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3 Ψήφισμα για την

Παλαιστίνη στο ΔΣ.

Κρωπίας. 

3 Ψηφίστηκε ο εσω-

τερικος κανονισμός

της Δημ. Επιχείρη-

σης Παλλήνης.

3 Ηλεκτρισμένη

ατμόσφαιρα στη

Βούλα Σελ. 6, 7

Δεντροφεύτευση μετ’ εμποδίων

Ο Αγγελος Αποστολάτος και η Ηλέκτρα Τσιριγώτη  
σας προσκαλούν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας

αύριο Κυριακή 25 Ιανουαρίου, ώρα 11 πμ.

στο Divani Apollon Palace  στο Καβούρι

Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ
για μια Σύγχρονη Βούλα

Ολη η Βάρη στο πόδι, για τη δεντροφύτευση. Στη φωτο η
αντιδήμαρχος Δ. Σουτόγλου, ο Δήμαρχος Π. Καπετανέας,

και αριστερά ο βουλευτής Π. Δούκας.          Σελίδα 20

ΒΑΡΗ

Η ορκομωσία του 44ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,

του 1ου Αφροαμερικανού Προέδρου, σηματοδοτεί ιστορικό σταθμό για

τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Μετά τη διακήρυξη της Ανεξαρτησίας το 1776, τον καταστατικό χάρτη

και το Σύνταγμα των Η.Π.Α. χάρις κυρίως στον Αλέξανδρο Χάμιλτον, την

εκλογή του 1ου Προέδρου των ΗΠΑ, Washington, τον πόλεμο Βορείων

– Νοτίων (1861 – 1865) και την ανακήρυξη της απελευθέρωσης των

μαύρων δούλων, το 1862 από τον Πρόεδρο Αβραάμ Λίνκολν, η ορκομω-

σία του 1ου Αφροαμερικανού Προέδρου (μιγάδα), θα μπορούσε να χα-

ρακτηριστεί ως «κοινωνική εξελικτική πορεία από τη δουλεία στην
εξουσία». Ιστορική πορεία «από την καλύβα του μπαρμπα - Θωμά στον
Λευκό Οίκο».

Συνέχεια στη σελ. 20

μπροστά στο Καπιτώλιο
που μέσα του κρύβει πολύ Ελλάδα!

ΟΙ Χ.Υ.Τ.Α. στη Βουλή των Ελλήνων
Αλήθειες που πονάνε από Βουλευτές, Νομάρχη και Δημάρχους!

freefoto.com

Ξεχώρισε η ομάδα των παίδων του ΓΣ Κορωπίου στο διεθνές Τουρνουά handball στο Βελιγράδι. Σελ. 18
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οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Παλαμάς: ο πολίτης του κό-

σμου γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Δημοψήφισμα και απλή αναλο-

γική   Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Ιδιώτης & Idiot Σελ. 9

Αρχαία ευρήματα στη Βού-
λα και στο Μαρκόπουλο

Σελ.10

Εκδήλωση Ρόταρι Γέρακα
Σελ.11

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Πορτοφολάδες

εν δράσει

Πρωινές ώρες της 16/1

συνελήφθη από αστυνο-

μικούς της Αμεσης Δρά-

σης στον σταθμό ΗΣΑΠ

Αττική, ένας Ρουμάνος

υπήκοος τη στιγμή που

ετοιμαζόταν να «αφαιρέ-

σει» το πορτοφόλι ανύπο-

πτου πολίτη. Από την

έρευνα προέκυψε ότι έχει

διαπράξει σειρά κλοπών

πορτοφολιών εδώ και

τρεις μήνες μέσα στους

συρμούς των λεωφορεί-

ων και του ηλεκτρικού

σταθμού.

Και τρεις γυναίκες στο

κόλπο με την κλοπή πορ-

τοφολιών, συνελήφθησαν

στις 20 Ιανουαρίου Βουλ-

γάρες υπήκοοι, οι οποίες

δρούσαν ως ομάδα και εί-

χαν διαπράξει εδώ και

ένα χρόνο αρκετές κλο-

πές σε στάσεις μέσων μα-

ζικής μεταφοράς. 

Παρασκευή πρωί

(10πμ.) στην οδό Κλει-

σθέτους στο Γέρακα,

άγνωστος με την απει-

λή όπλου αφαίρεσε από

την Τράπεζα Pro Bank

άγνωστο ποσό.

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

Ο Δήμος Καλυβίων το

Σάββατο 24 Ιανουαρίου,

η Περιβαλλοντική Ορ-

γάνωση «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑ-

ΘΑΡΗ», σε συνεργασία

με το Δήμο Καλυβίων,

την εταιρεία «ΜΕΛΙΣ-

ΣΑ» και με τη συμμετο-

χή σχολείων, θα πραγ-

ματοποιήσει δενδροφύ-

τευση στις αναδασωτέ-

ες περιοχές στο Πανί.

Οι εθελοντές θα φυτέ-

ψουν 1.000 ρίζες σε μια

έκταση 6 στρεμμάτων.

Η δράση θα ξεκινήσει

στις 10 π.μ. (σημείο συ-

νάντησης το Δημαρχείο

Καλυβίων) και θα διαρ-

κέσει 3 ώρες. 

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθει-

ας περιόδου Μαΐου 2009 θα διεξαχθούν για τα επίπεδα Α

(Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σ’ ένα

ενιαίο διαβαθμισμένο test), Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή

γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλι-

κή, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική και για το επίπεδο Β2

στην Ισπανική γλώσσα στις 9-10 Μαΐου 2009. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω

του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό

τους ή με εκπρόσωπο α) εκπαιδευτικού φορέα β) Κέντρου

Ξένων Γλωσσών από Δευτέρα 26 Ιανουαρίου έως και Πα-

ρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από 9π.μ. έως 4μ.μ. στη Δ/νση

Δ/μιας Εκπ/σης Αν. Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11,

Γέρακας, τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (και φωτοτυπία

αυτού),

Β) Μια φωτογραφία διαβατηρίου,

Γ) Παράβολο δημοσίου (από Δ.Ο.Υ.) των 40 ευρώ για το

Α (Α1 και Α2), 50 ευρώ για το Β1, 60 ευρώ για το Β2 και

70 ευρώ για το Γ1, (σε περίπτωση έλλειψης εντύπων πα-

ραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται

με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης. Τα παράβολα ή τα

διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου (Κ.Α.Ε.

3741), 

Δ) Έντυπο αίτησης (διατίθεται στη Δ/νση).

Περισσότερες πληροφορίες για το Κ.Π.Γ. θα βρείτε στην

ιστοσελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.: www.ypepth.gr/kpg καθώς και

της Δ.Δ.Ε. Αν. Αττικής: http://dide-anatol.att.sch.gr

Κρατικό 

Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας81 διαρρήξεις με τη 

μέθοδο της αναρρίχησης

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για διακεκριμέ-

νες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, αφού έχουν

στο ιστορικό τους τουλάχιστον 81 κλοπές, οι

οποίοι εισέρχονταν νύχτα σε μονοκατοικίες ή

σε διαμερίσματα ισογείου και πρώτου ορόφου

με τη μέθοδο της αναρρίχησης και έμπαιναν

μέσα από  ανασφάλιστες πόρτες και παράθυρα

και τα «άδειαζαν» κανονικά.

Οι περιοχές που εκινούντο ήταν Δυτική και

Ανατολική Αττική (Σπάτα, Αρτέμιδα, Μαρκό-

πουλο, Καπανδρίτι) αλλά πήγαιναν κάπου κά-

που και επαρχία. Ετσι συνελήφθησαν από

Αστυνομικό Τμήμα της Ζακύνθου όπου προ-

φανώς συνδύασαν το τερπνόν μετά του ωφε-

λίμου και «ξαλάφρωσαν» οκτώ σπίτια στο νη-

σί. Η έρευνα συνεχίζεται.

Εκλεβαν με πηλίκιο…
Συνελήφθη άντρας για ληστεία σε Σούπερ

Μάρκετ στα Καμίνια, όπου προέκυψε μετά

από έρευνα ότι με συνεργό του – που δια-

φεύγει τη σύλληψη – εδώ και έξη μήνες

έμπαιναν σε Σούπερ Μάρκετ ως Αστυνομικοί

και στη συνέχεια ακινητοποιούσαν τους διευ-

θυντές και τους εξανάγκαζαν να τους παρα-

δώσουν τα χρήματα. Οι «…αστυνομικοί» εκι-

νούντο στο Μαρούσι, Κηφισιά, Ν. Ηράκλειο,

Ν. Ιωνία κλπ.

Κατεσχέθη Σύγχρονο 

εργαστήριο καλλιέργειας

κάναβης στα Σπάτα

Εξοχική κατοικία με συστήματα εξαερισμού,

ανακλαστήρες φωτός, ανεμιστήρες, θερμό-

μετρα και άλλα σύγχρονα μέσα αποτελού-

σαν την «επιχείρηση» καλλιέργειας  υδρο-

πονικής κάνναβης στα Σπάτα

Συγκεκριμένα συνελήφθη βραδινές ώρες της

20/1 από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης

Ασφαλείας Αττικής, στα Σπάτα, μετά από

αξιοποίηση πληροφορίας που τους έδωσε  το

Τμήμα Ασφαλείας Σπάτων,  ένας άνδρας, ηλι-

κίας 32 ετών, που είχε εγκαταστήσει μηχανι-

σμό σε ακατοίκητη εξοχική κατοικία και καλ-

λιεργούσε φυτά υδροπονικής κάνναβης. 

Αστυνομικοί της Υπηρεσίας, μετά από αξιο-

ποίηση πληροφορίας, εντόπισαν τον δράστη

και την χρησιμοποιουμένη αποκλειστικά, ως

χώρο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης

ακατοίκητη εξοχική κατοικία, ευρισκόμενη

στα Σπάτα και μετά από συντονισμένη επιχεί-

ρηση τον συνέλαβαν και από την κατοχή του

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

Συνελήφθη το απόγευμα της ίδιας ημέρας

(20/1) από Αστυνομικούς, στο Κορωπί, ένας

ημεδαπός άνδρας, ηλικίας 43 ετών, για κατο-

χή και διακίνηση ποσότητας ακατέργαστης

κάνναβης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Στα Σπάτα
Λόγω εργασιών στο οδό-

στρωμα θα πραγματοποιού-

νται προσωρινές κυκλοφο-

ριακές ρυθμίσεις στην πε-

ριοχή των Σπάτων έως τις

20 Μαρτίου.
Συγκεκριμένα: Διακοπή της κυκλο-

φορίας παντός οχήματος στην δό

Αγ. Θωμά στο τμήμα της από την

πλατεία Δημ. Ράλλη μέχρι την οδό

Αγ. Παρασκευής, με εξαίρεση τα

οχήματα του εργοταξίου.

Μονοδρόμηση  των δρόμων:

Γ. Κατσούλη από την οδό Διαδ.

Κωνσταντίνου προς και μέχρι την

οδό Ελαιώνος.

Ελαιώνος, από την οδό Γ. Κατσού-

λη ρος και μέχρι την οδό Αγ. Θω-

μά.

Αγ. Παρασκευής από την οδό Αγ.

Θωμά προς και μέχρι την Περιφε-

ρειακή οδό Σπάτων-Παιανίας –Κο-

ρωπίου.

Αγ. Γεωργίου, από την Περιφερει-

ακή Σπάτων-Παιανίας-Κορωπίου

και μέχρι την πλατεία Δημ. Ράλλη.

Ανωνύμου οδού, που διέρχεται

έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ. Θέκλας

(πάροδος Δημ. Σταύρου) από την

οδό Αγ. Θωμά προς και μέχρι την

οδό Αγ. Παρασκευής.

Απαγόρευση της στάσης και στάθ-

μευσης παντός οχήματος επί των

παρακάτω οδών:

1. Κατσούλη, στο τμήμα της από

την οδό Διαδ. Κω/νου μέχρι την

οδό Ελαιώνος.

2 Ελαιώνος, από οδό Γ. Κατσούλη

προς και μέχρι την οδό Αγ. Θωμά.

3. Αγ. Παρασκευής, από την οδό

Αγ. Θωμά προς και μέχρι την Περι-

φερειακή οδό Σπάτων-Παιανίας-

Κορωπίου.

4. Αγ. Γεωργίου, από την περιφε-

ρειακή οδό Σπάτων-Παιανίας-Κο-

ρωπίου προς και μέχρι την πλατεία

Δη. Ράλλη.

5. Ανωνύμου οδού, έμπροσθεν

της Αγίας Θέκλας Απαγόρευση

της στάσης και στάθμευσης πα-

ντός οχήματος επί των οδών:

Γ. Κατσούλη, από Διαδ. Κωνστα-

ντίνου μέχρι την οδό Ελαιώνος

Αγ. Παρασκευής, από Αγ. Θωμά 

Αγ. Γεωργίου στο τμήμα της από

την περιφερειακή οδό Σπάτων –

Παιανίας – Κορωπίου μέχρι την

πλατεία Δ. Ράλλη.

Ανωνύμου οδού που διέρχεται

μπροστά από την Αγ. Θέκλα μέχρι

την οδό Αγ. Παρασκευής.

Καλόν θα είναι οι οδηγοί να εί-

ναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και

να προσέχουν τη σήμανση.

Στην Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας

Λόγω εργασιών στο οδό-

στρωμα, θα πραγματοποι-

ούνται προσωρινές διακο-

πές κυκλοφορίας των οχη-

μάτων στη Εθνική Οδό Αθη-

νών – Λαμίας στο τμήμα χ/θ

47 έως χ/θ 52 και στα δύο

ρεύματα έως τις 31 Ιανουα-

ρίου από 7.30 έως 15.00

Και προσοχή στη

στάθμευση!

Μην αφήνετε τα οχήματα πά-

νω σε πεζοδρόμια και σε χώ-

ρους που δεν επιτρέπεται η

στάθμευση, γιατί η Τροχαία

έχει ξεκινήσει εκστρατεία, η

οποία δεν κόβει κλήσεις, αλλά

σε πάει στο τμήμα με τη διαδι-

κασία του αυτόφορου. 



ΕΒΔΟΜΗ  24  IANOYAΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ
βοηθάει στην ελευθερία του Τύπου.

ΓΙΝΕ κι εσύ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΩΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
με ένα τηλεφώνημα στο 

210 6030.655, 210 8959.004 
ή στην Τράπεζα: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Εκδήλωση - ενημέρωση για 

τη Δωρεά Οργάνων Σώματος

ΚΥΡΙΑΚΗ  25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 6 μ.μ.  

Αμφιθέατρο του Δήμου Καλυβίων. 

Κατέβηκε

κεραία 

κινητής 

τηλεφωνίας

στα Γλυκά

Νερά

Από την Πολεοδομική

Υπηρεσία της Νομαρ-

χίας Ανατολικής Αττι-

κής ανακοινώνεται ότι

μετά την ολοκλήρωση

των διοικητικών διαδι-

κασιών για την κατε-

δάφιση αυθαίρετης κα-

τασκευής κεραίας κι-

νητής τηλεφωνίας της

εταιρίας WIND Ελλάς

στην θέση «Άγιος Σάβ-

βας» του Δήμου Γλυ-

κών Νερών, η κεραία

αφαιρέθηκε από την

εταιρεία κινητής τηλε-

φωνίας χωρίς να χρει-

αστεί να γίνει η προ-

γραμματισμένη κατε-

δάφιση από τα συνερ-

γεία της Νομαρχίας.

Δήλωση του Νομάρχη 

Λεωνίδα Κουρή 

για το Δήμο Λαυρίου

Με αφορμή ραδιοφωνική συνέντευξη του

Δημάρχου Λαυρίου Δ. Λουκά σε σχέση με

την μη χρηματοδότηση από την Νομαρχία

προγράμματος για την ίδρυση και λει-

τουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων

στον Δήμο Λαυρίου, από την αρμόδια

Κτηνιατρική Υπηρεσία της Νομαρχίας  δι-

ευκρινίζονται τα εξής:

• Τα προγράμματα αυτά συγχρηματοδο-

τούνται από το Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και τον ενδιαφερόμενο Δήμο.

•  Η μοναδική εμπλοκή των υπηρεσιών της κάθε

Νομαρχίας είναι ο έλεγχος των υποβαλλομένων

φακέλων και η αποστολή τους στην αρμόδια

υπηρεσία του Υπουργείου, που θα καλύψει μέ-

ρος των δαπανών που έχουν γίνει.

• Το έτος 2008 καθώς κατά το τρέχον έτος δεν

έχει υποβληθεί κανένας συμπληρωμένος φάκε-

λος από οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της

Νομαρχίας.

Την επιτακτική ανάγκη

για την άμεση προώθηση

της ένταξης των έργων

αποχέτευσης στην Ανα-

τολική Αττική ώστε να

μη χαθεί η τελευταία ου-

σιαστικά ευκαιρία χρη-

ματοδότησής τους από

την Ευρωπαϊκή Ένωση

ζητά με επιστολή του

προς τον Γενικό Γραμμα-

τέα ΥΠΕΧΩΔΕ Ε. Μπαλ-

τά ο Νομάρχης Ανατολι-

κής Αττικής Λ. Κουρής. 

Στην επιστολή επιση-

μαίνεται ότι παρά το γε-

γονός πως τα απαραίτη-

τα έργα προκειμένου να

καλυφθούν πλήρως οι

ανάγκες της περιοχής

(Μεσόγεια, Παρακηφή-

σιος αγωγός, Νοτιοανα-

τολική Αττική, Βορειοα-

νατολική Αττική) βρί-

σκονται σε διαφορετικά

επίπεδα ωρίμανσης, η

μέχρι σήμερα προσέγγι-

ση του προβλήματος τό-

σο από το ΥΠΕΧΩΔΕ

όσο και από την επο-

πτευόμενη από αυτό ΕΥ-

ΔΑΠ υπήρξε άτονη και

παρελκυστική με συνέ-

πεια την άκαρπη παρέ-

λευση του Γ! ΚΠΣ και

την απώλεια πόρων από

αυτό. 

Μέχρι σήμερα, παρά τις

γραπτές και προφορικές

οχλήσεις, δεν υπάρχει

καμία πληροφόρηση για

τις ενέργειες προώθη-

σης των σχετικών έρ-

γων, με συνέπεια να

εντείνονται οι δικαιολο-

γημένες διαμαρτυρίες

των πολιτών που βλέ-

πουν να παρέρχεται χω-

ρίς αποτέλεσμα ο κρίσι-

μος χρόνος ένταξης των

ανωτέρω έργων στις

χρηματοδοτήσεις της

Ε.Ε., προκειμένου στη

συνέχεια να υλοποιη-

θούν.

Καταλήγοντας ο Νομάρ-

χης Ανατ. Αττικής Λ.

Κουρής επισημαίνει

στην επιστολή του ότι η

Νομαρχία Ανατ. Αττικής

θα συνεχίσει την συστη-

ματική προσπάθειά της

για ουσιαστική προώθη-

ση των έργων αποχέτευ-

σης, που είναι πρώτης

προτεραιότητας για την

περιοχή, προκειμένου οι

αρμόδιοι να ενεργοποιη-

θούν και να μην χαθεί

και άλλος πολύτιμος

χρόνος εξαιτίας της δική

τους απραξίας.

Ανάγκη άμεσης προώθησης έργων

αποχέτευσης στην Ανατ. Αττική
ζήτησε ο Νομάρχης 

Είμαστε μια μικρή και δυναμική ομάδα που ξεκίνησε το 2008 να εργάζεται πυρετωδώς,
με στόχο την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την οργάνωση της ζωής σας.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ταχύτατοι ρυθμοί της καθημερινότητάς μας, έχουν
όλους κατά καιρούς οδηγήσει στην αναζήτηση βοήθειας ενός τρίτου ατόμου, κάποιου
που θα μπορούσε να μας διευκολύνει, βοηθώντας στη φροντίδα των αγαπημένων μας
ηλικιωμένων προσώπων, στην επίβλεψη των παιδιών μας ή στον καθαρισμό του σπιτι-
ού μας.
Τη βοήθεια αυτή μπορούμε να σας την δώσουμε εμείς!!!

Η εταιρεία μας προσφέρει:

• Βοηθούς για ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

• Μπέιμπι-σίτερ για παιδιά

• Φύλαξη για τα κατοικίδιά σας

• Καθαρισμό του σπιτιού σας.

Σκοπός μας είναι να φέρουμε στη ζωή σας:

→ την αρμονία,

→ την ελπίδα για καλύτερη ζωή

→ το χαμόγελο και την χαρά των παιδιών,

→ την ευεξία και συναισθηματική στήριξη των ασθενών ή /και ηλικιωμένων.

Δύο λόγια από την Μαίρη:

Τον Μάρτιο του 2006, βρέθηκα μόνη κι αντιμέτωπη με εξαιρετικά δύσκολες καταστά-
σεις στο σπίτι, μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο του άνδρα μου. Ύστερα από εξαι-
ρετική ταλαιπωρία, βρήκαμε επιτέλους την κατάλληλη βοηθό η οποία μέχρι και σήμε-
ρα φέρνει στο σπίτι μας χαρά και γαλήνη. Έχει γίνει πια δικό μας άνθρωπος και την
αγαπάμε πολύ.
Έτσι γεννήθηκε και η ιδέα της δημιουργίας του γραφείου 

“ΦΡΟΝΤΙΔΑ για την οικογένεια” 

Τηλ. 698 3004621, 698 3004622, 210 8960 255 (Fax)

e-mail: info@frontida4u.gr,  web: www.frontida4u.gr
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“Η Κανέλα ζει μόνη στη Χώρα του Χθες.  Το Δυοσµαράκι βασι-

λεύει στη Χώρα του Αύριο. Τα δύο παιδιά θα προσπαθήσουν να

ξεπεράσουν τα όρια του χρόνου, να βγουν έξω από αυτόν. Οι

δύο ήρωες θα αναζητήσουν ο ένας τον άλλο.  Αναπάντεχα θα

βρεθούν στη χώρα που θα τους ενώσει”. 

Δεκατρείς ηθοποιοί σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Ναρλή με

τραγούδια από την ελληνική παράδοση γίνονται το όχημα για

ένα ταξίδι στο χρόνο, μέσα από τη μνήμη του παρελθόντος και

την ελπίδα του μέλλοντος.

Το έργο της Α. Κοντραφούρη, “Η Κανέλα και το Δυοσµαράκι” εί-

ναι εμπνευσμένο από απόσπασμα του μυθιστορήματος του

Μ.Έντε “Η Μόµο”. Ανέβηκε για πρώτη φορά από το Θέατρο του

παπουτσιού πάνω στο δέντρο, το 2004, και παίχτηκε για τρεις

συνεχείς χρονιές στα  Θέατρα  Φούρνος (2004-6) και Νέου

Κόσµου (2006-7) όπως και σε σχολεία και δήμους σε όλη την Ελ-

λάδα.  

Παίζουν: Μαρία Μελά, Τάσος Ρούσσης, Λίζα Μαντωνανάκη, Μαί-

ρη Καραθανάση κ.α.

Οι παραστάσεις αρχίζουν Κυριακή 25/01  έως Κυριακή 01/02 

Ώρες παραστάσεων: 12:30, 18:00  - Τιμή εισιτηρίου: 8 €

Κέντρο Τεχνών ACS (Γαρυττού 53, Χαλάνδρι).

Θεατρικό Εργαστήρι «Εν δράσει»

«H Κανέλλα και το

Δυοσμαράκι»

Η Παναθηναϊκή Γλυφάδας - Βούλας

προγραμματίζει εκδήλωση την Πέμπτη

29 Ιανουαρίου ώρα 6.00μ.μ. στο ξενο-

δοχείο ΟΑΣΗ (Λ. Ποσειδώνος, Γλυφά-

δα) για να καλοσωρίσουν το νέο χρόνο

και να κόψουν την πρωτοχρονιάτικη

πίττα. Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με

παραδοσιακούς χορούς και άλλα. 

