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Την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού

ζητάει με ψήφισμά του (Πέμπτη 5/2) το Νομαρχια-

κό Συμβούλιο Ανατ. Αττικής και ακόμα:

– Να ανοίξει ο διάλογος μεταξύ των εμπλεκο-

μένων  για τη διαχείριση των απορριμμάτων

στην Αττική για να βρεθεί μία λύση που θα εί-

ναι και αποδεκτή και βιώσιμη.

– Να καλέσουν τον Ενιαίο Σύνδεσμο να σεβα-

στεί τη νομοθεσία που υπάρχει και που του

επιβάλει να δεχθεί τα απορρίμματα από

όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες όλης

της Αττικής.

– Οι ΟΤΑ της περιοχής μας που  έχουν πρόσβα-

ση στον ΕΣΔΚΝΑ αλλά διατηρούν συνάμα και

ΧΑΔΑ, να τους καταργήσουν και να τους κα-

θαρίσουν.

– Να επιβληθούν λύσεις που θα είναι συμβατές

με την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και

να ενθαρρύνουν την ανακύκλωση.
Συνέχεια στη σελίδα 3

Δεν γράφω υπέρ του νέου Συνδυασμού

«ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ» της Βούλας, και

δεν θα το κάνω για κανέ-

ναν συνδυασμό, - προ-

σπαθώντας να κρατήσω

την απόσταση που απαι-

τεί η δημοσιογραφική

αντικειμενικότητα, της

ελεύθερης και αδέσμευ-

της δημοσιογραφίας –

αφήνοντας έτσι το έργο

αυτό στους υπεύθυνους

και πλουραλιστικά ενημερωμένους δη-

μότες.

Θα παρουσιάσω όμως τα πρώτα θετικά

αποτελέσματα που έφερε αυτή η ζύ-

μωση, η σύμμειξη, το αμάλγαμα θα

έλεγα καλύτερα, στον ίδιο το λαό της

Βούλας, που είδε επιτέλους, πολιτικά

πρόσωπα  να θέτουν το καλό της πό-

λης μπρος και πάνω από τις προσωπι-

κές τους φιλοδοξίες.  Τα μηνύματα

προς την εφημερίδα μας ήταν πολλά

και εύγλωττα.
Συνέχεια στη σελίδα 2

Αλλαγή Περιφερειακού Σχεδιασμού 
για ΧΥΤΑ ζητούν Ο.Τ.Α. και κάτοικοι

στον Υμηττό
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού, 

ο Δήμος Γλυφάδας ο Δήμος Βούλας και ο ΣΚΑΙ κα-

λούν στη δενδροφύτευση που θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 15η Φεβρουαρίου, στην περιοχή Δαβά-

κη - Αιξωνή στη Γλυφάδα και Ηροδότου στη Βούλα.

Ώρα 10.00.

Είναι το κομμάτι που φέτος “πήρε” 3 φορές - τουλά-

χιστον - φωτιά!

Είσοδος από τις οδούς Σερρών και Λαγκαδίων στη

Γλυφάδα και Ηροδότου και Δερβενακίων στη Βούλα

(πάροδοι οδού Γούναρη).

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δήμος Γλυφάδας : 210 8942101

Δήμος Βούλας : 210 8952103

ΣΠΑΥ : 210 9945594

ΣΚΑΪ : 210 4800171

Δεντροφύτευση

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. ΧΥΤΑ Φυλής: από την επίσκεψη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Οι μαύρες κουκίδες στον ουρανό είναι πουλιά!...

του Κώστα
Βενετσάνου

Η συγχώνευση ΔΑΔΑΣ με ΟΡΑΜΑ 

ΜΙΜΗΣΙΣ
Πράξεως σπουδαίας…

Σελ. 11

Η Νομαρχία τίμησε

τους εκπαιδευτικούς

Σελ. 7



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
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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Πρόδικος ο Κείος
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Κόψε το EDAM παχαίνει...   
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Γιορτάστηκε ο Πολιούχος της
Παλλήνης Σελ. 10

Εκδήλωση με την Παναθη-
ναϊκή Σελ. 20

Ροταριανή Πρωτοχρονιάτικη
Πίτα στη Ραφήνα Σελ.11

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Κλοπες, πλαστογραφίες, και...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο: Επισκευές κτιρίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ4ου Νηπιαγωγείου Μαρκ/πούλου

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μεσογαίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ.Πρ. 1580/4.2.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνι-

σμό για την ανάδειξη Εργοληπτικής Επιχείρησης για την κατασκευή του

έργου:

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Προϋπολογισμού: 69.362,00€ (με ΦΠΑ 19%) και Κατηγορίας εργασιών:

Οικοδομικά. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους Ο.Τ.Α., του

έτους 2009 με συνολικό ποσό 45.000€.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84

και 3263/2004, Ν.3669/08 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών

διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που έχουν εκδοθεί προς εκτέ-

λεσή τους.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, βάσει των

διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.3263/2004, στα γραφεία του Δήμου Μαρ-

κοπούλου Μεσογαίας (Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου) την Τρίτη 24 Φε-

βρουαρίου 2009 και 10π.μ. (που θα είναι η ώρα λήξης της παραλαβής

προσφορών).

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ-

μένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2, 1η για έργα όπως και κάτοχοι παλαιών

εργοληπτικών πτυχίων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις κατηγορίες

και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό 2% του

προϋπολογισμού μελέτης του έργου, δηλαδή στο ποσό των 1.165,74€

και απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

και θα αναφέρεται στον τίτλο του έργου. Περισσότερα στοιχεία και πλη-

ροφορίες για τη διακήρυξη και τα τεύχη θα δίνονται από την κ. Αικατερί-

νη Σκοπελίτη τηλ.: 22990-20123, fax: 22990-24003, οδός Κεντρική πλα-

τεία Μαρκοπούλου, Μαρκόπουλο Τ.Κ. 190 03.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Ενόψει της επικείμενης διαδικα-

σίας συζήτησης στην αρμόδια

επιτροπή του Οργανισμού Ρυθμι-

στικού Σχεδίου Αθηνών, που αφο-

ρά την χωροθέτηση του εμπορι-

κού κέντρου στο κτήμα Καμπά, ο

δήμαρχος  Σπύρος Κωνσταντάς

προκάλεσε σύσκεψη, όπου εκ-

πρόσωποι της εταιρίας REDS

κλήθηκαν να καταθέσουν τις από-

ψεις τους για το συγκεκριμένο

επιχειρηματικό σχέδιο. 

Στην συνάντηση ήταν παρόντες

εκτός του δημάρχου, ο επικεφα-

λής της μείζονος μειοψηφίας

Θεόδ. Γκοτσόπουλος, ο πρόε-

δρος του δημοτικού συμβουλίου

Ι. Σαμέλης, οι δημοτικοί σύμβου-

λοι: πρ. δήμαρχος Γ.  Σμέρος,

Μαρία Λεβαντή, Δημήτρης

Μουτζούρης, Κοντογιάννης και

από τη μεριά της εταιρίας οι

Καλλιντζάντζης και Μωραΐτης.

Στη διάρκεια της σύσκεψης οι

παρευρισκόμενοι ανέπτυξαν

στους εκπροσώπους της εται-

ρίας τις αποφάσεις του Δημοτι-

κού Συμβουλίου, σε σχέση με το

συγκεκριμένο έργο, τις επιφυ-

λάξεις της τοπικής κοινωνίας

αλλά και τα περιβαλλοντικά, κυ-

κλοφοριακά και άλλα προβλήμα-

τα που σχετίζονται με την ποιό-

τητα ζωής των κατοίκων.

Η εταιρία δεσμεύτηκε να κατα-

θέσει εγγράφως τις θέσεις της

σε νέα σύσκεψη τις αμέσως

επόμενες μέρες. 

Για όλες τις παραπάνω εξελίξεις

θα ενημερωθεί το Δημοτικό Συμ-

βούλιο το οποίο θα κληθεί να

αποφασίσει, αν από τις συγκε-

κριμένες επαφές, προκύψουν

στοιχεία που απαιτούν νέα από-

φαση του κορυφαίου οργάνου

του Δήμου.

Σύσκεψη για το

εμπορικό κέντρο

Καμπά Παλλήνης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γί-

νονται ανά λωρίδα κυκλοφορίας, σε

τμήματα της Λεωφ. Βουλιαγμένης,

περιοχής Αθηναίων, Δάφνης, Αγίου

Δημητρίου, Αλίμου, Ηλιούπολης,

Αργυρούπολης, Ελληνικού Γλυφά-

δας και Βούλας έως τις 31 Μαρτίου

λόγω εκτέλεσης έργων διαγράμμι-

σης, από τις 11 το βράδυ έως τις 6

το πρωί της επομένης ημέρας.

Προσωρινές διακοπές κυκλοφο-

ρίας θα γίνονται και στα δύο ρεύμα-

τα κυκλοφορίας από Αθήνα έως

Αγία Παρασκευή μέχρι 31 Μαρτίου

από 11 το βράδυ ως 6π.μ. της επο-

μένης. Συγκεκριμένα:

– Λ. Κηφισίας, από τη Λ. Αλεξάν-

δρας ως τη Λεωφ. Κατεχάκη

– Λ. Κηφισίας στο τμήμα από Λ. Κα-

τεχάκη έως την πλατεία Πλατάνου.

– Λ. Μεσογείων στο τμήμα της από

τη Λ. Β. Σοφίας έως τη Λ. Κατεχάκη.

– Λ. Μεσογείων στο τμήμα της από

Λεωφ. Κατεχάκη έως τον Σταυρό

Αγίας Παρασκευής.

Αλλοδαπός συνελήφθη στη Βού-

λα, διότι εκκρεμούσε εις βάρος του

διεθνές ένταλμα σύλληψης των αρ-

χών του Μεξικού για απάτη.

Ο συλληφθείς αλλοδαπός, ως κύριος μέ-

τοχος και διευθύνων σύμβουλος εται-

ρίας με έδρα την Αττική, διαπραγματεύ-

θηκε με εταιρία που εδρεύει στο Μεξικό,

την πώληση δέκα χιλιάδων τόνων τεχνη-

τής ρητίνης χημικού αζώτου αντί

424.000 δολαρίων ΗΠΑ και αφού τα πή-

ρε, την …έκανε, αφού ποτέ δεν παρέ-

δωσε το προϊόν. Αλλά όπως λέει η πα-

ροιμία: αγαπάει ο θεός τον κλέφτη, αγα-

πάει και το νοικοκύρη…

Από Αστυνομικούς του Τμήματος

Βούλας συνελήφθησαν στη Βούλα 4

άτομα κατηγορούμενοι για «σωμα-
τεμπορία, μαστροπεία, επικίνδυνες
σωματικές βλάβες αντίσταση».

Η σύλληψη έγινε μετά από ραντε-

βού που κλείστηκε για ερωτική συ-

νεύρεση με γυναίκα σε ξενοδοχείο

της Βούλας.

Ετσι, όταν προσήλθε ο αστυνομικός

«πελάτης» στο ραντεβού και προ-

πλήρωσε την γυναίκα με προσημει-

ωμένα χαρτονομίσματα, ακολούθη-

σε η σύλληψη.

Αργότερα, μετά από παρακολούθη-

ση του οχήματος συνέλαβαν και

τους συνεργούς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον

Εισαγγελέα πλημμελειοδικών. 

