σουν τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος. «To αυτο-
νόητο αυτό κάλεσμα» τόνισε, «γίνεται κάθε
φορά που οργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία,
είτε τη κάνει η Δημοτική Τράπεζα Αίματος, εί-
τε οι δύο εθελοντικοί σύλλογοι του Δήμου

μας,  «ΔΗΜΟΣΘΕ-
ΝΗΣ» και «ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». Οι
ανάγκες μας είναι
αυξημένες και θεω-
ρώ ότι πρέπει να
ενταθούν οι προσπά-
θειες όλων μας για μεγαλύτερη συμμετοχή και
για ξεπέρασμα των συνηθισμένων φόβων και
δισταγμών. 
Θα ήθελα τέλος,  να ευχαριστήσω τους δημό-
τες και τους δημοτικούς συμβούλους καθώς
και το Ν/Σ Αμαλία Φλέμιγκ που μέχρι σήμερα
βοηθούν σε κάθε εθελοντική αιμοδοσία. Είναι
άξιοι πολλών επαίνων». 

Αιμοδοσία στο ΚορωπίΗ Παιανία βραβεύει τους

εθελοντές αιμοδότες

Εκδήλωση βράβευσης εθελοντών οργανώνει ο Δήμος

Παιανίας στις 25 Μαΐου στις 11 το πρωί στο Μουσείο

Βορρέ, θέλοντας να τιμήσει τους εθελοντές που ξεπέ-

ρασαν κάθε προηγούμενο στις τρεις αιμοδοσίες που

πραγματοποίησε ο Δήμος.

Στόχος της εκδήλωσης, η τιμή σ’ αυτούς που χάρη στη

δική τους προσπάθεια πολλοί συνάνθρωποί τους κέρδι-

σαν τη μάχη

για τη ζωή και παράλληλα να ενθαρρύνει και άλλους πο-

λίτες να ακολουθήσουν το παράδειγμα των εθελοντών.
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Ο Σύλλογος Μικρασιατών  Ανατ.

Αττικής, σε συνεργασία με το

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

Αγίας Παρασκευής, πραγματο-

ποίησε εκδήλωση (16/5) με θέμα:

«Η κοινωνία της Σμύρνης πριν

την καταστροφή»

Δίνοντας τον καλλίτερο εαυτό

του, ο Σύλλογος πέτυχε να γεμί-

σει το θέατρο του Αμερικανικού

Κολλεγίου. Με βαθύ Μικρασιάτι-

κο συναίσθημα, με πολύ μεράκι

αλλά και αντίστοιχο κόπο, ανέ-

δειξε τον Πολιτισμό της Σμύρνης

ξεκινώντας από τη Σμύρνη των

Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρό-

νων και καταλήγοντας  στη Σμύρ-

νη μέχρι την καταστροφή.

Παρουσίασε τον τρόπο ζωής των

Σμυρναίων, ανέφερε μνήμες και

ακούστηκαν σημαντικές πληρο-

φορίες για την μουσική της Σμύρ-

νης και τα τραγούδια της, από

τον διακεκριμένο Μουσικολόγο

και υπεύθυνο του Κέντρου Μι-

κρασιατικών Σπουδών  καθηγητή

Μάρκο Δραγούμη.

Τραγούδησαν όλοι μαζί με τη χο-

ρωδία της Εστίας Νέας Σμύρνης

παλιά αξέχαστα τραγούδια, που

εξυμνούν την ομορφιά και μιλούν

με πάθος για την Σμυρνιοπούλα,

ενώ παρουσίασαν ένα φωτογρα-

φικό υλικό που συγκλόνισε.

Τέλος, το Λύκειο των Ελληνίδων

της Αγίας Παρασκευής εντυπω-

σίασε δείχνοντας την  εξέλιξη

μετά το 1922 στην Ελλάδα.

* Ο Σύλλογος Μικρασιατών

Ανατ. Αττικής είναι μέλος της

Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σω-

ματείων Ελλάδος. Το τηλέφωνό

τους είναι 210-6519501-ΚΙΝ.

6974987890

“Η κοινωνία της Σμύρνης πριν

την καταστροφή”

Μια εξαιρετική παρουσία είχε ο Λαογραφικός Ομιλος Βάρης “Σεμέλη” το Σάββατο 10/5
στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΙΩΝΙΑ" του Δήμου Βούλας, αφού το θέατρο
της Βάρης ήταν πολύ μικρό για να τους χωρέσει.
Θέμα της εκδήλωσης ήταν "Μαθήματα Παράδοσης", και πράγματι έδωσαν μαθήματα
παράδοσης από όλες τις ηλικίες, με τους ωραίους παραδοσιακούς χορούς και τις εκλε-
κτές φορεσιές.

Λαογραφικός Ομιλος Βάρης “Σεμέλη”

Την Κυριακή 18 Μαΐου, ο Δήμος Κερατέας, το Πολιτιστικό Κέ-

ντρο του, η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και ο Σύνδεσμος

«ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» της πόλης παρουσίασαν το CD “Έντεχνα Τρα-

γούδια” του τενόρου Κώστα Μυλωνά (Κερατέα 1885 – Λονδίνο

1949).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

που την παρακολούθησε πολύς

κόσμος από την Κερατέα, στην

αίθουσα του Πολιτιστικού Κέ-

ντρου, περιείχε τραγούδια από

το CD που άλλοτε ενθουσίασαν

και άλλοτε συγκίνησαν το κοινό

και σύντομους χαιρετισμούς και

ομιλίες…

“Θα σταθούμε στη γη που μας

γέννησε 

με την μνήμην εκείνων που διά-

βηκαν

την αγάπη για κείνους που θα

’ρθούνε…”

Με αυτούς τους στίχους έκλεισε

την ομιλία του ο Δήμαρχος Κερα-

τέας Σταύρος Ιατρού, ενώ δεν

παρέλειψε να τονίσει ότι η ψυχωμένη φωνή του συμπατριώτη

μας τενόρου Κώστα Μυλωνά ακόμη και σήμερα μάς ενθαρρύνει

στον δίκαιο αγώνα των κατοίκων της πόλης κατά του ΧΥΤΑ στον

αρχαιολογικό χώρο του Οβριοκάστρου.

Ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής τόνισε ότι στην Κερατέα βλέπει

ιδιαίτερη όρεξη για πολιτισμό και ανταποκρίνεται τόσο σε εκδό-

σεις βιβλίων και CD όσο και σε υποδομές, αναφερόμενος στο

κτίριο Δροσόπουλου που θα παραδοθεί σύντομα.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» Σταμάτης Παπα-

θανασίου ευχαρίστησε τον συλλέκτη τραγουδιών Στάθη Αρφά-

νη, επισημαίνοντας ότι η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ  μαζί με το Δήμο Κερα-

τέας θα τιμήσει κι άλλους Κερατιώτες, όπως τον συνθέτη Δημή-

τρη Νικολάου που φέτος έφυ-

γε από κοντά μας με συναυλία

– αφιέρωμα.

Ο Γιώργος Πολυζωΐδης (συλ-

λέκτης όπερας) στην συνέχεια

αναφέρθηκε εκτενέστερα στο

έργο και την ζωή του Κώστα

Μυλωνά, ενώ ο εκπρόσωπος

του Ιστορικού Λαογραφικού

Αρχείου του Δήμου Κερατέας

Γρηγόρης Οικονομίδης διάβα-

σε πρωτοσέλιδο άρθρο του

«Έθνους» τον Δεκέμβριο του

1919 από συναυλία ξεκίνημα

του τενόρου στην Αθήνα.

Τέλος ο Χαρ. Νικολάου θυμή-

θηκε την πρώτη εκδήλωση για

τον Κώστα Μυλωνλα με γραμ-

μόφωνο το 1958 από τον Φυ-

σιολατρικό Όμιλο “ Ο ΠΑΝ” με την παρουσία του αδελφού του

Αντώνη Μυλωνά.

Τους συντελεστές του CD ευχαρίστησε και ο εγγονός του τενό-

ρου στον επίλογο της εκδήλωσης Αντώνης Μυλωνάς.

Ακούστηκαν 11 από τα 26 τραγούδια του CD, το οποίο διατίθε-

ται στο κοινό από τον Σύνδεσμο Πνευματικής και Κοινωνικής

Δραστηριότητας Κερατέας «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ».