Μαίρη Δαμηλάκου, τηλέφωνο: 210-9622753

Η  “Παναθηναϊκή” 

Οργάνωση Γυναικών

Γλυφάδας-Βούλας

Κόβουν βασιλόπιτες...

Εκδηλώσεις του 

Ε.Ε.Σ. Παλ. Φαλήρου
Το τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παλαιού Φαλήρου

Αλίμου σε συνεργασία με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου διορ-

γανώνει κάθε μήνα ομιλίες επάνω σε τρέχοντα ιατρικά προ-

βλήματα, με επιλεγμένους ομιλητές.

Μετά από κάθε ομιλία ο γιατρός ομιλητής δέχεται και απα-

ντά σε ερωτήσεις του ακροατηρίου.

Συνήθης χώρος ομιλιών: Ο πολυχώρος του Δημαρχείου

Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος).

11.2.09 Τετάρτη ώρα 19.00
Θέμα: «Προβλήματα Ποδιού»

Ομιλητής: Δρ. Γεώργιος Βλαττής

Αν. Διευθυντής Δ’ Ορθοπεδικής Κλινικής Ασκληπιείου

18.3.09 Τετάρτη ώρα 19.00
Θέμα: «Πώς να προστατεύσω τους νεφρούς μου».

Ομιλητής: Δρ. Αθανάσιος Αγραφιώτης

Διευθυντής Μονάδος Τεχν. Νεφρού Ασκληπιείου Βούλας

Μετά τις ομιλίες Αναψυκτικά, Snaks και συζήτηση περαι-

τέρω γνωριμίας.

Για το Δ.Σ. του τμήματος

Ο Πρόεδρος Ι.Μ. Κορναράκης, Κιν. 6944.76.81.80

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

“ΘΕΣΠΙΣ” 

«ΤΟ ΧΡΥΣΟΛΟΥΛΟΥΔΟ» 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΑΛΑΣΗ

Την Παρασκευή 30 και Σάββατο 31 Ιανουαρίου και 7 το

βράδυ σε δύο παραστάσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου Κερατέας θα παρουσιασθεί το θεατρικό έργο για

παιδιά “Το Χρυσολούλουδο’’ της Ζωής Βαλάση.

Η παράσταση ανεβαίνει από το Θεατρικό Εργαστήρι του

Δήμου Κερατέας “ΘΕΣΠΙΣ” με τη συμμετοχή 30 παιδιών

των Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων της πόλης σε

σκηνοθεσία Γιώργου Πετρινόλη.

Είναι η πρώτη εμφάνιση του Παιδικού Εργαστηρίου “ΘΕ-

ΣΠΙΣ” και οι παραστάσεις αναμένονται με ενδιαφέρον ιδι-

αίτερα από τα παιδιά και τους γονείς και παρουσιάζονται

με την ευκαιρία της μαθητικής εορτής των Τριών Ιεραρ-

χών. 

Όπως είναι γνωστό από το 2007 ο Δήμος Κερατέας έχει

καθιερώσει εκδηλώσεις πολιτισμού για τους μαθητές με

είσοδο ελεύθερη την ημέρα αυτή.

Η ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΣΕ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Δήμος Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τη Νο-

μαρχία προχωράει σε δωρεάν παροχή Προγραμμά-

των Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) στα πλαίσια της διά βί-

ου μάθησης των πολιτών με τη δημιουργία δύο

τμημάτων Κεραμικής και Ζωγραφικής.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε ν’ απευθυνθείτε

στη Δημοτική Σύμβουλο Μαρία Σίνα, τηλ.

6974133833.

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ 
Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί στα

Γραφεία της Ένωσης  (Βασ.  Ι. Αδάμ  49) θα πραγ-

ματοποιηθεί η κοπή της πίτας. 

Πληροφορίες : 210-6624698 fax : 210-6624698 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί στο 1ο

Πολιτιστικό Κέντρο Κορωπίου (Λ. Αγίας Μαρίνας

109) στην Αγία Μαρίνα θα πραγματοποιηθεί η κο-

πή της πίτας του Συνδέσμου.  

Πληροφορίες: 6944-580-761

Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων
Ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλά-

δος και Νήσων οργανώνει τις εξής εκδηλώσεις:

● Κυριακή 25/1 ώρα 9:30 θα πραγματοποιηθεί από το

Σύλλογο Ποντίων «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ» η καθιε-

ρωμένη εορτή του Αγ. Ευγενίου με αρτοκλασία στον Ι.

Ναό Αγ. Νικολάου Καλλιθέας. Για τον Αγ. Ευγένιο θα μι-

λήσει ο Χ. Ανδρεάδης, φιλόλογος – ιστορικός.

Θα ακολουθήσει στις 11:30 εκδήλωση κοπής της πα-

τροπαράδοτης βασιλόπιτας, στην αίθουσα του συλλό-

γου, Δαβάκη 10, Καλλιθέα.  Η εκδήλωση θα κλείσει με

χορούς από το μεγάλο χορευτικό στο συλλόγου.

● Κυριακή 25/1 ώρα 11:00 ο Σύλλογος Ποντίων Ελευσίνας

«ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ», κόβει την πατροπαράδοτη βασιλόπι-

τα, στο πολιτιστικό κέντρο του συλλόγου, Φιλικής Εταιρείας

& Ευκλείδη (περιοχή αεροδρομίου), Ελευσίνα.

Η “Ένωση Πολιτών Γλυφάδας”

Την Δευτέρα στις 26 Ιανουαρίου, στις 7 μ.μ., ο Δήμαρ-

χος Γλυφάδας Ιωάννης Θεοδωρόπουλος και πρόεδρος

της “Ένωσης Πολιτών Γλυφάδας” θα κόψει την πρωτο-

χρονιάτικη πίτα, στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στην

οδό Ανατολικής Ρωμυλίας και Γεννηματά. Η Γιορτή θα

πλαισιωθεί με Συναυλία της Μεικτής Χορωδίας του Δή-

μου Γλυφάδας. 

Οι “Ανοιχτοί Ορίζοντες Γλυφάδας”

Η Πρόεδρος  Αθηνά Λυγνού, τα μέλη και τα στε-

λέχη της Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας Πολιτών

Γλυφάδας – ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ  προσκαλούν

όλους τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις 7μ.μ. στα

Γραφεία τους (Α. Μεταξά 27-29, 1ος όρ.) για την

κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

Σύλλογοι Διδασκόντων Ειδικών

Σχολείων Νταού Πεντέλης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  -  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς των ειδικών Σχολείων

Νταού Πεντέλης διοργανώνουν και φέτος εκδήλωση,

που θα γίνει το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο κέντρο δια-

σκέδασης «Τ΄ΑΣΤΡΑ» (Νέα Μάκρη 31ο  χλμ. Λεωφ. Μα-

ραθώνος, δίπλα στο LIDL). Ώρα προσέλευσης 21:30.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απονεμηθούν τιμη-

τικές πλακέτες σε παραολυμπιονίκη και σε γνωστό σκη-

νοθέτη που μέσα από τον αθλητισμό και την τέχνη ανα-

δεικνύουν και προβάλλουν τους αγώνες των Α.Μ.Ε.Α.

Τα όποια έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για τις

ανάγκες των μαθητών και για την ποιοτική αναβάθμιση

των συνθηκών λειτουργίας  των σχολείων. Τιμή πρό-

σκλησης 25 €  (συμπεριλαμβάνονται πλήρες μενού και

ποτά) 

Πληροφορίες: Δημοσθ.  Μπαρούτας  Τηλ : 6974466520

Βασίλης Κώτσης   Τηλ: 6973796171
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Locksmith

ΑRT GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

e-mail:  m.gyras@otenet.gr )

www.artgallerycafe.gr

χώρος τέχνης και πολιτισμού

Στη ΓΛΥΦΑΔΑ

Αττικός Πνευματικός Ομιλος 

Εκδηλώσεις
Οι εκδηλώσεις γίνονται στη αίθουσα του ξενοδοχείου

“Congo Palace” στην παραλιακή λεωφόρο κάθε Πέμπτη

στις 6.30μ.μ. 

Πέμπτη 29/1, «Υδατοκαλλιέργειες: η οστρακοκαλλιέρ-
γεια στην Ελλάδα» με ομιλητή τον Κων/νο Ρηγόπουλο

καθηγητή Παν/μίου, δρ. ωκεανολόγο, ερευνητή, μέλος

της Ακαδηνίας της Νέας Υόρκης.

Πέμπτη 5/2 Εκδήλωση για το κόψιμο της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας, με συμμετοχή του χορωδιακού εργαστηρίου

και της μικρής ορχήστρας «Ελένη Γκαϊτατζή».

Πέμπτη 12/2, Ερωτική ποίηση με απαγγελίες από την αρ-

χαία λυρική μελική ποίηση. (Σαπφώ, Αλκαίος) την κλασική

και τη σύγχρονη.

Στη ΒΟΥΛΑ

Εκδηλώσεις με την 

Πνευματική Εστία

Τρεις παραστάσεις των θεάτρων της Αθήνας έχει προ-

γραμματίσει η Πνευματική Εστία του Δήμου Βούλας για να

παρακολουθήσουν, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στη Θεατρική Σκηνή, στην

οδό Νάξου, πλατεία Κολιάτσου

Αναχώρηση με πούλμαν στις 5.30 μ.μ. από την Πνευματι-

κή Εστία Βούλας, Ζεφύρου 2.

3) «ΟΙ ΑΠΑΧΗΔΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» στην Εθνική Λυρική

Σκηνή την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο θέατρο Ακροπόλ,

του Ν. Χατζηαποστόλου. Με αφορμή τον έρωτα δύο νέων, του

Κώστα και της Τιτίκας, ο Χατζηαποστόλου πλάθει μία ηθογραφία,
σκιαγραφώντας τις δυσκολίες και τις αντιφάσεις της αθηναϊκής
κοινωνίας την περίοδο του Μεσοπολέμου.

Αναχώρηση με πούλμαν στις 5.00 μ.μ. από την Πνευματι-

κή Εστία Βούλας, Ζεφύρου 2.

Δηλώσεις συμμετοχής στην Πνευματική Εστία, 210

8952241 και 210 8958327, ώρες 9π.μ έως 2 μ.μ.

“ΑΧ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ”
ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ 

«μαύρη» κωμωδία του Εντουάρντο ντε Φιλίππο 

Σκηνοθεσία: Σπύρος Κολιαβασίλης, 

Σκηνικά - κοστούμια: Σπύρος Κολιαβασίλης - Ράνια Αντύπα,

Μουσική σύνθεση: Βασίλης Μιχάλης.

Παίζουν οι ηθοποιοί: (αλφαβητικά): Σοφία Γκίτζου, Σπύρος Κο-

λιαβασίλης, Μαριέττα Λούμπα, Μαρία Μαμούρη, Αντρέας Τζινέ-

ρης, Θανάσης Τσόδουλος.

Παραστάσεις για το Κοινό:

Κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 9.15 μ.μ. και Κυριακή

στις 7.15 μ.μ. από 21/02/09 μέχρι και τις 12 Απριλίου

2009.

Διάρκεια Παράστασης:  105΄ μαζί με διάλειμμα 

Γενική Είσοδος:  15 €   Φοιτητικό/Μαθητικό: 12 €

Λίγα λόγια για το έργο:
Το έργο του Ντε Φιλίππο ΑΧ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ πραγματεύ-

εται καταστάσεις αληθινές, ανθρώπινες, που όταν γίνονται αντι-

ληπτές «πονάνε». Θέματά του είναι η απιστία, ο συμβιβασμός

στις σχέσεις, το χρήμα, η αλλοτρίωση. 

Ανθρώπινοι χαρακτήρες που περιπλέκονται σε γεγονότα μέσα

από τις ίδιες τους τις πράξεις. Ο Ντε Φίλιππο κρίνει, καυτηριάζει

και τα δύο. Καυτηριάζει την κοινωνία που περιστρέφεται γύρω

από τα ίδια ζητήματα μέχρι σήμερα.

Ο συγγραφέας: Ο Εντουάρντο Ντε Φιλίππο (1900 - 1984) γεννή-

θηκε στη Νάπολη στις 24 Μαΐου του 1900, νόθο παιδί του μεγα-

λύτερου ναπολιτάνου πρωταγωνιστή, συγγραφέα και σκηνοθέτη

εκείνης της εποχής, του Εντουάρντο Σκαρπέτα και της Λουΐζα

Ντε Φιλίππο, ηθοποιού στο θίασο του Σκαρπέτα. Ένας από τους

σπουδαιότερους σύγχρονους Ιταλούς συγγραφείς. 

Η πιο σημαντική γραμμή των τάσεων του, κινείται σε μια κατεύ-

θυνση παραμορφώνοντας οπτικά την ίδια την ζωή. Σε αυτό το ση-

μείο το κωμικό και το τραγικό στοιχείο διαπλέκονται αδιάρρηκτα

και η ενδεχόμενη ρεαλιστική λεπτομέρεια, με μια ικανότητα σχε-

δόν αλάνθαστη, επανέρχεται στο υπαρξιακό καλούπι που την

προσδιόρισε.

Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ

Καραολή & Δημητρίου 5   19003   Μαρκόπουλο    

τηλ.: 2299 0 40803 (7.00 – 9.00 μ.μ.) φαξ: 2299 0 63728 

e-mail θεάτρου: info@periaktoi.gr 

www.periaktoi.gr 

Ένα pARTy, 

για ένα ταξίδι συναισθημάτων

με οδηγούς… νέους καλλιτέχνες
24 Ιανουαρίου – 30 Ιανουαρίου

Exhibition + Special Events

ArtHouse (Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι)

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η ομάδα dogmaRT αναρωτιέται για τη ζωή και σας προ(σ)καλεί να

βρείτε το δικό σας ρόλο το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στο ArtHouse

(Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι), μέσα από το πρίσμα 35 νέων

καλλιτεχνών!!

35 καλλιτέχνες, απ' όλα τα είδη της τέχνης, εξερευνούν τους δια-

φορετικούς ρόλους που υιοθετεί ο άνθρωπος ακούσια ή εκούσια

στην καθημερινότητά του, στις σχέσεις του… σε όλη του την

ύπαρξη!

Installations, φωτογραφία, illustration, video art, ζωγραφική,

stencil, γλυπτική, κείμενο, μουσική αλλά και live performances

(θέατρο, μουσική, live painting) αποτελούν το σκηνικό λεξιλόγιο

του κάθε καλλιτέχνη, αλλά και θεατή. Ρόλοι δημιουργούνται,

αναπλάθονται, καταστρέφονται και ξαναγεννιούνται!    

Στο κέντρο της πολιτιστικής καρδιάς της Αθήνας, εκεί που το τρέ-

νο της Κωνσταντινουπόλεως δε σταματά ποτέ να περνά, το Art-

House μεταμορφώνεται σε ένα θέατρο ζωής, 35 ρόλων - καλλιτε-

χνών. Εσείς απλά ανακαλύψτε το δικό σας! 

Το event περιέχει δύο μεγάλες ενότητες. Το μεγάλο opening

pARTy, που θα λάβει χώρα το Σάββατο, 24/01/09 και το εκθεσια-

κό μέρος + special events, το οποίο θα διαρκέσει από τις 24/01 μέ-

χρι και τις 30/01. 

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΩΠΙ
ROTARY CLUB KOROPI

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 6 Φεβρουάριου στις 9

το βράδυ  να κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας και

να υποδεχτούμε τα νέα μέλη στον Όμιλο μας, στο εξο-

χικό κέντρο ‘’ΦΙΛΙΑ’’ στο 36ο χλμ της παραλιακής λεω-

φόρου Σουνίου στην Αγ. Μαρίνα Κορωπίου (300μ. μετά

τον Ιερό Ναό) 

Ο πρόεδρος Ο γραμματέας

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-1

ΠΑΡΤΥ ΜΕ ΤΟΥΣ DEUX PIECES
ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ, TANGO, ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ, LATIN, κ.λ.π.

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ: φωνή

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: πιάνο

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΗΣ: σαξόφωνο, ακκορντεόν

ΣΑΒΒΑΤΟ 31-1

Οι “ΤΡΟΠΟΣ”

Το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα
Καλωσορίζουν την Καινούργια Χρονιά παρουσιάζονται

ένα πρόγραμμα από το ελληνικό (έντεχνο – λαϊκό) και ξέ-

νο ρεπερτόριο και δικά τους τραγούδια. Όπως λένε και οι

ίδιοι: «Σε πείσμα των καιρών [«Αλλιώτικοι καιροί με έγ-

χρωμη σιωπή....» -«Χίμαιρα»], τραγουδάμε τραγούδια που

αγαπάμε, χωρίς μουσικές προκαταλήψεις, σε μέρη που

αγαπάμε και μας αγαπούν.

Χώρος Τέχνης

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

Στο μπαράκι του Βασίλη

Οι άνθρωποι συνηθίζουν να μοιράζονται ωραίες και πιστευτές

ιστορίες στα σκοτεινά… κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα

βιώματα τους. Στο δικό μας το κρεβάτι, δεν υπάρχει πανωσέ-

ντονο ούτε γιαγιά που να μας διαβάζει το παραμύθι….

Ο σημαντικότερος ακροατής είναι τα είδωλά μας στον κα-

θρέφτη που φοράνε μάσκες καρφωμένες στην ξύλινη καθη-

μερινότητα μας. 

Ώρα ν’ απαλλαχτούμε απ’ αυτές, έστω κι αν χρειαστεί απλώς

να τις αλλάξουμε για λίγο. Σκοπός είναι να πέσουν, κι από κά-

τω να φανεί η κόκκινη ακτινογραφία του οργανισμού μας. 

Αυτή ακριβώς είναι η πρόκληση στην ανθρώπινη διάσταση

του έργου. Η παρουσίαση της σκοτεινής μας αλήθειας πέρα

από την επιδερμική προσέγγιση των προβλημάτων που φιλο-

ξενούμε στα μαξιλάρια μας τις νύχτες.

Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα και Τρίτη  9.15μ.μ

Τιμή εισιτηρίων: 18€ κανονικό / 12€ φοιτητικό
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Παραμυθίας 27 & Μυκάλης - Κεραμεικός 210-3475904

“BEDTIME STORIES”

Ελληνικό Κοινωνικό Έργο
του Γιώργου Ηλιόπουλου

κατάλληλο άνω των 15χρόνων
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Πρόωρο προεκλογικό κλίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας

Απλά και τυπικά τα θέματα συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου. Ο τέως

πρόεδρος Τάσος Χρήστου, στην πτέρυγα των

συμβούλων, “σήκωσε μανίκια” για δυναμική

παρουσία. Προ ημερησίας, ζήτησε από το σώ-

μα να πάρει απόφαση για ψήφισμα υπέρ της

Παλαιστίνης. Το είχε μάλιστα ετοιμάσει και

το ανέγνωσε στο σώμα το οποίο το έκανε

αποδεκτό ομόφωνα.

Γράφει: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου εκ-

φράζει το βαθύ του αποτροπιασμό για την απρο-

κάλυπτη σφαγή αθώων, αμάχων, γυναικόπαιδων

στη μαρτυρική Παλαιστίνη

Καταδικάζουμε τη βάρβαρη εισβολή και καλούμε

όλους του Διεθνείς Οργανισμούς, ουσιαστικά και

όχι «δήθεν», να βοηθήσουν στη κατεύθυνση της

επίλυσης του δίκαιου αιτήματος των Παλαιστι-

νίων για ανεξάρτητο κράτος.  

Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια παροχής ανθρωπι-

στικής βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό λαό,  με

αξιοποίηση των συλλογικών αποφάσεων των ορ-

γάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και τη φι-

λοξενία παιδιών από τη πληγείσα περιοχή,  που

έχουν ανάγκη από ψυχική ηρεμία και προστασία,

στο πλαίσιο ενεργοποίησης διαδικασίας αδελφο-

ποίησης ή μέσω του Ερυθρού Σταυρού. 

Καλούμε επίσης τη Κυβέρνηση να κινηθεί σε αυ-

τή την κατεύθυνση.

Ζητούμε να σταματήσει αμέσως η εισβολή στη

Γάζα και να απομακρυνθούν άμεσα τα στρατεύ-

ματα.

Καλούμε τους δημότες του Κορωπίου, τους πολί-

τες της Ανατολικής Αττικής και όλης της χώρας

να σταθούν για άλλη μια φορά αλληλέγγυοι. 

Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου εκφρά-

ζει την αλληλεγγύη του στο δοκιμαζόμενο Παλαι-

στινιακό λαό και στέκεται στο πλευρό του».

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Δημ. Κιούσης

αναφέρθηκε σε μία Μη Κυβερνητική Οργάνω-

ση με όνομα “Ελληνική Επιτροπή Βοήθειας

& Στήριξης Παιδιού”, ο οποία αναλαμβάνει

την αρωγή ανθρωπιάς “σε παθόντες από φυ-

σικές καταστροφές ή πολέμους και ιδιαίτερα

σε ορφανά παιδιά” και πρότεινε στους συμ-

βούλους να συμβάλλουν μέσα από την “Επι-

χείρηση για τα ορφανά παιδιά της Παλαιστί-

νης” για να ανακουφίσουν το λαό που δοκι-

μάζεται. 

Η ΜΚΟ έχει παραλάβει 42 αιτήσεις ορφανών

και μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να γίνει ανά-

δοχος ενός παιδιού, που θα το παρακολουθεί

στην ανάπτυξή του και την πορεία του με

συμμετοχή 45 ευρώ το μήνα.

Τα στοιχεία της ΜΚΟ είναι “ΕΕΒΣΠ” Κάλβου

112 Γκύζη Αθήνα 11475

Τηλ. 210 6411286, 6973309233 και Fax: 210

6411286.

e-mail: child_gr@yahoo.com

Αρ. Λογαριασμού: 064/296034-64 ΕθνικήΤρά-

πεζα Ελλάδας.

Ο Δ. Κιούσης ζητησε από το Δήμαρχο να

τους ενημερώσει για τη συνάντηση των Δη-

μάρχων στην Παιανία για την αποχέτευση (εί-

χαμε γράψει σχετικά στο προηγούμενο φύλ-

λο), αλλά ο Δήμαρχος ζήτησε πίστωση χρό-

νου μέχρι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πέραν αυτών τα θέματα της ημερήσιας διά-

ταξης πέρασαν “αστραπή”. Περισσότερη ώρα

ήμουν “μποτιλιαρισμένη” στην κεντρική Βασ.

Κων/νου πηγαίνοντας προς το Συμβούλιο,

παρά ο χρόνος που περαιώθηκε!

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχο από το Δή-

μαρχο Θεοδ. Αθανασόπουλο. 

Δύο γυναίκες και ένας

άντρας. 

Πάνω αριστερά η Ελέ-

νη Ταξίδη, δίπλα η Γε-

ωργία Γιανίτσα-Κόγκα

και κάτω βεβαίως ο

Παν. Τσούκας

Αννα Μπουζιάνη

Εκλογές λοιπόν των διαφόρων επιτρο-

πών του Δήμου. 

Νέα πρόεδρος στην Επιτροπή Παιδείας

ψηφίστηκε η Μαριάννα Μαυραγάνη, η

οποία ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την

εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό

της καθώς και τους Δημ. Συμβούλους

που την ψήφισαν. Αλλωστε θεωρούμε

απολύτως φυσικό, και πιστεύουμε στην

εποικοδομητική δουλειά που θα παράξει,

αφού ως εκπαιδευτικός είναι κοντά στα

παιδιά και γνωρίζει καλύτερα το χώρο.