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Εκείνο όμως που μου έκανε περισσότερο

εντύπωση, ήταν ο θετικός αντίκτυπος που

δημιουργήθηκε σε άλλους γειτονικούς Δή-

μους της περιοχής μας. Υπήρξαν δύο του-

λάχιστον περιπτώσεις, που υπέπεσαν στην

αντίληψή μας, όπου η ενέργεια Αποστολά-

του – Τσιριγώτη βρήκε μιμητές. Μπορεί να

μην έλαβε «σάρκα και οστά» ακόμη αυτή η

μίμηση, το υπόδειγμα αυτό της Βούλας,

έγινε όμως η σύλληψη.

Η ιδέα και η πράξη υλοποίησής της, με

πρώτα εμφανή αποτελέσματα, την εντυ-

πωσιακή σε πλήθος και παλμό εκδήλωση

κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίττας και τις

αντιδράσεις πανικού της εκλογικώς πλειο-

ψηφούσας παράταξης, ενεργοποίησε

αντανακλαστικά μίμησης, σε απεξαρτημέ-

νες κομματικά δημοτικές παρατάξεις και κι-

νήσεις.

Σε μια δε περίπτωση, μας ζητήθηκε η γνώ-

μη μας και η βοήθειά μας, για ν’ακολουθή-

σουν  «το δρόμο που φώτισε η “Δάδα” του

Αποστολάτου, γιατί είχαν το ίδιο “Oραμα”

με την Τσιριγώτη», όπως μας είπαν χαρα-

κτηριστικά.

Δεν θα τους χαλάσω βέβαια τα σχέδια,

αποκαλύπτοντας Δήμους και ονόματα. Θα

το κάνω όταν οι ζυμώσεις τους αποδώ-

σουν.

Και θα το κάνω,  γιατί αποτελεί ένα απο-

φασιστικό βήμα απεξάρτησης της τοπικής

Αυτοδιοίκησης και της Τοπικής κοινωνίας,

από την ασφυκτική κηδεμονία των κομμά-

των που ανέδειξε τις τελευταίες δεκαετίες

μετριότητες ή και ικανούς ανθρώπους -

που τους έλειπε όμως η τόλμη της ανεξαρ-

τησίας - σε διαχειριστές των τοπικών υπο-

θέσεων. Τοπικές υποθέσεις που αφορούν

όλους μας και τις οποίες συνηθέστατα χει-

ρίστηκαν χωρίς επιδεξιότητα, χωρίς γνώ-

ση, χωρίς επίγνωση του χρέους τους απέ-

ναντι στους συμπολίτες τους και το ευρύ-

τερο κοινωνικό σύνολο, βλάπτοντας όλους

εμάς και οφελώντας  ελαχίστους.

Οι ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις που

υπάρχουν – όντως υπάρχουν  - υφίστανται

για την επιβεβαίωση του κανόνα. Η κομμα-

τική της διασύνδεση ήταν συγκυριακή, ευ-

καιριακή ή αναγκαία πρακτική.

Τριάντα χρόνων θέσεις – θέσεις που στήρι-

ξα με λόγια και πράξεις – ιγια αδέσμευτη

Δημαρχία, για ακηδεμόνευτη Τοπική Αυτο-

διοίκηση δικαιώνονται!

Γι’ αυτό αναφέρομαι στο γεγονός. 

Είναι γεγονός επωφελές, η μίμησις πράξε-

ως σπουδαίας!

Η συγχώνευση ΔΑΔΑΣ με ΟΡΑΜΑ 

ΜΙΜΗΣΙΣ
Πράξεως σπουδαίας…
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Στις παραπάνω θέσεις κατέληξε το Νομαρχιακό

Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής, κατ’ απόλυτη

πλειοψηφία – μειοψηφούσας της Ν.Α.Σ. – μετά

από μαραθώνια συνεδρίαση 4,5 ωρών την Πέ-

μπτη 5 Φεβρουαρίου, με μοναδικό θέμα:

«Σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων

και προβλήματα από τους Χ.Α.Δ.Α. στην Ανατο-

λική Αττική».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι βουλευτές πε-

ριφέρειας Αττικής Ν. Καντερές (Ν.Δ.), Εύη Χρι-

στοφιλλοπούλου και Β. Οικονόμου (ΠΑΣΟΚ) Ιω-

άννης Γκιόκας (Κ.Κ.Ε.) και Μάκης Βορίδης (ΛΑ.Ο.Σ.),

που συνέκλιναν στις τοποθετήσεις τους ότι ο Περιφε-

ρειακός Σχεδιασμός του 2003 είναι ξεπερασμένος και

ανεφάρμοστος.

Ανάλογες τοποθετήσεις έκαναν και οι Δήμαρχοι, Στ. Ια-

τρού της Κερατέας, Ν. Κούκης του Γραμματικού, Δημ.

Δάβαρης της Παιανίας, που αναφέρθηκε και στη μείωση

κατά 20% του όγκου των απορριμμάτων που πέτυχε στο

Δήμο του, Σπ. Ζαγάρης του Μαραθώνα, Φώτης Μαγου-

λάς του Μαρκόπουλου, Πέτρος Φιλίππου των Καλυβίων

και άλλοι όπως εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι.

«Άλλα λέει η θειά μου κι άλλα ακούν τ’ αυτιά μου»…

για την Κυβέρνηση.

Η αποκλειστική αυτή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε

μετά από δύο συνεδριάσεις, 15 και 29 Ιανουαρίου, επί

του θέματος, της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Περιβάλ-

λοντος της Βουλής υπό την προεδρία του Κυριάκου

Μητσοτάκη και μιας επί τόπου επίσκεψής της στον χώ-

ρο υγειονομικής (υποτίθεται) ταφής υπολοίπων

(Χ.Υ.Τ.Α.) της Φυλής, το πρωί της Τρίτης.

Κι ενώ αυτά συζήταγαν στην επιτροπή της Βουλής –

στην οποία δεν παρίστατο το ΥΠΕΧΩΔΕ, πράγμα που

στηλίτευσε και ο Κυρ. Μητσοτάκης – και στο Νομαρ-

χιακό συμβούλιο, την ίδια ώρα η Κυβέρνηση δια του

Υφυπουργού Εσωτερικών Θ. Νάκου διαβεβαίωσε τον

εκπρόσωπο της Δ/σης Περιβάλλοντος της Κομισιόν Γ.

Κρεμενλή ότι εντός 2 μηνών θα έχει ανακοινωθεί η ημε-

ρομηνία του διαγωνισμού για την κατασκευή δύο εργο-

στασίων διαχείρισης απορριμμάτων στην Κερατέα και

το Γραμματικό και δύο στη Φυλή. 

Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο υφυπουργός μετά τους

φόβους που εξέφρασε ο εκπρόσωπος περιβάλλοντος

της Κομισιόν ότι είναι «ορατός ο κίνδυνος επιβολής

προστίμων στη χώρα μας… από την Ευρωπαϊκή

Ενωση, ακόμη και δέσμευσης οικονομικών κον-

δυλίων, εξαιτίας της καθυστέρησης της υλοποίη-

σης των έργων, για την ολοκληρωμένη διαχείρι-

ση απορριμμάτων.

Την είδηση αυτή μετέφερε στο Ν.Σ. ο υπογρά-

φων όχι για να βάλει «φωτιά στα μπατζάκια

τους», αλλά για να καταλάβουν και να δράσουν

αναλόγως, ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη

να προχωρήσει στ’ αχνάρια της Βάσως Παπαν-

δρέου και της Κυβέρνησης, τότε, του ΠΑΣΟΚ,

που ψήφισε τη σχετική διάταξη, για τον Περιφε-

ρειακό Σχεδιασμό.

Κατόπιν τούτων, οι συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής

Επιτροπής, οι αγορεύσεις και οι συγκρούσεις και του

Νομαρχιακού Συμβουλίου, αξία θα ‘χουν εάν επιβάλ-

λουν δια της νομικής Διοικητικής και πολιτικής οδού

στον Ενιαία Σύνδεσμο Αττικής, που διαχειρίζεται τα

σκουπίδια να δεχθεί τα απορρίμματα ΟΛΩΝ των Δή-

μων της Αττικής (χωρίς πονηρές προϋποθέσεις) μέχρις

ότου καταλήξει η Κεντρική και τοπική Διοίκηση, μετά

από σοβαρή επιστημονική μελέτη, χωρίς κομματικές

και δήθεν ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, τι θα κάνει τα

σκουπίδια της.

Και βέβαια, πάντα με την αγωνιστική εγρήγορση της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κατοίκων, των υπεύθυ-

νων πολιτών, ακριβέστερα.

Επί του θέματος, δυστυχώς, θα επανέλθουμε.

Κώστας Βενετσάνος

Αντιπροσωπεία της Ειδικής Μόνιμης

Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βου-

λής, επισκέφτηκε τον Χ.Υ.Τ.Α. της

Φυλής, την περασμένη Τρίτη 3/2. 

Οι Βουλευτές «ιδίοις όμμασι» έλα-

βαν γνώση του τι συμβαίνει· και

άκουσαν από τους υπεύθυνους τον

τρόπο λειτουργίας  όλων των εγκα-

ταστάσεων, και τα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν σχετικά με την δια-

χείριση των απορριμμάτων.

Τα συμπεράσματα όλων ήταν ότι: τα

σκουπίδια τελικά είναι «χρυσάφι»

και το κόστος είναι μεγάλο έτσι

όπως οδηγούνται όλα στον

Χ.Υ.Τ.Α.. Πρέπει, να περιοριστεί ο

όγκος στο 20% από το 80% που εί-

ναι σήμερα, με διαλογή στην πηγή

παραγωγής και αλλά ενδιάμεσα

σταδία επεξεργασίας στο κάθε  Δή-

μο. 

Πρέπει να σταματήσει η ΦΥΛΗ να

δέχεται σκουπίδια· 1.500 τόνους

περίπου κάθε μέρα από περιοχές

εκτός Αττικής. 

Το παραγόμενο αποτέλεσμα από

την επεξεργασία, δεν διατίθεται

εκεί που πρέπει τελικά. Έτσι κι αυτό

καταλήγει για ταφή  στο Χ.Υ.Τ.Α.,

με αποτέλεσμα να αυξάνει κι’ άλλο

ο όγκος, ο οποίος θα έπρεπε να μει-

ωθεί με την επεξεργασία.

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός, ή

δεν εφαρμόστηκε σωστά στα ενδιά-

μεσα στάδια (σταθμοί μεταφόρτω-

σης, κέντρα διαλογής, ανακύκλωση

συσκευασιών), ή δεν εφαρμόστηκε

καθόλου, έτσι όλες αυτές οι εγκα-

ταστάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα.

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής

αποτελείτο από τον πρόεδρο της

Κυριάκο Μητσοτάκη, τα μέλη Χρί-

στο  Βερελή, Σπύρο Κουβέλη,  Νίκο

Καντερέ, Βασίλη Οικονόμου, Θεό-

δωρο Ρουσόπουλο. Παρόντες και οι

Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής

που δεν συμμετέχουν στην Επιτρο-

πή Γιάννης Γκιόκας και Αθανάσιος

Λεβέντης καθώς και πολλοί Άρχο-

ντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της

Δυτικής Αττικής,  και όλη η ηγεσία

του ΕΣΔΚΝΑ, που έκανε και την ξε-

νάγηση. Εκεί βρέθηκε και η Ομο-

σπονδία Εξωραϊστικών Εκπολιτι-

στιτκών Συλλόγων Κερατέας.