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ
Ο Γιάννης και η Ανθούλα Παπαδοπούλου, πιανίστες, με τη συ-

νεργασία του συλλόγου «Φίλων της μουσικής Ραφήνας»,

προσέφεραν ένα μοναδικό σεμινάριο μουσικής, στα παιδιά

της βιωματικής εκπαίδευσης του Πνευματικού Πολιτιστικού

Κέντρου Ραφήνας. Η εκδήλωση έγινε στο Ωδείο Μακτζώρτζ

με τη συνεργασία του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής Ρα-

φήνας, υπό την  εποπτεία τής παιδαγωγού κι εμψυχώτριας

Τασούλας Δημοπούλου. Κύριος ομιλητής ήταν ο πρόεδρος

του Π.Π.Κ. Ραφήνας Δ.Σ. Βαγγέλης Μαυρουδής, ο οποίος εί-

πε ότι η ιδέα του δημάρχου Α. Κεχαγιόγλου, που έγινε ομό-

φωνα αποδεκτή, να ονομάσει το ’08 Έτος Παιδιού, υλοποιεί-

ται με ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης (πολιτιστικές εκδη-

λώσεις και επιστημονικές ημερίδες).

Ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής θα συνεχίσει τα Μουσικά

Σεμινάρια για τα παιδιά της Ραφήνας στις 30 Μαΐου, τις 2 και

3 Ιουνίου. Με τη βοήθεια του Δήμου, θα παρουσιάσει στους

μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων και των τριών δημοτι-

κών σχολείων της πόλης, το πρόγραμμα αυτό, προσαρμοσμέ-

νο στην ηλικία των μαθητών από τους δύο μουσικοπαιδαγω-

γούς.                                                    Αγγελική Ραγκούση

Οι μικροί μαθητές εντυπωσίασαν, ιδιαίτερη έκπληξη ωστόσο ήταν η ερμη-
νεία στο πιάνο δυο κομματιών του Μπετόβεν και του Ντβόρζακ από δύο
λιλιπούτειους καλλιτέχνες, το Δήμο και τη Θεοδώρα Στασινοπούλου.

«ΕΝΤΕΧΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ» 
Του Τενόρου Κώστα Μυλωνά στην Κερατέα
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Ολη η Παλλήνη το περασμένο

Σάββατο, όδευε στο Μουσικό

Γυμνάσιο-Λύκειο ανταποκρινό-

μενη στο κάλεσμα του Δήμου

και του Πνευματικού του Κέ-

ντρου, που είχαν την πρωτο-

βουλία να οργανώσουν συναυ-

λία αφιερωμένη στο  Μίκη Θεο-

δωράκη.

Η ανεπανάληπτη ερμηνεία της

Μαρίας Φαραντούρη και των

συνεργατών της, αλλά και η

εξαιρετική διοργάνωση, έδω-

σαν ένα εξαίρετο αποτέλεσμα.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με τη

Χορωδία και την Ορχήστρα του

Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου

Παλλήνης, που ερμήνευσαν

τραγούδια του μουσικοσυνθέτη,

όσο και του Χορευτικού Τμήμα-

τος του Πνευματικού Κέντρου,

που χόρεψε ένα απάνθισμα της

μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη,

ενώ παράλληλα  με slides πα-

ρουσίαζαν αποσπάσματα από

τη ζωή και το έργο του μουσικο-

συνθέτη. Συγχρόνως δε στο χώ-

ρο έκανε αισθητή την παρουσία

του το Εργαστήριο Εικαστικών

Τεχνών με έκθεση ζωγραφικής,

εμπνευσμένη από το έργο και

την προσωπικότητα του Μίκη

Θεοδωράκη.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον

χαιρετισμό της προέδρου του

Πνευματικού Κέντρου Καίτης

Γκόνου-Πετράκη, η οποία ανα-

φέρθηκε  στην προσωπικότητα

και την προσφορά του Μίκη Θε-

οδωράκη.

Απόσπασμα από το Άξιον Εστί

του Οδυσσέα Ελύτη διάβασε η

Βίκυ Παπανικολάου, μέλος του

Δ.Σ. Εξωραϊστικού και Πολιτι-

στικού Συλλόγου Πανοράμα-

τος, που ήταν συνδιοργανωτής. 

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος

Παλλήνης  Σπύρος Κωνστα-

ντάς, εξήρε την προσφορά του

Μίκη Θεοδωράκη στον ελληνικό

πολιτισμό και την προσωπικότη-

τα και το ταλέντο της Μαρίας

Φαραντούρη.  Μίλησε για την

σημασία που δίνει ο Δήμος και η

Δημοτική Αρχή στον Πολιτισμό

και ιδιαίτερα στην προσπάθεια

να γίνει ο δημότης πρωταγωνι-

στής κάθε δημιουργικής έκφρα-

σης στην καθημερινότητά του.

Υποσχέθηκε τη συνέχιση των

προσπαθειών του για αναβάθμι-

ση του Πολιτισμού στην Παλλή-

νη, με τη διοργάνωση και άλλων

σημαντικών εκδηλώσεων, αλλά

και μέσω της λειτουργίας και

της σπουδαίας δουλειάς που γί-

νεται από τα τμήματα του Πνευ-

ματικού Κέντρου του Δήμου

Παλλήνης.

Στην εκδήλωση ανάμεσα σε άλ-

λους παρευρέθηκαν, ο υφυ-

πουργός Ανάπτυξης Γ. Βλάχος,

οι βουλευτές Θ. Μπούρας, Ν.

Καντερές, Θ. Λεβέντης, πολι-

τευτές, Δήμαρχοι γειτονικών

πόλεων, Νομαρχιακοί και Δημο-

τικοί Σύμβουλοι κ.ά.

Ενα καλαίσθητο έντυπο-πρό-

γραμμα ολοκλήρωνε την άρτια

διοργάνωση της εκδήλωσης με

στοιχεία και αρχειακό φωτογρα-

φικό υλικό από τη ζωή και το έρ-

γο του Μίκη Θεοδωράκη και της

Μαρίας Φαραντούρη, αλλά και

με πληροφοριακό υλικό και των

άλλων συμμετεχόντων.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι  εται-

ρίες Euromedia, Φίλλιπος Νάκας, Ερ-

μής Security, ενώ χορηγός επικοινω-

νίας ήταν το 2o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της

Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Σύσσωμη η Παλλήνη στη συναυλία για το

Μίκη Θεοδωράκη

Η Χορωδία και η Ορχήστρα του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Παλλήνης,
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.

Ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα, από τον κόσμο που προσέτρεξε να ακούσει την
ταλαντούχα Μαρία Φαραντούρη να τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Δήμαρχος χαιρετίζει την εκδήλωση.

Με βασικό σύνθημα «αποτύπωσε την αγάπη σου

έμπρακτα», οι Παλληνιώτες απέδειξαν την αγά-

πη τους για τον συνάνθρωπο, με την ενεργό συμ-

μετοχή τους στην εθελοντική αιμοδοσία που

διοργάνωσε ο Δήμος Παλλήνης στα δημοτικά ια-

τρεία της πόλης. 

Γύρω  στα διακόσια άτομα προσήλθαν να δώ-

σουν αίμα, αλλά μετά τον ιατρικό έλεγχο, κρίθη-

καν κατάλληλα τα 90, νούμερο που ξεπερνάει τις

προσδοκίες!

Παράλληλα η δυσάρεστη είδηση για το κοριτσά-

κι στην Παλλήνη, τεσσάρων ετών, που πάσχει

από λευχαιμία και χρειάζεται άμεσα αιμοπετά-

λια, κινητοποίησε ακόμα περισσότερο τους Παλ-

ληνιώτες, που έσπευσαν να δηλώσουν -με τη

συμμετοχή τους στην αιμοδοσία- την αλληλεγ-

γύη τους και τη συμπαράστασή τους στην οικο-

γένεια που αντιμετωπίζει αυτό το σοβαρό πρό-

βλημα υγείας.

Ήδη με την ποσότητα των αιμοπεταλίων που συ-

γκεντρώθηκε, θα ξεκινήσει η πρώτη φάση θερα-

πείας της τετράχρονης ενώ θα υπάρξει περαιτέ-

ρω προσπάθεια από τον Δήμο για να συνεχιστεί

η συγκέντρωση της αναγκαίας ποσότητας.

Με φυλλάδια, αφίσες και επιστολές που απευ-

θύνθηκαν οι διοργανωτές (τα Δημοτικά Ιατρεία

και το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής)  καθώς και

μέσω από τους λογαριασμούς του νερού ευαι-

σθητοποίησαν τους κατοίκους.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς, σε δήλωσή

του αναφέρει ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια να

ευαισθητοποιηθεί ακόμα περισσότερο κάθε δη-

μότης, κάθε φορέας και σύλλογος, έτσι ώστε να

μπορεί η Δημοτική Τράπεζα Αίματος να προσφέ-

ρει άμεσα βοήθεια –όταν χρειαστεί- στους συν-

δημότες μας.