«Από πλευράς μου», δήλωσε η Μ. Μαυ-

ραγάνη, «θα προσπαθήσω με όλες μου
τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στις απαι-
τήσεις αυτής της θέσης που αναλαμβά-
νω σε μια περίοδο ιδιαίτερα ευαίσθητη.
Από τα σχολεία εκπέμπονται μηνύματα,
κύριοι συνάδελφοι, με αποδέκτες όλους
εμάς, όλο το κοινωνικό σύνολο. Οφεί-
λουμε να σκύψουμε με ιδιαίτερη προσο-
χή και να αφουγκραστούμε τη φωνή της
εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδιαίτερα
των παιδιών μας και να προβληματιστού-
με με την αγωνία τους». 

Ακόμα ορίστηκαν διοικητικά συμβούλια

για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Βού-

λας, την Πνευματική Εστία, το ΚΑΠΗ,

τον ΔΑΟΒ και την ΔΗΚΕΒ.

Την θέση του προέδρου του ΔΑΟΒ δια-

τηρεί ο δήμαρχος ο Γ. Μάντεσης και

αντιπρόεδρος εξελέγη ο Παν. Σωτηρό-

πουλος. 

Οσο αφορά το ΚΑΠΗ, πρόεδρος παρα-

μένει ο Ν. Ψαλλίδας, ο οποίος τόνισε

την ανάγκη άμεσης δημιουργίας 2ου ΚΑ-

ΠΗ καθώς το υπάρχον αριθμεί 2.000 και

πλέον μέλη. 

Πρόστιμα για την 

αφισορύπανση 

Εκτενής συζήτηση για τα πρόστιμα

σε εταιρείες από διαφημιστικές αφί-

σες που τοποθετούνται παράνομα σε

κοινόχρηστους χώρους, πραγματο-

ποιήθηκε με αντίθετες απόψεις ακό-

μα και μέσα στην πλειοψηφία.

Ο Δήμαρχος μαζί με τον αντιδήμαρχο

Γρ. Κωσταντέλο πρότειναν τα πρό-

στιμα να αγγίζουν την κατώτερη νό-

μιμη τιμή, άλλως οι εταιρείες δεν θα

τα πληρώσουν και θα προσφύγουν δι-

καστικά.

Ο Αγγ. Αποστολάτος διαφώνησε λέ-

γοντας ότι την δικαστική προσφυγή

θα την ακολουθήσουν όπως και να

έχει οι εταιρείες. Οπότε γιατί να μη

στοχεύσουν ψηλά ώστε να εισπρά-

ξουν και περισσότερα. 

Συγκλίνουσες απόψεις είχαν οι Δημ.

Δαβάκης και Ν. Ψαλλίδας από την

πλειοψηφία, που όπως τόνισαν το με-

γάλο πρόστιμο θα λειτουργήσει και

ανασταλτικά για τους επόμενους πι-

θανούς παραβάτες. Τελικά ψηφίστη-

κε η πρόταση του Δημάρχου για πρό-

στιμα με την κατώτερη τιμή μονάδας.

“I rest my case!”

Τέλος, συζητήθηκαν κάποιες παρεμβάσεις (τροπο-

ποιήσεις) στην κυκλοφοριακή μελέτη της συνοι-

κίας ΕΞΟΧΗ Βούλας. Οι δημοτικοί Σύμβουλοι δεν

ήταν επαρκώς ενημερωμένοι για την αλλαγή αυτή,

με αποτέλεσμα να γίνουν παρανοήσεις του σχεδί-

ου που θα ψηφίζανε για την οδό Αιόλου.

Παρανοήσεις που προφανώς οφείλονται στην έλ-

λειψη επαρκούς εισήγησης.

Η μεν Ηλ. Τσιριγώτη έβλεπε ότι η διόρθωση έδινε

αντίθετη κυκλοφοριακή κατεύθυνση σε τμήμα της

οδού Αιόλου, δημιουργώντας σύγχυση και στην πλει-

οψηφία η οποία άρχισε να «ψάχνεται» την ώρα του

συμβουλίου για να μάθει ποια ακριβώς αλλαγή επρό-

κειτο να ψηφίσει!…

Ο Γρ. Κωσταντέλος διαλεύκανε την υπόθεση ανα-

λύοντας την εισήγηση που είχε μπροστά του, αγα-

νακτισμένος που η αντιπολίτευση δεν κατανόησε

τα «αυτονόητα» και φώναξε σηκώνοντας τα χέρια

ψηλά “I rest my case”.

Βέβαια όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευ-

χθεί αν όπως είπε ο Αγγ. Αποστολάτος και ο Σκου-

μπούρης είχαν έρθει οι μελετητές με τεκμηριωμέ-

νη εισήγηση. 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας, (μετά τις δημαι-

ρεσίες), για το 2009 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21/1 και την χαρακτή-

ρισαν οι πολλές ψηφοφορίες για τις επιτροπές, η ένταση και τα βέλη που

εκτόξευσαν μεταξύ τους οι παρατάξεις.

Οι πολιτικές – προεκλογικές διαφορές, κυρίως μεταξύ του τριγώνου Μά-

ντεση, Κωσταντέλου, Αποστολάτου - Τσιριγώτη και τα υπονοούμενα για τις

προσεχείς εκλογές – μετά τη δημοσιοποίηση της συγχώνευσης Αποστολά-

του – Τσιριγώτη – δυσκόλεψαν την διαδικασία και δεν άφησαν πολλά περι-

θώρια για εποικοδομητικές συζητήσεις. (προφανώς πόνεσε πολύ η συγ-

χνώνευση!)

Με ψήφισμα για την Παλαιστίνη ξεκίνησε το Δ.Σ. Κορωπίου

Στιγμιότυπο της συνεδρίασης.
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Πρωτιά σε Αντινομαρχία το

Μαρκόπουλο, αφού για πρώτη

φορά ο Νομάρχης  Λεωνίδας

Κουρής εμπιστεύθηκε τη θέση

του Αντινομάρχη  σε Σύμβου-

λο Μαρκοπουλιώτη, τον Πάρη

Ευαγγελίου.

Μεταξύ των θεμάτων που ο Π.

Ευαγγελλίου καλείται να χει-

ριστεί είναι το δύσκολο ζήτη-

μα της σχολικής στέγασης

που τόσο απασχολεί την πε-

ριοχή. 

Φαίνεται πως η επαγγελματι-

κή του εμπειρία αλλά και η δη-

μιουργική δουλειά του νεοε-

κλεγέντος νομαρχιακού συμ-

βούλου στην ομάδα volley

υπήρξαν καταλυτικά σε αυτή

την επιλογή του Νομάρχη. 

O Παρ. Αθ. Ευαγγελίου γεννήθηκε το

1970 και μεγάλωσε στο Μαρκόπουλο.

Αποφοίτησε από την σχολή Πολιτι-

κών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδί-

κευση στον τομέα της Δομοστατικής

και της Συγκοινωνιολογίας.

Ασκεί το επάγγελμα του, ως συνιδιο-

κτήτης τεχνικής εταιρείας μελετών –

κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή

των Μεσογείων. Είναι μέλος του

Τ.Ε.Ε. και του Λιμενικού Ταμείου

Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη και με-

τείχε στις επιτροπές Σχεδίου Πόλεως

και επιτροπές Σταδίων & Άθλησης του

Δήμου Μαρκοπούλου.

Στον αθλητισμό έχει αναπτύξει πολυ-

σχιδή δράση αφού υπήρξε αθλητής

του μπάσκετ στην ομάδα του Α.Ο.

Αμπελοκήπων (Άνοδος στην Α1 Εθνι-

κή Κατηγορία), του Γ.Σ. Κορωπίου

(1994-2001) και του Α.Ο. Μαρκοπού-

λου. Υπήρξε μέλος της οργανωτικής

επιτροπής του  FINAL 8 κυπέλλου Ελ-

λάδος στο Βόλεϊ Γυναικών που διεξή-

χθη τον Μάρτιο του 2006 με την πα-

ρουσία του Προέδρου της Ελληνικής

Δημοκρατίας. Είναι παντρεμένος με

την Γιώτα Αντ. Λουκά από το Κορωπί

και έχει μια κόρη, την Βασιλική.

Της ημερήσιας διάταξης προηγή-

θηκαν στο Δ.Σ. Παλλήνης,  έκτα-

κτα θέματα που αφορούσαν 

1. την Ανάρτηση Πολεοδομικής

Μελέτης νότια στην Μαραθώνος,

και πάρθηκε απόφαση να προχω-

ρήσει η ανάρτηση της Β’ φάσης, η

οποία σημειωτέον είχε ξεκινήσει

το 1998, αλλά λόγω της χάραξης

της Αττικής Οδού και των δασι-

κών χαρτών έμεινε τόσο πίσω,

όπως εξήγησε ο Δήμαρχος.

2. Ενστάσεις για την μελέτη στο

Λουτρό Παλλήνης, η οποία έχει

κατατεθεί από το 2002, άλλαξε εν

τω μεταξύ ο Νόμος (2003) για τα

ρέματα, και καθυστέρηση άνευ

λόγου αφού εκεί δεν υπάρχει ρέ-

μα, και δεν υπάρχει λεκάνη απορ-

ροής, δήλωσε ο Δήμαρχος.

Τέσσερις ενστάσεις συζητήθηκαν

εκ των οποίων έγινε δεκτή μόνο η

μία.

Για την ένσταση της οικογένειας

Ασημακοπούλου τους καθησύχα-

σε ο Δήμαρχος ότι το εκκλησάκι

των Αγίων Αναργύρων δεν πρό-

κειται να πειραχτεί. Θα επεκταθεί

κάποια στιγμή γιατί οι ανάγκες

των κατοίκων μεγαλώνουν και θα

δημιουργηθεί πλατεία.

Το εκκλησάκι είχε χτίσει ο ιδιο-

κτήτης και ιερέας τότε Νικος

Ασημακόπουλος σε οικόπεδό του

πριν 45 χρόνια και σήμερα λειτου-

γεί τις Κυριακές - χωρίς να τελεί

μυστήρια - για τους κατοίκους

που θέλουν να εκκλησιαστούν. Η

δε οικογένεια θα αποζημιωθεί με

ίσης αξίας ακίνητο σε εντός σχε-

δίου περιοχή.

Συζητήθηκε ο κανονισμός της νέ-

ας Δημοτικής κοινοφελούς Επι-

χείρησης, ο οποίος ψηφίστηκε

κατά πλειοψηφία.

Λευκό ψηφισαν  ο Αν. Μπουντου-

βάς και  ο Δημ. Νάτσης για τους

λόγους που επιχειρηματολόγη-

σαν πάνω σε συγκεκριμένα άρθρα

του Κανονισμού, γιατί όπως είπε

ο Μπουντουβάς “υπάρχουν ζητή-

ματα αιχμής που αφορούν εργα-

σιακές σχέσεις των εκπαιδευτι-

κών στα αθλητικά και πολιτιστικά

προγράμματα, και γι’ αυτό θα ρί-

ξω λευκό”.

Ο Δήμαρχος το αιτιολόγησε

επαρκώς, θα έλεγα, αφού ειναι

εργαζόμενοι 1,5 και 2 ώρες την

εβδομάδα και ως εκ τούτου δεν

είναι δυνατόν να προσληφθούν

μόνιμα.

Η Μαρία Λεβαντή ζήτησε να μά-

θει τη διάρθρωση του Δ.Σ. και τη

σχέση των τμημάτων και των Νο-

μικών προσώπων του Δήμου. “Τον

ιμάντα μεταβίβασης των ΠΔΔ με

τη Δημοτική Επιχείρηση”, όπως

χαρακτηριστικά είπε. Ψήφισε δε

θετικά.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι τα

ΝΠΔΔ είναι εργαλεία για να απο-

κεντρώσουν και να διαχειριστούν

με καλύτερη προσέγγιση τα θέμα-

τα με τους δημότες.

Η Δ.Ε. απασχολεί αυτή την ώρα 7

άτομα (6 στο ΚΔΑΠ και 1 υπεύθυ-

νη των ευρωπαϊκών προγραμμά-

των και δεν θα ξεπεράσει τα δέ-

κα, όπως δήλωσε ο αντιπρόε-

δρος.

Ο Θ. Γκοτσόπουλος αφού έκανε

τη διαπίστωση ότι ο Κώδικας περί

Δήμων και Κοινοτήτων που ορίζει

και τους κανόνες των Δημοτικών

Επιχειρήσεων δεν ψηφίστηκε

ομόφωνα από την ΚΕΔΚΕ γιατί

υπήρχαν πολλές ενστάσεις σε

βασικά ζητήματα.

Και αφού εξήγησε ότι ο εσωτερι-

κός κανονισμός της Δ.Ε. ορίζεται

από τον Κώδικα, δήλωσε ότι αυ-

τός είναι και ο λόγος που θα ψη-

φίσει θετικά. Θετικά επίσης ψήφι-

σε και Γ. Μερτζάνος μετά τις επι-

φυλάξεις που εξέφρασε.

Η Πόπη Ζινέλη, έδωσε μεν συγ-

χαρητήρια για την προσπάθεια

οργάνωσης και συντονισμού των

προγραμμάτων στην ερχόμενη

διετία, αλλά κατέθεσε λευκή ψή-

φο που τη χαρακτήρισε ψήφο 

διαμαρτυρίας για την μέχρι τώρα

εικόνα που έχει παρουσιάσει η

Δημοτική επιχείρηση σε σχέση με

την συνεργασία της με τα Νομικά

πρόσωπα και ιδιαίτερα στον

Αθλητικό οργανισμό και με ορι-

σμένους συνεργάτες του πνευμα-

τικού Κέντρου.

Ειδικότερα ανέφερε ότι:

1. Δεν υπήρξαν απολογισμοί των

Νομικών προσώπων για το 2008

2. Δεν έγιναν επικαιροποιημένες

προτάσεις για το πρόγραμμα δρά-

σης του κάθε Νομικού Προσώπου

από το ίδιο το Δ.Σ.

Διαφώνησε με την χρήση εσόδων

από τις διαφημιστικές πινακίδες,

που είναι κίνδυνος για τον πολίτη.

Επιφυλάχθηκε  “για το πόσο είναι

εφικτό  να υπάρχει δίαυλος επικοι-

νωνίας ανάμεσα στα Νομικά Πρό-

σωπα και την Κοινωφελή Επιχείρη-

ση σε επίπεδο  λειτουργίας και υλο-

ποίησης των προγραμμάτων, έτσι

ώστε να υλοποιεί  τις αποφάσεις

των ΝΠΔΔ και όχι να παράγει πολι-

τική” και ευχήθηκε να διαψευσθεί

δηλώνοντας ότι θα είναι παρούσα

σε κάθε τι εποικοδομητικό.

Νέοι Αντιδήμαρχοι

Οι νέοι αντιδήμαρχοι που ορίστη-

καν από το Δήμαρχο Σπ. Κωνστα-

ντά είναι: Λάζαρος Μερτύρης,

Σπύρος Κεχριώτης και Γεώργιος

Πλατανιώτης.
Αννα Μπουζιάνη

Ενστάσεις και Δημοτική Επιχείρηση στον Δήμο Παλλήνης 

Ιδρύεται Γραφείο 

Εξυπηρέτησης Δημοτών

στην Παλλήνη

...και τα παράπονά σας στο Δήμαρχο!

Στην ίδρυση Γραφείου Εξυπηρέτησης Δημοτών προχώρησε ο

Δήμαρχος Παλλήνης, Σπ. Κωνσταντάς, με στόχο την καλύτερη

παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες της πόλης.

Έτσι όλοι οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφω-

να 210 6600703 και 210 6600720, και ώρες 7:30 -15:00, για να

ενημερώνουν για τυχόν βλάβες αλλά και για να εκφράζουν τα

παράπονά τους σε σχέση με την καθαριότητα, την ύδρευση,

τον ηλεκτροφωτισμό και το πράσινο. 

Ο Δήμαρχος, με αφορμή την ίδρυση του Γραφείου Εξυπηρέτη-

σης Δημοτών, έκανε της εξής δήλωση: «Το νέο Γραφείο Εξυ-
πηρέτησης Δημοτών έχει στόχο να ακούσει τον Δημότη, αλλά
και να δώσει λύσεις μέσα σε εύλογο χρόνο στα καθημερινά
προβλήματα που αντιμετωπίζει. 
Η ίδρυση του Γραφείου αποτελεί το νέο στοίχημα του Δήμου
Παλλήνης και εντάσσεται στην γενικότερη βούληση της Δημο-
τικής Αρχής να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες σε θέματα
καθημερινότητας και ποιότητας ζωής».  

Ο Δήμαρχος εξηγεί πώς θα διαμορφωθεί η πλατεία με την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων.

Το Μαρκόπουλο προσμένει από τον 

Αντινομάρχη Πάρη Ευαγγελίου
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«Του κόσμου είμαι πολίτης / Πατρίδα έχω τη γη»
(από τα “Παράκαιρα”)

Είναι αλήθεια ότι κάθε βαθειά αυτογνωσία  σε οδηγεί σε μια

καθολικότητα. Η αυτογνωσία, η βαθειά ριζωμένη στην εμπει-

ρία της εθνικής συνείδησης, μας δίνει το βάθος παραδοχής

και αποδοχής των εθνικών συνειδήσεων των άλλων λαών,

οδηγώντας άφοβα σε μια κοινή πορεία αδελφοσύνης.

Ο Παλαμάς έχει αυτό το προτέρημα: Έχει πνεύμα και καρδιά

απλωμένη έτοιμη να αγκαλιάσει τον απέραντο κόσμο. 

Ο Παλαμάς ήταν εθνικά ριζωμένος γι’ αυτό και έγινε παγκό-

σμιος. Δεν είχε ποτέ ξενιτευτεί  από την πατρίδα του. Την πα-

τρίδα την γνώριζε γεωγραφικά πολύ περιορισμένα. Αναχωρη-

τής της Αττικής  σπάνια και σύντομα ταξίδια είχε κάνει.  Ήταν

ένα ‘’Ασάλευτο στοιχιό’’.

«Άς  τα ζητάνε, μακρινοί ταξιδευτάδες, άλλοι,/

στ’ άλπεια βουνά τετράψηλα τα μαγικά εντελβάις,/

Είμαι το ασάλευτο  στοιχιό, κάθε χρονιά με ευφραίνει,\

ο Απρίλης μέσ’ στον κήπο μου, μέσ’ στο  χωριό μου ο Μάης»
(“Ασάλευτη Ζωή”, Εκατό φωνές)

Και όμως ήταν ένας Ευρωπαίος  ποιητής, ένα πνεύμα παγκο-

σμιοποιημένο. Πίστευε ότι  εκείνο που ήταν άλλοτε η Αθήνα

για την Ευρώπη,  τώρα είναι η Ευρώπη  στον παγκόσμιο χώ-

ρο του πνεύματος: ένας Δάντε και ένας Σαίξπηρ που  κατα-

κτούν τώρα τον παγκόσμιο άνθρωπο και ένας Γκαίτε  να μιλά

σε κάθε πνευματική γωνιά της γης, 

«Και έσβυσα κάθε σύνορο κι έρριξα κάθε τοίχο,

Κι έφτασα ακέρηα τη ζωή, μεσ΄  στον πλατύ μου στίχο».
(Από τη Φλογέρα του Βασιληά).

Καίτοι ερημίτης, κλεισμένος στο κελί του στην Αττική και πιο

πολύ ερημίτης μετά από το χαμό του Άλκη, του πολυαγαπη-

μένου του παιδιού, δεν παύει να πιστεύει  ότι:

«η πιο στενή πατρίδα,/ (είναι) πλατιά σαν ουρανός»
(“Παράκαιρα”)

Γι΄ αυτό και υποτάσσεται στο

παγκόσμιο όραμα:

«Κρατώ  μια άγρια μέσα μου

Πολυνησία/ και πάντα ένα Κο-

λόμβο παίρνω το κατόπι\......

\και χίλια μύρια / ταξίδια

εμπρός μου ξάνοιξαν τον κό-

σμο όλο». 

Σε προσωπική του αλληλο-

γραφία ‘’Στα λόγια του Κρίσ-

να’’ τον τραβά η Ινδική σκέψη,

στην ‘’Ασάλευτη  Ζωή’’ υμνεί

την Ευρώπη: «Των Ηπείρων

αρχόντισα τώρα» και δεν δι-

στάζει να συμπληρώσει στη

’’Φλογέρα του βασιληά’’:

«…….η μοιράστρα/ της χαράς και της δύναμης, η Ευρώπη\ και

της σκέψης ρυθμός και της πράξης».

Και εγώ – «Του κόσμου όλου είμαι πολίτης/ πατρίδα έχω όλη

τη γή». 

Αλλά γρήγορα συνέρχεται. Συνειδησιακά ελέγχεται στο

υπερβατικό ατόπημα της σκέψης του και διαλαλεί:

«Αθήνα  ζαφειρόπετρα στης γής το δαχτυλίδι»
(Από τη  Φλογέρα του βασιληά -έβδομος λόγος).  

Εδώ ο μεσαιωνικός κόσμος για μια στιγμή παραμερίζεται.

Εδώ  ειδωλολατρισμός  στην ψυχή του ποιητή, για μια στιγμή

αφυπνίζεται. Οι Αρχαίοι  Ελληνικοί  θεοί ανασταίνονται, ο χρι-

στιανισμός ξαναπλάθεται μέσα από την καρδιά του μεγάλου

παρελθόντος. Οι θεοί παραμένουν οι ίδιοι· μόνο στο όνομα

άλλαξαν. Η ελληνική γη θα είναι πάντα δικιά τους σε μια γη

απαλλαγμένη από τον λογιοτατισμό και τον δασκαλισμό,  που

την έκαμε αφορμή ξεπεσμού, γράφει ο Φάνης Μιχαλόπουλος

στο ‘’Επετειακό’’ της Νέας Εστιας του 1943.   

Αυτός ο Ελληνισμός, ξέχωρα από την πορεία του στην Ευρώ-

πη,  πρέπει κάποτε να γυρίσει στις ρίζες του. Από τις πολλα-

πλές μεταναστεύσεις, το καινούργιο του ευρωπαϊκό ντύμα

πρέπει να μεταλαμπαδευτεί στην Ελλάδα σε μια νέα δημι-

ουργική γονιμοποίηση. Η πατρογονική παράδοση από μιά

Σπάρτη, ένα  Αρκάδι,  ένα Σούλι, απαιτούν αυτό τον γυρισμό.

Τον γυρισμό χωρίς την κούφια στειρότητα μιάς αρχαίας προ-

γονολατρείας, που μόνο στατικά  βήματα δίνει σε ένα λαό

που δεν είναι ικανός. Τον γυρισμό εκείνο που  μπορεί να εκ-

μαιεύσει μηνύματα για ηθικούς ιστορικούς βηματισμούς. Η

προγονολατρεία δεν είναι πρότυπο αγρανάπαυσης, αλλά πα-

ραδειγματισμού σε έναν μαραθώνιο αγώνα για να  υπερνικη-

θούν εκείνα τα 400 χρόνια σκοταδισμού, τα χρόνια που η Ευ-

ρώπη έχτιζε πνευματικούς Παρθενώνες  αντιγράφοντας δικά

μας πρότυπα, σε δικές της κόπιες. Σε κόπιες όμως που τίμη-

σαν το πρότυπο.

Το πρότυπο που «από των αιώνων τους καημούς κι από τα πά-

θη /του Διγενή η πνοή παντού χυμένη  πλάθει»
(από  την ’’Ασάλευτη Ζωή’’- Πατρίδες).