Ξεναγήθηκαν στο Εργοστάσιο Μη-

χανικής Ανακύκλωσης ΕΜΑΚ

– Κομποστοποίηση

– Αποτεφρωτήρα Μολυσματικών

νοσοκομειακών αποβλήτων

– Φρεάτια άντλησης μεθανίου και

βιοαερίου από βάθος 30 μέτρων στο

χώρο της παλαιάς χωματερής

– Παραγωγή βιοαερίου

– Αποκατάσταση παλαιού Χ.Υ.Τ.Α.

– Επεξεργασία υγρών αποβλήτων

– Ζυγιστήριο

– Κύτταρο

– Μονάδα επεξεργασίας από τον

«μπλε κάδο».

Ο Δήμαρχος Φυλής δήλωσε ότι

πρέπει  η πολιτεία να προχωρήσει

σε νέο νόμο που να είναι συνέχεια

του προηγούμενου. Να φύγουμε με

τον καινούριο νόμο από τον περι-

φερειακό σχεδιασμό και να πάμε

στον διαπεριφερειακό σχεδιασμό,

αφού έτσι κι’ αλλιώς δεν είναι πρό-

βλημα μόνο της Αττικής τα σκουπί-

δια. Ήδη ρίχνονται στη χωματερή

πολλά σκουπίδια από άλλες περιο-

χές εκτός Αττικής.

Ο Κ. Μητσοτάκης πρόεδρος της

επιτροπής δήλωσε: Μετά τις δυο

συνεδριάσεις της επιτροπής για το

θέμα και την επίσκεψη εδώ η επι-

τροπή θα προχωρήσει στη σύνταξη

πορίσματος με τα συμπεράσματα

της. Η επιτροπή είναι συμβουλευτι-

κή.  

Το πρόβλημα στο Λεκανοπέδιο δεν

έχει λυθεί. Πρέπει να εφαρμοστεί ο

Περιφερειακός Σχεδιασμός όπως

ψηφίστηκε το 2003· ίσως να θέλει

κάποιες βελτιώσεις. Η κατάσταση

έχει φτάσει σε οριακό σημείο, πρέ-

πει να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες

τους, πρέπει να ξεκινήσει η συζήτη-

ση για το Νέο Περιφερειακό Σχεδια-

σμό ώστε να είναι έτοιμος όταν ο

παλιός θα έχει ολοκληρωθεί. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής στον Χ.ΥΤ.Α. της Φυλής

Αλλαγή περιφερειακού Σχεδιασμού για ΧΥΤΑ ζητούν Ο.Τ.Α. και κάτοικοι

Στιγμιότυπο από τον ΧΥΤΑ Φυλής, με την αντιπροσωπεία της Βουλής.

Στιγμιότυπο από τον ΧΥΤΑ Φυλής, με την αντιπροσωπεία της Βουλής.
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Προβλήματα Ποδιού, είναι το θέμα της ομιλίας του δρ.

Γεώργιου Βλαττή, Αν. Διευθ. Δ’ Ορθοπεδικής Κλινικής

Ασκληπιείου Βούλας, που οργανώνει ο Ελληνικός Ερυ-

θρός Σταυρός Παλαιού Φαλήρου-Αλίμου, την Τετάρτη 11

Φεβρουαρίου στις 7μ.μ. στον πολυχώρο του Δημαρχείου

Π. Φαλήρου (Αρτέμιδος και Παρνασσού). 

Θα ακολουθήσεις συζήτηση και γνωριμία.

Επιμορφωτικός Σύλλογος  Ν. Μάκρης

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η κοπή

της πρωτοχρονιάτικης πίτας του N.M.T.C. του Επιμορ-

φωτικού Συλλόγου Ν. Μάκρης.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:30 στα Flocafe Ν. Μά-

κρης και ο τυχερός θα κερδίσει ένα δώρο – έκπληξη προ-

σφορά της Wilson!.

Στη ΒΟΥΛΑ

Εκδήλωση με τους Κρήτες

Η Ενωση Κρητών Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης κόβει

την βασιλόπιτα την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 11.30 το

πρωί στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Βάρης (Αττιδος 4)

Παράλληλα θα γίνει παρουσίαση του θέματος “Μοναστή-

ρια και Φαράγγια της Κρήτης” από τον Δρ. Θεοχάρη Μιχ.

Προβατάκη καθηγητή - Δ/ντη Υπ. Πολιτισμού και Γεν.

Γραμματέα του Πνευματικού Ιδρύματος “Κρητική Εστία”.

ΚΟΒΟΥΝ ΠΙΤΕΣ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΥΚΟΥ
Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί μουσικο-

χορευτική εκδήλωση και κοπή πίτας του συλλόγου στο οι-

νοποιείο «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» (Αδριανού 69 Κορωπί) στις 9

το βράδυ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Αγ. Μαρίνας
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στο 1ο Πολι-

τιστικό Κέντρο Κορωπίου στη Λ. Αγίας Μαρίνας θα πραγ-

ματοποιηθεί η εκδήλωση κοπής της πίτας του συλλόγου

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΣΑΣΚ)
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου ο ΣΑΣΚ στα γραφεία του

συλλόγου στην Πλατεία Δεξαμενής (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 18) στις

6 το απόγευμα θα «κοπεί» η πίτα του συλλόγου. Τηλ. επι-

κοινωνίας : 6944 147209

Σύλλογος Κρητών Μεσογείων

“Ο Ψηλορείτης”
Ετήσιο χορό και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας οργανώνει

ο σύλλογος για το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στην ταβέρ-

να Ρούμελη (4οχλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου). 

Πληροφορίες  τηλ. 210 6626162 (8.30 - 10.30 & 17.00 -

21.30) και κ. Μιχάλη Σαφή 6972 791825.

Μάγοι της Επιστήμης
2ος Διαγωνισμός Επιστημονικού Πειράματος

14-15 Φεβρουαρίου 2009 – Ίδρυμα Ευγενίδου
Και αυτή τη χρονιά οι εκπαιδευτικοί γίνονται οι «Μάγοι

της Επιστήμης» και αναλαμβάνουν να σας ξεναγήσουν

στη «χώρα των πειραμάτων». Εκεί που η επιστήμη συνα-

ντά τα παιδιά, το μυστήριο βρίσκει απαντήσεις και η γνώ-

ση είναι διασκέδαση.
Το CAID οργανώνει το  2ο Διαγωνισμό Επιστημονικού Πειρά-

ματος στο Περιστύλιο και στο Aμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευ-

γενίδου, όπου...

• καθημερινά υλικά μεταμορφώνονται και ερμηνεύουν τους

κανόνες της Φύσης,

• «do it yourself!» πειράματα μετατρέπουν  τα παιδιά και σε

πρωταγωνιστές,

• χώροι δημιουργίας προκαλούν τη φαντασία και τα ταλέντα

τους, 

• νέοι επιστήμονες  προκαλούν το ενδιαφέρον του παιδικού

κοινού με διαδραστικά παιχνίδια,

• σεμινάριο για την πρότυπη διδασκαλία της επιστήμης, μονα-

δικό στην Ελλάδα, θα εμπνεύσει εκπαιδευτικούς και γονείς*,

• η θεατρική παράσταση «Η επιστήμη της Αγάπης», από την

ομάδα SciCo, όπου εύσχημα παρουσιάζεται η επιστημονικό-

τητα του έρωτα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και για όλες τις παράλληλες εκδη-

λώσεις του Διαγωνισμού. 

Περισσότερα στο www.caid.gr 

* τo σεμινάριo θα έχει αυτόματη διερμηνεία και απαιτείται

τηλεφωνική ή ηλεκτρονική κράτηση  (210 7251 893.

Νεανικό μουσικό σχήμα

“Ακου να δεις”!

To Eυρωπαϊκό Δίκτυο Εθελοντισμού στηρίζει το νεανικό

μουσικό σχήμα “Ακου να δεις”! που αποτελείται από νέους

καλλιτέχνες και καλλιτέχνες με προβλήματα όρασης που

χρησιμοποιούν “όλες τις αισθήσεις τους για να δουν” και

μας παρακινούν όλους να τους ακούσουμε.

Παρουσιάζονται κάθε Κυριακή βράδυ 21.00 – 24.00 στο

μουσικό μεζεδοπωλείο “στου Κορρέ” Αγ. Αναργύρων 20 -

22 Ψυρρή  τηλ 210 - 32.15.291 

Το πρόγραμμα είναι έντεχνο και ελαφρύ λαϊκό.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου  με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ορ-

γανώνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ώρα 19.00, σε

μια πανηγυρική εκδήλωση την παρουσίαση της τιμητι-

κής επετειακής έκδοσης με τίτλο «Αφιέρωμα στα εκα-
τό χρόνια από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάν-
νου Μαρκοπούλου», που για πρώτη φορά, θα πραγμα-

τοποιηθεί τιμής ένεκεν, στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου

Ιωάννου Μαρκοπούλου, στη κεντρική πλατεία της πό-

λης.

Ο επετειακός αυτός τόμος συνίσταται στη συλλογή

των πρακτικών της διημερίδας με θέμα «Αρχιτεκτονι-
κή, Γλυπτική, Ζωγραφική του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάν-
νου Μαρκοπούλου», που έλαβε χώρα από 15 ως 16

Μαΐου 2004, στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Μεγάρου

στο Μαρκόπουλο, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα

εκατόχρονα του Μητροπολιτικού Ναού της πόλης.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς δήλωσε:

«Η εκδοτική αυτή πρωτοβουλία του Πνευματικού Κέ-
ντρου Μαρκοπούλου, αποτελεί ένα βήμα μπροστά στη
μελέτη και προβολή της τοπικής ιστορίας και ταυτό-
χρονα ένα άρτιο επιστημονικό έργο, χρήσιμο για κάθε
ενδιαφερόμενο ερευνητή. Αποτελεί επίσης μια περί-
τρανη απόδειξη της προτεραιότητας της Δημοτικής Αρ-

χής να επενδύει συνεχώς στον Πολιτισμό και τη διάδο-
ση της γνώσης της ιστορίας του τόπου μας. Ο τόμος
αυτός αποτελεί κοινή περιουσία των Μαρκοπουλιωτών,
όσων αγαπούν το Μαρκόπουλο και ιδιαίτερα τον «Άγιο
Ιωάννη». Πρώτιστη επιδίωξη είναι να φτάσει σε κάθε
σπίτι του Δήμου μας».
Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

•  Χαιρετισμός Δημάρχου Μαρκοπούλου 

•  Χαιρετισμός Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

κ. Νικολάου

•  Ύμνοι από τη Χορωδία Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσι-

κής Δήμου Παιανίας, υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου

Μάρκου

•  Παρουσίαση τιμητικού τόμου από τους: Νικόλαο Ζία, ομό-

τιμο Καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρη Παυλόπουλο, Λέκτορα Ιστο-

ρίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου

Αθηνών, Μάρω Αδάμη – Καρδαμίτση, Αρχιτέκτονας - Μηχανικό,

Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Υπεύθυνη Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής

Μουσείου Μπενάκη, Γιάννη Ρηγόπουλο, Διδάκτορα Ιστορίας της Τέ-

χνης, Πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής Διημερίδας «Αρχιτεκτονική, Γλυ-

πτική, Ζωγραφική του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Μαρκοπούλου»

Λόγω της ύψιστης πολιτιστικής σημασίας του έργου, το

Πνευματικό Κέντρο και ο Δήμος Μαρκοπούλου θα διαθέ-

σουν δωρεάν στο τέλος της εκδήλωσης, αντίτυπο του

επετειακού τόμου σε κάθε παρευρισκόμενο.