Η ενημέρωση έφερε τη συμμετοχή στην Αιμοδοσία Παλλήνης

Ο πρ. Αντιδήμαρχος Γ. Πολίτης προσφέρει αίμα
υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου και γιατρού
Αουαντάλλα Μαχμούντ.
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Πολεοδομική

Υπηρεσία 

Μαρκοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Πολεοδομική

Υπηρεσία Μαρκοπού-

λου ανακοινώνεται ότι

ανεστάλη η προγραμ-

ματισμένη για την 22α

Μαΐου κατεδάφιση της

αυθαίρετης κατασκευ-

ής κεραίας κινητής τη-

λεφωνίας της εταιρίας

COSMOTE Α.Ε. στο

επί της οδού Αθηνάς

κτήριο του ΟΤΕ στην

Κοινότητα Σαρωνίδας,

μετά από προσωρινή

διαταγή της Προέδρου

του Α’ Τμήματος του

Διοικητικού Εφετείου

Αθηνών.
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθ. Πρακτικού 7ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Απόφασης 95/2008

ΘΕΜΑ 13ο: «Περί ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 26 Ν.3649/2008»

Στο Κορωπί σήμερα την 21η του Μήνα Απριλίου του έτους 2008, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 20:30μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, συνήλθε

σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κρωπίας, μετά από

την με αριθ. Πρωτ: 6597/17-4-2008 έγγραφο – πρόσκληση του κ. Προέ-

δρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ. Κώδικας) και επιδόθηκε σε κάθε

ένα Δημοτικό Συμβούλιο εμπρόθεσμα (προ 5 ημερών) με απόδειξη, κατά το

οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Σύμβουλοι.

1. Αναστάσιος Χρήστου, Πρόεδρος 2. Ντούνης Ανδρέας, Αντιπρόεδρος 3.

Σεραφείμ Κόλλιας 4. Ιωάννης Γκίκας (Τσάκωνας) 5. Χατζή – Γρίβα Σοφία 6.

Κων/νος Παπαμιχάλης 7. Ελένη Τσεβά – Γκιόκα 8. Αντώνιος Ντούνης 9.

Μαρία Γκίκα 10. Γεωργία Γιανίτσα – Κόγκα 11) Ελένη Ταξίδη – Καλτου-

ρουμίδη 12. Παναγιώτης Τσούκας 13. Δημήτριος Κιούσης 14. Γρινεζάκης

Εμμανουήλ 15. Γεώργιος Σπέλλας 16. Κων/νος Δήμου 17. Λάμπρου Σωτή-

ριος 18. Αντώνιος Κορωνιάς.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμ-

βουλοι: 1) Μεγαγιάννης Χρήστος, 2) Γκίκας Ιωάννης του Γ. (Μουστάκιας)

3) Γεώργιος Γκίκας.

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Β.

Αθανασόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον επί συνόλου

αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 21 παρευρίσκονται 18, το Δημοτικό Συμ-

βούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 13ου θέματος, το οποίο αναφερόταν και

στη νόμιμα κοινοποιηθείσα πρόσκληση και ημερήσια διάταξη. Επί του θέ-

ματος τούτου ο κ. Πρόεδρος ανέπτυξε στο Συμβούλιο τα εξής: Κύριοι Σύμ-

βουλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3649/2008 (τέυχος

39Α /3-3-08) με τίτλο «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατά-

ξεις» (σε συνδυασμό με τους Ν. 3074/2002 και 3345/2205), τα Δημοτικά

Συμβούλια από την έναρξη της ισχύος του παρόντα νόμου (ήτοι από

3/3/2008) και εντός διμήνου,

μπορούν να εκδώσουν σχετική

απόφαση με την οποία να κα-

θορίζουν:

1. Αποκλειστική προθεσμία

υποβολής δηλώσεων και αιτή-

σεων προς υπαγωγή στη ρύθμι-

ση οφειλών (χωρίς πρόστιμα ή

προσαυξήσεις) προς τους Δή-

μους βάσει των ανωτέρω δια-

τάξεων.

Η προθεσμία υπαγωγής των

οφειλών στη ρύθμιση δεν μπο-

ρεί να υπερβαίνει τους (2) μή-

νες από την έκδοση της από-

φασης.

2. Αριθμό μηνιαίων δόσεων

εξόφλησης των οφειλών ο

οποίος δεν μπορεί να είναι με-

γαλύτερος των (24) είκοσι τεσ-

σάρων και κάθε μια δόση δεν

μπορεί να είναι μικρότερη των

εκατόν πενήντα (150) €.

Οι υπαγόμενες στη ρύθμιση

οφειλές είναι:

1. Φορολογικές διαφορές με-

ταξύ Δήμων και φορολογουμέ-

νων ανεξάρτητα από τη χρονι-

κή περίοδο στην οποία αφο-

ρούν, για τις οποίες ασκήθηκαν

ενώπιον των διοικητικών πρω-

τοδικείων προσφυγές και οι

οποίες εκκρεμούν κατά τη δη-

μοσίευση του νόμου (ήτοι μέ-

χρι 3/3/2008)

2. Οφειλές του τέλους επί των

ακαθαρίστων εσόδων εστιατο-

ρίων, κέντρων διασκέδασης

κλπ.

3. Οφειλές από τέλη χρήσης

κοινόχρηστων χώρων, πρόστι-

μα κλπ.

4. Οφειλές από Δημοτικά τέλη,

φόρους και εισφορές καθώς

και πρόστιμα του Κ.Ο.Κ.

Προϋπόθεση υπαγωγής των

ανωτέρω οφειλών στις ευεργε-

τικές ρυθμίσεις του Νόμου αυ-

τού είναι ότι οι οφειλές αυτές

βεβαιωμένες ή μη, να υφίστα-

νται μέχρι τη δημοσίευσή του,

ήτοι μέχρι 3/3/2008.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις ορίζουν

ότι:

1. Η πρώτη δόση είναι κατα-

βλητέα κατά το χρόνο υποβο-

λής της αίτησης (και της δήλω-

σης) υπαγωγής στη ρύθμιση, οι

δε υπόλοιπες μέχρι την τελευ-

ταία εργάσιμη ημέρα του αντί-

στοιχου μήνα.

2. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής, εντός της προθεσμίας

της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση 10%.

Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχώς μηνιαίων δόσεων επιφέρει

απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και συνεπάγεται υποχρέωση

του οφειλέτη προς καταβολή του υπολοίπου ποσού, όπως είχε αρχικά βε-

βαιωθεί. 

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις αυτές επαναφέρονται σε ισχύ για 4 μήνες

από τη δημοσίευση του Νόμου αυτού.

Βάσει λοιπόν τα παραπάνω πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει:

1. Την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και αιτήσεων προς υπαγωγή

των οφειλών βεβαιωμένων ή μη (χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις) στις

ρυθμίσεις του Νόμου, η οποία προτείνεται να είναι ένα δίμηνο από τη λή-

ψη της παρούσας απόφασης. 

2. Τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων εξόφλησης των οφειλών, ο οποίος

προτείνεται κατ’ ανώτατο όριο να οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) με πε-

ριορισμό ότι η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενή-

ντα (150) €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογι-

κή συζήτηση, 

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Καθορίζει την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και αιτήσεων προς

υπαγωγή των οφειλών στις ρυθμίσεις του νόμου, σε ένα δίμηνο από τη λή-

ψη της παρούσης απόφασης.

2. Καθορίζει τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων εξόφλησης των οφειλών, ο

οποίος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 24 (είκοσι τέσσερις) με περιορισμό ότι η

κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150€ (εκατόν πενήντα €).

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Χρήστου Ντούνης Ανδρέας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί, 16/5/08

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 4686

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ.Δ/νση: Κύπρου 62

Πληροφορίες: Α.Μεθενίτη - Τηλέφωνο: 210-6626689

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου, προκηρύσσει επα-

ναληπτικό δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό για την ευρύτερη συμμε-

τοχή σ’ αυτόν με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη

τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάδειξη συνεργείου

καθαρισμού των κάτωθι κτιρίων:

1. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κορωπίου 1.072 τ.μ.

2. Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μαρκοπούλου 1.062,50 τ.μ.

3. Τοπικό Ιατρείο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Παιανία 386 τ.μ.

4. Ιατρεία ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Γλ. Νερών 164 τ.μ.
–––––––––––––––

2.684,50 τ.μ.

Η σύμβαση θα ισχύει για έξι μήνες με μονομερές δικαίωμα του ΙΚΑ

για εξάμηνη παράταση και στην περίπτωση που ο διαγωνισμός που

θα διενεργηθεί σε κεντρικό επίπεδο από την Διοίκηση του ΙΚΑ απο-

δώσει νωρίτερα, αυτή θα διακόπτεται αυτόματα. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 24.804,78 €, συμπεριλαμβανομέ-

νου του ΦΠΑ, για έξι μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου την

30/5/08 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12μ. στον τρίτο όροφο του κτι-

ρίου (Κύπρου 62, Κορωπί).

Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία

και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Ειρ. Παπαθανασίου 
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Παραγωγική και

ανταγωνιστική

γεωργία 
δενδρύλλία ροδιάς

Ο υφυπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων

Κωνσταντίνος Κιλτίδης

εγκαινίασε τη λειτουργία

της ιδιωτικής μονάδας πολ-

λαπλασιαστικού υλικού δεν-

δρυλλίων ροδιάς Agronet

E.E. στο Δυτικό  Πέλλας.

Σε σύντομο χαιρετισμό του

ο Κ. Κιλτίδης συνεχάρη τον

ιδιοκτήτη της νέας σύγχρο-

νης μονάδας  Στέφανο Κα-

σίδη για το όλο εγχείρημα,

ενώ τόνισε ότι το ρόδι,

προϊόν που έχει συνδεθεί

διαχρονικά με τη γονιμότη-

τα και την καλή τύχη, συνι-

στά μια προσοδοφόρα εναλ-

λακτική καλλιέργεια που

ανοίγει νέους δρόμους στην

αγροτική μας οικονομία.

«Η ηγεσία του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης &

Τροφίμων είναι αποφασι-

σμένη να ενθαρρύνει πρω-

τοβουλίες του αγροτικού

κόσμου που εδράζονται

στην παραγωγή και στην αύ-

ξηση του αγροτικού εισοδή-

ματος και να στηρίξει κάθε

προσπάθειά τους» δήλωσε

ο υφυπουργός. «Το απέδει-

ξε εμπράκτως με την ανα-

γνώριση της Ομάδας  Παρα-

γωγών “Το Ρόδι” Γουμένισ-

σας  Κιλκίς και  την έγκριση

του Σχεδίου Βελτίωσης για

την καλλιέργεια ροδιού, συ-

νολικού ύψους 2,9 εκατ. ευ-

ρώ βάσει του οποίου προ-

βλέπεται η ανάπτυξη της

καλλιέργειας σε 2.000

στρέμματα στην ευρύτερη

περιοχή Κιλκίς - Πέλλας μέ-

σα στα επόμενα πέντε έτη.

Σε ότι αφορά τη διάθεση της

παραγωγής, είναι διασφαλι-

σμένη με τη συμβολαιακή

γεωργία».

«Το δικό μας όραμα» σημεί-

ωσε τέλος ο Υφυπουργός

«είναι  μια παραγωγική και

ανταγωνιστική γεωργία,  και

στο πλαίσιο αυτό, στόχος

μας είναι να δημιουργήσου-

με σε τούτο τον τόπο δάση

ροδιάς και σε περιοχές με

μεγαλύτερο υψόμετρο δάση

καστανιάς».
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ -  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Την εφαρμογή του κα-

νόνα των τριών υπο-

γραφών στις διοικητι-

κές πράξεις των Δήμων

και των Νομαρχιών, ζη-

τά με εγκύκλιο που

απέστειλε στις Περιφέ-

ρειες της χώρας ο υφυ-

πουργός Εσωτερικών

Θανάσης Νάκος.

Σύμφωνα με την εγκύ-

κλιο, η μείωση των υπο-

γραφών θα επιτευχτεί

με τη μεταβίβαση αρμο-

διοτήτων και με την

εξουσιοδότηση της

υπογραφής «με εντο-
λή» από νομάρχες, δη-
μάρχους και προέδρους
Κοινοτήτων σε διοικητι-
κά όργανα κατώτερης
βαθμίδας, «για την επί-
τευξη της ευελιξίας και
της ταχύτερης διεκπε-
ραίωσης των διοικητι-
κών ενεργειών». 

Ο υφυπουργός Εσωτε-

ρικών με αφορμή 

τη συγκεκριμένη εγκύ-

κλιο δήλωσε: «Μειώ-
νουμε τις υπογραφές,
περιορίζουμε τη γρα-
φειοκρατία, απαλλάσ-
σουμε τους πολίτες
από δαιδαλώδεις διαδι-
κασίες στις συναλλαγές
τους με τους Δήμους
και τις Νομαρχίες.

Στο υπουργείο Εσωτε-
ρικών υλοποιούμε τη
δέσμευσή μας για ένα
κράτος περισσότερο φι-
λικό, περισσότερο απο-
τελεσματικό, περισσό-
τερο ανθρώπινο. Ένα
κράτος που υπηρετεί
και δεν δυναστεύει τον
πολίτη. Το είπαμε, το
κάνουμε».

3 υπογραφές 

στις διοικητι-

κές πράξεις

των Δήμων
ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη 

Πληροφορίες: Μάρκου Δ., Βα-

λέτα Κ., Τηλ. 210-9673308,

210-8963636, FAX:210-

8963627

Βουλιαγμένη 19/5/2008

Αρ. Πρωτ: 3828

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 10 ΤΟ-

ΝΩΝ ΜΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ

(ΑΡΠΑΓΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι-

σμό  με σφραγισμένες και με

κριτήριο κατακύρωσης την συμ-

φερότερη από τεχνο-οικονιμική

άποψη  προσφορά για την προ-

μήθεια: «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΦΟΡ-

ΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-

ΤΑΣ (10 ΤΟΝΩΝ)»ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(συνολικός προϋπολογισμός

140.000.00 ευρώ-συμπεριλαμ-

βανομένου Φ.Π.Α.) 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα

με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,

του Ν. 2386/95 και του Ν.

3463/06, την με αρ. πρωτ

3717/14.05.08 σχετική Διακή-

ρυξη και την Τεχνική Μελέτη με

α/α 39/08.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί

στο δημοτικό κατάστημα Αφρο-

δίτης 2, Βουλιαγμένη, την Τε-

τάρτη 18 Ιουνίου 2008 και ώρα

12.30 π.μ. κατά την οποία λήγει

η προθεσμία παραλαβής των

προσφορών και αρχίζει η διαδι-

κασία αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμε-

τοχής ανέρχεται στο 5% επί

του προϋπολογισμού της δαπά-

νης ήτοι ποσό 5.000,00 ευρώ.

Αντίγραφα  της σχετικής διακή-

ρυξης και πληροφορίες για το

διαγωνισμό παρέχονται από το

Γρ. Προμηθειών του Δήμου

Βουλιαγμένης καθημερινά Δευ-

τέρα έως Πέμπτη 08.30 –13.00

και Παρασκευή 8.30-12.30, τηλ

210 8963636, 210 9673308.

Ο Δήμαρχος

Γρ. Κασιδόκωστας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ        ΚΟΡΩΠΙ

22/4/08

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση Αττικής 12  Κορωπί

Fax: 210-6624963

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ. Αριθ.95/2008 απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου μας απο-

φασίστηκε ομόφωνα η προθεσμία

υποβολής δηλώσεων και αιτήσεων

(από 22/4/2008 έως και 20/6/2008)

προς υπαγωγή των οφειλών (βεβαι-

ωμένων ή μη) των φορολογουμένων

του Δήμου μας στις ρυθμίσεις του

Ν.3649/08 αρ. 26 και τον αριθμό των

μηνιαίων δόσεων εξόφλησης των

οφειλών (χωρίς πρόστιμα ή προσαυ-

ξήσεις και με έκπτωση 10% σε περί-

πτωση καταβολής ολόκληρου του

ποσού της οφειλής).

Οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφει-

λές είναι:

1. Φορολογικές διαφορές μεταξύ

Δήμων και φορολογουμένων για

τις οποίες ασκήθηκαν προσφυ-

γές ενώπιον διοικητικών πρωτο-

δικείων και οι οποίες εκκρεμούν

κατά τη δημοσίευση του Νόμου.

2.  Οφειλές του τέλους 2% ή 5% επί

των ακαθαρίστων εσόδων εστιατο-

ρίων, κέντρων διασκέδασης κλπ.

3. Οφειλές από τέλη ύδρευσης,

χρήσης κοινοχρήστων χώρων,

διαφήμισης, πρόστιμα, κλπ.

4. Οφειλές από δημοτικά τέλη, φό-

ρους και εισφορές καθώς και

πρόστιμα του Κ.Ο.Κ.

Ειδικά για τα τέλη καθαριότητας και

ηλεκτροφωτισμού καλούνται οι

ιδιοκτήτες οικιών και καταστημάτων

να δηλώσουν τα νέα τετραγωνικά

μέτρα αυτών, προκειμένου να κατα-

γραφούν τυχόν αυξήσεις ή επεκτά-

σεις στην επιφάνεια τους για την

ανάλογη χρέωση χωρίς προσαύξη-

ση και έκπτωση 10% σε περίπτωση

καταβολής ολόκληρου του ποσού

οφειλής βάσει του ανωτέρω Νόμου.

Όσοι δεν καταθέσουν δήλωση μέχρι

την 20/6/2008 θα χρεωθούν ανάλο-

γα και χωρίς τα ευεργετήματα του

Νόμου.