O Παλαμάς  πάλεψε και αναζήτησε τις ομοιότητες  στις ψυ-

χές των λαών. Απέφυγε κάθε πηγή πνευματικού διαχωρι-

σμού, και τις αφύπνισε ζητώντας  να ενώσουν τις φωνές τους

σε μια παναθρώπινη διακήρυξη. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––––––
Βοηθήματα

1) Κ. Παλαμά “Ανθολογία”, εκδ. “Εστία” 1991

2) “Νέα Εστία”,  “Κ.Παλαμάς”, Χριστούγεννα 1943

3) Ε.Παπανούτσου, “Παλαμάς, Καβάφης, Σικελιανός”  εκδ. Ίκαρος1955

Παλαμάς

ο πολίτης του κόσμου όλου

Καρτοτηλέφωνα ...νεκρά

Ενα μήνα βρίσκεται με βλάβη καρτοτηλέφωνο στην

οδό Σωκράτους στη Βούλα.

Μας το κατήγγειλε αναγνώστης, ο οποίος μάλιστα επι-

κοινώνησε με τον ΟΤΕ αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα.

Προφανώς ο ΟΤΕ δεν τα έχει πια ανάγκη, αφού του

φέρνουν λίγα έσοδα, μια και η πλειοψηφία των Ελ-

λήνων κρατάει και ένα κινητό στο χέρι.

Ομως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρω-

ποι, που για λόγους υγείας δεν πρέπει να κρατούν

κινητό επάνω τους - αλλά και άνθρωποι της τρίτης

ηλικίας που δεν μπορούν να “εγκλιματιστούν” στη

νέα τεχνολογία.

Επίθεση από σκυλιά στη

Βάρκιζα

Επίθεση από σκυλιά στην παραλία της Βάρκιζας δέχθηκε

προχθες Πέμπτη νεαρός που περπατούσε στην άμμο.

Το ένα, όπως μας περιέγραψε, ιδιαίτερα επιθετικό, τον έπια-

σε από το μπατζάκι του παντελονιού και δεν τον άφηνε. 

Η ψυχραιμία του νέου, απέφυγε τα χειρότερα, αφού

γνώστης ίσως, έμεινε ακίνητος έως ότου πλησίασε κυ-

ρία, η οποία είχε πάει να τα φροντίσει και τον άφησε.

Το επισημαίνουμε αυτό γιατί και παλιότερα είχαμε

αναφερθεί σε καταγγελίες, και δεχθήκαμε πολλα-

πλά παράπονα από ζωόφιλους· όμως η πραγματικό-

τητα δεν αλλάζει. Υπάρχει πρόβλημα!

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔ. 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ψήφισμα αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακό λαό εξέδωσε

και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Συλλόγων Γονέ-

ων Δημ. Σχολείων του Δήμου Παλλήνης τονίζοντας μετα-

ξύ άλλων ότι: «Το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ που διαπράττεται στη

Λωρίδα της Γάζας είναι μια αποτρόπαια  πολιτική γενο-

κτονίας και κρατικής τρομοκρατίας της κυβέρνησης του

Ισραήλ. 

Οι εγκληματίες πολέμου του Ισραήλ, έχουν τη συναίνεση

ή την  ανοχή των Η.Π.Α., της Ε.Ε. και των διεφθαρμένων

αραβικών καθεστώτων,  που διατηρούν το εμπάργκο και

τον αποκλεισμό της Γάζας.        

Αυτή την ώρα η σιωπή είναι συνενοχή». 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑ.ΣΟ.Κ Ανατ.Αττικής και το Δημοτικό Δί-
κτυο Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Γέρακα σας προσκαλούν στην εκ-
δήλωση που πραγματοποιούν με ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗ ΓΑΖΑ την Τετάρτη 28/1 στις
19:30 στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου (Γέρακα
και Ηρακλειάς)
Συμμετέχουν τα μέλη της Αποστολής του ΠΑΣΟΚ στη
Γάζα: -Άρης Μουσιώνης,  Ηλιας Καρανικας, γιατροί
-Θανάσης Νησιώτης, γιατρός - Αλέκος Στάμου
και ο Αντώνης Καρράς, πρώην μέλος της Κ.Ε του ΠΑ-
ΣΟΚ, πολιτικός ακτιβιστής
Συντονιστής συζήτησης ο δημοσιογράφος της ΕΡΑ, Βα-
σίλης Βασιλόπουλος

Βοήθεια στην Παλαιστίνη από την

Κοινότητα Παλ. Φώκαιας

Η Κοινότητα Π. Φώκαιας συμπαραστέκεται στα θύματα του

πολέμου που διεξάγεται τις τελευταίες μέρες στη Γάζα

προσφέροντας την βοήθεια της. Σε συνεργασία με τους

‘’Γιατρούς του Κόσμου’’ θέλοντας να απαλύνουν τον πόνο

που βιώνει ο άμαχος πληθυσμός συγκεντρώνουν τρόφιμα

και φάρμακα που θα σταλούν άμεσα στη Παλαιστίνη.

Καλούν όλους τους κατοίκους της Κοινότητας Φώκαιας να

συνεισφέρουν ό,τι μπορούν από τα παρακάτω: 
Τρόφιμα: ρύζι, ζάχαρη, αλεύρι, γάλα (εβαπορέ) 

Φάρμακα: αντιβιοτικά, αντιπυρετικά, αντιδιαρροικά, αντιβηχικά

Αναλώσιμα: γάζες, επίδεσμοι, σύριγγες, βελόνες, παιδικές πάνες

(μιας χρήσης), παιδικές τροφές

Η συγκέντρωση  γίνεται στο ΚΑΠΗ Παλαιάς Φώκαιας μέ-

χρι 30 Ιανουαρίου και η μεταφορά τους θα γίνει από τους

‘’Γιατρούς του Κόσμου’(Medecins du Monde).

Πληροφορίες: 22910 38795 και grafeio-typou@pala-

iaphokaia.gr.

Τραυματισμός Μαθήτριας

στη Λ. Μαραθώνος

Το Σάββατο το μεσημέρι (17/1) μετά το μάθημα της θεα-

τρικής ομάδας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Παλλή-

νης, η Μαριανίνα προσπάθησε να περάσει από τη διάβαση

που είναι μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο, αλλά δεν

πρόλαβε. Tο διερχόμενο αυτοκίνητο την τραυμάτισε στο

πόδι. Τουλάχιστον ο οδηγός επέστρεψε στο σημείο του

συμβάντος και προσπαθούσε να βοηθήσει και να συμπα-

ρασταθεί. 

«Ενεργός Πολίτης Μεσογείων»
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«Χρησιμοποιούμε ένα πολίτευμα που δεν

έχει να ζηλέψει τίποτε από τους νόμους των

γειτόνων μας». 2.500 χρόνια μετά, κανείς

σύγχρονός μας Έλληνας δεν θα τολμούσε να

ισχυριστεί το ίδιο, χωρίς τον κίνδυνο να χα-

ρακτηρισθεί ως μετενσάρκωση του Δελαπα-

τρίδη.

Δυστυχώς στη χώρα που γεννήθηκε η Δημο-

κρατία, έχουμε σήμερα να ζηλέψουμε πολλά

από τα πολιτεύματα των άλλων. Θεωρούμεθα

μήπως πλέον προηγμένοι πολιτικά από τις

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες εδώ και

δεκαετίες κυβερνώνται βάσει της ανόθευτης

απεικονίσεως της λαϊκής βουλήσεως, που

μόνη η απλή αναλογική επιτρέπει ως εκλογι-

κό σύστημα; Όχι βέβαια. Θεωρούμεθα μήπως

πιο δημοκρατική χώρα από την Ελβετία, όπου

άπαξ του έτους συγκεντρώνονται σ’ ένα φύλ-

λο χαρτί όλα τα μείζονος σημασίας ζητήματα

και τίθενται σε δημοψήφισμα; Είμεθα η πλέον

καθυστερημένη πολιτικά χώρα της Ευρώπης.

Η χώρα όπου η ελέω μοιρολατρείας των πο-

λιτών της πολιτική ελίτ θεωρεί τους Έλληνες

εξαιρετικά ανώριμους πολιτικά και ενίοτε της

ξεφεύγει με δηλώσεις αυτή της η πεποίθηση.

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο και επειδή η «ανω-

ριμότητά» μας εντοπίζεται από τους ηγέτες

μας στην εντελώς διαφορετική αντίληψη που

έχουμε από εκείνους επί του κοινωνικά και

εθνικά ορθού, δεν επιτρέπουν την δια ψήφου

έκφραση της βουλήσεώς μας επί μεγίστης

σημασίας θεμάτων δια του προβλεπόμενου-

ωστόσο-από το προσχηματικό μας σύνταγμα

δημοψηφίσματος.

Δύο είναι οι πολιτικοί εφιάλτες των κομμάτων

εξουσίας στην Ελλάδα: Το δημοψήφισμα και

η απλή αναλογική. Ξορκίζουν τον πρώτο με

την «ανωριμότητά» μας, τον δεύτερο με την

απειλή της ακυβερνησίας και καθαρίζουν...τα

λερωμένα τ’ άπλυτα.

Ο βολικός μύθος ότι η καθιέρωση της απλής

αναλογικής ως πάγιου εκλογικού συστήμα-

τος θα επιφέρει ακυβερνησία, πρέπει κάποια

στιγμή να καταρριφθεί στη συνείδηση των πε-

ρισσότερων Ελλήνων. Οι ίδιοι οι πολίτες πρέ-

πει να εξαναγκάσουν τους πολιτικούς όλων

των κομμάτων να συνυπάρχουν και να συνερ-

γάζονται σε κυβερνητικές συμπράξεις, προς

το καλό της πατρίδας και του κοινωνικού συ-

νόλου κι όχι μόνο το δικό τους. Χωρίς την

απλή, ανόθευτη αναλογική, η δημοκρατία μας

είναι λειψή και ψευδεπίγραφη και θα συνεχί-

σει να αναπαράγει όλα εκείνα τα νοσηρά φαι-

νόμενα της κακοδιαχειρίσεως, της φαυλότη-

τος και της εγκατεστημένης νοοτροπίας ότι η

εξουσία είναι έπαθλο και το κράτος φέουδο

και λάφυρο.

Κατεβαίνουμε στους δρόμους και διαδηλώ-

νουμε για ήσσονος σημασίας ζητήματα, η νο-

σογένεια των οποίων είναι απόλυτα συνυφα-

σμένη με την ύπαρξη ενός αντιδημοκρατικού

πολιτικού συστήματος αυταρχικής ολιγαρ-

χίας και μιάς παραμορφωτικής της λαϊκής

βουλήσεως Βουλής. Ενώ πρωτίστως θα έπρε-

πε, με διαδηλώσεις που να δονήσουν σύ-

γκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα, όπως θά ‘λε-

γε κι ο Σικελιανός, να απαιτήσουμε από την

όποια κυβέρνηση και το όποιο alter ego της

στην αξιωματική αντιπολίτευση, να συναινέ-

σουν στην διεξαγωγή δημοψηφίσματος με

ερώτημα την δια παντός καθιέρωση της

απλής αναλογικής ως παγίου εκλογικού συ-

στήματος της χώρας.

Είναι αρμοδιότητα ψυχαναλυτή, εμείς οι ίδιοι

να επιτρέπουμε με την αδράνειά μας τη νό-

θευση της βουλήσεώς μας και στη συνέχεια

να διαμαρτυρόμαστε για τις συνέπειες. Η

απλή αναλογική δεν θα επιφέρει ακυβερνη-

σία, αλλά την υποχρεωτική συνειδητοποίηση

ότι κάθε κατεργάρης θα πρέπει να κάτσει

στον πάγκο του και να δουλέψει, αφού πρώ-

τα βάλει νερό στο μεθυστικό κρασάκι του της

υπερφίαλης, φασιστοειδούς, ντε και καλά αυ-

τοδυναμίας και ασυδοσίας του. Και επιπλέον

η απλή αναλογική θα φέρει τους Έλληνες πιο

κοντά μεταξύ τους και στην σωτήρια συνει-

δητοποίηση ότι δεν μας περισσεύει κανείς κι

ότι ή όλοι μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά, ή

όλοι μαζί θα πάμε κατά διαόλου.

Αναφορικά δε με την αναγκαιότητα των δη-

μοψηφισμάτων, ας αναρωτηθούμε πόσο δη-

μοκρατικό είναι μιά εκλεγμένη με ορίζοντα

τετραετίας κυβέρνηση να υποθηκεύει και να

δεσμεύει το μέλλον της χώρας σε βάθος χρό-

νου δεκαετιών (Σκοπιανό, εκχώρηση λιμένων,

πώληση Ο.Τ.Ε. κ.α.). Πως νομιμοποιούνται

δημοκρατικά και ηθικά, κυβερνήσεις εκλεγμέ-

νες από το 40% του εκλογικού σώματος να

αποφασίζουν για το μέλλον γενεών και γενε-

ών Ελλήνων;

Όταν έχουμε ανεχθεί και αποδεχθεί την τέ-

λεια φαλκίδευση του δημοκρατικού μας πολι-

τεύματος από οργανωμένες κοινοπραξίες νο-

μέων της εξουσίας, είναι αστείο να διαδηλώ-

νουμε για το όποιο ασφαλιστικό, ή εκπαιδευ-

τικό σύστημα. Είναι αστείο να ζητάμε πίσω το

καπέλο μας όταν μας έχουν πάρει και τα σώ-

βρακα. Θυμίζουμε τον  τυπάκο που τον προ-

σφωνεί κάποιος «ρε μα..... κι εκείνος οργι-

σμένος τον ρωτά: «Ποιόν είπες... ρε»;

Δημοψήφισμα και απλή αναλογική
«Χρώμεθα γαρ πολιτείας ου ζηλούσης τους των πέλας νόμους»

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ «Περικλέους Επιτάφιος»

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Ώρα 04.00 και η πολυκατοικία σείστηκε!

Μπορεί να πέρασαν χιλιάδες χρόνια από τό-

τε που ο Ηρακλής, γιος του Δία, νίκησε τον

Αχελώο και επικράτησε η θρησκεία του Δω-

δεκάθεου, μπορεί να κύλησαν κι άλλες 2008

χρόνια από τότε που στο θρόνο του Ολύ-

μπου κάθισε ο Χριστός, αλλά όπως και να το

κάνουμε ο Ζευς συχνά πυκνά μας θυμίζει ότι

δεν βγήκε τελείως στη σύνταξη. Αυτό προ-

κύπτει από τον κεραυνό που εκτόξευσε πριν

λίγο και μας ταρακούνησε!

Αφού βεβαιώθηκα ότι ο Μορφέας δεν ήθελε

να με ξαναπάρει στην αγκαλιά του, άρχισα

να καταστρώνω σχέδια, προκειμένου να δο-

λοφονήσω τις επόμενες τέσσερις ώρες. Το

Concise Oxford Dictionary μου έδωσε τη λύ-

ση με το λήμμα “idiot” που σημαίνει “utter

fool”, δηλαδή πέρα για πέρα τρελός.

Καλά, σκέφτηκε, πως είναι δυνατόν ν’ αλλά-

ξουν το νόημα μιας λέξης που δανείστηκαν

από την ελληνική γλώσσα; Γνωρίζοντας πως

οι Άγγλοι σέβονται και τηρούν τις παραδό-

σεις, υποψιάστηκε πως μάλλον εμείς παραχα-

ράξαμε το νόημα. Ξετσίμπλιασα τα μάτια μου

και να τι βρήκα, πριν καλά - καλά πιω καφέ.

Ιδιώτης: ο μη μετέχων της δημοσίας ζωής,

απλός στρατιώτης, αδαής, απλοϊκός. Δηλαδή

ιδιώτης = χαϊβάνι (αυτό το λέω εγώ). Αν η ερ-

μηνεία μου σας φαίνεται υπερβολική, ρωτήστε

έναν ψυχίατρο τι θα πει «ιδιωτεία». Και για να

μη χάνετε πολύτιμο χρόνο, ιδιωτεία= κατάστα-

ση πλήρους διανοητικής ανεπάρκειας!...

Σ’ αυτούς που θα ήθελαν να μάθουν σε τι

οφείλεται η κατά 180ο αλλαγή πορείας σε

πολλά πράγματα, θ’ απαντήσω χωρίς δι-

σταγμό: οφείλεται στην παραχάραξη! Ειδικά

από την εποχή του Κ. Παπαρρηγόπουλου κι

ύστερα αναδειχθήκαμε σε αρχιπαραχαρά-

κτες! Μέχρι και την πρωτεύουσά μας που

από την εποχή του Κέκροπος απάρτιζαν δώ-

δεκα πόλεις και λεγόταν Αθήναι, την κάναμε

Αθήνα, ενώ οι Άγγλοι δεν λένε Athen αλλά

Athens!

Απολαύστε τρία από τα άπειρα παραδείγμα-

τα, αφού «ουκ εν τω πολλώ το ευ»:

1. Στην επέτειο του χαμού ενός προσφιλούς

ατόμου (μνημόσυνο) δεν γλεντοκοπούμε.

Κραυγαλέα εξαίρεση αποτελεί η Κοίμηση της

Θεοτόκου τη 15η Αυγούστου! Οι προσκυνητές

καταναλώνουν ένα κιβώτιο μπύρες το κεφάλι!

Αν αυτό γινόταν στο Γενέθλιο τα Θεοτόκου –

8 Σεπτεμβρίου – δεν θα ‘βγαζα άχνα. 

2. Τη Θεά Θέτιδα, προστάτιδα της Δικαιοσύ-

νης, της κλείσαμε τα μάτια για να ‘ναι αδέ-

καστη. Αυτό θα ταίριαζε αν δεν της φορτώ-

ναμε και την μπαλάντζα. Πώς θα την χρησι-

μοποιήσει με τα μάτια δεμένα;

3. Όσοι στην αρχαιότητα δεν ήταν άρχο-

ντες, αξιωματικοί, δημόσια πρόσωπα γενικά,

λέγονταν «ιδιώτες». Σήμερα λέγονται «το

κοινό». Ακόμα και το βουλευτή που ψηφίσα-

τε να θέλετε να δείτε, θα το κάνετε στις

ώρες για το κοινό! Καταλάβατε; Κοινό είναι

κάτι που εξυπηρετεί τους πάντες, κάτι κοι-

νόχρηστο, όπως «κοινό ταμείο», «κοινές

τουαλέτες», «κοινά συμφέροντα», «κοινές

γυναίκες», (δηλαδή πόρνες). Ελπίζω να συ-

νεννοηθήκαμε, αφού σας λέω πράγματα κοι-

νά και τετριμμένα…

Τι άλλο να γράψω; Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι να

‘χουν το νου τους!…

Θωμάς Θεολόγης

Ιστοριοδίφης/ Συγγραφέας

Ιδιώτης & Idiot

“Ολα για το κόμμα, με επένδυση στο

μέλλον” είναι το απόσταγμα διαμαρτυ-

ρίας της Ενωσης Ελευθερων Επαγγελ-

ματιών Ιατρών  Αττικής (ΕΕΛΙΑ), που

έστειλαν στο Δήμαρχο Λαυρίου - και

που προφανώς, η διοίκησή τους δεν

διάκειται ευμενώς προς το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα η ΕΕΛΙΑ διαμαρτυρήθηκε

προς το Δήμαρχο Λαυρίου γιατι παρα-

χώρησε το χώρο εκδηλώσεων (Παλαιό

Μηχανουργείο) για να εξετάσουν ιατροί

του ΠΑΣΟΚ, μια συγκεκριμένη ημέρα

(16/1) για δύο ώρες, όσους επιθυμού-

σαν να επωφεληθούν.

Το Προεδρείο των γιατρών λοιπόν δια-

μαρτύρεται έντονα γιατί “η εξέταση

ασθενούς ή μη από ιατρό, αποτελεί ιερό

λειτούργημα” και δεν μπορεί να κομμα-

τικοποιείται (ορθώς).

Διερωτώνται στη συνέχεια “ποια η ανά-

γκη προσφοράς ιατρικής εξέτασης πο-

λιτών σε χώρο του Δήμου” και συνάγει

σκωπτικά ότι “κάποιοι προσπαθούν να

παρομοιάσουν το Λαύριο με τη Γάζα”.

Θα περιμέναμε και θα χειροκροτούσαμε

αν η ΕΕΛΙΑ οι γιατροί δηλαδή, προσφέ-

ρονταν 2 ώρες την εβδομάδα για δωρε-

άν εξετάσεις, όσων είχαν ανάγκη τέτοι-

ας προσφοράς. 

Τώρα, αν πήγαινε και κανένας “γύφτος”

να εξετασθεί τσάμπα, δική του ντροπή

θα ήταν.

Να μη νομίζουν ομως οι γιατροί ότι δεν

υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη

δωρεάν παροχών, απ’ όσους θεωρούν

ότι επιτελούν λειτούργημα και όχι

“εμπόριο υγείας”.

Το Πρεδρείο της ΕΕΛΙΑ τέλος, θεωρεί

ότι η προσπάθεια των γιατρών του ΠΑ-

ΣΟΚ(!) δεν είναι ανιδιοτελής, αφού θεω-

ρεί “προφανή την προσπάθεια τοπικών

στελεχών του ΠΑΣΟΚ για προώθηση

συγκεκριμένων προσώπων, που τυγχά-

νει να είναι ιατροί”.

Πολιτικές Εξελίξεις

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής και η Τ.Ο. Μαρκόπουλου διοργανώνουν
ανοιχτή πολιτική συζήτηση στο δημαρχείο Μαρκόπουλου το Σάββατο 24-01-09
και ώρα 20.00 με θέμα Πολιτικές Εξελίξεις και ομιλητή τον Βουλευτή Αθήνας
και πρώην υπουργό Κώστα Σκανδαλίδη.

Διαμαρτύρεται η Ε.Ε.Λ.Ι.Α. για δωρεάν

εξετάσεις από “Γιατρούς του ΠΑΣΟΚ”!
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Αρχαίες θαμένες πόλεις

Αρχαία ανακαλύφθηκαν στη

Βούλα στην οδό Μεταξά στο

ύψος του αριθμού 22, κατά τη

εκσκαφή του δρόμου για την

διέλευση του αγωγού φυσικού

αερίου.

Το κτίσμα που βρέθηκε είναι

ένας τάφος, με οστά μέσα μά-

λιστα, και σύμφωνα με την αρ-

χαιολόγο που βρήκαμε στο ση-

μείο, υπολογίζεται ότι έχει ζωή

περίπου 2.500 χρόνια, δηλαδή

από τον 5ο αιώνα π.Χ.

Δεν έχουν βρει άλλους παρό-

μοιους τάφους στο πέρασμα

των έργων για να οδηγηθούν

στο συμπέρασμα ότι εκεί ήταν

νεκροταφείο, αλλά δεν απο-

κλείεται κι όλας. 

Αυτό που διαψεύδεται σίγουρα

είναι ότι στην Αρχαία Ελλάδα η

Βούλα δεν κατικείτο.

Αμφορέας 2.5000 ετών περισυλλέγη τον Αύγουστο

στην Βουλιαγμένη πίσω από τον ΝΟΒ από τον Θεό-

δωρο Σαλλιαρέλη, ενώ κολυμπούσε με μάσκα.

Όπως μας είπε ήταν σε βάθος 10 μέτρων.

Ο Θεόδ. Σαλλιαρέλης το παρέδωσε στην πρόεδρο

του Ομίλου Στέλλα Τίγκα για το μουσείο του Ομίλου.

Στη Βούλα

Στη Βουλιαγμένη

Σε έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς

τόπους της Αττικής, αναδεικνύεται ο Δήμος Μαρκο-

πούλου, με τα δεκάδες μοναδικά ευρήματα των ανα-

σκαφών, κατά την κατασκευή των Ολυμπιακών Έρ-

γων, στο όρος Μερέντα, που έρχονται να προστεθούν

στον ήδη ανεκτίμητο χώρο του Ναού της Αρτέμιδος

και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που φιλοξενεί

το Μουσείο Βραυρώνας.