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: 100 ΧΡΟΝΙΑ 
Τιμητική έκδοση από το Δήμο Ομιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»

Επιμορφωτικά Μαθήματα

Ο Όμιλος με έδρα τη Βούλα προσκαλεί τα μέλη, τους φί-

λους και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στα Επι-

μορφωτικά Σεμινάρια 

– Θεατρολογίας - Υποκριτικής Τέχνης - Τέχνης Θεάτρου

– Αγωγής του Πολίτη – Σεμινάριο Νομικών Γνώσεων για

Πολίτες,   τα οποία πραγματοποιούνται στα γραφεία του

Ομίλου, Θάσου 5 - Βούλα, με τη συνεργασία της Νομαρ-

χιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.).

Το σεμινάριο της θεατρολογίας θα επιμεληθεί ο μεγά-

λος θεατροδιδάσκαλος Πωλ Σκλάβος. 

Το σεμινάριο  της Αγωγής του Πολίτης θα επιμεληθεί η

Άννα Κορσάνου – Δικηγόρος.

Με το πέρας των μαθημάτων θα δοθούν βεβαιώσεις πα-

ρακολούθησης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Πληροφορίες – Συμμετοχή έως  20 Φεβρουαρίου 2009.

Τηλ. επικοινωνίας 2109657957 - 6979364285 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ “ΙΩΝΙΑ”

Ο Όμιλος θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα  με πα-

ράλληλα βράβευση προσωπικοτήτων με σημαντική προ-

σφορά στον τόπο στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ», δίπλα από το

Δημαρχείο της Βούλας την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

2009 και ώρα 19:15.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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Locksmith

ΑΧ ΑΥΤΑ 

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Εκπαιδευτικές συναυλίες
Νεανικά έργα μεγάλων συνθετών

από την Καμεράτα-Ορχήστρα 

των Φίλων της Μουσικής,

και τον Christopher Warren-Green

Οι εκπαιδευτικές συναυλίες

της Σειράς Κυριακή Πρωί

στο Μέγαρο που απευθύνο-

νται στους νέους -και όχι

μόνο!- φίλους της μουσικής,

εδώ και χρόνια έρχονται

πρώτες στις προτιμήσεις

του αθηναϊκού κοινού που

ανταποκρίνεται με θέρμη

στην εναλλακτική αυτή

πρόταση για τα πρωινά της

Κυριακής. Ο λόγος; Σπου-

δαίοι καλλιτέχνες υπό την καθοδήγηση εμπειρότατων μουσι-

κολόγων αναλαμβάνουν να μας εισάγουν στο μαγικό κόσμο

της μουσικής με βασικά εργαλεία το παιχνίδι, τη φαντασία

και φυσικά...τη μουσική! 

Της Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου (11.30)  η Καμεράτα, Ορχήστρα των

Φίλων της Μουσικής μαζί με το μόνιμο Βρετανό αρχιμουσικό της

Κρίστοφερ Ουώρρεν - Γκρην, ανεβαίνουν στη σκηνή της Αίθουσας

Φίλων της Μουσικής για να μας παρουσιάσουν, Νεανικά Έργα Με-

γάλων Συνθετών. 

Στα πλαίσια εορτασμού της “Ημέρας της Αγάπης” 14 Φεβρου-

αρίου θεσμοθετημένη από τα Ηνωμένα Έθνη θα πραγματο-

ποιηθεί τη Δευτέρα  16 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Γεωργίου

Κασσιμάτη στο ΟΑΚΑ για τέταρτη χρονιά η διοργάνωση αυ-

τής της ξεχωριστής εκδήλωσης που απευθύνεται σε παιδιά

με αναπηρία του Νομού Αττικής.

Η εκδήλωση αυτή έχει τεθεί υπό την αιγίδα της ΒΟΥΛΗΣ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

9.30 - Προσέλευση μαθητών, γονέων, καθηγητών 

10.00 – 10.30 Χαιρετισμοί 

10.30 – 12.30 - Μουσικό πρόγραμμα  - νεανικό μουσικό σχήμα ”Άκου
να δεις” αποτελούμενο κυρίως από καλλιτέχνες με αναπηρία  

• Μουσικό Γυμνάσιο της Αττικής

Πληροφορίες: τηλ. 210  3304450-1, 6937 056511, 6981 034522

“Ημέρα της Αγάπης” 
ΟΑΚΑ Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλας” προ-

σκαλεί τα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση

την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στο

2ο Δημοτικό Σχολείο (Πλαπούτα).
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.

Εκθεση Οικονομικού Απολογισμού

Εκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής

Προτάσεις και Εκλογές.

Παράλληλα θα κοπεί η παραδοσιακή βασιλόπιτα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΛΕΝΤΙ

Ο Σύλλογος καλεί σε γλέντι την Πέμπτη 26 Φε-

βρουαρίου μετά τις 8μ.μ. στο “Μικρό Μαγαζί”

(Φοίβης 17 Γλυφάδα). 

Για προσκλήσεις τηλεφωνήστε: Γωγώ Βικελή 210

8990.147 & Εφη Γαβριλάκη 210 8951.632 &

6937730962

Για τη Φετινή Σεζόν το ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ παρουσιάζει

την «μαύρη» κωμωδία του Εντουάρντο ντε Φιλίππο και κά-

νει πρεμιέρα το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 9:15μ.μ. 

Παραστάσεις για το κοινό γίνονται κάθε Παρασκευή &

Σάββατο στις 9.15 μ.μ. και Κυριακή στις 7.15 μ.μ.  μέχρι και

τις 12 Απριλίου 2009.

Λίγα λόγια για το έργο:

Το έργο του Ντε Φιλίππο ΑΧ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ πραγ-

ματεύεται καταστάσεις αληθινές, ανθρώπινες, που όταν

γίνονται αντιληπτές «πονάνε». Θέματά του είναι η απι-

στία, ο συμβιβασμός στις σχέσεις, το χρήμα, η αλλοτρίω-

ση. 

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 πε-

ριστρέφεται γύρω από τα ίδια ζητήματα μέχρι σήμερα.
Στοιχεία Παράστασης: 

Σκηνοθεσία: Σπύρος Κολιαβασίλης, Σκηνικά - κοστούμια: Σπύρος

Κολιαβασίλης - Ράνια Αντύπα, Μουσική σύνθεση: Βασίλης Μιχά-

λης.

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

λιαβασίλης, Μαριέττα Λούμπα, Μαρία Μαμούρη, Αντρέας Τζινέ-

ρης, Θανάσης Τσόδουλος.

Διάρκεια Παράστασης: 105΄ μαζί με διάλειμμα 

Γενική Είσοδος:  15 ευρώ - Φοιτητικό/Μαθητικό: 12 ευρώ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

καλεί σε γλέντι

Ο Προοδευτικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρί-

νας Κορωπίου, καλεί σε Αποκριάτικο γλέντι την Παρα-

σκευή 13 Φεβρουαρίου στο κέντρο “Ο Φωτογράφος”

στην Παιανία (Αγ. Μαρίνας 3, τηλ. 210 6645.707).

Πληροφορίες 22910 90356.
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Στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης

Το Νεκροταφείο της

Βουλιαγμένης

στη Βάρη!

Να δώσουν προσοχή στις πινακίδες οριο-

θέτησης του Δήμου, κοντά στο Νεκροτα-

φείο της Βουλιαγμένης, επεσήμανε η Λ.

Αργυροπούλου, γιατί …περπατάνε

(μπρρρρ). Ετσι η πινακίδα που ενημέρωνε

ότι εδώ είναι Βουλιαγμένη – κατά την Αρ-

γυροπούλου – περπάτησε πιο κάτω, προς

τη Βάρη. 

Ο Πρόεδρος απάντησε ότι θα το δουν το

θέμα… 

Πρόεδρε, πάρε μαζί σου και τον …εξορκι-

στή. Πού ξέρεις!

Ότι η Βουλιαγμένη έχει βάλει το νεκροτα-

φείο της μέσα στα όρια της Βάρης όμως

επιβεβαίωσε και ο Λ. Αργυρουδάκης (πολ-

λά χρόνια δημοτικός σύμβουλος) και ο τ.

δήμαρχος και επί πολλά χρόνια πρόεδρος

Δ.Σ. Δημήτρης Αναστασίου, για να εκφρά-

σει την απορία του ο δήμαρχος Παν. Καπε-

τανέας: «και τότε γιατί το επιτρέψαμε;»

Σουρωτήρια οι δρόμοι

Για τις λακκούβες στους δρόμους μίλησε ο

Λευτέρης Αργυρουδάκης, χωρίς φωτογρα-

φίες, αφού όπως χαρακτηριστικά είπε:

«έψαχνα να βρω ποιος δρόμος δεν έχει λα-
κούβα, και δεν θα ερχόμουν να το πω αν
δεν δεχόμουν επίθεση από κατοίκους, σή-
μερα στην οδό Αιγαίου».
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Αν. Χατζηδαυιτίδης απάντησε ότι πήραν

την έγκριση του προϋπολογισμού και από

τη Δευτέρα θα ρίξουν πίσσα.

Αντε να το δούμε γιατί οι δρόμοι είναι

«σουρωτήρια» και μέγας κίνδυνος για οχή-

ματα και ιδιαίτερα δικυκλιστές!

Δέκα χρόνια περιμένει 
Με την πράξη εφαρμογής στη Μηλα-

δέζα, όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος,

δόθηκε ένα οικόπεδο στην Αθ. Καλιπο-

λίτη, η οποία όμως όταν πήγε να πα-

ραλάβει βρήκε μέσα δύο ακίνητα! Κά-

ποιος ιδιώτης είναι μέσα και εδώ και

δέκα χρόνια παιδεύεται να βρει το δί-

κηο της. Ετσι ο Δήμαρχος πρότεινε να

της δοθεί ένα άλλο οικόπεδο όπως

αποφασίσθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ.

Το 4ο θέμα που αφορούσε τη «συμμε-

τοχή του Δήμου Βάρης σε νέα οικόπε-

δα που προκύπτουν από την κυρωμέ-

νη Πράξη Εφαρμογής της σχεδίου

Ασυρμάτου», αναβλήθηκε με πρόταση

του Προεδρείου.
Αννα Μπουζιάνη

Αντε να δούμε πόσα χρόνια θα διαβουλεύ-

ονται για το αν το Χέρωμα είναι στην Α’ ή

στη Β’ ζώνη Υμηττού και αν πρέπει να χτί-

ζονται σπίτια ή ευαγή ιδρύματα, όταν

έχουν χτιστεί οι ραχούλες και οι κορυφο-

γραμμές σε όλα τα βουνά γύρω γύρω.

Ερώτηση ενημέρωσης έκανε ο Δημ. Ανα-

στασίου πριν την έναρξη της τακτικής συ-

νεδρίασης.