Στην καταβολή των δημοτικών τε-

λών καθαριότητας και φωτισμού

υπόκεινται όλοι οι ηλεκτροδοτούμε-

νοι ή μη χώροι, τα υπόγεια και η μη

στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι.

Για την υποβολή της δήλωσης να

έχετε μαζί σας ένα πρόσφατο λογα-

ριασμό της ΔΕΗ. 

Για περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέ-

φωνα του Δήμου: 210-6626294 και

210-6628403

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΚΥΡΙΑΚΗ 25, ΤΕΤΑΡΤΗ 28 & ΣΑΒΒΑΤΟ 31/5

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Λαζαράκη 8, ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.:  210 9681760 & 6936 727278

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

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

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

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  208  (1ος οροφος)  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

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

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ)

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
Specialist 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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY ZHTEI άτομα εμφανίσιμα από

25-30 ετών, περιοχές Γλυφάδα, Βουλιαγμένη. Προ-

ϋπηρεσία, γνώσεις αγγλικής θα ληφθούν υπόψιν.

Μισθός - ΙΚΑ. Τηλέφωνο: 210 6998860.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικών Εν-

δυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΙΚΙΑ 20-40

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

ΦΑΞ: 210-9622313 ή με • e-mail: pmisthou@bluepoint.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Τα εστιατόριo

McDonald’s  Βάρης

ΖΗΤΑ νέους/νέες για θέσεις Προσωπικού Εστιατορίων

μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Οι υποψήφιοι θα εκπαι-

δευτούν σε όλες τις θέσεις παραγωγής/λειτουργίας και θα

επανδρώσουν ανάλογες θέσεις στο εστιατόριο.

Η αναρρίχηση σε καλύτερες θέσεις εξαρτάται από την αποτε-

λεσματικότητα των νέων εργαζομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση ή

βιογραφικό σημείωμα στο εστιατόριο Π. Παϊζή & Αγ.

Λαύρας 10 (τηλ. 210-8972.246).

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

β) απόφοιτους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, εδικό-

τητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και

συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων με ή

χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υποστήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΖΗΤΕΙ υπάλληλο, κυρία ή δεσποινίδα έως 30 ετών,

με καλή γνώση αγγλικών, για πλήρη απασχόληση.

Πληροφορίες τηλ. 210 9670.954, καθημερινά 10-2.

ΒΟΥΛΑ, ενοικιάζεται υπερυψωμένο ισόγειο

90τ.μ. σε τιρόφορη οικοδομή, φωτεινό διαμπερές,

με κήπο, βεράντες, σε ήσυχη περιοχή. 

Τηλ. 210 8953.066.

Ο  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΧΗΣ του  Ισιδώρου και της Ιου-

λίας, το γένος  Αναγνωστοπούλου, που γεννήθηκε

στην Αθήνα  και  κατοικεί στη Βούλα και η ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΑ ΜΑΛΕΓΚΟΥ του  Βασιλείου και της Ευφροσύ-

νης το γένος Καρρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα και

κατοικεί στη Βούλα,  θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γί-

νει  το Σεπτέμβριο στη Βούλα.

ΓΑΜΟΙ
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Μια πολύ καλά οργανωμένη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα πραγματοποί-

ησε η Διοίκηση του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας σε συνεργασία με το Σύλ-

λογο Φίλων του Νοσοκομείου την περασμένη Κυριακή, με θέμα «Καρκίνος μα-

στού: Μάθε, πρόλαβε, ζήσε θετικά».

Αξιόλογοι ομιλητές μίλησαν, ανέλυσαν και συζήτησαν με τους παρευρισκόμε-

νους το σοβαρό θέμα του καρκίνου του μαστού. “Φυσική και κλινική εξέταση και

πρόληψη” με τον χειρουργό Κρ. Καρασάββα, “Ο ρόλος της απεικόνισης του μα-

στού στην πρώιμη και έγκιαρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού” με την ακτι-

νολόγο Ελ. Λυκάκη Καρατζά, “Εχουμε ένα αντίστοιχο Pap-test για την πρόλη-

ψη του καρκίνου μαστού” με την κυτταρολόγο Κων. Ντάβου-Ζουρδού, και “Αντι-

μετώπιση του καρίνου του μαστού” με την χειρουργό Ευ. Τζωρακοελευθεράκη.

Συντονιστής ήταν ο διοικητής του Ασκληπιείου Ηρακλής Καραγεώργος.

Εγκρίσεις και αναμορφώσεις όλων των νομικών προσώπων του Δήμου

Παλλήνης (ΚΑΠΗ, ΑΟΔΠ, ΠΠΚΠ κλπ.) ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο την

περασμένη Τετάρτη. Η μείζονα πλειοψηφία ζήτησε περισσότερα στοιχεία. 

Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι Δήμοι παρουσιάζουν συνοπτικότατα τα

ποσά στο σύνολο μόνον και τίποτα παραπάνω. Αλλά είναι αυτό διαφάνεια;

«Απολογιστικά στοιχεία αθλητικής

περιόδου 2007-2008»

ζητάει η δημοτική σύμβουλος 

Πόπη Ζηνέλη στην Παλλήνη

Με γραπτή αίτησή της λοιπόν, που κατέθεσε  η δημοτική

σύμβουλος Πόπη Ζηνέλη, ως εκπρόσωπος του συνδυα-

σμού “Παλλήνη μέλλον” και μέλος του ΑΟΔΠ, ζητάει τα απολογιστικά στοι-

χεία της αθλητικής περιόδου 2007-08 «έτσι ώστε να μπορούμε να συμβάλ-
λουμε αποτελεσματικότερα στην βελτίωση και μεγιστοποίηση των προσπα-
θειών που γίνονται στον Αθλητικό Οργανισμό, αλλά και στην εξάλειψη των
αρνητικών στοιχείων, όπως γράφει μεταξύ άλλων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

«Καρκίνος μαστού: 

Μάθε, πρόλαβε, ζήσε θετικά»
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Η αγωνιστική ομάδα του «ΑΣ.ΛΕΥΚΑΡΟΥ»

συμμετείχε στο 7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-

μα JΙU JITSU στο DUO SYSTEM  που έγινε

στο κλειστό Γυμναστήριο Κορωπίου «ΠΑ-

ΠΑΣΙΔΕΡΕΙΟ», (13 Απριλίου),   καθώς και

στο 7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα FIGHTING

στις 3 Μαΐου στο κλειστό Γυμναστήριο του

1ου Δημ. Σχολείου Βάρης.

Οι αθλητές του Λεύκαρου έφεραν καταπλη-

κτικά αποτελέσματα, αναδεικνύοντάς τον

και πάλι πρωταθλητή σύλλογο.

Αναλυτικότερα στο DUO SYSTEM έλαβαν

μέρος τα ζευγάρια:

ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΜΙΧ.-ΤΖΑΝΙΚΙΑΝ ΑΡΑ & ΖΗ-

ΣΗΣ ΠΑΝ.-ΣΕΡΕΠΙΣΙΟΣ ΑΛΕΞ. που κατέλα-

βαν την 1η  θέση

ΠΑΝΑΓΩΤΑΡΑΚΟΣ Δ.-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΥ

Ζ. – ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΧΡ.-ΣΙΩΡΗ ΑΘΗΝΑ και ΖΥ-

ΓΟΥΡΑΣ ΧΡ.-ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΟΡ. κατέλαβαν

την 2η θέση

ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ Μ.-ΚΑΛΙΠΕΤΗΣ ΑΝΤ. μο-

ναδικοί στην κατηγορία τους 

ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. και ΚΑΛΙΠΕΤΗΣ ΑΝΤ. έλα-

βαν την 4η θέση

Στο FIGHTING  έλαβαν μέρος 21 αθλητές

κατακτώντας 12 μετάλλια (6 χρυσά, 2 αργυ-

ρά και 4 χάλκινα). 

Αναλυτικά κατέλαβαν την 1η θέση οι: Πα-

ναγιωταράκου Ζαφ. (Νεάνιδες ,-63 κιλά) -

Μαυρουδάκος Μαρ. (νέοι άνδρες ,-94 κιλά)

- Καλιπέτης Αντ. (έφηβοι,-81 κιλά) - Ζύγου-

ρας Χρ. (παίδες, +66 κιλά)

Λαζανάκης Ορ. (παίδες ,-66 κιλά) και Τζανι-

κιάν Αρά (παίδες, -50 κιλά).

Κατέλαβαν την 2η θέση οι: Παναγιωταρά-

κος Δημ. (νέοι άνδρες ,-77 κιλά) –Μιχαιρί-

νας Μιχ. (παίδες, -45 κιλά) 

Κατέλαβαν την 3η θέση οι: Ζήσης Παν.