Εκδήλωση για τα ευρήματα στη Μερέντα πραγματο-

ποίησε η αρχαιολόγος Όλγα Κακαβογιάννη, την Κυ-

ριακή 19 Ιανουαρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δή-

μου Μαρκοπούλου. Η αρχαιολόγος  παρουσίασε κατά

τη διάρκεια της ομιλίας της, διαφάνειες, με τα σημα-

ντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα που είδαν το φως

από τις ανασκαφές του 1999 μέχρι και σήμερα, η ση-

μασία και το πλήθος των οποίων, εντείνει την ανάγκη

για την κατασκευή ενός Αττικού Μουσείου στο Μαρκό-

πουλο, όπου θα δίνεται η ευκαιρία τόσο στους κατοί-

κους, όσο και στους επισκέπτες, να γνωρίσουν τη μο-

ναδική ιστορία αυτού του τόπου, δίχως να παραμελη-

θεί επίσης η δυνατότητα προστασίας και διατήρησης

που θα παράσχει ένας σωστά μελετημένος και κατάλ-

ληλος χώρος, στους μοναδικούς αυτούς θησαυρούς.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς ανα-

γνωρίζοντας την ανάγκη ανέγερσης του Αττικού

Μουσείου στην πόλη, έχει ήδη αρχίσει να μελετά σο-

βαρές προτάσεις ως προς την εξεύρεση κατάλληλου

χώρου, μια εκ των οποίων αφορά τη διασταύρωση

Βραυρώνας. Δήλωσε δε για το θέμα μεταξύ άλλων:

“Είμαστε από τους πρώτους που προβάλαμε με κάθε
τρόπο την ανεκτίμητη αρχαιολογική αξία της Μερέ-
ντας και εξαντλήσαμε κάθε νομικό μέσο, για να την
προστατέψουμε από την παράνομη λατομική λειτουρ-
γία. Ο αγώνας μας για την προστασία και ανάδειξη
του τόπου μας, θα είναι διαρκής και σε όλα τα επίπε-
δα».

Από το Δήμο, εκτός του Δημάρχου, παραβρέθηκαν οι:

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία Μαντά-

λα και ο Αντιδήμαρχος Κώστας Δαρεμάς. Την εκδή-

λωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων:

οι Βασίλης Οικονόμου βουλευτής περιφέρειας Αττι-

κής, ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής Λεωνίδας Κου-

ρής, ο Αντινομάρχης Παρασκευάς Ευαγγελίου, ο Δή-

μαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, όπως και εκπρό-

σωποι φορέων και συλλόγων της περιοχής.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε

επίσης την έκδοση από το Δήμο Μαρκοπούλου, δί-

γλωσσου πολυτελούς επιστημονικού τόμου, όπου θα

φιλοξενηθεί η ολοκληρωμένη μελέτη και παρουσίαση

των ευρημάτων της Μερέντας και της Αττικής συνολι-

κότερα. Ένα αξιόλογο έργο που θα φέρει την πολύτιμη

αυτή γνώση, πιο κοντά σε κάθε ενδιαφερόμενο και με-

λετητή της εξέχουσας ιστορίας της αττικής γης.

Τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα απαιτούν

ίδρυση Αττικού Μουσείου στο Μαρκόπουλο
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

Μπιζανίου 3 Πανόραμα Βούλας, τηλ. 210 9659526 και 9659469
Ανοιχτά Τρίτη - Παρασκευή τα βράδια, Σάββατο Μεσημέρια & Βράδια *Κυριακές και αργίες μεσημέρια. 

Οι μαθητές από τα 15μελή συμβούλια Γυμνασίου – Λυκείου Μαραθώνα ανέλαβαν να αποκα-

ταστήσουν τις ζημιές από τις πρόσφατες καταλήψεις, βάφοντας μόνοι τους τους τοίχους!

Πήραν λοιπόν βούρτσες και πινέλα και προχώρησαν στην προσωπική εργασία.

Ο Δήμαρχος Σπ. Ζαγάρης συνεχάρη με επιστολή του προς τα παιδιά τους  ευχαρίστησε για

την υπευθυνότητά τους και την πρωτοβουλία τους τονίζοντας: «Με την πρωτοβουλία σας

να αποκαταστήσετε τη ζημιά που έγινε, κατά τη διάρκεια των καταλήψεων,  στους τοίχους
του σχολείου σας, με κάνατε πολύ υπερήφανο. Δείξατε έμπρακτα ότι σέβεστε τον χώρο
σας και αναγνωρίζετε όχι μόνο τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις σας, αποτελώντας
παράδειγμα ευσυνείδητου πολίτη.  Με τέτοιους δημότες, ο Μαραθώνας είναι βέβαιο ότι θα
έχει ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ από καρδιάς».

Υπεύθυνα τα 15μελή Μαραθώνα

Παράδειγμα προς μίμηση!

Η Δημοτική Τοπική Οργάνω-

ση Νέας Δημοκρατίας Ανα-

βύσσου – Σαρωνίδας έκοψε

την πρωτοχρονιάτικη βασι-

λόπιττα (16/1) και αντάλλαξε

ευχές με τα μέλη και τους φί-

λους της παράταξης στη πε-

ριοχή.
Ο Πρόεδρος Λουκάς Καμπουρό-

πουλος με την υπεύθυνη γυναι-

κών άνοιξαν τη εκδήλωση, καλω-

σόρισαν τους Υφυπουργούς

Ανάπτυξης και Οικονομίας Γιώρ-

γο Βλάχο και Θανάση Μπούρα

αντίστοιχα, τον τ.Υφυπουργό

Εξωτερικών Πέτρο Δούκα, το

Βουλευτή Νίκο Καντερέ και

τους επ.Βουλευτές Ντίνα Τριλί-

κη.  Κώστα Κατσίκη,  Νίκο Γιαννή, τον Περιφερειάρχη Πελεκάνο, τον Δήμαρχο Αναβύσσου Δημή-

τρη Γκέραλη,τον Πρόεδρο Σαρωνίδας Ανδρέα Πέγκα, μέλη και φίλους  της Τ.Ο. που ήταν παρόντα

και  με στόχο την δημιουργία νέου γραφείου στην περιοχή και ευχήθηκε για άλλη μια φορά το 2009

να είναι γεμάτο υγεία – ειρήνη – ευτυχία για όλους. 

Η Ν.Δ. ΑΝΑΒΥΣΣΣΟΥ – ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 
0 Σύλλογος Μικρασιατών Ανατολι-

κής Αττικής,  έκοψε την πατροπαρά-

δοτη πίτα του και γιόρτασε την επέ-

τειο των δύο χρόνων της ιδρύσεώς

του.

Όλα ήταν λαμπερά και όσοι παραβρέ-

θηκαν εκεί είχαν μεταξύ τους μια ζε-

στή και χαρούμενη επικοινωνία.

Το χορευτικό συγκρότημα του Μι-

κρασιατικού  Συλλόγου Περαμίων

Κυζικηνών, με το κέφι που το δια-

κρίνει, ξεσήκωσε τους καλεσμένους

που συγκινημένοι αναπόλησαν τις

Αλησμόνητες Πατρίδες.

Σύλλογος Μικρασιατών Ανατ. Αττικής

Λαμπρή εκδήλωση με τους Ρόταρυ Γέρακα
O Ροταριανός Ομιλος Γέρακα, μέσα

σε ένα ιδιαίτερα λαμπρό κλίμα, έκο-

ψε την βασιλόπιττα ανάμεσα σε

εκλεκτούς καλεσμένους μέλη και

φίλους του Ομίλου και του Ρόταρυ

γενικότερα.

Ο Ομιλος είχε την ιδιαίτερη τιμή να

φιλοξενεί την πρώτη Ελληνίδα γυ-

ναίκα της Ευρώπης γλύπτρια Μαίρη

Παπακωνσταντίνου, η οποία στην

40χρονη καλλιτεχνική της καριέρα

έχει τιμηθεί με μια σειρά επαίνους,

διπλώματα και μετάλλια, Χιώτισα

στην καταγωγή που ταξίδεψε από

το όμορφη νησί για να μιλήσει

στους Ρόταρυ Γέρακα.
Θέμα της ομιλίας της: "Ο Όμηρος,
ο Παγκόσμιος ποιητής των Αιώνων
που παρ’ ότι τυφλός έδωσε τα φώ-
τα Πολιτισμού στην ανθρωπότητα". 
Η ομιλία απορρόφησε τους παρευ-

ρισκόμενους, γιατί μέσα από ιστορι-

κά στοιχεία απέδειξε την ελληνικό-

τητα του Ομήρου και δη τη χιακή

καταγωγή του.

Μετά το πέρας της ομιλίας της, ο

Πρόεδρος Μιχ. Καλαβρυτινός της

πρόσφερε αναμνηστική πλακεττα,

ενώ η ίδια δώρησε στον όμιλο έναν

πίνακά της που αναπαριστά τις

Μούσες της Μουσικής.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης

ο Υφ. Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος,

οι Βουλευτές Νίκος Καντερες, Ντι-

νος Βρεττος, και ο Βασίλης Οικο-

νόμου, οι Δήμαρχοι Γέρακα Θανά-

σης Ζούτσος και Παλλήνης Σπ.

Κωνσταντάς μετά της συζύγου του.

Το φλουρί της Πίττας κέρδισε η σύ-

ζυγος του Πλοιάρχου Φωτεινή

Τσιαδή.  

Η βραδιά έκλεισε και οι παρευρι-

σκόμενοι έφυγαν με  αναμνηστικά

της βραδιάς, μπρελόκ με τα διακρι-

τικά του Ομίλου Γέρακα.

Τίμησαν την εκδήλω-

ση οι εκπρόσωποι του

Κοινοβουλίου, όπως

φαίνονται οι βουλευ-

τές Β. Οικονόμου, Ντ.

Βρεττός, Ν. Καντε-

ρές, ο Υφ. Γ. Βλάχος

και οι δήμαρχοι Παλ-

λήνης και Γέρακα.

Το προεδρείο από αριστερά προς τα δεξιά: ο Πρόεδρος Ροτ. Ομίλου Γέρακα Μιχ. Καλα-
βρυτινός, ο τέως Διοικητής 2470 Ροταριανής Περιφέρειας Γιώργος Αποστολάκος και ο ο
βοηθός Διοικητής Άλκης Μάντζαρης, ενώ στο βήμα βρίσκεται  η γλύπτρια Μαίρη Παπα-
κωνσταντίνου και η Γεν. Γραμματέας του  Ομίλου Μαρία Θωκταρίδου. 

Γενική άποψη της εκδήλωσης.
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Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

2009 στο γραφείο του Προ-

έδρου της Κοινότητας,

κ.Τσαλικίδη, πραγματοποιή-

θηκε συνεδρίαση του Δ.Σ.

προκειμένου να καθορι-

στούν τα πρώτα κοινά θέ-

ματα, τα οποία πρέπει να

αναδειχθούν και να προω-

θηθούν για λύση.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέ-

ρος: ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

και Δήμαρχος Σπάτων

κ.Θανάσης Τούντας και τα

μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, κύριοι Θεόδωρος

Αθανασόπουλος, Δήμαρ-

χος Κορωπίου, Σταύρος Ια-

τρού, Δήμαρχος Κερατέας,

Γεώργιος Σιώκος, Δήμαρ-

χος Γλυκών Νερών, Μανώ-

λης Τσαλικίδης, Πρόεδρος

Κοινότητας Παλαιάς Φώ-

καιας.

Στη συνεδρίαση επίσης πα-

ρευρέθηκαν: Δημήτριος

Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρε-

ωτικής, Ανδρέας Κεχαγιό-

γλου, Δήμαρχος Ραφήνας,

Σταμάτης Γκίνης, Πρόε-

δρος Κουβαρά, Ανδρέας

Πέγκας, Πρόεδρος Σαρωνί-

δας, Ανδρέας Κωστάλας,

Πρόεδρος Δημοτικού Συμ-

βουλίου Λαυρίου, Ανδρέας

Κωνσταντέλος, Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

Αναβύσσου, Σάββας Ακού-

σογλου, Δημοτικός Σύμ-

βουλος Αναβύσσου καθώς

και η κυρία Σοφία Παπα-

γιάννη, Αντιδήμαρχος Κε-

ρατέας.

Μετά από μια εποικοδομη-

τική συζήτηση, οι Δήμαρχοι

και Πρόεδροι της Νοτιοα-

νατολικής Αττικής έθεσαν

ως βασική προτεραιότητα

το πολύ σοβαρό θέμα των

‘’χρήσεων γης’’ και αποφά-

σισαν να ζητήσουν άμεσα

επαφή με τον υπουργό

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ.Σουφλιά, για

να τον ενημερώσουν για τις 

θέσεις τους.

Επίσης, όλοι συμφώνησαν

ότι πρέπει να εξεταστεί και

να δρομολογηθεί γρήγορα

λύση για το αποχετευτικό

θέμα  σε όλες τις περιοχές

της Νοτιοανατολικής Αττι-

κής.

Στη Βουλή - Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος - 

ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ  

Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΤΑ 

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Την Παλαιά Φώκαια επέλεξαν οι εκπρόσωποι της «Συνεργασίας
Ο.Τ.Α. Νοτιοανατολικής Αττικής»  για να συνεχίσουν τις συνα-
ντήσεις και τη δράση τους που ολοένα εντείνεται.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί

η Νομαρχία για τη προστασία των κατα-

ναλωτών, αποφασίστηκε η επιβολή κυρώ-

σεων στις παρακάτω επιχειρήσεις:

Πρατήρια υγρών καυσίμων

1 ΣΜ. ΒΙΚΑΤΟΥ, Λ. Αθηνών 39, Καλύβια. Μη

αναγραφή τιμής πώλησης του πετρελαίου

θέρμανσης.

2. Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ, Κ. Καραμανλή 83, Βούλα Ατ-

τικής. 

Μη αναγραφή τιμής πώλησης πετρελαίου

θέρμανσης.

3. ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ & ΣΙΑ ΕΕ, Βασ. Κων/νου 310,

Κορωπί Αττικής. Μη αναγραφή της τιμής πώ-

λησης του πετρελαίου θέρμανσης.

4. ΕΡΜΗΣ Α.Ε., Λ. Μαραθώνος 1, Παλλήνη.

Μη αναγραφή τιμής πώλησης του πετρελαίου

θέρμανσης.

ΣΕ συνέχεια δειγματοληψιών σε προϊόντα για

την διαπίστωση της ασφάλειάς τους, παραπέ-

μπονται στον Εισαγγελέα Αγορανομίας, οι

παρακάτω επιχειρήσεις:

1. Σε έλεγχο δείγματος «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕ-

ΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ – Εν Ελλάδι», το οποίο τυ-

ποποιεί και εμπορεύεται η επιχείρηση ΕΛΑΙ-

ΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (Αιγαίου 4, Σπάτα Ατ-

τικής), βρέθηκε ότι δεν είναι της ποιοτικής κα-

τηγορίας «εξαιρετικά παρθένο» όπως ανέφερε

στην ετικέτα, αλλά «παρθένο ελαιόλαδο». Η

εταιρία ανταποκρίθηκε άμεσα αποσύροντας το

μη κανονικό προϊόν από την αγορά και αντικαθι-

στώντας τις ετικέτες με νέες οι οποίες δηλώ-

νουν το προϊόν ως «παρθένο ελαιόλαδο» και

όχι ως «εξαιρετικά παρθένο».

2. Σε έλεγχο δείγματος πλαστικού παιχνιδιού

«KID’S SOAP DISH», το οποίο δειγματίστηκε

από το κατάστημα Jumbo Α.Ε. (Λ. Λαυρίου 67,

Παιανία), βρέθηκε ότι περιέχει τη χημική ου-

σία DINP σε ποσοστό μεγαλύτερο από το επι-

τρεπόμενο.

3. Σε έλεγχο δείγματος «ΚΕΤΣΑΠ - TAUTAS

asais», το οποίο εισάγει και εμπορεύεται η

επιχείρηση ΙΝΤΕΡΠΡΟΝΤΑΚΤ ΑΕ (Ν. Λάζαρη

26, Αχαρνές), βρέθηκε να έχει ελλείψεις ως

προς τη σήμανση και να περιέχει γλυκαντικό

συστατικό το οποίο δεν αναγράφονταν στην

ετικέτα. Η εταιρία ανταποκρίθηκε άμεσα απο-

σύροντας το μη κανονικό προϊόν από την

αγορά και αντικαθιστώντας τις ετικέτες με νέ-

ες οι οποίες είχαν τις σωστές ενδείξεις.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου συνεδρίασε η

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑ-

ΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Βουλής των

Ελλήνων υπό την Προεδρία του Βουλευ-

τή Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο

την “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ”.

Στην επιτροπή μετείχαν πολλοί Βουλευ-

τές και από πλευράς της Περιφέρειας

Αττικής οι Καντερές Νικόλαος, Ρουσό-

πουλος Θεόδωρος, Οικονόμου Βασίλει-

ος, Βορίδης Μάκης ενώ παρέστησαν και

οι Βουλευτές επίσης της Περιφέρειας

Αττικής Σταύρου Απόστολος, Πάγκαλος

Θεόδωρος, Βρεττός Ντίνος και Λεβέ-

ντης Αθανάσιος.

Στην επιτροπή αρχικά με επίσημη πρό-

σκληση είχαν κληθεί μόνο ο Υφυπουρ-

γός Εσωτερικών Αθαν. Νάκος, ο Πρόε-

δρος του ΕΣΔΚΝΑ Νικόλαος Χιωτάκης

και ο πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ, Δημήτριος

Καλογερόπουλος.

Όμως μετά από έντονες αντιδράσεις του

Δήμου Κερατέας και της Κοινότητας

Γραμματικού και με την παρέμβαση των

Βουλευτών Β. Οικονόμου και Μ. Βορίδη,

ο Πρόεδρος της Επιτροπής έκανε νέα

πρόσκληση και κάλεσε επιπλέον τους

Νομάρχες Δυτικής και Ανατολικής Αττι-

κής και τους Δημάρχους Κερατέας, Φυ-

λής, Α. Λιοσίων, Ασπροπύργου και τον

Κοινοτάρχη Γραμματικού.

Η συζήτηση-ενημέρωση κράτησε 4 1/2

ώρες (πολύ πέραν του συνήθους), ήταν

διεξοδική και δεν έλειψαν οι εντάσεις

και οι αντεγκλήσεις Βουλευτών κατά του

Αθ. Νάκου, και του Προέδρου του ΕΣ-

ΔΚΝΑ.

Πιο συγκεκριμένα ο Αθ. Νάκος, ο Πειφε-

ρειαάρχης Χαρ. Μανιάτης και κυρίως ο

πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ παρουσίασαν –

άλλη μια φορά χωρίς αιδώ - τον σχεδια-

σμό για τρεις ΧΥΤΑ στη Φυλή (που ήδη

λειτουργεί)  Κερατέα και Γραμματικό κα-

θώς και όσα έργα έχει κάνει ο ΕΣΔΚΝΑ

στη Φυλή-Α.Λιόσια, όταν η Ευρώπη έχει

καταργήσει τα ΧΥΤΑ και σε λίγους μήνες

θα αρχίσουμε να πληρώνουμε πρόστιμα

γι’ αυτά!!

Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ Δ. Καλογερό-

πουλος ξέχασε(!) παλαιότερες δηλώσεις

του και υποστήριξε το έργο του ΕΣΔΚΝΑ

και την εφαρμογή του Περιφερειακού

Σχεδιασμού!

Όλοι τους επανέλαβαν τα ίδια επιχειρή-

ματα αναζητώντας τη στήριξη των Βου-

λευτών για να αρχίσουν τα έργα στη Κε-

ρατέα και το Γραμματικό.

Κατά την ενημέρωση αναφέρθηκαν αρ-

κετές ανακρίβειες – που προκύπτουν

από επίσημα χαρτιά, όπως “ότι έχουν

λήξει οι δικαστικές εκκρεμότητες, ότι

Ανατολική Αττική παράγει τα περισσό-

τερα απορρίμματα(!!), ότι η Φυλή έχει

χρόνο ζωής 3,5 χρόνια κ.α”. 

Αιχμηρή ήταν η παρέμβαση του Νομάρχη

Ανατ. Αττικής Λεωνίδα Κουρή, που  τις

αντέκρουσε καθώς επίσης και ο Δήμαρ-

χος Κερατέας Σταύρος Ιατρού που απο-

κάλυψαν τα λάθη(!), τα ψεύδη και κυρίως

τα ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΕΣΔΚΝΑ.

Ο Νομάρχης Λ. Κουρής, κατήγγειλε τη

Είχαμε γράψει την περασμένη εβδομάδα, την είδηση της τελευ-

ταίας στιγμής, για τη συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

της Βουλής, με θέμα τα ΧΥΤΑ.

Η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών Συλλόγων της Κερατέας πρωτοστά-

τησε και ήταν από τους πρώτους που “μυρίστηκαν” τη συνεδρία-

ση.

Με παρεμβάσεις βουλευτών και δημάρχων - επέβαλαν ορθώς - να

συμμετέχουν στη συζήτηση και τελικά ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο,

γιατί ακούστηκαν πολλές και πικρές αλήθειες, που ίσως να άλλα-

ξαν τη “ρότα” της ντε και καλά εγκατάστασης ΧΥΤΑ σε Κερατέα

και Γραμματικό.



ΕΒΔΟΜΗ  24  IANOYAΡΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

διαρκή παρανομία του ΕΣΔΚΝΑ

με την ανοχή του Γ.Γ της Περι-

φέρειας που αρνούνται να

εφαρμόσουν το νόμο και να δει-

χτούν στο νόμιμο χώρο της Φυ-

λής τα απορρίμματα Κερατέας

και Γραμματικού. Ο Περιφερει-

άρχης προσπάθησε ν’ αντικρού-

σει τον Νομάρχη με νομική επι-

χειρηματολογία περί ιεραρχείας

των νομικών διατάξεων (κάτι

μου θυμίζει αυτό), ενώ ο Νομάρ-

χης συνεχίζοντας κατήγγειλε

την έλλειψη διαλόγου, τις  αντι-

δημοκρατικές διαδικασίες και

καταφέρθηκε κατά των Δήμων

Αθηναίων-Πειραιώς, γιατί αδρα-

νούν και εντέχνως ωθούν Δυτι-

κή και Ανατολική Αττική σε κό-

ντρα. Δήλωσε ταυτόχρονα τη

συμπαράσταση και την κατα-

νόηση στη Δυτική Αττική.

Αποκαλυπτικός αλλά και απολύ-

τως τεκμηριωμένος ο Δήμαρχος

Κερατέας Σταύρος Ιατρού, κα-

τάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να

αλλάξει το κλίμα σε όλη την αί-

θουσα.

Αφού με στοιχεία περιέγραψε

τον Αρχαιολογικό χώρο Οβριό-

καστρου, τις αποφάσεις και τα

τελευταία έγγραφα της αρχαιο-

λογίας που απαγορεύει την

έναρξη των έργων, δήλωσε ότι

εκκρεμούν 4 δικαστικές προ-

σφυγές ακόμα για Κερατέα,

Γραμματικό και κατέθεσε την

απόφαση από το 2007 του Δή-

μου Κερατέας να κλείσουν την

υπάρχουσα χωματερή με κάθε

μέσο και όποιο κόστος, κάτι που

δεν επιτρέπει ο ΕΣΔΚΝΑ, αφού

ζητά «δήλωση νομιμοφροσύ-

νης…» από Κερατέα και Γραμ-

ματικό, και αποδοχή του Περι-

φερειακού Σχεδιασμού και του

νέου ΧΥΤΑ.