Ο πρόεδρος Θ. Δεληγιάννης, ενημέρωσε,

ότι πράγματι έχει έρθει κάτι, που όμως

πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα

και γι’ αυτό θέλει μελέτη.

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας, ενημέρωσε

ότι έχει γίνει πρόταση νομοθετικής ρύθμι-

σης στη Βουλή και ότι το χαρτί που ήρθε εί-

ναι μία πρόταση από τον Οργανισμό Αθή-

νας (ΟΡ.Σ.Α.). Δήλωσε δε, ότι οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να πάνε στο Δήμο να το

παραλάβουν και θα συσκεφθούν την προ-

σεχή εβδομάδα όλοι μαζί. Εν ολίγοις ο ΟΡ-

ΣΑ την περιοχή του Χερώματος την χαρα-

κτηρίζει ως περιοχή αναψυχής, αθλητι-

σμού, πολιτισμού και εκπαίδευσης και προ-

τίνει με απόφαση της επιτροπής (21.1.09)

να γίνει διαβούλευση προκειμένου να ορι-

στικοποιηθεί με την έκδοση προεδρικού

διατάγματος.

Το Χέρωμα πρέπει να τελειώσει, να εντα-

χθεί στο σχέδιο πόλης, με χαμηλό ύψος.

Ετσι κι αλλιώς είναι χτισμένο. Ετσι θα στα-

ματήσει η αυθαιρεσία και η αποκατάσταση

τόσων οικογενειών που ζουν στην αγωνία.

Γιατί το Ribas δεν το βλέπουν; Παρακάτω

στην Αγία Μαρίνα, πιο πέρα τη Σαρωνίδα,

όλη την οροσειρά μέχρι το Σούνιο είναι ξε-

κοιλιασμένη και γεμισμένη μπετόν αρμέ!

Για το Χέρωμα ο Βασίλης Σιαμέτης (πρόε-

δρος της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ)

διένειμε κείμενο που υπογράφει ο ίδιος και

ο Ν. Ζυγούρης επίσης πρόεδρος της τοπι-

κής οργάνωσης της Ν.Δ, στο οποίο προτεί-

νουν τη σύσταση μιας συντονιστικής επι-

τροπής που θα καθορίζει και να συντονίζει

όλες τις απαραίτητες κινήσεις που έχουν

σκοπό την οριστική λύση του προβλήμα-

τος.

«Σκοπός μας δεν είναι να καπηλευθούμε
οποιαδήποτε προσπάθεια έχει γίνει μέχρι
στιγμής. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε

τον αγώνα και να λύσουμε το πρόβλημα
οριστικά», γράφουν και κλείνοντας τονί-

ζουν: «καλούμε όλες τις πολιτικές δυνά-
μεις της περιοχής να συνταχθούν μαζί μας
και να πλαισιώσουν τον αγώνα μας. Έναν
αγώνα που μοναδικό στόχο έχει το συμφέ-
ρον των κατοίκων».

Εκείνο που δεν διευκρινίζεται στο κείμενο,

είναι αν οι υπογράφοντες εκπροσωπούν

τις οργανώσεις τους. 
Άννα Μπουζιάνη

Το Χέρωμα ξανά σε αρνητική επικαιρότητα!!
Ο Οργανισμός Αθήνας προτείνει διαβούλευση!

Το πρώτο βήμα έγινε, “τα κοτετσάδικα” στη Μηλαδέζα γκρεμίστηκαν, η επικίν-
δυνη στροφή άνοιξε, περιμένουμε τη συνέχεια για να αναβαθμιστεί η περιοχή.

Γκρεμίστηκαν τα κοτετσάδικα!

Σε χαλαρό κλίμα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο της Βάρης, την περασμένη

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Λίγα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (επτά τον αριθμό) και σύντομες θα λέ-

γαμε οι προ ημερησίας ερωτήσεις.

Απόντος του λαλίστατου Δημ. Κυπριώτη τη σκυτάλη των ερωτήσεων μονοπώ-

λησε η Λυδία Αργυροπούλου. Για την «πράσινη ζωή στην πόλη», για τον ποδη-

λατόδρομο, για την πλατεία στη Βάρκιζα…

Και για τη Μηλαδέζα. Ζήτησε να μάθει ποιο είναι το σύνολο των εισφορών σε

χρήμα, πόσα έχουν εισπράξει έως το 2006 και πόσα έχουν διαθέσει, παρακαλώ. 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δημ. Σουτόγλου, επιφυλάχθηκε να της απαντήσει στο

επόμενο δημοτικό συμβούλιο. 

Βέβαια η Λ. Αργυροπούλου, πολύ χωμένη μέσα στο Δήμο, μέχρι πολύ πρόσφα-

τα. Θα μπορούσε να τα γνωρίζει αυτά, όπως και ότι για να ενημερωθεί σε τεχνι-

κοοικονομικά θέματα πρέπει να απευθυνθεί στις υπηρεσίες, αφού ο Δήμαρχος

έχει δώσει εντολή να δίνουν ό,τι ζητούν οι σύμβουλοι.

Κι ενώ έχουν σκαρφαλώσει τεράστιες κατασκευές στην κορυφογραμμή, κρατούν το Χέρωμα σε
ομηρία.
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Όταν βρεθείτε με αυτοκίνητο

στην Λεωφ. Σουνίου, στον αριθμό

84 και δη στην πλατεία των ταξί,

το πρώτο φρεάτιο είναι πολύ χα-

μηλότερα από τον άσφαλτο και

στην πλατεία, μετά από έργα

υπάρχει λακούβα, που μπορεί να

σπάσει τα λάστιχα ή να προκαλέ-

σει σοβαρότατο ατύχημα σε δίκυ-

κλο.

Ο οικισμός Αγ. Σεραφείμ και Μα-

νούτσου έκοψαν τις πίτες στα

γραφεία τους παρουσία μελών και

φίλων.

Αύριο Κυριακή 8/2 κόβει η Αμφι-

τροπη και την έπόμενη Κυριακή η

Δροσα στα γραφεία τους 11 το

πρωί.

Στις 22 Φεβρουαρίου – Κυριακή

μεσημέρι – η Συντερίνα κάνει τον

ετήσιο χορό της στην Καμάριζα

με ζωντανή μουσική (κλαρίνα

κλπ.). Για προσκλήσεις τηλεφω-

νήστε 6974386950.

Ακούει κανείς; Όχι!
Δέκα χρόνια περιμένουν οι κάτοι-

κοι της περιοχής στο Μιτροπίσι

(Αμφιτροπη) να φύγει ο υποσταθ-

μός της ΔΕΗ που είναι τοποθετη-

μένος μέσα σε ιδιόκτητο αγρόκτη-

μα του οποίου ο ιδιοκτήτης δεν

μένει καν στην Κερατέα.

Ετσι σε κάθε βλάβη της ΔΕΗ, για

να μπει να την φτιάξει χρειάζεται

χαρτί του Εισαγγελέα, Αστυνομία

και κλειδαράς! 

Καταλαβαίνει κανείς ότι για να

συντονιστούν περνάνε δύο ημέ-

ρες και η περιοχή είναι χωρίς

ρεύμα, με ότι συνοδεύεται αυτό

(χωρίς θέρμανση το χειμώνα, χω-

ρίς ψύξη το καλοκαίρι, τρόφιμα

κλπ.). Φανταστείτε ότι γίνεται δέ-

κα φορές το χρόνο τουλάχιστον

γιατί η ΔΕΗ δεν έχει φροντίσει

τουλάχιστον να συντηρεί τον

υποσταθμό.

Κανένας από τους πολιτικούς δεν

φρόντισε να βγάλει τον υποσταθ-

μό σε κοινόχρηστο χώρο. Ολοι

στις εκλογές – βουλευτικές, δη-

μοτικές λένε ναι και μετά τα ξε-

χνούν.

Με το θέμα θα ασχοληθούμε προ-

σεχώς, εκτεταμένα γιατί είναι πο-

λύ σοβαρό και έχει ευθύνες και οι

ΔΕΗ αλλά και οι ύπερθεν αρμόδι-

οι.

Κώστας Χρηστίδης

Κύριε Δήμαρχε,

Το αποτέλεσμα των εκλογών του 2006, σας

έδωσε την ευκαιρία να προσπαθήσετε να εφαρμό-

σετε το προεκλογικό σας πρόγραμμα. Έχουν περά-

σει δύο χρόνια και είναι πλέον βέβαιο ότι οι εξαγγε-

λίες σας δεν είχαν καμία υποδομή ώστε να μπορέ-

σουν να πραγματοποιηθούν. Γι’ αυτό και αδυνατείτε

να διαχειριστείτε τα θέματα που προκύπτουν από

τις ανάγκες των δημοτών και της περιοχής. 

Κραδαίνοντας τις δημοκρατικές περγαμηνές

που ο ίδιος είχατε υπογράψει για τους εαυτούς σας

και πατώντας πάνω τους, ξεχάσατε ότι η δημοκρατι-

κότητα δεν αποδεικνύεται από περγαμηνές, αλλά εί-

ναι τρόπος ζωής και συμπεριφοράς.

Από τις πρώτες ενέργειες που κάνατε, ήταν να

βάλετε στο εργασιακό ψυγείο κάποιους εργαζόμε-

νους οι οποίοι προσέρχονται στην «δουλειά» τους

και πληρώνονται κανονικά χωρίς να προσφέρουν τί-

ποτα. 

Μήπως πρέπει να υπάρχει περισσότερος σεβα-

σμός στα χρήματα των δημοτών; Μήπως θα έπρεπε

πριν τους βάλετε στο περιθώριο να τους καλέσετε

και να τους αξιοποιήσετε όπου και όπως νομίζατε

μετά από συζήτηση μαζί τους;

Εκτός αν μ’ αυτό τον τρόπο περιορίζετε τις

σπατάλες και κάνετε οικονομία.

Διαδίδετε ότι νοικοκυρέψατε τα οικονομικά του

Δήμου με τη χρηστή σας διαχείριση. Αλήθεια τότε

γιατί αναγκάζεστε να πουλήσετε περιουσιακά στοι-

χεία του Δήμου και δεν διοχετεύετε τα χρήματα που

προέκυψαν από τον περιορισμό της σπατάλης στα

έργα που θέλετε να κάνετε;

Έχετε καταγράψει τις σημερινές ανάγκες του

Δήμου σε ελεύθερους χώρους και έχετε μελετήσει

αυτές που θα προκύψουν και βλέπετε ότι το οικόπε-

δο που πουλάτε δεν θα χρειαστεί; Εκτός αν θέλετε

να είστε ο μοναδικός Δήμαρχος που μειώνει την πε-

ριουσία του Δήμου αντί να την αυξάνει. Στα χρονικά

της Τ.Α. δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιας «πρωτο-

ποριακής απόφασης». Αλήθεια κύριε Δήμαρχε, σ’

αυτό σας οδηγούν οι καταβολές σας;

Λέτε κύριε Δήμαρχε ότι εκσυγχρονίσατε το

Δήμο. Αν εκσυγχρονισμός σημαίνει να μην πλένο-

νται οι κάδοι απορριμμάτων (αν και ο Δήμος έχει

πλυντήριο) και να γίνονται τα έργα οδοποιίας με το

φτυάρι και 1-2 εργάτες, τότε ναι, τον παραεκσυγ-

χρονίσατε. Και αφού ο εκσυγχρονισμός και το νοι-

κοκύρεμα ήταν οι πρώτες σας επιτυχίες έπρεπε να

το αναδείξετε. Να το διαχειριστείτε επικοινωνιακά

όπως λένε οι ειδικοί. Έτσι οργανώσατε δύο φιέστες. 