(έφηβοι, -55 κιλά)   –  Ζερβός Σπ. (παίδες, -

55 κιλά)  – Σερεπίσιος Αλεξ. (παίδες, -50 κι-

λά) και Τσαριώτης Ιασ. (παίδες, -34 κι-

λά)

Ο “Λεύκαρος” συγχαίρει  όλη την ομάδα και

τον προπονητή Γ. Ζαντιώτη για τα εξαιρετι-

κά αποτελέσματα.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Κα-

ταστατικό του Συλλόγου, κα-

λούνται τα μέλη του σε ετήσια

Τακτική Γενική Συνέλευση την

8/6/08 ημέρα Κυριακή και ώρα

19.00 στση Βούλα, στην αίθου-

σα πολλαπλών χρήσεων του

Δήμου Βούλας (κάτω από γέφυ-

ρα Βουλιαγμένης) για συζήτηση

και λήψη απόφασης επί των κά-

τωθι θεμάτων:

1. Διοικητικός Απολογισμός του

Απερχόμενου Δ.Σ.

2. Οικονομικος απολογισμός.

3. Εγκριση της έκθεσης εξελε-

γκτική επιτροπής.

4.Απαλλαγή του απερχόμενου

Δ.Σ.

5. Εγκριση προϋπολογισμού

2008-09.

6. Εκλογή οργάνων Διοίκησης

(Δ.Σ., αναπληρωματικων με-

λών Δ.Σ., εξελεγκτική Επι-

τροπή και αναπληρωματικών

μελών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει

απαρτία η Γενική Συνέλευση θα

επαναληφθεί την επομένη.

Το ΔΣ. του “Αρη” Βούλας

7ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα DUO- SYSTEM

και FIGHTING

Πρωταθλητής ο Α. Σ. «ΛΕΥΚΑΡΟΣ» Ενα τεράστιο βήμα πρό-

δου πραγματοποίησε το

2007 η ομάδα Επιτραπέ-

ζιας αντισφαίρισης (Πιν-

γκ-Πονγκ) του “Αρη” Βού-

λας.

Βρέθηκε στην 6η θέση

του πίνακα αξιολόγησης

Σωματείων της Ομοσπον-

δίας από την 20ή που βρι-

σκόταν το 2006.

Ο “Αρης” συγκέντρωσε

1288 βαθμούς έναντι 696

του προηγούμενου

έτους, αφού κατάφερε να

διακριθεί στα πρωταθλή-

ματα Ελλάδας.

Στον πίνακα αξιολόγησης

των Σωματείων προηγεί-

ται το ΑΣ ΠΕΡΑ με 2105

βαθμούς και ακολουθούν

ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ με

2060, ο ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ

με 1705, ο ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ με

1674 και ο ΑΟ ΔΑΟ ΤΑΥ-

ΡΟΥ με 1387.

Η 6η θέση  είναι η καλύτε-

ρη που καταλαμβάνει ο

“Αρης” από το 2002 και

μετά ανάμεσα σε 125 Σω-

ματεία που καλλιεργούν

το άθλημα στην Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ πραγματο-

ποιήθκε το περασμένο

Σαββατοκύριακο και η τε-

λική φάση του Πανελλήνι-

ου Πρωταθλήματος Αν-

δρών-γυναικών. Η αθλή-

τρια του “ΑΡΗ”  Κατερίνα

Αντιοπούλου κατέλαβε

την 2η θέση στο μικτό μα-

ζί με τον αθλητή του ΑΟ

ΠΕΡΑ Λαγογιάννη Κ. και

την 3η θέση στο διπλό Γυ-

ναικών με την αθλήτρια

του Ολυμπιακού Νικου-

λάε Λάουρα.

Στην οκτάδα Γυναικών

πλασαρίστηκε η Στάλεβα

και στην οκτάδα Ανδρών

ο Γ. Λιλής.

Στην οκτάδα επίσης πέρα-

σε και η Μαρ. Κρουστάλ-

λη μαζί με τον Κωστόπου-

λο Κων/νο στο μικτό.

6η θέση στην Ελλάδα το Πινγκ-Πονγκ

του Αρη Βούλας!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Η ΕΠΣΑΝΑ ευχαριστεί

θερμά το Δήμο Παλλήνης

για την συνεργασία και τη

φιλοξενία του καθώς και

το Δήμο Αχαρνών που με

τη φιλαρμονική και τα χο-

ρευτικά τους, έλαβαν μέ-

ρος στην εορταστική τελε-

τή των τελικών.

4 Κυριακή 1η Ιουνίου στις

10.00 θα διεξαχθεί σε ου-

δέτερο γήπεδο ο αγώνας

μεταξύ των ομάδων ΠΑΟ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ με το νικητή

του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ ή Παλ-

ληνιακού ή Θησέα Ν. Μά-

κρης.

ΝΕΑ ΤΗΣ
ΕΠΣΑΝΑ
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Πρόγραμμα εορτασμού

Μεγάλη νίκη κατέκτησε η ομάδα Παμπαί-

δων του “Κυανού Αστέρα Βάρης” στο

Πρωτάθλημα Παμπαίδων στο γήπεδο της

Παλλήνης.

Η Ομάδα της Παμπαίδων μετά από μακρο-

χρόνιο αγώνα, ξεκινώντας από τα τέλη

Οκτωβρίου έως και τον Μάιο, έφτασε στο

σημείο να αποκλείσει στα Play-Off την

Ομάδα της ΑΠΟ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ στα

προημιτελικά και την Ομάδα ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ

ΒΑΡΗΣ στα ημιτελικά, φτάνοντας στον Τε-

λικό αντιμέτωπη με την Ομάδα ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ. 

Η νίκη επισφραγίστηκε με το σκορ των 3

γκολ (3-0), όπου οι σκορερ ήταν ο ποδο-

σφαιριστής ΝΤΑΓΚΡΑΣ Δημήτριος (2 γκολ)

και ο ΚΟΤΖΑΪ Ρεβιάλντο (1 γκολ). Η αντί-

παλη ομάδα, παρ’ όλο που στάθηκε αντά-

ξια του τελικού, δεν είχε πολλά περιθώρια

μιας και τα γκολ πέτυχαν στο πρώτο ημί-

χρονο.  

Οι μικροί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές

υπόσχονται πολλά στο μέλλον και η Διοί-

κηση του Συλλόγου είναι υπερήφανη γι’

αυτούς.

Η ομάδα αποτελείται από τους:

Αλειφέρης Αναστάσιος, Αναγνώστου Ανα-

στάσιος, Αραζός Γεώργιος, Βελεσιώτης

Φίλιππος, Δασκαλάκης Γεώργιος, Δημη-

τρόπουλος Εμμανουήλ, Ελέζι Φράνκο, Κε-

χαγιάογλου Δημήτριος, Κοτζάϊ Ρεβιάλντο,

Κοτρώνης Κων/νος, Κυριακούλης Οδυσσέ-

ας, Μαργαρίτου Χαράλαμπος, Μάστορας

Θωμάς, Μιχικιάν Σεβάν, Ντάγκρας Δημή-

τριος, Παπακωνσταντίνου Μπάμπης, Σα-

καρέλος Ιωάννης, Συμενελάκης Αντώνιος 

Φαίνεται πως η Διοίκηση του Ομίλου δυνα-

μικά προχωρεί προς την υλοποίηση των

στόχων που είχε θέσει στην αρχή της χρο-

νιάς. Η προσπάθεια έχει πλέον αποτέλε-

σμα. Δίνοντας έμφαση στις Υποδομές, η

Διοίκηση, εφαρμόζει συγκεκριμένο πλάνο

ανεύρεσης ταλέντων, διατήρησης αυτών

και εξέλιξη τους εντός των ορίων του Συλ-

λόγου. 

Η σπουδαία υποστήριξη, οργάνωση και σω-

στή δουλειά όλων των Στελεχών του Συλ-

λόγου οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. 

––––––––––––––––––––––––––––––

Το Διοικητικό Συμβούλιο του A.O. «ΚΥΑ-
ΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ» συγχαίρει την Ομά-
δα Παμπαίδων του Συλλόγου, καθώς και
τον Προπονητή, κ. Τσολάκη Παναγιώτη, για
την μεγάλη νίκη της κατάκτησης του Πρω-
ταθλήματος ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ.
Επίσης ευχαριστεί τον Έφορο της Ομάδας,
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, όπου όλο αυτό
το χρονικό διάστημα πρόσφερε αμέριστη
βοήθεια στην Ομάδα Παμπαίδων. 