Ζήτησε να πάψει ο οικονομικός

αποκλεισμός του Δήμου Κερα-

τέας ως μέσο εκβιασμού και να

σταματήσουν οι διαρκείς δικα-

στικές διώξεις εναντίον του και

του Δήμου Κερατέας για το

Οβριόκαστρο και την υπάρχου-

σα χωματερή.

Τέλος προκάλεσε τον ΕΣΔΚΝΑ

και την Περιφέρεια να εφαρμό-

σουν το νόμο για τον νέο φορέα

διαχείρισης και επεσήμανε την

συνεισφορά της Κερατέας και

της Ανατολικής Αττικής γενικό-

τερα στη στήριξη της Πρωτεύ-

ουσας με το Αεροδρόμιο, το

Λατομείο και τη ΔΕΗ Κερατέας-

Λαυρίου.

Πρότεινε τέλος να κληθεί στην

επιτροπή ο καθηγητής κ. Οικο-

νομόπουλος και να καταθέσει

την πρόταση-λύση για τα απορ-

ρίμματα της Ελλάδας και να δο-

θεί έμφαση στην ανακύκλωση.

Ο Πρόεδρος του Γραμματικού

Ν. Κούκης αναφέρθηκε κυρίως

στη μελέτη Οικονομόπουλου,

και στον αγώνα του Γραμματι-

κού.

Σημαντικές ήταν οι παρεμβά-

σεις όλων των βουλευτών, ιδίως

των βουλευτών Αττικής, που

έκαναν τον πρόεδρο του ΕΣ-

ΔΚΝΑ  Ν. Χιωτάκη να δηλώσει

ότι αισθάνεται ότι βρίσκεται στη

Βουλή της Ανατολικής Αττικής!

Δυναμικός και κάθετος ο Βασ.

Οικονόμου κατήγγειλε τις μεθο-

δεύσεις του Αθ. Νάκου και ζήτη-

σε αλλαγή του περιφερειακού

σχεδιασμού.

Ο Μ. Βορίδης διαρκώς παρών

και παρεμβαίνων, ήταν πολύ

τεκμηριωμένος στην κριτική  κα-

τά του ΕΣΔΚΝΑ, ενώ ο Ν. Κα-

ντερές με ηρεμία και οικολογι-

κές αναφορές, κατέδειξε την

αδιέξοδο του περιφερειακού

σχεδιασμού.

Εντύπωση προκάλεσε η καθαρή

θέση του Ντίνου Βρεττού, ο

οποίος με επέκρινε σκληρά και

τις παλαιές επιλογές του κόμ-

ματός του, ιδίως της Β. Παπαν-

δρέου, τις οποίες είχε καταψη-

φίσει ο ίδιος τότε. «Έκανε λά-

θος η κ. Παπανδρέου, της το

έλεγα και τώρα το πληρώνουμε.

Η Βάσω αποφάσισε με προσω-

πικά εκλογικά κριτήρια ως βου-

λευτής Αθηνών», ανέφερε.

Δεν ξέφυγε της προσοχής ότι

τόσο ο Βρεττός όσο και ο Οικο-

νόμου, συγκρούστηκαν με τον

υπεύθυνο ΥΠΕΧΩΔΕ του ΠΑ-

ΣΟΚ Κουβέλη, που επέλεξε να

υποστηρίξει την τότε επιλογή

του ΠΑΣΟΚ.

Αρνητικές εντυπώσεις έκαναν

οι αναφορές των Βερελή, Κου-

βέλη και ιδίως του Αλευρά, που

υπερασπίσθηκαν την …νομιμό-

τητα. Δηλαδή την επιλογή του

ΠΑΣΟΚ για Κερατέα και Γραμ-

ματικό!

Ακόμα και ο Θ. Πάγκαλος γνω-

στός ως ο μόνος υποστηρικτής

από τους βουλευτές Αττικής

της επιλογής για Κερατέα και

Γραμματικό, άλλαξε στάση και

εγκάλεσε το Δήμο Αθηναίων

δηλώνοντας ότι οι μεγάλοι πα-

ραγωγοί απορριμμάτων Αθηνών

και Πειραιώς οφείλουν να δώ-

σουν λύση και όχι να καταστρέ-

φονται η Δυτική Αττική και στο

μέλλον η Ανατολική Αττική.

Ο Απ. Σταύρου μίλησε κυρίως

για την Κερατέα και το Γραμμα-

τικό, προτείνοντας να αλλάξει ο

περιφερειακός σχεδιασμός.

Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα

και βουλευτές άλλων περιοχών

όπως ο Σπ. Λιβανός της Ν.Δ Αι-

τωλοακαρνανίας υποστήριξε

την Κερατέα για τον Αρχαιολο-

γικό Χώρο.

Επεισόδιο επί προσωπικού  προ-

έκυψε λίγο πριν το τέλος της

συζήτησης όταν ο Νομάρχης Λ.

Κουρής κατήγγειλε ότι ο Περι-

φερειάρχης Χ. Μανιάτης παρα-

πλανεί τους Βουλευτές και δεν

τηρεί ως οφείλει την νομοθεσία,

δεν εγκαλεί τον ΕΣΔΚΝΑ για να

αποδεχτεί τα απορρίμματα Κε-

ρατέας, Γραμματικού.

Ο Χ. Μανιάτης ζήτησε να ανα-

καλέσει ο Νομάρχης, κάτι που

όχι μόνο δεν έγινε αλλά με

στοιχεία κατέδειξε το δίκαιο

του λόγου του.

Είναι γεγονός ότι το κλίμα της

όλης συζήτησης ανεστράφη και

η Κερατέα το Γραμματικό και η

Ανατολική Αττική κέρδισαν τις

εντυπώσεις της συζήτησης.

Αυτό πιστοποίησε η αναφορά

του προέδρου της επιτροπής Κ.

Μητσοτάκη που δήλωσε ότι

προσήλθε με μια σταθερή άπο-

ψη (υπέρ της κατασκευής των

έργων σε Κερατέα και Γραμμα-

τικό) και φεύγει με άλλες από-

ψεις.

Από την συζήτηση προκύπτει η

παράλογη εμμονή της πολιτείας

(Υπ. Εσωτερικών, Περιφέρεια,

ΕΣΔΚΝΑ) να γίνουν οι ΧΥΤΑ σε

Κερατέα και Γραμματικό, από

την άλλη όμως επίσημα κατετέ-

θη η τεκμηριωμένη και σθεναρή

αντίθεση Κερατέας, Γραμματι-

κού και Ανατολικής Αττικής.

Στο τέλος της συζήτησης, βου-

λευτές εκτός Αττικής συζητού-

σαν έντονα για το αδιέξοδο που

έχει δημιουργήσει ο ΕΣΔΚΝΑ

με βαριές εκφράσεις, ότι τίποτα

δεν άλλαξε παρά το ότι η διοί-

κηση άλλαξε και επιπλέον ότι

έχει δίκιο ο Δήμος Κερατέας

όταν, με στοιχεία αποκάλυψε

ότι η βουλή των Ελλήνων το

2003 παραπλανήθηκε από τους

μελετητές.

Α.Μ.

η “Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική”

Αυταρχικές αντιλήψεις περί στενής εφαρμογής της

(επιλεκτικής, ως συνήθως) νομιμότητας ανέπτυξε ο

Νάσος Αλευράς (ΠΑΣΟΚ), τις οποίες προσυπέγραψε ο

Χρ. Βερελής (ΠΑΣΟΚ) και τις οποίες αντέκρουσε έντο-

να ο Βασ. Οικονόμου επίσης Βουλευτής ΠΑΣΟΚ τονί-

ζοντας ότι οι πολιτικοί παράγουν πολιτική κι έτσι τρο-

ποποιούν ή αλλάζουν τη «νομιμότητα».

Με το θέμα θ’ ασχοληθούμε διεξοδικά διότι και αυτή η

συζήτηση ανέδειξε αντιλήψεις και μεθόδους άσκησης

της εξουσίας, τήρησης των θεσμών και αντιμετώπισης

εν κατακλείδι των προβλημάτων, γιατί περί αυτού πρό-

κειται κι όχι περί ηθικοπλαστικής πλατωνικής αντίλη-

ψης κάποιων υπερβατικών νόμων. 

Περί ...νομιμότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναλάβουν την

εκμετάλλευση των κυλικείων  των  Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. – ΑΙΓΑΛΕΩ,

ΑΡΤΑΣ, ΒΟΛΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΛΑΡΙ-

ΣΑΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ – να κα-

ταθέσουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε χρονικό διά-

στημα δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέρο-

ντος.                        

Η ανάθεση είναι διετής και θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.,

αφού προηγηθεί γνώμη της αρμόδιας επιτροπής. Τα κριτήρια με βάση τα

οποία θα γίνει η μοριοδότηση των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων

είναι τα ακόλουθα:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Κάρτα ανεργίας

Για κάθε μήνα ανεργίας (1 μόριο)

Η κάρτα ανεργίας πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν

από τη πρώτη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους

Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ

(17.600,00€) (10 μόρια)

Υποψήφιοι με οικογενειακό εισόδημα άνω των δέκα επτά χιλιάδων εξακο-

σίων ευρώ (17.600,00€) μετέχουν, αλλά δεν μοριοδοτούνται επί του συ-

νόλου των κριτηρίων, εκτός αυτών των μορίων που δύναται να έχουν, αν

ανήκουν σε κατηγορία πολυτέκνων.

Υποψήφιοι πολύτεκνοι με εισόδημα μέχρι είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια

σαράντα ευρώ (29.340,00€) μετέχουν και μοριοδοτούνται κανονικά επί

του συνόλου των κριτηρίων.

Υποψήφιοι πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα άνω των είκοσι εννέα χι-

λιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (29.340,00€) μετέχουν, δεν μοριοδο-

τούνται επί του συνόλου των κριτηρίων και προηγούνται στη λίστα των

υποψηφίων αυτοί με το χαμηλότερο εισόδημα. 

Πολύτεκνοι

Μοριοδοτούνται με πέντε (5) μόρια οι παρακάτω κατηγορίες:

Γονέας με τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα.

Επιζών ή άγαμος γονέας  με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα.

Διαζευγμένος με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, εφόσον με δικαστική

απόφαση έχει την επιμέλεια αυτών.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας μοριοδοτείται με την προϋπόθεση ότι θα

δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι άλλο μέλος της οικο-

γένειας δεν θέτει υποψηφιότητα, προκειμένου να του ανατεθεί η εκμε-

τάλλευση κυλικείου ή σε διαφορετική περίπτωση δεν μοριοδοτείται.

Μοριοδοτούνται με οκτώ (8) μόρια οι παρακάτω κατηγορίες:

Γονέας με πέντε (5) προστατευόμενα τέκνα.

Επιζών ή άγαμος γονέας με τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα.

Διαζευγμένος γονέας με τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα, όπου με δι-

καστική απόφαση έχει την επιμέλεια αυτών.

Μοριοδοτούνται με δώδεκα (12) μόρια οι παρακάτω κατηγορίες:

Γονέας με έξι (6) προστατευόμενα τέκνα και άνω.

Επιζών ή άγαμος γονέας με πέντε (5) προστατευόμενα τέκνα και άνω.

Διαζευγμένος γονέας με πέντε (5) προστατευόμενα τέκνα, όπου με δικα-

στική απόφαση έχει την επιμέλεια αυτών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη

διάρκεια της ανεργίας και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ο υποψήφιος με

το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο)

Πιστοποιητικό υγείας 

Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Κάρτα ανεργίας 

Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους (φωτοτυπία

επικυρωμένη)

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, λόγω ελλείψεως σχετικής υποχρε-

ώσεως, θα υποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του

υποψηφίου, ότι δεν υπεβλήθη δήλωση εισοδήματος.

Επιπροσθέτως, τα παρακάτω δικαιολογητικά προσκομίζονται στις ειδικές

περιπτώσεις, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/86 (βλ.: παράγραφος: 3, κεφάλαιο Ι, περί-

πτωση δ΄).

Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών. 

Οι βασικοί όροι για την ανάθεση, οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στη σύμ-

βαση, που θα υπογράψει, είναι οι κάτωθι:

α) Ο χρησάμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει τα είδη του κυ-

λικείου στους μαθητές, το προσωπικό του σχολείου, σε τιμές κατώτερες

κατά ποσοστό 10% από αυτές που προβλέπονται από τις αγορανομικές

διατάξεις που θα ισχύουν κάθε φορά για τα αντίστοιχα καταστήματα τρί-

της (γ΄) κατηγορίας της περιοχής.

β) Ο χρησάμενος υποχρεούται να καταθέσει στον Ο.Α.Ε.Δ. ποσό 586,94€

σαν εγγύηση, που θα παραμείνει άτοκο.

γ) Ο χρησάμενος φέρει τα βάρη λειτουργίας του κυλικείου και βαρύνεται

με την κατανάλωση ύδατος και ρεύματος που αντιστοιχεί σ’αυτό και προσ-

διορίζεται με ιδιαίτερους μετρητές που θα εγκαταστήσει ο Ο.Α.Ε.Δ. με δα-

πάνες του.

δ) Ο χρησάμενος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε βλάβη

ή φθορά, που θα παρουσιάζεται στα είδη ή στις εγκαταστάσεις του κυλι-

κείου.

Τα Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. , στα οποία θα γίνει ανάθεση κυλικείου, είναι

τα  ακόλουθα:

ΑΙΓΑΛΕΩ : Πλαπούτα 11 & Δαρδανελίων / 12243 – ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ. : 210 -

5989434, 210 -5989463, 210 -5989452-4.

ΑΡΤΑΣ : Διόδια Άρτας – Πέτα / 47100 – ΑΡΤΑ, τηλ. : 26810 – 70006,

26810 - 70004, 26810 - 70849.

ΒΟΛΟΥ : Αθηνών 64 / 38500 – ΒΟΛΟΣ, τηλ. : 24210 – 63684, 24210 –

63686, 24210 – 60104. 

ΚΑΒΑΛΑΣ : Περιγιάλι 2 / Τ.Θ. 1326 / 65201 – ΚΑΒΑΛΑ, τηλ. : 2510 –

231169, 2510 – 231167, 2510 – 228834.

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ : Εθνική Οδός Καλαμάτας – Αθήνας / 24100 – ΑΣΠΡΟΧΩ-

ΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, τηλ. : 27210 – 69320, 27210 – 69534.

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ : Χίλια Δένδρα / Τ.Θ. 126 / 69100 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ. :

25310 – 36199, 25310 – 24918, 25310 – 36178.

ΛΑΜΙΑΣ : Μεγάλη Βρύση / 35100 – ΛΑΜΙΑ, τηλ. : 22310 – 51231, 22310

– 24151, 22310 – 31490.

ΛΑΡΙΣΑΣ : Ερμογένους 10 / 41447 ΛΑΡΙΣΑ, τηλ. : 2410 – 254766, 2410 –

564650.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : Πάροδος Σταυροπούλου / 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, τηλ.

:26310 – 51383.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ: Λεωφόρος Τατοϊου 125 & Λύρα 140 /14564 -  ΚΗΦΙΣΙΑ, τηλ. :

210- 8002798, 210 - 6205642.

ΠΕΙΡΑΙΑ : Μαυρομιχάλη 17-19 / 18545 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, τηλ. :210 – 4120948,

210 – 4114648.

ΠΑΤΡΑΣ : Αθηνών 89 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / 26500 – ΠΑΤΡΑ, τηλ. : 2610 – 966906,

210 – 966908. 

ΑΛΙΜΟΥ :Εθνικής Αντιστάσεως 8 / 17456 ΑΛΙΜΟΣ, τηλ. :  210 – 9989701,

210 - 9989703. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, εντός της προθεσμίας, να καταθέσουν τις

αιτήσεις τους και τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Διοίκηση Ο.Α.Ε.Δ.: Δι-

εύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, επί της

οδού: Εθνικής Αντιστάσεως 8 / 174 56 – ΑΛΙΜΟΣ, Γραφείο 320,  3ος όρο-

φος, τηλ: 210 9989703.

Πληροφορίες θα δίνονται και στα τηλέφωνα των ΚΕΤΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ., που

αναφέρονται παραπάνω. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ.ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας

Ταχ. Διευθ. 153 51 Παλλήνη

Πληρ. Β. Παπαϊωάννου Παλλήνη 20/1/2009

Τηλ. 210-6600711, fax: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προφορές

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ. 28/80 και για την συντή-

ρηση και επισκευή αυτοκινήτων MERCEDES έτους 2009 αξίας

45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4η Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Τετάρτη

στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα

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

11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπο-

ρούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 2η

Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας

δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

Τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι

την 2η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και

μέρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Βασιλείου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ Κερατέα 22-01-2009

Αρ. Πρωτ.: 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση

οικήματος για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του. Το προς μίσθωση

ακίνητο πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πό-

λης και να πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της διακήρυξης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει μέσα σε προ-

θεσμία 10 ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, να καταθέσουν

φάκελο στο Δημοτικό Κατάστημα στον οποίο να περιέχονται τα στοιχεία

που αναφέρονται στο άρθρο 6 αυτής, αντίγραφο της οποίας μπορούν να

πάρουν από την υπηρεσία του Δήμου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ

Δήμαρχος Κερατέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας

Ταχ. Διευθ. 153 51 – Παλλήνη

Πληρ. Μ. Κακουλάκη

Τηλ. 210-6600711 fax: 210-6667870 Παλλήνη 20/01/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές σε τιμολόγιο που συντάσσεται από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ. 28/80 για την μαγνητοφώνηση πρακτικών Δη-

μοτικού Συμβουλίου έτους 2009 αξίας 20.000,00 € συμπεριλαμβανομέ-

νου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4η Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Τετάρτη στο

Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα

ενάρξεως την 11:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την

12:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπο-

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

2η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας

δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

Τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέ-

χρι την 2η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και

μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Κακουλάκη).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (υπερυψωμένων διαβάσεων)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ: 45.000,00 ευρώ

Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΧΡΗΣΗ 2009-01-22

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

1. Προκηρύσσει μειοδοτικό ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμέ-

νες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (υπερυψωμένων διαβάσεων)

ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο-

στό έκπτωσης και με βάσει το τιμολόγιο του μελετητή. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 45.000,00 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι

45.000,00 € (με Φ.Π.Α.19%) κατηγορίας εργασιών εκ των οποίων οι

4.930,94 ευρώ είναι απρόβλεπτα.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ημέρα

Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 11.00π.μ.

3. Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την

ΠΕΜΠΤΗ 05 του μηνός Φεβρουαρίου 2009.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1, Α2

1η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος

των τριάντα ημερών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 756,30 ευ-

ρώ (2% επί του δημοπρατημένου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗ-

ΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον

τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως

δεν θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σαρωνίδα, 21-1-2009

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Σαρωνίδας 55 τ.κ. 190 12 Σαρωνίδα

Τηλ.: 22910-54444, fax: 22910-53784

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Κοινότητα Σαρωνίδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 186/08

απόφαση του Κ.Δ. Σαρωνίδας, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρ.

08/ΔΤΑ/22221/16-12-08 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Τοπ.

Αυτ. & Δ/νσης Αν. Αττικής, θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμ-

βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) ως κατωτέ-

ρω:

1. Δύο θέσεις εργατών – εργατριών καθαριότητας

2. Μία θέση εργάτη ύδρευσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω.

Το αναλυτικό τεύχος της ανακοίνωσης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανα-

κοινώσεων της Κοινότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εντός δέκα (10) ημε-

ρών από την επομένη της δημοσίευσης στον τύπο, τις εργάσιμες ώρες και

ημέρες.

Πληροφορίες κ. Μπατάλη Βασιλική, τηλ. 22910-54444 και 22910 54891

εσωτ. 5.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

α/α ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Άμεση ανάγκη κατασκευής πεζογέφυρας 

στη Λ. Μαραθώνος, 1ο & 3ο  Γυμνάσιο Παλλήνης

ζητάει ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός

μετά και τον τραυματισμό μαθήτριας

Το Σάββατο το μεσημέρι μαθήτρια εξερχόμενη του Πνευματικού Κέντρου Παλλήνης, προσπάθησε να περά-

σει από  διάβαση, αλλά δεν πρόλαβε, αφού  διερχόμενο αυτοκίνητο την τραυμάτισε, ευτυχώς

ελαφρά. Είναι ένα από τα πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν σε κεντρικές λεωφόρους και μά-

λιστα πλησίον σχολικών συγκροτημάτων.

Στην Παλλήνη, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας των μαθητών, του 1ου Γυμνασίου και Λυ-

κείου  Παλλήνης καθώς και  του 3ο  Γυμνασίου,  τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την Λεω-

φόρο Μαραθώνος. 

Όπως είναι γνωστό, η Λεωφόρος Μαραθώνος,  θεωρείται δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο. Ως κεντρική

λεωφόρος, η ταχύτητα που αναπτύσσεται είναι πολύ μεγάλη και εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς οδικής

σήμανσης, που να προειδοποιεί ότι υπάρχουν σχολεία,  οι συνθήκες που δημιουργούνται εγκυμονούν σο-

βαρούς κινδύνους για τους μαθητές των σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί φορείς και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, επανειλημμένα έχουν αποστείλει υπο-

μνήματα προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Εκείνο που διεκδικούν είναι στα συγκεκριμένα σημεία να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφά-

λεια των μαθητών. Κυρίως όμως να τοποθετηθούν φανάρια προειδοποίησης στις διαβάσεις πεζών και να

κατασκευασθούν πεζογέφυρες στο ύψος του Αθλητικού Κέντρου – 3ου Γυμνασίου και στο ύψος του 1ου

Γυμνασίου - 1ου Λυκείου Παλλήνης για την ασφάλεια των μαθητών.

Είναι άμεση η ανάγκη για να προλάβουμε τα χειρότερα και για να μην θρηνήσουμε θύματα/παιδιά, να

προχωρήσει ο σχεδιασμός  της πεζογέφυρας στα δύο προαναφερθέντα σημεία.

Ο Ντίνος Βρεττός στα Γλυκά Νερά

Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυκών

Νερών, πραγματοποιήθηκε η ομιλία του βουλευτή Αττικής Ντί-

νου Βρεττού, (14/1), στα πλαίσια των προγραμματισμένων εκ-

δηλώσεων της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Γλυκών Νερών. Η

εκδήλωση χαρακτηρίσθηκε από τη ζωηρή συμμετοχή των πα-

ρευρισκομένων, μετά την ομιλία.

Στην μεστή ομιλία του, ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός αναφέρ-

θηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, δίνοντας το πολιτικό

στίγμα του ΠΑΣΟΚ.  Αναφέρθηκε στην 5ετή διακυβέρνηση της

Ν.Δ. η οποία  έχει οδηγήσει τη χώρα, στα σημερινά αδιέξοδα,

οικονομικά αλλά και κοινωνικά. Μίλησε για

το έλλειμμα αξιών που είναι το επιστέγα-

σμα αυτής της διακυβέρνησης και που πλέ-

ον διαπερνά όλο τον κυβερνητικό ιστό.

Ιδιαίτερες αναφορές  έκανε όμως στο πρό-

γραμμα του ΠΑΣΟΚ, σηματοδοτώντας την

ετοιμότητα του να αναλάβει την διακυβέρ-

νηση αυτής της χώρας. Αν το ΠΑΣΟΚ σή-

μερα βρίσκεται σε φάση συσπείρωσης, αυ-

τό οφείλεται στο ότι είναι και πάλι ενωμέ-

νο αλλά και στην προσωπικότητα του Προ-

έδρου  του  Γιώργου Παπανδρέου. Σ’ αυτό

το σημείο έκανε ιδιαίτερη αναφορά, λέγο-

ντας ότι «αρκετοί από μας κάναμε λάθη

γιατί συρθήκαμε από τα ΜΜΕ, στην κρίση

μας προς τον Πρόεδρο μας τον Γιώργο Πα-

πανδρέου». Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι

πολύ αποφασιστικός, αλλά τις αποφάσεις

του τις παίρνει με τον δικό του σιωπηρό τρόπο. Προχωράει

μπροστά, μόνος του και αφήνει πίσω του πράγματα και ανθρώ-

πους. Ένα τέτοιο Πρωθυπουργό χρειάζεται η χώρα. Δεν χρεια-

ζόμαστε ένα πρωθυπουργό που να έχει την ικανότητα να μιλά-

ει και να εντυπωσιάζει.