Μα ενημέρωση τις είπατε, μα απολογισμό τις

είπατε, δεν το θυμάμαι. Και αυτό γιατί Απολογισμός

ξεκίνησε, ενημέρωση συνεχίστηκε και διάλεξη σε

μαθητές κατέληξε. Μας διαβάσατε τα στοιχεία που

θέλατε να ακουστούν, δεν δεχθήκατε ερωτήσεις και

στο τέλος μας στείλατε στο σπίτι μας, σαν δάσκα-

λος παλιάς εποχής να τα μελετήσουμε και να έρ-

θουμε διαβασμένοι στην δεύτερη συγκέντρωση. 

Και εκεί τι μας είπατε; Ότι κανένας άλλος Δή-

μαρχος δεν έχει κάνει τίποτα πριν από εσάς. Λίγος

σεβασμός κύριε Δήμαρχε δεν βλάπτει. Δεν έχω

ανάγκη να υπερασπιστώ το έργο μου. Το γνωρίζουν

οι Δημότες που για 16 χρόνια με τίμησαν. Εκτός αν

πιστεύετε ότι όλοι αυτοί που με στήριζαν τόσα χρό-

νια ήταν μειωμένης αντίληψης. Μήπως πρέπει σ’ αυ-

τήν την περίπτωση να βγείτε και να τους το πείτε

καθαρά; Ή μήπως να ζητήσετε συγνώμη απ’ όλους

τους προηγούμενους Δημάρχους, Κοινοτάρχες και

Συμβούλους γιατί όλοι πρόσφεραν· ο καθένας σύμ-

φωνα με τις δυνατότητές του. 

Ο Δήμος και ό,τι είχε γίνει μέχρι το 2006 δεν

ήρθαν απ’ το πουθενά. Κάποιοι δούλεψαν για να γί-

νει. Και για να μη ξεχνάμε το πρόσφατο παρελθόν. 

Πού βρισκόσαστε κύριε Δήμαρχε στο τελευ-

ταίο Δημοτικό Συμβούλιο του 2006 όταν η τότε Δη-

μοτική Αρχή αποφάσιζε για την «Βίλα Κατσουλά-

κου»; 

Γιατί τους αφήσατε να πάρουν ομόφωνη από-

φαση ή μήπως συμφωνούσατε και εσείς; Αν όχι, για-

τί δεν πήγατε στο Συμβούλιο να πολεμήσετε και να

δεσμευτείτε ότι θα ακυρώσετε την απόφαση αυτή; 

Και παρ’ όλα αυτά, γιατί δεν την ανατρέψατε

στα πρώτα Δημοτικό Συμβούλια του 2007; Λέγατε

ότι το είχα μπλοκάρει και τα αποτελέσματα τα βλέ-

πουν όλοι όσοι περνάνε από εκεί και κρίνουν την

αξιοπιστία σας. 

Αυτά τα λίγα για όσα είχατε υποσχεθεί και δεν

πράξατε. Και να θυμάστε ότι ο κόσμος δεν ξεχνάει!

Κώστας Μπαγλατζής

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΓΛΑΤΖΗ
τ. Δημάρχου Βάρης

Ανθρωπος δάγκωσε …γιατρό!

Μπήκε στο Κέντρο Υγείας Βάρης με το βιβλιάριο στο

χέρι να του γράψει φάρμακα ο γιατρός για κάποιον άμε-

σο συγγενή του.

Η υπεύθυνη του εξήγησε ότι δεν μπορεί να του γράψει

τα φάρμακα αν δεν έχει τον ίδιο τον ασθενή για να τον

εξετάσει.

Ο κύριος όμως δεν καταλάβαινε από τέτοια, έβαλε τις

φωνές. Ηρθε ο γιατρός και άρχισε διάλογος που όσο

προχωρούσε ανέβαιναν οι …οκτάβες.

Αφού δεν κατάφερε να πείσει το γιατρό με τα λόγια,

τον ...δάγκωσε. Ο γιατρός άρχισε να φωνάζει, δημιουρ-

γήθηκε κομφούζιο και καλού κακού ο γιατρός έτρεξε

για αντιλυσσικό ορό!

Κοκτέιλ δακρυγόνων! 

Μεγάλος ντόρος έγινε γιατί ο Γ. Παπανδρέου “εφαγε”

δακρυγόνα στον Πειραιά, όταν επισκέφθηκε τους απερ-

γούς που τα είχαν “φάει” με τη σέσουλα.

“Οποιος είναι έξω απ’ το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει”,
λέει η παροιμία. 

Τώρα έμαθε τί εστί δακρυγόνο ο Παπανδρέου; Ο κό-

σμος που τα λούζεται κάθε ημέρα, χωρίς να ευθύνεται,

τί είναι.

Προτείνω λοιπόν ένα κοκτέιλ δακρυγόνων να “κερα-

στεί” σε όλους τους βουλευτές αφού τους στοιχίσουν

μπροστά στο Βουλευτήριο, για να γνωρίζουν εξ’ ιδίων τι

εστί βερύκοκκο. 

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Συμβαίνουν στην Κερατέα
Δάσκαλε 

που δίδασκες…

Κάποιος λοιπόν φωτογράφισε αυ-

τοκίνητα παρκαρισμένα πάνω σε

πεζοδρόμια και τα δημοσίευσε για

να κατηγορήσει τους εποχούμε-

νους παρκαρκισμένους, που ανή-

καν και σε Δημοτική Εξουσία.

Ελα όμως που την πάτησε και ένα

πρωί είδαμε το δικό του όχημα πά-

νω στο πεζοδρόμιο; Ονόματα δεν

λέμε αλλά, αν μας διαψεύσει,

υπάρχει ο αδιάψευστος φωτογρα-

φικός φακός μας, που τον «συνέ-

λαβε».

Δήμαρχος 

πετάει εφημερίδες...

Δεν είναι η πρώτη φορά· έχει

συμβεί πολλές φορές, και πά-

ντα μας ενημερώνουν αναγνώ-

στες μας. Δήμαρχος αποσύρει

τις εφημερίδες μας από το στα-

ντ του Δήμου, γιατί δεν του

αρέσουν τα γραφόμενά μας.

Αν νομίζει ότι έτσι θα κρύψει τις

...πομπές του επιβεβαιώνει για

άλλη μια φορά την ανωριμότη-

τά του. 
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Η Κέα ή Τζιά είναι ένα μικρό νησί του Αιγαίου, το βορειότερο στις

δυτικές Κυκλάδες.  Από τη μια μεριά η Κύθνος (Ν.Α.), από την άλλη

η Μακρόνησος (Β.Δ.),  αγναντεύουν αυτό το νησί, που απέχει μόλις

12 μίλια από το Σούνιο. Μια έκταση 131τ.χ. που περικλείεται σε

ακτές 81χιλιομέτρων κρύβει ολόκληρη την ιστορία της Ελλάδας.

Αυτό τουλάχιστον  αποκαλύπτεται από πολλά  αρχαιολογικά ευρή-

ματα,  γραπτές πηγές και  φιλολογικά κείμενα. Πανάρχαιοι αγώνες

σε μια ιστορική διαδρομή με τα καλά και τα κακά της, την τέχνη της

και το πνεύμα της, καταδεικνύουν  πως αυτή αλλά και κάθε γωνιά

αυτής της γης, κρύβουν μέσα τους ολόκληρη την Ελλάδα. Στους

Περσικούς πολέμους,  Σαλαμίνα Πλαταιές, βρίσκομε την Κέα  σε

ενεργό ρόλο και αργότερα στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία,  να συμ-

μετέχει σαν μέλος στον Πελοποννησιακό πόλεμο.  Αλλά και  σαν

υπήκοος και φόρου υποτελής, να παίρνει μέρος, μαζί με άλλους νη-

σιώτες  στην εκστρατεία  της Σικελίας. Με τον Πελοποννησιακό πό-

λεμο  να δέχεται τις συνέπειες της συμμαχικής ήττας με την εγκα-

θίδρυση Σπαρτιατικής φρουράς. Είναι να απορείς, πως ένα τέτοιο μι-

κρό νησί  έγραψε - ίσως βέβαια και λόγω της γεωγραφικής του θέ-

σης - μια έντονη παρουσία στα ελληνικά πολιτικά αλλά και πνευμα-

τικά δρώμενα.  

Κατοικήθηκε αρχικά από Αρκάδες, Λοκρούς, λέγεται δε και Λέλεγες

και  Κάρες, κυρίως όμως φαίνεται από Ίωνες που ήρθαν από την Ατ-

τική με τον  Θερσιδάμα. Γι΄αυτό και στην ιστορία καταγράφεται σαν

’’Έθνος Ιωνικόν των Αθηναίων’’.  Οι πόλεις,  Ιουλίς (Χώρα),  Καρθαία

(Πόλες) Κορησία (Λιβάδι), Ποιήεσσα ( Πήσσες), στην αρχή ήσαν

ανεξάρτητες Πόλεις - Κράτη αργότερα συμπτύχθηκαν σε συμπολι-

τεία, για καλύτερους αμυντικούς λόγους.  Η Ιουλίς, για την οποία

που το 1700 μ.Χ. κάνει και ιδιαίτερη αναφορά ο Γάλλος περιηγητής

Τουρνεφόρ, είναι το λίκνο που γέννησε  τον λυρικό Σιμωνίδη, τον

επίσης λυρικό ποιητή και ανηψιό του Βακχυλίδη, τον διάσημο της

εποχής του γιατρό Ερασίστρατο, τον φιλόσοφο Αρίστωνα της Περι-

πατητικής σχολής. Εκεί γεννήθηκε στα τέλη του 5ου αιώνα  και ο

Σοφιστής και γιατρός Πρόδικος.  Μαθητής του Πρωταγόρα, έζησε

την ίδια εποχή  μαζί με τον  Δημόκριτο και τον Γοργία και πέθανε

στη Αθήνα μετά από την καταδίκη του για τις αθεϊστικές του θέσεις

τις οποίες μετέφερε και στους μαθητές του.  Η απαγγελθείσα κατη-

γορία ήταν “διαφθορά” των νέων και λέγεται ότι γι’ αυτόν τον  λόγο

καταδιώχτηκε ή κατ’ άλλους υποχρεώθηκε να πιεί το κώνειο. 

Αυτή η θανατική  καταδίκη με κώνειο ήταν νόμος των Κείων  που

εφαρμοζόταν στους υπερηλίκους όταν γίνονταν βάρος. Σχετικά ο

Στράβων γράφει: «ο νόμος τους  υπέρ τα εξήκοντα έτη κωνιάζεσθαι

και τους διαρκείν  τοις άλλοις την τροφήν» (βιβλ. Χ.Α 76).  Δηλαδή

ότι υπήρχε νόμος με τον οποίον έπρεπε εκείνοι  που πέρασαν τα

εξήντα τους χρόνια να θανατώνονται  με κώνειο, με σκοπό να επαρ-

κεί  η τροφή για τους άλλους τους νεώτερους.

Κανείς βέβαια, εντυπωσιάζεται από τον νόμο αυτόν, γιατί οι Κείοι

ήταν άνθρωποι με υψηλό πολιτισμό, και εσέβοντο τους πρεσβυτέ-

ρους. Ίσως πάλι αυτός ο νόμος να ίσχυε ιδιαίτερα σε καταστάσεις

λιμού  δηλαδή πείνας. 