Πρωταθλητές οι Παμπαίδες του Κυανού Αστέρα Βάρης

Με μια σειρά εκδηλώσεων που θα καλύψουν ένα

μήνα περίπου θα γιορτάσει τα 70 του χρόνια ο Ναυ-

τικός Ομιλος Βουλιαγμένης. Αθλητικές διοργανώ-

σεις αλλά και ομιλίες, ιστορία και άλλα, τα οποία

θα δημοσιεύουμε σε τακτά διαστήματα.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΑΘΛΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΤΖΕΛΑΤΕΙΑ 7-8 Ιουνίου

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ ΔΙΑΚΑΚΕΙΑ 15 Ιουνίου

ΠΟΛΟ ΑΓΟΡΙΩΝ ΘΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ (’96-97) 11-13 Ιουλίου

ΠΟΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ, ΘΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (96-97) 11-13 Ιουλίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛ/ΣΗ, ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

ΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ   14  Ιουνίου

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, MASTERS LASER 11-12 Οκτωβρίου

Την Κυριακή 15 Ιουνίου, παράλληλα με τους αγώνες

θαλάσσιου Σκι, θα γίνουν  Ομιλίες (Ιστορία του τμή-

ματος Θαλασσίου Σκι), Βραβεύσεις διακεκριμένων

παλιών αθλητών και προπονητών Θαλασσίου Σκι Στο

εντευκτήριο ΝΟΒ στις 12.00 το πρωί.

Εκλεισε με επιτυχία το Πρωτάθλημα

Ιππικής Δεξιοτεχνίας 2008, την περα-

σμένη Κυριακή στις εγκαταστάσεις

του Ελληνικού Ιππικού Ομίλου. Δύο

αμαζόνες του Ιππικού Ομίλου Βαρυ-

μπόμπης, μία του Ιππικού Ομίλου Ει-

ρήνης και μία του ΙΟ Θέρμης αναδεί-

χθηκαν Πρωταθλήτριες στις τέσσερις

ηλικιακές κατηγορίες. 

Στην Κατηγορία Παίδων η αμαζόνα

του ΙΠΟΕΙΡ με τον Altis Έλενα Ιμιρ-

ζιάδη αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια συ-

γκεντρώνοντας από τα δύο αγωνί-

σματα ποσοστό 64,09%. 

Δεύτερος Πρωταθλητής ήταν ο Γιώρ-

γος Σαρρής Μιχόπουλος με τον

Provincial Broker του ΙΟΚΕΝ με

62,61% και τρίτη Πρωταθλήτρια  η

Λάουρα Μαρτίνη με τον Balans του

ΙΟΑ με ποσοστό 61,87%. 

Στην Κατηγορία Εφήβων η Λία Κου-

δούνη με τον Donnergroll κατάφερε

φέτος να αναδειχθεί Πρωταθλήτρια

με συνολικό ποσοστό 65,78% από τα

τρία αγωνίσματα, στα δύο εκ των

οποίων πήρε τις πρώτες θέσεις. Στο

τελευταίο αγώνισμα freestyle με μου-

σική καλύτερη ήταν η Αναστασία Βε-

ρούτη με το Davidoff, η οποία ήταν

τρίτη Πρωταθλήτρια με ποσοστό

64,38%. Δεύτερη Πρωταθλήτρια ανα-

δείχθηκε η Κέλλη Σκλαβούνου με την

Dynaste του ΙΟΒ με ποσοστό 64,70%.

Κατηγορία Νέων Ιππέων

Για πρώτη φορά αναδείχθηκε φέτος

Πρωταθλήτρια στην Κατηγορία Νέων

Ιππέων. Ο λόγος για την Αλτάνη Εμ-

μανουήλ με τον Nostradamus του IOB

με συνολικό ποσοστό από τα τρία

αγωνίσματα των τριών ημερών,

63,22%. Δεύτερη Πρωταθλήτρια ήταν

η Χαρά Πουλή με τον Wandago 14 του

ΙΟΒΟΠ με ποσοστό 62,27%. 

Στην Κατηγορία Ενηλίκων για δεύτε-

ρη συνεχή χρονιά Πρωταθλήτρια ανα-

δείχθηκε η Κατερίνα Λω με τον

Hamlet που συγκέντρωσε ποσοστό

από τα τρία αγωνίσματα Grand Prix,

65,09%. Δεύτερη Πρωταθλήτρια ήταν

η Κατερίνα Αστερίου με τον Liman

του ΙΟΒ με 62,40% και τρίτη Πρωτα-

θλήτρια η Ελένη Μυράτ με τον Hitrol

του ΕΙΟ με ποσοστό 61,14%.

Σε πανηγυρικό κλίμα διεξήχθη-

σαν στο γήπεδο Παλλήνης οι 5οι

τελικοί αγώνες Παίδων και Πα-

μπαίδων της ΕΠΣΑΝΑ, την περα-

σμένη Κυριακή 18/5.

Στον τελικό των Παμπαίδων συμ-

μετείχαν οι ομάδες Αχιλλέας Κ.

Αχαρνών και ο Κυανούς Αστήρ

Βάρης, που στέφθηκε και νικήτρια

του τελικού με σκορ 0-3.

Στον τελικό Παίδων συμμετείχαν οι

ομάδες Αχαρναϊκός - Νέοι Αθλητές

Ρότσα, όπου νικήτρια ομάδα στέ-

φθηκα ο Α.Ο. Αχαρναϊκός με σκορ

2-1.

Αναδείχθηκαν και οι Πρωταθλητές Ντρεσάζ

(Ιππική δεξιοτεχνία) 2008 

Και η συνέχεια...

Και στους δύο διεθνείς αγώνες θα λά-

βουν μέρος ιππείς και αμαζόνες από

πολλές χώρες καθώς και η Ελλάδα, η

οποία θα συμμετάσχει με μεγάλο αριθ-

μό ιππέων, που θα ξεπερνάει τους 60.

Ανάμεσά τους οι φετινοί Πρωταθλητές

Ενηλίκων, Νέων Ιππέων και Παίδων,

Γιώργος Δημαράς, Σπύρος Κούβελος

και Ευδοξία Σακελλαρίδη, και ακόμη ο

Αλέξανδρος Φουρλής, ο Αυγερινός Λι-

νάρδος, η Ελίνα Δενδρινού κ.α.

Η είσοδος είναι και πάλι ελεύθερη για

το κοινό, ενώ πολλές παράλληλες εκ-

δηλώσεις έχουν ενταχθεί στο πρό-

γραμμα των αγώνων. Στο πλαίσιο του

δεύτερου διεθνή αγώνα, την Κυριακή,

1 Ιουνίου, η Ομοσπονδία θα διοργανώ-

σει έναν αγώνα επίδειξης αμαξοδήγη-

σης εις μνήμη του Δημήτρη Φιλιππίδη,

που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό

ιπποδρόμιο του κέντρου και στο χώρο

προθέρμανσης του cross country με

ώρα έναρξης τη 13.00. 

Και τις τρεις ημέρες οι αγώνες θα αρχί-

ζουν στις 10.00 και θα ολοκληρώνονται

μετά τις 20.00. 

Το Grand Prix θα γίνει την Κυριακή, 25

Μαΐου για το πρώτο διεθνή αγώνα. 
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Συνεδρίασε υπό την προεδρία του

Νομάρχη  Λ. Κουρή το Συντονι-

στικό Νομαρχιακό Όργανο

(Σ.Ν.Ο.)   με βασικό θέμα την ολο-

κλήρωση της προετοιμασίας για

τη νέα αντιπυρική περίοδο, με βά-

ση τα συμπεράσματα της πρώτης

συνεδρίασης του ΣΝΟ τον Απρί-

λιο.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν οι

Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Ν. Καντε-

ρές και Αθ. Μπαλής, ο Περιφερει-

άρχης Αττικής της Πυροσβεστι-

κής υποστράτηγος Γ. Γεροκώ-

στας επικεφαλής στελεχών της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Δι-

ευθυντής Δασών Ανατ. Αττικής

Αν. Καζάζης επικεφαλής των

προϊσταμένων των Δασαρχείων,

ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρι-

σης Πάρνηθας Δημ. Σπαθής, εκ-

πρόσωποι των Αστυνομικών Διευ-

θύνσεων, Δήμαρχοι και Πρόεδροι

Κοινοτήτων και εκπρόσωποι των

44 ΟΤΑ Ανατ. Αττικής καθώς και

εκπρόσωποι των εμπλεκομένων

φορέων (ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Αττι-

κή Οδός κλπ).

Αρχικά, έγινε ενημέρωση τόσο

από πλευράς Νομαρχίας όσο και

από πλευράς των κρατικών υπη-

ρεσιών και των φορέων της πρω-

τοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, για τις

ενέργειες που έχουν γίνει προκει-

μένου να προωθηθούν τα θέματα

αντιπυρικής προστασίας σύμφω-

να με τις αποφάσεις του του

Απριλίου.

Μετά την ενημέρωση και τις το-

ποθετήσεις των εκπροσώπων της

Αυτοδιοίκησης και των υπευθύ-

νων των κρατικών υπηρεσιών

αποφασίστηκε να ζητηθεί άμεσα

από τα αρμόδια Υπουργεία:

•  Η οικονομική ενίσχυση των Δα-

σαρχείων, των Δήμων και Κοινο-

τήτων, ιδίως εκείνων που έχουν

μεγάλες δασικές εκτάσεις στα

όριά τους, καθώς και των εθελο-

ντικών οργανώσεων, προκειμένου

να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα

των αντιπυρικών δράσεων που

έχουν αναλάβει.