Τέλος, στην ομιλία του ο Ντίνος Βρεττός, αναφέρθηκε στα με-

γάλα τοπικά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα της Αττικής, εί-

πε,  είναι η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού. Από αυτό απορ-

ρέουν και τα υπόλοιπα. Αναφέρθηκε στην έλλειψη αποχέτευ-

σης, στο μεγάλο αυτό πρόβλημα που ταλανίζει τις περιοχές

μας, στην επιτακτική ανάγκη δημιουργίας Νοσοκομείου στην

Ανατολική Αττική, κάτι που πρέπει σθεναρά να  διεκδικηθεί, από

τους ίδιους τους κατοίκους, στην  προστασία των ελεύθερων

χώρων, στους νέους αυτοκινητόδρομους που κατασκευάζονται

χωρίς σε βάθος μελέτη και επεξεργασία,  έχοντας ως αποτέλε-

σμα επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις ιδιοκτησίες.

Την συζήτηση συντόνισε ο γραμματέας της Τ.Ο. Γλυκών Νερών

κ. Σ. Παππας.

Μετά την λήξη της ομιλίας ακολούθησε μια σύντομη παρέμβα-

ση  από τον Δήμαρχο Γλυκών Νερών και στην συνέχεια τον λό-

γο πήραν οι  πολίτες. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοπή της βασιλόπιτας από

κοινού,  από τον Δήμαρχο Γλυκών Νερών Δήμαρχοι της περιο-

χής νυν και τέως σύμβουλοι οι Δήμαρχοι Γλυκών Νερών και Γέ-

ρακα Γιώργο Σιώκο και Γέρακα Θανάση Ζούτσο.

Η Τουρκία δεν υπολογίζει 

την Ελληνική Κυβέρνηση

«Δώστε ξεκάθαρα μηνύματα. Ασκείστε υπεύθυνη εξωτερική πο-
λιτική», είπε ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ της Περιφέρειας Αττικής Ντί-

νος Βρεττός στον παριστάμενο Υφυπουργό Εξωτερικών στη

Βουλή, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του αναφορι-

κά με την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων των τελευταί-

ων ημερών.

«Οι Έλληνες πολίτες αισθάνονται ανασφαλείς. Δεν είναι δυνα-
τόν τουρκικά αεροσκάφη να πετούν χαμηλά πάνω από τα Ελλη-
νικά νησιά, να παρεμποδίζουν ελικόπτερά μας και οι τουρκικές
φρεγάτες να πλέουν μια ανάσα από τον Πειραιά», τόνισε χαρα-

κτηριστικά και κάλεσε την Κυβέρνηση να σταματήσει να είναι θε-

ατής των γεγονότων και η Ελληνική διπλωματία να απαντήσει

άμεσα και ουσιαστικά στις πρωτοφανείς προκλήσεις.

Το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του ορεινού όγκου του Υμητ-

τού του 1978  εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό σημείο αναφο-

ράς στην αναζήτηση λύσης για τους χίλιους περίπου κατοίκους

της περιοχής «Χέρωμα» της Βάρης. Αντιφατικοί χαρακτηρισμοί

της περιοχής άλλοτε ως δασική και άλλοτε ως μη δασική, έχει

μπλοκάρει την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης, ενώ η αυ-

θαιρεσία κυριαρχεί εις βάρος κάθε πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η βουλευτής, Εύη Χριστοφιλοπούλου, με ερώτηση προς τους αρ-

μόδιους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων ζητά να προβούν άμεσα σε συντονισμένες

ενέργειες και να βρεθεί επιτέλους μια λύση, ώστε να περιφρου-

ρηθεί η περιοχή από την αυθαιρεσία και να προστατευθεί το περι-

βάλλον. 

Στην απάντησή τους τα συναρμόδια

Υπουργεία, αναγνωρίζουν ότι η πε-

ριοχή του Χερώματος δεν είναι δασι-

κή. Η Περιφέρεια Αττικής μέσω της

Διεύθυνσης Δασών Ανατ. Αττικής

αναφέρεται σε δύο πράξεις του Δα-

σαρχείου Πεντέλης (2618/01 και

8531/03) που χαρακτηρίζουν την πε-

ριοχή ως μη δασική. Το Υπουργείο

Πολιτισμού επικαλείται ορθώς έγγρα-

φο της ΄Β Εφορείας Κλασσικών Αρ-

χαιοτήτων που εγκρίνει την ένταξη της περιοχής Χερώματος

(ζώνη ΠΕ6) στο σχέδιο πόλης. Τέλος, το ΥΠΕΧΩΔΕ επικαλείται

παλαιότερη πρόταση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και

Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) για την εξαίρεση του

Χερώματος από τη ΄Β Ζώνη Προστασίας Υμηττού, πρόταση όμως

που δεν ευοδώθηκε μετά από αντίθεση του Έ Τμήματος του ΣτΕ. 

Όμως, κατά το κείμενο της απάντησης «στην παρούσα χρονική
στιγμή ο ΟΡΣΑ μελετά την τροποποίηση του ισχύοντος Π.Δ. προ-
στασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού (ΦΕΚ 544Δ/79) με στόχο
την αναβάθμιση του καθεστώτος προστασίας του φυσικού περι-
βάλλοντος και του τοπίου του βουνού. Στο πλαίσιο αυτό, εξετά-
ζονται όλα τα προβλήματα, τα οποία ανέκυψαν κατά το χρόνο
εφαρμογής του Π.Δ. Προστασίας». 

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου επισημαίνει την ανάγκη ρύθμισης του

ιδιόμορφου καθεστώτος που συντηρείται επί δεκαετίες με γνώ-

μονα το δημόσιο συμφέρον.

Να επανεξετάσει τις παραμέτρους πολεοδομικού σχεδιασμού

στο Χέρωμα Βάρης προτίθεται το ΥΠΕΧΩΔΕ 
μετά από ερώτηση της Εύης Χριστοφιλοπούλου

Αρνούνται οι τράπεζες να

εφαρμόσουν δικαστικές αποφάσεις
Ερώτηση του βουλευτή Μάκη Βορίδη

Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑΟΣ Μάκης Βορίδης, στα πλαίσια του

κοινοβουλευτικού ελέγχου έχει καταθέσει ερώτηση στον αρμό-

διο Υπουργό για την άρνηση των τραπεζών να εκτελέσουν δικα-

στικές αποφάσεις καθώς και για τους καταχρηστικούς όρους που

θέτουν στα τραπεζικά δάνεια. 

Επισημαίνει δε ο βουλευτής:

«Παρά το γεγονός της έκδοσης

δεκάδων δικαστικών αποφάσεων

(μεταξύ των οποίων πολλές τελε-

σίδικες) που καταδικάζουν τις

τράπεζες για την χρήση καταχρη-

στικών όρων στις συμβάσεις δα-

νείων που συνάπτουν με συναλ-

λασσόμενους, πολλές από αυτές,

μεταξύ των οποίων και κρατικές,

συνεχίζουν απρόσκοπτα να εφαρ-

μόζουν τις πρακτικές αυτές, υπο-

στηρίζοντας δήθεν ότι οι αποφά-

σεις, δεν εφαρμόζονται  έναντι όλων, παρά μόνο στους συναλ-

λασσόμενους που προσέφυγαν εναντίον τους».
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 26. ΠΕΜΠΤΗ 29/1 & ΚΥΡΙΑΚΗ 1/2

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
ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

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  57  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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  26/12  8 μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ  27/1  7 μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα

26 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. με μοναδικό θέμα: 

Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει την

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 7 μ.μ. με 35 θέματα. Επιλέγουμε:
8. Απόφαση αναπροσαρμογής μισθώματος κληρ.Σιδηρόπουλου.

9. Επί σημειώματος του Δημάρχου για έγκριση και καθορισμό ει-

δικοτήτων στο επιχειρησιακό σχέδιο μερικής απασχόλησης.

10. Επί υπ. σημειώματος του Δήμαρχου σχετικά με άσκηση αρ-

μοδιοτήτων στη Δημοτική Αστυνομία.

11. Παράτασης μισθωτικής σύμβασης του parking Μαλτσινιώτη.

12. Επί αίτησης Κουσαθανά για παράταση σύμβασης μισθώσεως

του καταστήματος “Αγνάντι”.

18. Σχετικά με παραχώρηση βεβαίωσης κατοχή του κλήρου που

δόθηκε στην περιοχή του Νεκροταφείο Βουλ/νης, για αποκατά-

σταση των αστέγων της πόλης.

20-29 Συγκροτήσεις Επιτροπών

30. Συγκρότηση και λειτουργία τοπικού συμβουλίου για την πρό-

ληψη και παραβατικότητα.

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  126/1  6 μ.μ.
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. . . γ ια την υγειά μας

Βία στην οικογένεια: μορφές βίας – αίτια
Η «αθέατη βία», όπως ονομάζεται η βία μέσα στο σπίτι, εξακο-

λουθεί να αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα για πολλές γυναίκες. Η

κακοποίηση γυναικών είναι συχνότερη στις ηλικίες από 15 έως

54 ετών και παρατηρείται σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώ-

ματα. Στην Ελλάδα ποσοστό περίπου 6% των γυναικών ομολο-

γούν πως έχουν υποστεί κάποιου είδους κακοποίηση ενώ στο σύ-

νολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία στις πέντε γυναί-

κες υφίσταται, στη διάρκεια της ζωής της βιαιότητες που ασκού-

νται από τον σύζυγο ή τον σύντροφό της.

Η βία κατά των γυναικών μέσα στην οικογένεια περιλαμβάνει προ-

σβολές της σωματικής, ψυχικής, συναισθηματικής και κοινωνικής

υπόστασης τους καθώς και οικονομική βία, με στόχο "την επιβολή

ελέγχου". Συγκεκριμένα μπορεί να πάρει τις εξής μορφές: 

➢ Σωματική Βία ➢ Σεξουαλική Βία – Βιασμός

➢ Ψυχολογική Βία ➢ Οικονομική Βία

Η σωματική βία περιλαμβάνει: σωματικές επιθέσεις με κτυπήματα,

δαρμό, σπρωξίματα, γροθιές, χαστούκισμα, δάγκωμα, κλοτσιά,

απειλή ότι θα χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί πράγματι ένα όπλο

οποιασδήποτε μορφής.

Η σεξουαλική βία περιλαμβάνει: εξαναγκασμός σε σεξ μαζί του

παρά το γεγονός ότι αυτή δεν θέλει (βιασμός στο ζευγάρι, με ή

χωρίς γάμο), σεξουαλική παρενόχληση, ασέλγεια.

Παραδείγματα ψυχολογικής βίας: ο σύντροφός την ελέγχει, την

παρακολουθεί, κατακρίνει τις σχέσεις της με άλλους ανθρώπους,

ασκεί κριτική και για ασήμαντα πράγματα, την κατηγορεί συνεχώς

για απιστία, την απομονώνει κοινωνικά από φίλους και συγγενείς,

την εμποδίζει ή την αποθαρρύνει να εργάζεται ή να πηγαίνει σχο-

λείο, την υποτιμά συστηματικά, την εκβιάζει ή την εξευτελίζει, θέ-

λει να ελέγχει το πως ξοδεύει τα χρήματα της, καταστρέφει πράγ-

ματα που της ανήκουν ή για τα οποία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, την

απειλεί ότι θα κάνει κακό στην ίδια ή στα παιδιά της και στα κα-

τοικίδια ζώα που πιθανόν να υπάρχουν παραβιάζοντας με όλους

αυτούς τους τρόπους τις ατομικές της ελευθερίες. Η ψυχολογική

βία έχει ως αποτέλεσμα η γυναίκα να βιώνει μέσα της ταραχή,

σύγχυση, τρόμο, αναστάτωση – τα ψυχολογικά αντίστοιχα του

τραυματισμού. 

Η οικονομική εξάρτηση από το συχνά αποκαλούμενο ως «ισχυρό

φύλο» αποτελεί επίσης βίαιη πράξη. Όταν ο σύντροφος απαιτεί

τον απόλυτο έλεγχο των εσόδων και των εξόδων της γυναίκας και

της αφαιρεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται μόνη της τον μισθό της ή

το μερίδιο που της αναλογεί από τα έσοδα  του σπιτιού, τότε η γυ-

ναίκα χάνει την αυτονομία της.

Η ψυχολογική ή η οικονομική βία δεν καταλήγουν πάντα και σε

σωματική, που αποτελεί την πιο φανερή και πιο επικίνδυνη μορφή

βίας, τόσο για τη σωματική ακεραιότητα όσο και για την ίδια τη

ζωή των γυναικών που πέφτουν θύματά της. Το βέβαιον, πάντως,

είναι πως μια σωματικά κακοποιημένη γυναίκα έχει σίγουρα κακο-

ποιηθεί και ψυχολογικά.

Οι άνδρες που κακοποιούν τις γυναίκες τους ανήκουν σε όλα τα

κοινωνικά στρώματα και συχνά χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα για

την ανάρμοστη συμπεριφορά τους την κατανάλωση αλκοόλ ή ακό-

μα και παραισθησιογόνων ουσιών. Επίσης κατηγορούν την γυναί-

κα ως υπεύθυνη για τη βίαιη συμπεριφορά τους ή τα ξεσπάσματα

εναντίον της. Συχνά έχουν πέσει κι οι ίδιοι θύματα κακοποίησης

στην παιδική τους ηλικία ή έχουν υπάρξει μάρτυρες ως παιδιά της

κακοποίησης της μητέρας τους από τον πατέρα τους. Αρκετά συ-

χνά μάλιστα οι άνδρες αυτοί πάσχουν από διαταραχές της προ-

σωπικότητας. Ο βίαιος άνδρας αισθάνεται ότι απειλείται από το

γεγονός ότι δεν ελέγχει πλέον τη γυναίκα και κακοποιώντας τη θα

νιώσει ότι ανακτά τον έλεγχο. Σ' αυτό το είδος σχέσεων, η γυναί-

κα δεν είναι αντικείμενο του πόθου, αλλά αντικείμενο της ανά-

γκης. Ο άντρας πιστεύει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση επιβίω-

σης: ή εκείνη ή αυτός.

Δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να παραδεχθεί ότι υφίσταται βία

ή κακοποίηση. Ακόμη πιο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να βρει

ένα τρόπο να ξεφύγει από μια σχέση ή μια κατάσταση στην οποία

δέχεται κάποια μορφή βίας από νυν ή πρώην σύζυγο, εραστή,

αδελφό, πατέρα, συγγενή ή (κυρίως για τις ηλικιωμένες γυναίκες)

από τα παιδιά τους. 

Πολλές είναι οι γυναίκες που δυσκολεύονται να καταγγείλουν την

κακοποίησή τους και παγιδεύονται στη σιωπή που καλύπτει τη βία

μέσα στην οικογένεια, λόγω της ντροπής και του φόβου για τις

αντιδράσεις του κοινωνικού περίγυρου, και κατά συνέπεια κάνουν

κακό στον ίδιο τους τον εαυτό. Παρουσιάζουν συχνά σοβαρές ψυ-

χικές διαταραχές όπως μελαγχολία και κατάθλιψη, ενώ πολλές

φορές πάλι η χρόνια ψυχολογική βία οδηγεί σε βαρύτατες σωμα-

τικές ασθένειες, όπως ο καρκίνος.

Μια γυναίκα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση η καλύτερη επι-

λογή που έχει είναι συνήθως το να απομακρυνθεί – τουλάχιστον

προσωρινά, ίσως και για περισσότερο καιρό – από το άτομο που

την κακοποιεί. Αν τυγχάνει να ζει με αυτό το πρόσωπο, πρέπει να

βρει ένα χώρο όπου προσωρινά θα την φιλοξενήσουν και όπου θα

είναι ασφαλής, αν είναι δυνατόν σε άλλη πόλη. Έπειτα πρέπει να

συγκεντρώσει τα διάφορα έγγραφά που θα χρειαστούν – ταυτότη-

τα, διαβατήριο, βιβλιάριο ΙΚΑ, πιστοποιητικό γέννησης, δίπλωμα

οδήγησης, βιβλιάριο καταθέσεων, πιστωτική κάρτα, βιβλιάριο με τις

διευθύνσεις των γνωστών κ.τ.λ. – σε χώρους που γρήγορα μπορεί,

αν χρειαστεί, να τα μαζέψει. Επίσης μπορεί να φανεί χρήσιμο αρ-

γότερα, αν πάρει και κάποιες φωτογραφίες που να φανερώνουν

τους τραυματισμούς. Έπειτα, κάποια ώρα που δε θα είναι κανείς

στο σπίτι, η γυναίκα μπορεί να μαζέψει τα πράγματά της και να φύ-

γει χωρίς να πει από πριν ότι θα το κάνει και οπωσδήποτε χωρίς να

φανερώσει πού θα πάει. Μπορεί να αφήσει ένα γραπτό μήνυμα,

όπου θα εξηγεί τους λόγους που την ώθησαν να πάρει αυτή την

απόφαση. Όταν πια έχει φύγει, καλό θα είναι να έλθει σε επαφή με

το Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας και με την Αστυνομία, ώστε να

της δώσουν τη στήριξη και προστασία που δικαιούται. 

Αν το θύμα είναι ανήλικο, και το πρόσωπο που το κακοποιεί είναι

ένας από τους γονείς του, τότε τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύ-

πλοκα. Πριν το παιδί κάνει ο,τιδήποτε, είναι καλό να επικοινωνή-

σει πρώτα με το Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ώστε μαζί να εξε-

τάσουν το πρόβλημά και να πάρουν τις απαιτούμενες αποφάσεις.

Εάν μια γυναίκα υφίσταται κάποιου είδους βία από ένα άτομο που

γνωρίζει ή αγαπά, δεν πρέπει να μένει μόνη αλλά να αναζητήσει

άμεσα βοήθεια. Το ίδιο πρέπει να κάνει εάν έχει δεχθεί ανάλογη

επίθεση από άτομο που δεν γνωρίζει. Η σιωπή θα επιδεινώσει το

πρόβλημα και είναι απρόβλεπτο σε τι μπορεί να καταλήξει η συνέ-

χιση μια τέτοιας κατάστασης. Η αναζήτηση βοήθειας από το για-

τρό της ή άλλους επαγγελματίες της υγείας, από άτομα της οικο-

γένειας, από αρμόδιους επίσημους οργανισμούς ή οργανωμένα

κοινωνικά σύνολα είναι απαραίτητη και προφυλάσσει τη γυναίκα

από περισσότερο απειλητικές καταστάσεις. 

Από το τέλος του 2006 ψηφίστηκε και ισχύει ειδική νομοθεσία για

την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας (Ν. 3500/2006),

σύμφωνα με τον οποίο ισχύουν συγκεκριμένες ποινικές κυρώσεις

για τους δράστες που ανάλογα με το αδίκημα κυμαίνονται από φυ-

λάκιση 10 ημερών μέχρι ισόβια κάθειρξη. Η πολιτεία προστατεύει,

στηρίζει και δίνει διέξοδο στα θύματα, στα οποία παρέχονται δυ-

νατότητες πλήρους ηθικής και της αναγκαίας υλικής συμπαράστα-

σης από τους υφιστάμενους Προνοιακούς και Κοινωνικούς φορείς.

Οι φορείς αυτοί αναλαμβάνουν την κοινωνική στήριξη των κακο-

ποιηθέντων μέσα στην οικογένεια με ξενώνες φιλοξενίας, συμ-

βουλευτικούς σταθμούς, κέντρα κοινωνικής στήριξης και υπηρε-

σίες διαχείρισης κρίσεων. Συγκεκριμένα κάποιος μπορεί να απευ-

θυνθεί:

➢ Γραμμή SOS «Δίπλα σου»: 800-11-88 881 (από σταθερό τηλέ-

φωνο χωρίς χρέωση), 210 7786 800 (από κινητό με χρέωση)

➢ Κέντρα Υποδοχής Κακοποιημένων Γυναικών: Αθήνα: 210

5235 318, 210 5235 250, Πειραιάς : 210 4112 091,  210 4129 101

➢ Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Ανδρικής Βίας κατά των

Γυναικών: 210 3828 126 (Δευτέρα – Παρασκευή 16.00 – 20.00)

➢ Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας – Βοήθεια για τη

Βία μέσα στην οικογένεια: 210 3616 232 (Τετάρτη 18.00 – 20.00)

➢ Γυναικεία Ομάδα Αυτοάμυνας: 210 5221 101, 210 5316457

➢ Ιατροδικαστική Υπηρ. Αθήνας: 210 3613 340 (Ακαδημίας 60)

➢ Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά: 210 4177 876 (Γούναρη 31)

➢ Πληροφορίες: Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας

(Κ.Ε.Θ.Ι.) Αθήνα: 210 3212 690

Ιωάννα Βαρδάκου

Ψυχολόγος, MSc
Επιστημονική Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού & 

Θεραπευτικού Κέντρου Βάρης ΨυχοΣύνθεση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία SECURITY ζητείται προσωπικό

ασφαλείας για τις περιοχές Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,

Ανθούσα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Γέρακα, Κορωπί, Λού-

τσα, Παιανία και ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. 

Δεκτοί και συνταξιούχοι. 

Τηλ.: 210-9577254, 210-9577218, 210-9577216

ΧΗΜΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932488119

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
n n n

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Περικλέους 11, Σπάτα 190 04 - Τηλ. 210 6633658, 6973248621
E-mail: siderim1@otenet.gr

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΟΣ
Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Η Νομαρχία και ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Δημοσθένης”

(Κορωπί), οργανώνουν εκδήλωση με θέμα “Δωρεά οργά-

νων σώματος”, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 6μ.μ. στο

Αμφιθέατρο του Δήμου Καλυβίων.

Εκπαιδευτικός εξειδικευμένη στο γρήγορο διάβασμα

και την αποτελεσματική μάθηση, παραδίδει μαθήματα κατ’

οίκον σε παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου Ελληνικά και Αγγλικά

στις περιοχές Βουλιαγμένη - Βούλα - Βάρη - Βάρκιζα.

Ειδικές τιμές σε παιδιά με διάγνωση δυσλεξίας. 

Τηλ. 698-6429527
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Ο Δήμαρχος Μαραθώνα

Σπύρος Ζαγάρης στην εκδή-

λωση της Πανελλήνιας Κω-

πηλατικής Ομοσπονδίας

που έγινε σε συνεργασία με

την Ελληνική Ολυμπιακή

Επιτροπή για τη βράβευση

των Ολυμπιονικών του αγω-

νίσματος, την Τετάρτη

14/1/09 άδραξε την ευκαι-

ρία και συζήτησε με τον

Πρόεδρο της ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. Κ.Ματάλα. 

Ως γνωστόν, ο Δήμος Μα-

ραθώνος διεκδικεί από τα

Ολυμπιακά Ακίνητα, την κα-

ταβολή δημοτικών τελών

για το Ολυμπιακό Κωπηλα-

τοδρόμιο Μαραθώνα Σχινιά.

Ο Κ. Ματάλας υποσχέθηκε

χρηματοδότηση για την κα-

ταπολέμηση των κουνου-

πιών ύψους 100.000€.

Διεκδίκηση Ολυμπιακών 

Ακινήτων από τον Μαραθώνα

Ο επί σειρά ετών πρόεδρος του Α.Ο.Δ. Σπάτων -

Χρ. Μάρκου - αποχωρεί μέσα αφήνοντας πίσω

του ένα πολύ σημαντικό αθλητικό έργο, για το

οποίο πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος.