Ο Πρόδικος έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης στον τόπο του.  Ήταν μάλι-

στα εκλεγμένος εκπρόσωπος των Κείων στην Αθηναϊκή Βουλή,

όπου και είχε διακριθεί για  μεγάλη ρητορική ικανότητα. ΄Αριστος

γνώστης  της ρητορικής τέχνης   και της ορθής χρήσης  ονομάτων

και εννοιών των λέξεων, ουδέποτε πλάτιαζε, ομορφαίνοντας την

γλωσσική του με μεγάλο αριθμό συνωνύμων.  Λέγεται ότι δεν ήταν

τόσο φιλοχρήματος, όσο ο Πρωταγόρας καίτοι υπάρχουν μαρτυρίες

ότι οι αμοιβές του ήταν αρκετά υψηλές.

«Και τοις νέοις συνών χρήματα έλαβε θαυμαστά όσα».

Ναι, ακόμα λέγεται, πως ο Αριστοτέλης στη διδασκαλία του, όταν

γλάρωναν οι μαθητές του, ξυπνούσε με το σύστημα αφύπνισης του

Προδίκου:  Έβαζε  μπροστά στα νυσταγμένα μάτια τους ένα πεντη-

κοντάδραχμο. «Τουτέστιν ότε νυστάζοιεν οι ακροαταί,  παρεμβάλ-

λειν της πεντηκονταδράχμου αυτοίς».

Στα  αποσπάσματα του έργου του ’Ώραι’’*, που διασώζονται από

προφορικές μαρτυρίες και αναφέρονται από τον Ξενοφώντα, κατα-

γράφονται οι ηθικές θέσεις και αντιλήψεις του Προδίκου.  

Με τη συμβολική ιστορία του Ηρακλή που μπροστά του εμφανίζονται

δυό γυναίκες, η Αρετή και η Ευδαιμονία  (Κακία) και που η κάθε μια

τον παροτρύνει να  την ακολουθήσει  στο δρόμο το δικό της, το δύ-

σκολο και έντιμο της αρετής ή τον εύκολο, της άνευ ηθικών περιορι-

σμών και αξιών χαράς και ευδαιμονίας. Κι  ο Πρόδικος  δια στόματος

του Ηρακλή,  απορρίπτει το δρόμο της ασέβειας και κακίας. 

Παρ όλα ταύτα  στις διδασκαλίες του έλεγε  πως οι θεοί δημιουρ-

γήθηκαν από τους ανθρώπους, για να καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Έτσι  θεοποίησαν τη Δήμητρα για να τιμήσουν το  σιτάρι και τον εξ

αυτού άρτο και τον Διόνυσο για τον οίνο, τον  Ποσειδώνα για τη θά-

λασσα και τον  Ήφαιστο για τη φωτιά και κατέληγε συμπερασματι-

κά: «όπως οι Αιγύπτιοι θεοποίησαν τον Νείλο». 

Αυτή η υπερβατικότητα και υποβίβαση του θείου σε   φυσικά φαινό-

μενα, αυτή η μορφή του ιδιοτελούς και υστερόβουλου  πανθεϊσμού,

έθιξε τις γνωστές δογματικές θρησκευτικές θέσεις που πάντοτε

ρύθμιζαν και  θα ρυθμίζουν τα ‘’πιστεύω ‘’των ανθρώπων.

Βέβαια και οι  Μιλήσιοι: ο Θαλής κήρυττε το Ύδωρ σαν γενεσιουρ-

γό στοιχείο των πάντων, ο Αναξίμανδρος  το Άπειρον και ο Αναξι-

μένης τον Αέρα, αλλά δεν κατηγορήθηκαν σαν άθεοι. Αυτοί  σαν φι-

λόσοφοι έλεγαν ότι από αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκε ο κόσμος

ίσως και οι θεοί. Δεν καταβίβαζαν όμως όπως ο Πρόδικος τους θε-

ούς στην υλική χρησιμότητα. Και  οι δυό ομάδες, στην πραγματικό-

τητα τα ίδια έλεγαν. Αλλά ο Πρόδικος τα έλεγε χωρίς καμιά  συ-

γκάλυψη και  με τον ευθύ του λόγο,  ξεγύμνωνε με παρρησία τη φι-

λοσοφική του θέση.  Γι΄αυτο και τμωρήθηκε με την δια Κωνείου θα-

νατική ποινή. 

Όταν  τέλειωσα το άρθρο μου για τον Πρόδικο και το Νόμο των Κεί-

ων για το Κώνειο και τους ασπρομάλληδες, ανατρίχιασα. Αιφνίδια

στον καθρέφτη του μπάνιου που στάθηκα να ξυριστώ, είδα το είδω-

λό μου με τα  άσπρα μου μαλλιά. 

«Εχει γούστο, σκέφτηκα, να ανοίξει η όρεξη σε κανέναν οικονομικό

εγκέφαλο, για καμιά  τέτοια πρόταση.  Μα ναι, ναι. Εδώ  υπάρχουν

και λόγοι!» Και έφερα στη μνήμη μου  τους κακούς  βίαιους συντα-

ξιούχους στη μάχη εναντίον των ΜΑΤ. Ευτυχώς όμως γρήγορα στη

δεύτερη  σκέψη  ησύχασα.

Ποιοί;  οι πολιτικοί; Δεν βαριέσαι. Αυτοί δεν διαβάζουν ούτε εφημε-

ρίδες μεγάλες, τη  “μικρούλα Εβδόμη” θα διαβάσουν;

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

––––––––––––––––

* Δεν βρήκα στοιχεία για  να επεκταθώ και στις ιατρικές του εργασίες «Περί φύσεως

του ανθρώπου» και «Περί φύσεως των πραγμάτων»

Βοηθήματα
1) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα                                                                         

2) Αρχείο Γ. Λεωνιδάκη 

3)  W. K. C .Guthrie.  Οι Σοφιστές ΜΙΕΤ 2003

4) Fr. Mauthner. Ο Αθεϊσμός στην Αρχαιότητα εκδ Εικοστού Πρώτου 1992

5) A,E. Taylor. Πλάτων ΜΙΕΤ 2003

Πρόδικος ο Κείος
Ενας Σοφιστής και γιατρός 

Τα παιδιά έχουν όλο και  λιγότερο χρόνο

να παίξουν να επικοινωνήσουν να εκτο-

νωθούν μέσα από το παιχνίδι αλλά και

ταυτόχρονα να αναπτύξουν τις γνώσεις

τους και τις ικανότητες του. Το θεατρικό

παιχνίδι είναι μια βιωματική δραστηριότη-

τα, όπου τα παιδιά μέσα από την μίμηση,

τη κίνηση, τη μουσική εκφράζονται και

επικοινωνούν με ένα διαφορετικό τρόπο.

Το παιδί μπορεί να εκφραστεί δημιουργι-

κά και να ενισχύσει τη σκέψη του, τα συ-

ναισθήματα του και τη φαντασία του. Μέ-

σα από το  θεατρικό παιχνίδι προσεγγίζε-

ται και αναλύεται η ανθρώπινη συμπερι-

φορά. Τα παιδιά μαθαίνουν να έρχονται

σε επαφή με καταστάσεις από την καθη-

μερινότητα τους. 

Μέσα από τη δημιουργία μιας ιστορίας-

παραμυθιού σταδιακά συνειδητοποιούν

τα όρια της φαντασίας και του πραγματι-

κού. Το θεατρικό παιχνίδι ταυτίζεται με

τη δραματοποίηση ή τη δημιουργία φα-

νταστικών καταστάσεων και τη δράση

μέσα σε αυτές. Η έμφαση δίνεται περισ-

σότερο στη διαδικασία και όχι στο αποτέ-

λεσμα.

Τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή τους

στο θεατρικό παιχνίδι: 

• έρχονται σε «γνωριμία» με τον κόσμο

και τα προβλήματα που τους περιβάλ-

λουν μαθαίνοντας να βρίσκουν μόνα

τους λύση σε ότι τους απασχολεί

• αναπτύσσουν διάφορες ικανότητες,

όπως κοινωνικότητα, σεβασμό, δημιουρ-

γικότητα, αίσθημα ευθύνης, συνεργασία,

πρωτοβουλία

• καταφέρνουν να  επικοινωνούν, να μοι-

ράζονται, να καταλαβαίνουν τον κόσμο

μέσα στον οποίο ζουν

• αναπτύσσουν σταδιακά τη δυνατότητα

της αυτοέκφρασης (λεκτικής και μη λε-

κτικής)  και του αυτοέλεγχου των συναι-

σθημάτων και της συμπεριφοράς

• διασκεδάζουν ενώ παράλληλα ενισχύε-

ται η αισθητική καλλιέργεια, η γλωσσική

ανάπτυξη, η ψυχική εκτόνωση, η καταπο-

λέμηση της δειλίας και κατά επέκταση

τονώνεται η αυτοπεποίθηση τους.

Το θεατρικό παιχνίδι απευθύνεται σε νή-

πια, παιδιά κι εφήβους και περιλαμβάνει:

• Ασκήσεις γνωριμίας, ασκήσεις εμπιστοσύνης

• Διάφορες τεχνικές γνωριμίας με το θέ-

ατρο ανάλογα με τους στόχους που

έχουν τεθεί για τη κάθε ομάδα παιδιών

• Παιχνίδια, σωματική έκφραση, παντομίμα

• Επιλογή μιας ιστορίας και δραματοποίη-

ση της ιστορίας αυτής

• Ανάλυση μύθων, παραμυθιών

• Χρήση αντικειμένων για τη δημιουργία

ρόλων και σκηνικών

Σκοπός του θεατρικού παιχνιδιού είναι να

βοηθήσει τα παιδιά να οργανώσουν δημι-

ουργικά και να εξωτερικεύουν τις προσω-

πικές τους εμπειρίες, ιδέες και συναισθή-

ματα. Τα παιδιά μπορούν να δουν το κό-

σμο διαφορετικά, να γυρίσουν σε γεγο-

νότα που διαδραματίστηκαν στο παρελ-

θόν και να τα γνωρίσουν μέσα από το

παιχνίδι. Εκεί τα παιδιά λειτουργούν σαν

να είναι κάποιος άλλος, μπορούν να κρυ-

φτούν πίσω από το ρόλο και να αντιμε-

τωπίσουν τις καταστάσεις εντελώς δια-

φορετικά απ’ ότι συνήθως. Τα παιδιά θα

γνωρίσουν πρώτα από όλα τον εαυτό

τους (αυτογνωσία) μέσα στην ομάδα και

θα μάθουν έτσι να επικοινωνούν πιο απο-

τελεσματικά με τα υπόλοιπα παιδιά της

ομάδας.