•  Η συγκρότηση μικτών περιπό-

λων (Αστυνομία, Στρατός) σε κρί-

σιμες περιοχές όταν ο βαθμός

επικινδυνότητας των καιρικών

φαινομένων είναι 4.

•  Η διασπορά του σχετικού εξο-

πλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων

σε στρατιωτικές μονάδες της πε-

ριοχής, ώστε να είναι δυνατή η

άμεση χρησιμοποίησή του σε πε-

ριπτώσεις πυρκαγιών.

•  Η διεύρυνση του χρόνου απα-

σχόλησης του έκτακτου προσω-

πικού πυροπροστασίας των Δή-

μων και Κοινοτήτων μέχρι 5 μή-

νες αντί των 2 μηνών που ισχύει

σήμερα.

Αιτήματα Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου 

και  Πυροσβεστικής προς Υπουργεία

Προσέχουμε για να έχουμε θα μπορούσε να είναι το σλό-

γκαν που βγήκε απ’ την πρόσφατη ενημέρωση για την πυρο-

προστασία στην Ραφήνα, εν’ όψει Καλοκαιριού, με την συμ-

μετοχή εκπροσώπων πολλών συλλόγων της περιοχής. 

Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών, ώστε να προλη-

φθούν οι αιτίες που προκαλούν τις φωτιές, ζήτησε τόσο ο

δήμαρχος όσο και οι εκπρόσωποι της Π.Υ. και του Α. Τ. Ρα-

φήνας. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος στη χρήση των λάστι-

χων νερού  ενώ βρίσκεται φωτιά σε εξέλιξη. Ο λόγος είναι

οι εδαφικές ιδιομορφίες που μειώνουν την πίεση του νερού

με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτούνται τα πυροσβεστικά

οχήματα.

Τόσο ο δήμαρχος όσο και ο Διοικητής του Α. Τ. Ραφήνας κ.

Τούντας, ζήτησαν απ’ τον κάθε πολίτη να καταγγέλλει τα

ύποπτα όσο και επικίνδυνα περιστατικά, ώστε να αποφευ-

χθούν πυρκαγιές εξ αμελείας, που κατά τους ειδικούς απο-

τελούν το 70%  των πυρκαγιών. 

Συμπέρασμα όλων η άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση

ώστε να προληφθεί μια φωτιά στην αρχή, τότε που είναι ευ-

κολότερο να σβήσει. Αν ξεφύγει όπως χαρακτηριστικά επε-

σήμανε ο πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Κοινοτάρχης π. Πεντέλης

κ. Στεργίου, τη σβήνει ή ο Θεός ή η θάλασσα.  

Ιδιαίτερη μνεία επίσης, έγινε στον εφησυχασμό των πολι-

τών, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούν επικίνδυνες εργα-

σίες, άναμμα φωτιάς για ψήσιμο κρέατος, χρησιμοποίηση

εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, συγκέντρωση ξε-

ρών κλαδιών σε συγκεκριμένα σημεία κ. α., χωρίς προηγου-

μένως να έχουν προβλέψει να απομακρύνουν ή να απομα-

κρυνθούν από εύφλεκτα υλικά π.χ. κουκουνάρια και ξερά

κλαδιά γύρω απ’ το χώρο εργασιών. 

Ο διευθυντής του Π.Σ. αν. Αττικής κ. Βλάχος, αλλά και ο Δι-

οικητής της Π.Υ. Ν. Μάκρης, φάνηκαν περισσότερο αισιόδο-

ξοι ως προς την αίσια πορεία της φετινής θερινής περιόδου.

Ιδιαίτερα κολακευτικά ήταν τα σχόλια για το πυροσβεστικό

κλιμάκιο της Ραφήνας, (έχει βραβευτεί τρεις φορές), τόσο

απ’ τους αξιωματούχους του Π.Σ. όσο και απ’ τον δήμαρχο

και τον πρόεδρο του ΣΠΑΠ. 

Στην εκδήλωση ήταν παρών και ο δασάρχης που επί σειρά

ετών υπηρέτησε στην περιοχή, της οποίας γνωρίζει τα προ-

βλήματα και τις ιδιαιτερότητες. Ο δήμαρχος εξέφρασε την

ελπίδα με την δική του συνδρομή να λυθούν κάποια χρονί-

ζοντα προβλήματα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα

έναρξης φωτιάς στην πευκόφυτη περιοχή Περιβολάκια Ρα-

φήνας, (παροχή ρεύματος στην υδατοδεξαμενή, δημοτικός

φωτισμός κ.α.). 

Τέλος ο Διοικητής του Α.Τ. Ραφήνας με τη σειρά του τόνισε

ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες κατά την θερινή περίοδο και

κάλεσε και κείνος με τη σειρά του τους πολίτες να συνδρά-

μουν στο έργο της πρόληψης των πυρκαγιών. 

Στην συζήτηση που ακολούθησε ο κ. Χριστόπουλος, επικε-

φαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου, ζήτησε να ενη-

μερώνεται για τις ανάγκες που υπάρχουν σε μια απευκταία

πυρκαγιά, ώστε να παρέξει τις υπηρεσίες του. Επίσης έκανε

την πρόταση να προστεθούν τα τηλέφωνα των τριών για-

τρών του Δ.Σ. στη λίστα των τηλεφώνων ανάγκης. Αλλά και

ο κ. Παυλίδης, επικεφαλής της ελάσσονος, ζήτησε να επι-

βληθούν οι υποχρεώσεις των πολιτών, όπως και να γίνουν

ασκήσεις ετοιμότητας μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρε-

σιών και των εθελοντών, ώστε να υπάρξει απόλυτος συγ-

χρονισμός σε  περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Τα μέτρα πρόληψης και καταστολής είχαμε παρουσιάσει σε

ολοσέλιδο κείμενο στο φύλλο μας (532).

Σε περίπτωση φωτιάς ειδοποιούμε στα τηλέφωνα: 

Π.Υ.  199 – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΌ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

2294079199 & 79400 Π.Υ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ 

22940 90199 & 91788 – Α.Τ. ΡΑΦΗΝΑΣ 22940 22100 &

22940 22345 – ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 22940 22122 & 28560

– ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ 22940 22222 – ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ

(Σ.Π.Α.Π.) 1566 και δίνουμε την ακριβή θέση με σύντομη

περιγραφή του επεισοδίου, αν έχουμε ακριβή εικόνα. 

Προετοιμασίες για την αντιπυρρική περίοδο

Σύσκεψη με φορείς για πυροπροστασία στη Ραφήνα 
Από την Αγγελική Ραγκούση

Από αριστερά ο πρόεδρος του ΣΠΑΠ κ. Στεργίου, ο δήμαρχος Ραφήνας κ.
Α. Κεχαγιόγλου, ο διευθυντής του Π.Σ. αν. Αττικής κ. Α. Βλάχος, ο διοι-
κητής της Π.Υ. Ν. Μάκρης κ. Μ. Παπαδάκης και ο διοικητής του Α.Τ. Ρα-
φήνας κ. Θ. Τούντας. 

Ο Δήμος Βάρης καλεί

εθελοντές πυροσβέστες

Ο Δήμος Βάρης έχει συγκροτήσει Εθελοντική Ομά-

δα Δασοπροστασίας - Πυρασφάλειας με σημαντική

δράση, το περυσινό καλοκαίρι, αφού 20 περιστατι-

κά αντιμετωπίστηκαν με πλήρη επιτυχία.

Ο Δήμος ήδη έκανε τις απαραίτητες ενέργειες,

(οχήματα και εξοπλισμό) και είναι έτοιμος. 

Καλεί δε, τους κατοίκους της Βάρης να δηλώσουν

συμμετοχή, να βοηθήσουν στην προστασία του

πρασίνου, να διαφυλάξουν το δάσος, να διαθέ-

σουν λίγες ώρες και να πλαισιώσουν το Δήμο «σε
μια εκστρατεία κατά της αδιαφορίας και της έλλει-
ψης αλληλεγγύης», όπως σημειώνει η αντιδήμαρ-

χος Δήμητρα Σουτόγλου.

Συνάντηση Εθελοντών 

& συντονιστικών οργάνων

Καλεί τη Δευτέρα 26 Μαΐου σε γενική συνέλευση

στο Αμφιθέατρο του Δήμου, ώρα 6.30μ.μ.   ή  στις

28 Μαΐου στις 6.30μ.μ. στη σύγκλιση των συντονι-

στικών τοπικών οργάνων.

Δηλώστε συμμετοχή στα τηλέφωνα

2103230.412 & 6946602918