Ετσι, μέσα σε φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα

έγινε η τελετή παράδοσης και εγκατάστασης

της νέας Διοίκησης (16/1), παρουσία σημαντι-

κών εκπροσώπων από όλα τα θεσμικά όργανα

του Δήμου και πολιτών.

Ο Δήμαρχος Αθ. Τούντας φανερά συγκινημένος

εξήρε το έργο του απερχόμενου προέδρου,

αντιδημάρχου Χρ. Μάρκου, έργο που όπως τόνι-

σε οφείλει να συνεχίσει η νέα Διοίκηση προκει-

μένου ο Αθλητικός Οργανισμός των Σπάτων να

εξακολουθήσει να πρωταγωνιστεί στα αθλητικά

δρώμενα της Αν. Αττικής.

Στη συνέχεια ο προεδρος πήρε  το λόγο και με-

ταξύ άλλων είπε:

Λυπάμαι απόψε εδώ γιατί τελειώνει μία μεγάλη
περίοδος δημιουργίας σ΄ένα χώρο, που αγάπη-
σα όσο κανέναν άλλο στην εξωεπαγγελματική
μου επασχόληση.
Το ξέρω πολύ καλά ότι θα μου λείψουν οι μεγά-
λες συγκινήσεις, που δίνει ο αθλητισμός.
- θα μου λείψουν οι άψογες εκδηλώσεις και
διοργανώσεις, που κάναμε 
- θα μου λείψουν οι ατελείωτες συζητήσεις με
τα σωματεία
- θα μου λείψουν τα ευγενικά πρόσωπα των γυ-
μναστών και των συνεργατών μου

Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας πρώτα απ΄όλα
τον Δήμαρχο
- που μου εμπιστεύθηκε επί μία 6ετία τον ευαί-
σθητο χώρο του αθλητισμού και της νεολαίας
- που στήριζε πολιτικά της επιλογές μου
- που δεν παρενέβη ούτε μια φορά στο έργο
μου». 
Ευχαρίστησε έναν έναν τους συνεργάτες του
στη Διοίκηση (Γεωργακόπουλο, Κουλοχέρη, Ίσα-
ρη, Κατσούλη) για την βοήθεια και την αμέριστη
συμπαράστασή τους, αλλά και παλαιότερους
που δεν βρίσκονται σήμερα εκεί.

Εκλεισε δε λέγοντας: “Σας ευχαριστώ όλους
θερμά, εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο έρ-
γο της νέας Διοίκησης και να ξέρετε ότι το έργο
που επί 6χρόνια ακούραστα επιτέλεσα θα ολο-
κληρωθεί μόνο μετά την δική σας επιτυχία”.

Νέος πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού ο

Γεώργιος Παπαχρήστου ο οποίος μεταξύ άλλων

τόνισε: Αγαπούσα και Αγαπώ τον Αθλητισμό, εί-
ναι τρόπος ζωής για μένα και την οικογένειά
μου, πόθος μου είναι να διατηρήσουμε μαζί με
τον Ανδρέα τον Παυλίδη το υψηλό επίπεδο πα-
ροχών του Δήμου σ’ αυτόν τον τομέα και να
συμβάλλουμε έτσι ώστε οι παροχές αυτές να
βελτιωθούν περισσότερο...
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΔΣ αποτε-

λείται:

Γεώργιος Παπαχρήστου πρόεδρος, Ανδρέας

Παυλίδης Αντιπρ. και μέλη οι Δημ. Στάμου, Γιάν-

νης Μακρής (δημοτικοί σύμβουλοι) και Γ. Δού-

ρος (εκπρόσωπος αθλητικών συλλόγων).

Νέα Διοίκηση στον ΑΟΔ Σπάτων
ο Χρ. Μάρκου αποχωρεί αφήνοντας πλούσιο έργο

Η στιγμή της ...αποχώρησης. Ο Δήμαρχος σφίγγει το χέρι του Χρ. Μάρκου· βαθιά συγκινημένοι και οι δύο.

Ενημέρωση για την καταπολέμηση του

καρκίνου του μαστού σε συνεργασία με

τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ελληνική

Εταιρεία Μαστολογίας Ε.Ε.Μ. πραγματο-

ποιήθηκε στο Δήμο Σπάτων (Τρίτη 20/1).

Από νωρίς το απόγευμα έγινε δωρεάν εξέτα-

ση μαστών σε διώροφο λεωφορείο λονδρέζι-

κου τύπου το οποίο βρισκόταν έξω από το

Δημοτικό Γυμναστήριο «Δ. Δημητρίου».

Η Δρ Λυδία Ιωαννίδου –Μουζάκα αφού χαι-

ρέτησε κάλεσε τους παραβρισκόμενους

να στηρίξουν την προσπάθεια της Ε.Ε.Μ.

και τόνισε το πόσο σημαντική είναι η ενη-

μέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων ενά-

ντια στη μάστιγα που ονομάζεται καρκίνος

του μαστού και ότι η πρόληψη είναι η κα-

λύτερη θεραπεία. 

Ενημέρωση υγείας στα Σπάτα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Ξεχώρισε η ομάδα των παίδων του ΓΣ Κο-

ρωπίου στο διεθνές Τουρνουά handball

στο Βελιγράδι (27-29/12/08) στο οποίο κα-

τέλαβαν τη δεύτερη θέση στην κατηγορία

τους (γενηθ 92-93), χάνοντας στον τελικό

από τη Βόσδοβατς Σερβίας 23-14.

Στο τουρνουά συμμετείχαν 16 ομάδες παί-

δων και 16 ομάδες παμπαίδων(γενηθ 94-

95) από τις Σλοβενία, τη Γαλλία, τη Σερβία

και άλλες χώρες. 

Το Κορωπί κέρδισε :

τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου 20-17, 

τη Στουντέντσκι Κρατς Σερβίας 19-15 και 

στον ημιτελικό την Εθνική ομάδα Παίδων

της Ιταλίας με 16-14. 

Ο προπονητής του ΓΣ Κορωπίου Μανώλης

Κακάκης τόνισε: 

«Μεγάλη ήταν η νίκη της ομάδας μας κό-
ντρα στην Εθνική ομάδα Παίδων της Ιτα-

λίας αλλά στον τελικό η ομάδα μας έπαθε
μπλακ άουτ. 
Η εμπειρία ήταν μοναδική και αξίζουν συγ-
χαρητήρια τόσο στους παίκτες της ομάδας
του Κορωπίου όσο και στο κλιμάκιο των πα-
μπαίδων της ΕΣΧΑ». 

Η ομάδα του Κορωπίου αποτελείται από

τους εξής πάικτες: 

Αγγελής, Χρήστου, Κατσίκης, Πέρρος,

Ντούνης, Γουδέλης, Κορδογιάννης, Παπα-

παύλου, Κάϊμος, Κερατιώτης, Ιάσων Μανω-

λάκης, Ορέστης Μανωλάκης και Οικονό-

μου.

ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΗΑΝDBALL  

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Με εξαιρετική επιτυχία διεξήχθη το 2ο

τουρνουά handball Αγάπης και Φιλίας στην

κατηγορία παμπάιδων (γεννηθ 94-95) στο

Λουτράκι που οργάνωσε ο Ποσειδών Λου-

ταρακίου με τη συνεργασία της Επιτροπής

Ανάπτυξης της ΟΧΕ. 

Η τελική κατάταξη: 

1. Κορωπί, 2. Ποσειδώνας 3. Ηλυσσιακός, 

4. Λεωνίδας, 5. Πανιώνιος, 6. Διομήδης, 

7. Καματερό, 8. Αετός Ρϊου.
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Πινγκ - Πονγκ
Στο Μπέτσεϊ της

Σερβίας οι Παίδες

του Ν.Ο.Β.

Σε πολύ δυνατό τουρνουά που διοργανώνεται στην πόλη

Μπέτσεϊ της Σερβίας θα λάβει μέρος η ομάδα παίδων του

ΝΟΒ (95-96).

Η αποστολή των νεαρών αθλητών θα αναχώρησε την Πέ-

μπτη (17:50) από την Αθήνα με προορισμό το Βελιγράδι,

απ' όπου θα μεταβεί οδικώς στο Μπέτσεϊ.

Εκτός της ομάδας του ΝΟΒ θα συμμετάσχουν στο τουρ-

νουά ισχυρές ομάδες από την Ουγγαρία, τη Σερβία, την

Κροατία και το Μαυροβούνιο.

Απέναντι στις Ζέγκεντ, Κρούνα Όσιεκ, Σπάρτακ Σουμπότι-

κα, Πρίμορατς Κότορ, Βράτσαρ Βελιγραδίου, Ποσκ Σπλιτ

και τη διοργανώτρια Μπέτσεϊ οι αθλητές μας θα έχουν την

ευκαιρία να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες.
H αποστολή της ομάδας: Ματσούκης Σπυρίδων, Καλογεράκος

Παντελής, Σιδέρης Κωνσταντίνος, Σκουρλής Ιωάννης, Κομτζιάς

Αχιλλέας, Παπασταμάτης Δημήτρης, Γιούρλας Ιωάννης, Ποταμιά-

νος Ευάγγελος, Καπότσης Ιάσων, Ανδρουλάκης Ορφέας, Τούλης

Αδάμ, Σαρίδης Παναγιώτης, Φούρλας Αθανάσιος, Μαυρωτάς Λε-

ωνίδας, Χάρε Ντόμινικ, Τόκας Βασίλειος, Kόλλιας Κωνσταντίνος.

Προπονητής της ομάδας ο Φίλιππος Σακέλλης.

Την απόκτηση της Χέδερ Πέτρι που θα ενισχύσει τη γυ-

ναικεία ομάδα μόνο στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις,

ανακοινώνει ο ΝΟΒ.

Πρόκειται για βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας των

ΗΠΑ από το 2000 που αγωνίζεται στην περιφέρεια και

μπορεί να βοηθήσει στην άμυνα φουνταριστού.

Είναι γεννημένη το 1978 και έχει ευρωπαϊκή εμπειρία

καθώς τις περιόδους 2006-2007 και 2007-2008 αγωνί-

στηκε στη Φλωρεντία.

Η προπονήτρια του ΝΟΒ Αλεξία Καμμένου δήλωσε για

την απόκτηση της Πέτρι: "Ευχαριστούμε τη διοίκηση
που με την προσθήκη της Πέτρι μας έδωσε τη δυνατό-
τηα να ενισχύσουμε την ομάδα μας ενόψει της προ-
σπάθειας πρόκρισης στο Final Four του Τσάμπιονς Καπ. 
Είναι μία αθλήτρια υψηλής αξίας που θα δώσει λύσεις,
γνωρίζοντας και την απουσία της Αντιγόνης Ρουμπέση
τουλάχιστον μέχρι και τον αγώνα-ρεβάνς με τη Γλυφά-
δα. 
Αυτή η κίνηση θα πρέπει να μας καθιστά πιο υπεύθυνες
και όχι να επαναπαυόμαστε απέναντι στις υποχρεώ-
σεις και τους στόχους που έχουμε θέσει από την αρχή
της περιόδου".

Με την Χέδερ Πέτρι ο ΝΟΒ

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ν.Ο.Β.

Ο Δήμος Παιανίας, σε συνεργασία με την Π.Α.Ε. ΚΟΣΜΟΣ,

διοργανώνει και την φετεινή περίοδο (2008-2009)  Ψυχα-

γωγικές και Αθλητικές Δραστηριότητες για τους δημότες

κάθε ηλικίας. Επιδιώκοντας να προσφέρει κάτι ξεχωριστό

στους συντοπίτες του ο Δήμος Παιανίας και συνάμα χρήσι-

μο τόσο για την ανάπτυξη των Αθλητικών Αξιών όσο και

του Φυσικού και Υγιεινού τρόπου ζωής, επέλεξε προγράμ-

ματα άθλησης που περιλαμβάνουν αθλήματα που δύσκολα

μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά λόγω της ιδιαιτερότη-

τάς τους και προορισμούς που θα φέρουν τους συμμετέχο-

ντες κοντά στη φύση και τις ομορφιές της, αλλά και που θα

δυναμώσουν τη φιλία, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία

μεταξύ των συμπολιτών τους.  

Ετσι ο Δήμος επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν μεγαλύ-

τερη συμμετοχή, επιδοτεί τα παρακάτω προγράμματα

ώστε το κόστος να είναι μικρότερο.

• Σκι Καλάβρυτα – Μαίναλο Ιανουάριος- Φεβρουάριος

2009, ηλικίες 8-50 ετών.

• Rafting Λάδωνας-Λούσιος Μάρτιος – Απρίλιος 2009,

ηλικίες άνω των 18 ετών.

• Πεζοπορία Ορειβασία Ορεινή Αχαϊα – Ελληνικό Αρκα-

δίας Απρίλιος – Μάϊος 2009, ηλικίες 12-55.

Πληροφορίες –Εγγραφές: Αθλητικός Οργανισμός Δήμου

Παιανίας, Αλεξία Δημητράκη, τηλ. 2106641600.

Αθλητισμός στη Φύση – Αθλητισμός για Όλους στην Παιανία

Το  PIRAEUS  DIVING

CENTER    έκοψε την

πρωτοχρονιάτικη πίτα

(11/1) στη Βουλιαγμέ-

νη, κάτω από τη γέφυ-

ρα, που καταδύονται

για μαθήματα.

Στο βυθό και στη στε-
ριά τα μέλη του εύχο-
νται στους δύτες και
στους χειμερινούς
κολυμβητές που βρέ-
θηκαν αυτή την ημέ-
ρα εκεί αγάπη, υγεία,
ειρήνη σε όλο τον κό-
σμο και προ παντός
καθαρές θάλασσες.

Οι δύτες σε ...ετοιμότητα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

«ΘΕΤΙΣ»

Ο ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ σας προ-

σκαλεί στην κοπή της πρω-

τοχρονιάτικης πίτας, την

Κυριακή 1/2/2009 και ώρα

18.00, στο γήπεδο Βούλας

Γ. Γεννηματάς, όπου θα γί-

νει και μια μικρή επίδειξη

των ακαδημιών του. 

Πραγματοποιήθηκε το

περασμένο Σαββατοκύ-

ριακο, στο στάδιο Ειρή-

νης & Φιλίας, η προκρι-

ματική φάση του Πανελ-

λήνιου Πρωταθλήματος

Ανδρών – Γυναικών.

Ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ έλαβε

μέρος με  18 αθλητές και

αθλήτριες, αριθμός που

θεωρήθηκε ο μεγαλύτε-

ρος από άποψη συμμε-

τοχής.

Στην τελική φάση, η

οποία θα διεξαχθεί στις

16 – 17 Μαΐου, προκρι-

θήκανε:

1. Δήμας Γιάννης, στο

μικτό

2. Βασιλείου Διονύσης,

στο ατομικό, διπλό και

μικτό

3. Λίλης Γιώργος, στο

ατομικό και μικτό

4. Κοντρατιούκ Μαριάν,

στο ατομικό και διπλό

5. Ζερδίλα Διάνα, στο

ατομικό, διπλό και μικτό

6. Καλογιάννη Μαρία,

στο ατομικό, διπλό και

μικτό

7. Λαγογιάννη Δέσποι-

να, στο ατομικό και μικτό

Αξίζει να σημειώσουμε

ότι ο Δημ. Σταθουλό-

πουλος κέρδισε τον

αθλητή του Α.Κ. ΖΩΓΡΑ-

ΦΟΥ Καναββό Βασίλη Νο

9 στην κατάταξη των

παίδων, ενώ ο ίδιος κα-

τέχει την Νο 47, αλλά

δεν μπόρεσε να περάσει

στην τελική φάση γιατί

ηττήθηκε από πολύ καλό

παίκτη.

Πολύ σημαντική υπήρξε

και η νίκη στο διπλό Γυ-

ναικών των αθλητριών

μας Στραϊτούρη – Πατε-

ράκη με 3-2 απέναντι

στις αθλήτριες του ΠΕ-

ΡΑ Εμίρη – Ζερδίλα.

Τέλος πολύ καλή εμφά-

νιση έκανε και η Εμίρη

απέναντι στην Μαρία

Καλογιάννη από την

οποία ηττήθηκε με 3-2

πολύ δύσκολα. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Ατομικών Αγωνισμάτων

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
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Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Ια-

νουαρίου η δενδροφύτευση που ορ-

γάνωσε ο Δήμος Βάρης στην περιοχή

Σ.Ε.Ο.

Παρουσία των βουλευτών Πέτρου

Δούκα και Θεόδωρου Πάγκαλου μι-

κροί και μεγάλοι  έβαλαν το …δικό

τους δεντράκι. Ήταν η αρχή μιας προ-

σπάθειας που στοχεύει σε μια κατα-

πράσινη πόλη. .

Το πρωί της Κυριακής στην πλατεία

Δήμα ήταν όλοι έτοιμοι. Ο Δήμαρχος

Βάρης Παν. Καπετανέας, οι αντιδή-

μαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, υπάλ-

ληλοι του Δήμου, κάτοικοι της πόλης

και πολλά παιδιά!

Παρόντες και οι πολύτιμοι συνεργά-

τες σ’ αυτό το εγχείρημα· η Εθελοντι-

κή Ομάδα Δασοπροστασίας-Πυρα-

σφάλειας η 128 Σ.Ε.Τ.Η. μονάδα  Πο-

λεμικής Αεροπορίας της Σχολής Ευ-

ελπίδων, η Αστυνομία Βάρης, μαθη-

τές από τα σχολεία της Βάρης και της

Βάρκιζας, αλλά και αντιπροσωπείες

από οικολογικές οργανώσεις και επι-

χειρήσεις της περιοχής.

Δεντρoφυτεύοντας στη Βάρη
Χρόνια Πολλά

Πολλοί οι εορτάζοντες το περασμένο Σαββατοκύριακο

και από τον πολιτικό χώρο με το όνομα Αντώνης και Θα-

νάσης. Ιδιαίτερα το όνομα Θανάσης “παίζει” πολύ στην

Ανατολική Αττική.

Τους ευχόμαστε πολύχρονοι και δυναμικοί στην πολιτι-

κή τους πορεία.

Ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Θανάσης

Μπούρας, δέχτηκε τις ευχές για την ονομαστική του

εορτή στο πολιτικό του γραφείο.

Πάρα πολλοί φίλοι του από όλη την Περιφέρεια  τον

επισκέφθηκαν και του ευχήθηκαν τα «Χρόνια Πολλά»

και παράλληλα τον συνεχάρηκαν για την ανάληψη των

καθηκόντων του στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονο-

μικών. 

Ο Θ. Μπούρας ευχαρίστησε τους φίλους του για τις ευ-

χές τους και δήλωσε ότι είναι πάντα κοντά τους για τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ότι οι πόρτες του

Πολιτικού γραφείου θα είναι πάντα ανοιχτές.

Αφού ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμαν-

λή για την τιμή και την ευθύνη που του ανέθεσε, τόνισε

ότι με τις προσπάθειες όλων μας θα ξεπεράσουμε την

παγκόσμια οικονομική κρίση και θα οδηγήσουμε την πα-

τρίδα μας με ασφάλεια σε ένα καλύτερο μέλλον. 

Ο βουλευτής Θεόδωρος Πάγκαλος φυτεύ-
ει μαζί με τους πιτσιρικάδες.

Η αντιδήμαρχος Δήμητρα Σουτόγλου 

στο Αστυνομικό Τμήμα!

Η δεντροφύτευση είχε και τα απρόοπτα, αφού εμφανίστηκαν κάποιοι εκπρό-

σωποι της εκκλησίας, να αποτρέψουν τη δεντροφύτευση στο χώρο γιατί τους

ανήκει! Αρχικά η υπεύθυνη Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σουτόγλου με τους συνερ-

γάτες και τους εθελοντές έβαλαν κόκκινη ταινία στο τμήμα (φωτο) εκείνο που

“διεκδικούσε η εκκλησία”. Οι πολίτες όμως εξαγριώθηκαν, μπήκαν μέσα στο

χώρο και φύτευαν “αβέρτα” δέντρα.

Σε λίγο η Αντιδήμαρχος οδηγήθηκε στο Τμήμα για να πάει αυτόφορο! κοντά και

οι εθελοντές διαμαρτυρόμενοι.

Μετά από εξηγήσεις και διαμαρτυρίες τα πράγματα ηρέμησαν και επήλθε η γαλήνη... 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο ίδιος, ο Ομπάμα, στην ομιλία του κατά την τελετή της

ορκομωσίας είπε χαρακτηριστικά: «… σε τούτο το μεγα-
λόπρεπο Αίθριο (το Καπιτώλιο)… ένας άνδρας – του οποί-
ου ο πατέρας πριν από λιγότερο από 60 χρόνια, ίσως να
μην είχε εξυπηρετηθεί σ’ ένα τοπικό εστιατόριο – έχει την
δυνατότητα να σταθεί ενώπιόν σας δίνοντας έναν ιερότα-
το όρκο».
Έχουμε την πεποίθηση – έστω κι αν κινδυνεύουμε να χα-
ρακτηριστούμε υπερβολικά αισιόδοξοι – ότι αυτός ο άν-
θρωπος θα τηρήσει τον όρκο του και το λόγο του. Αυτός ο
άνθρωπος έχει το ψυχολογικό υπόβαθρο, της καταγωγής
κυρίως και της αγωγής, τις ανάλογες γνώσεις και μόρφω-

ση χαρακτήρα, ώστε ν’ αποκλείει σχεδόν την περίπτωση
να είναι η «περικεφαλαία» κάποιας απρόσωπης και ολιγο-
πρόσωπης κεφαλής. Είναι η κεφαλή! Και η κεφαλή αυτή
δείχνει από τους λόγους του και την πορεία του, ότι είναι
υγιής». 

Αναφέρθηκε στο μεγαλόπρεπο αίθριο του Καπιτωλίου. Πι-

στεύουμε πως γνωρίζει ότι στην ψυχή του Καπιτωλίου,

στην Προεδρική αίθουσα, απεικονίζεται η Νομοθε-
σία και σε άλλα σημεία, μαζί με τις μορφές των

προπατόρων αυτής της χώρας, του Washington,

του Hamilton, του Franklin, του Thomas Jeffer-

son, βρίσκεται η Θεά της Σοφίας Αθηνά, η

Ιστορία διδάσκουσα, ο Ερμής του εμπορίου,

ο Ποσειδώνος της θάλασσας και μαζί του η

Αφροδίτη.

Ο Ήφαιστος της βιοτεχνίας και κατ’ επέκτα-

ση της βιομηχανίας, η θεά Δήμητρα της Γε-

ωργίας, οι τρεις Χάριτες… Ο ελληνικός πο-

λιτισμός, η δράση και η σκέψη θεοποιημένα.

Φιλοτεχνημένα από τον αναγνωρισμένο,

σπουδαίο, ελληνικής καταγωγής (από τα Φι-

λιατρά Μεσσηνίας) ζωγράφο, Κωνσταντίνο

Μπρουμίδη*.

Η αναφορά στον καλλιτέχνη που φιλοτέχνησε το Κα-

πιτώλιο των ΗΠΑ και τις εικαστικές απεικονίσεις της αμε-

ρικανικής πρωτοϊστορίας διαπλεγμένης με την Ελληνική

κουλτούρα, οδηγεί συνειρμικά σε πολύ χρήσιμες σκέψεις,

κάθε έξυπνο άνθρωπο.

* Κ. Μπρουμίδης, Ελληνική έκδοση 1979 και Αγγλική 1981, του ερευνητή

συγγραφέα ομογενούς Χαρ. Φουρναρά-

κη, έκδοση ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ. 
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