Αθηνά Φανίδη
Ψυχοπαιδαγωγός, ΜSc

Συνεργάτης Συμβουλευτικού & Θεραπευτικού 

Κέντρου Βάρης ΨυχοΣύνθεση

Παιδί και θεατρικό παιχνίδι 
πως λειτουργεί και τα πολλαπλά οφέλη του

Χριστόδουλε μας λείπεις

Πέρασε ένας χρόνος από την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπι-

σκόπου Χριστοδούλου. Και το κενό που άφησε σωπαίνοντας η

θαρραλέα φωνή του, γίνεται όλο και πιο αισθητό, όλο και πιο βα-

ρύ. Μιλούσε η Ελλάδα με τη φωνή του. Μιλούσε το αυτονόητο,

οι απλές, σημαντικές αλήθειες που κάποιους βολεύει να ξεχνά-

με, πήγαζαν από το στόμα του και φώλιαζαν στις καρδιές μας

την ελπίδα ότι να, η Ελλάδα ακόμα ζει κι αντιστέκεται.

Τ’ ανάστημά του τ’ αληθινό το δείχνει κανείς σαν πέφτει. Την

αξία του σαν φεύγει. Να την προσμετρούν εκείνοι που έμειναν

και να τη ζυγίζουν μέσα τους στα όσα έχασαν, στα όσα τους

λείπουν. Λίγοι φεύγοντας μας έκαναν να νοιώσουμε ορφά-

νεια. Ο Χριστόδουλός μας ήταν ένας από αυτούς. Μιλούσε κι

ήταν ως να μιλούσαμε εμείς. Λες και αφουγκραζόταν τις μύ-

χιες σκέψεις μας και τους καημούς και τις ελπίδες μας π’ άλ-

λον τρόπο δεν είχαν ν’ ακουστούν γιατ’ όλα τά ‘σκιαζε η φο-

βέρα των σκυφτών και των υποταγμένων που μας πατούν την

ψυχή και μας μαυρίζουν τ’ αύριο.

Εκείνος και ο Τάσσος ήτανε τα καμάρια μας, ήταν οι άνθρωποί

μας, ήταν οι ως θά ‘πρεπε να είχαμε μπροστάρηδες, γιατί δεν μας

πρέπουν αυτοί που έχουμε, δεν μας τιμούν, δεν μας αξίζουν.

Στον νυν αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και στην πλειοψηφία των Ιε-

ραρχών που συναινούν στην αφωνία της σιωπής των αμνών και

των εθνικά αχαμνών, αφιερώνω ένα ποίημα της κορυφαίας ποι-

ήτριάς μας και ακαδημαϊκού Κικής Δημουλά με τίτλο Πρόσεχε:

Όταν στρώνεις το τραπέζι /πριν καθίσεις /να ελέγχεις σχολα-

στικά / την αντικρινή σου καρέκλα / αν είναι γερή, μήπως τρίζει,

/ μήπως χαλάρωσαν οι εγκοπές, / μήπως φαγώθηκαν οι αρμοί, /

αν υποσκάπτει το σκελετό /σκουλήκι, /γιατί εκείνος που δεν κά-

θεται / γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο βαρύς.

Μας λείπεις Χριστόδουλε! Πρέσβευε για μας, το χρεια-

ζόμαστε.                                   Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  
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Όλοι μας, λίγο-πολύ, θα έχουμε κάτι ακούσει

για το διαβόητο ΕΛΙΑΜΕΠ το «Ελληνικό»

Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτι-

κής, που κατά καιρούς απασχολεί τη δημο-

σιότητα με δηλώσεις των ανθΕλληναράδων

στελεχών του υπέρ Τούρκων, Σκοπιανών, Αλ-

βανών, Ισραηλινών και λοιπών «φιλελλή-

νων». Το αδελφό Ίδρυμα στην Τουρκία λέγε-

ται E.D.A.M και βέβαια δεν έχει καμία σχέση

με το τυρί, αλλά με τη φάκα. Το Εkonomi ve

Dis Politika Arastirmalar Merkezi έχει σαν

ιδρυτικό του σκοπό την υποστήριξη της προ-

σπάθειας ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε.

Προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν και τα

τρία από τα πέντε κόμματα της ελληνικής

Βουλής, πλην Κ.Κ.Ε. και ΛΑ.Ο.Σ.

Το ότι ο κ. Τσούκαλης, ο πρόεδρος του ΕΛΙΑ-

ΜΕΠ συμμετέχει και στο EDAM ως σύμβου-

λος, δεν προξενεί καμία έκπληξη. Ίσως όμως

προκαλέσει έκπληξη σε σας -γιατί σε μένα

δεν προκαλεί - η συμμετοχή στο EDAM σκιώ-

δους υπουργού του ΠΑ.ΣΟ.Κ., της Λούκας

Κατσέλη. 

Η εποχή της εξωτερικής πολιτικής της ζεϊ-

μπεκιάς και των νομοθετημένων Τούρκων

επιθεωρητών στα σχολικά μας βιβλία, απο-

δεικνύεται ότι κάθε άλλο παρά έχει περάσει

για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κι ας εγκαλεί την κυβέρνηση

της Ν.Δ. για ενδοτισμό έναντι των Τούρκων,

λες και επί Σημίτη η τουρκική πολεμική αερο-

πορία και το ναυτικό δεν όργωναν το Αιγαίο. 

Άλλωστε οι επιλογές του Γ. Παπανδρέου

όπως η Γκιούλ Καραχασάν και ο βουλευτής

Ξάνθης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τσετίν Μανταζή που

ζήτησε πρόσφατα, δημόσια την παρέμβαση

της Τουρκίας για «να διεκδικήσει από την Ελ-

λάδα τους ομοεθνείς της Τούρκους της Δυτ.

Θράκης», είναι ενδεικτικές του πλήρους εν-

δοτισμού και ραγιαδισμού που χαρακτηρί-

ζουν την πολιτική του νεο-ΠΑ.ΣΟ.Κ. στα

εθνικά μας θέματα.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. λοιπόν, συμβουλεύει την Τουρ-

κία πώς να ενταχθεί στην Ε.Ε., για να πλημ-

μυρίσουν οι παραμεθόριες περιοχές μας με

Τούρκους, Ευρωπαίους πολίτες, που θα ψη-

φίζουν στις δημοτικές εκλογές και θα ανα-

δεικνύουν ομοεθνείς τους ως δημάρχους και

νομάρχες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υποστηρίζει την πλή-

ρη ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε., με τα πο-

λύ φθηνότερα από τα δικά μας ομοειδή

αγροτικά προϊόντα, για να συρρικνωθεί ακό-

μα περισσότερο η αγροτική τάξη στην Ελλά-

δα και το εισόδημά της. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν έχει

αλλάξει στο παραμικρό από εποχής Σημίτη

και μόνο αφελείς μπορεί να πεισθούν για το

αντίθετο. 

Δεν έχουν περάσει παρά λίγοι μόνο μήνες

από εκείνη την χλιδάτη σύνοδο της Σοσιαλι-

στικής Διεθνούς στο Grand Resort στο Λα-

γονήσι, όπου ο πρόεδρός της Γ. Παπανδρέ-

ου προσπάθησε να περάσει την αναγνώριση

του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους δια

της αναγνώρισης της αντιπροσωπείας του

ως πλήρους και ισότιμου μέλους. Δεν έχουν

περάσει παρά λίγες μόνο μέρες από τις δη-

λώσεις του Θ. Πάγκαλου στη ΝΕΤ, όπου ζή-

τησε από τον τότε Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχο Χρή-

στο Λυμπέρη να αυτοκτονήσει για το φιά-

σκο της νύχτας των Ιμίων. Λησμονώντας ο

«Μεγάλος Τραγουδιστής» της παράδοσης

Οτσαλάν στους Τούρκους, ως υπουργός

Εξωτερικών - το κυβερνητικό μπάχαλο της

τότε ανύπαρκτης και «κατουρημένης» κυ-

βέρνησης Σημίτη. Λησμονώντας ότι ο ίδιος

τότε, ως υπουργός Εξωτερικών έδινε τις

ώρες της κρίσεως συνέντευξη στο στούντιο

του Mega κατηγορώντας τον αρχηγό ΓΕΕ-

ΘΑ επειδή τοποθέτησε φρουρά στην Ίμια

και ο Σημίτης απαξιούσε να μεταβεί στο Γε-

νικό Επιτελείο, ως όφειλε, ενώ παρουσία

μαρτύρων έξω από το πρωθυπουργικό γρα-

φείο στη Βουλή, ο Πάγκαλος ρωτούσε τον

Λυμπέρη: «Δεν γίνεται αρχηγέ να την κατε-

βάσουμε την σημαία και να πούμε ότι την

πήρε ο αέρας»; 

Καμώνεται πως λησμονεί ακόμα ότι ο Σημί-

της απέρριψε την εισήγηση Λυμπέρη για

άμεση ανακατάληψη της μικρής Ίμια, ενώ

αντιθέτως λύσσαξε, παρά τις πεισματώδεις

περί του αντιθέτου εισηγήσεις των επιτελών,

να αποσταλεί νυχτιάτικα και με παλιόκαιρο

το ελικόπτερό μας με τα γνωστά τραγικά

αποτελέσματα.

Γιατί μιλάνε ακόμα; Γιατί υπάρχουν στο πολι-

τικό προσκήνιο ακόμα; Γιατί προκαλούν τη

νοημοσύνη μας ακόμα; Απλούστατα, διότι

έχουν πεισθεί ότι είμαστε αμνήμονες και

αφελείς. Και πιθανότατα, κρίνοντες εξ ιδίων

τα αλλότρια, πιστεύουν ότι είμαστε το ίδιο

αδιάφοροι για τα εθνικά μας δίκαια και συμ-

φέροντα με εκείνους. Γι’ αυτό και δεν ντρέ-

πονται, δεν κοκκινίζουν να υποστηρίζουν την

ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε., την ίδια ώρα

που η Τουρκία παραβιάζει κατάφωρα κάθε

έννοια της διεθνούς νομιμότητας στο Αιγαίο

και στην Κύπρο. 

Δεν ντρέπονται και δεν κοκκινίζουν να υπο-

στηρίζουν ότι τα Σκόπια θα πρέπει να ονομα-

στούν «Μακεδονία» με κάποιο γεωγραφικό

προσδιορισμό, ενώ η κυβέρνηση του γειτονι-

κού κρατιδίου συνεχίζει να προκαλεί με την

ανεκδιήγητη παραχάραξη της ιστορίας και

των συμβόλων μας.

Δεν ντρέπονται γενικώς. Και οι του ΠΑ.ΣΟ.Κ

και οι της Ν.Δ. Το έχουν προ πολλού ξεπερά-

σει το ενοχλητικό αυτό συναίσθημα. Και το

αμείλικτο ερώτημα που τίθεται είναι πόσα εί-

μαστε διατεθειμένοι να ξεπεράσουμε εμείς

για να τους ξαναψηφίσουμε; 

Πόσο ακόμα θα κοροϊδεύουμε τους εαυτούς

μας, ότι κάτι μπορεί ν’ αλλάξει με τέτοιους

κυβερνήτες; πόσο ακόμα θα πουλάμε την ψυ-

χή μας αντί πινακίου φακής; πόση ακόμα Ελ-

λάδα είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρή-

σουμε; από αυτήν που δεν ανήκει μόνο σ’

εμάς, από αυτήν που την οφείλουμε σ’ εκεί-

νους που την λευτέρωσαν κι έχουμε υποχρέ-

ωση να την παραδώσουμε αλώβητη σ’ εκεί-

νους που θα μας διαδεχθούν.

Λούκα Κατσέλη,

κόψε το E.D.A.M,…παχαίνει!

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Η έκθεση «BODIES…» ήρθε στην Ελλάδα, το

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στην «Τεχνόπολις»

του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100 Γκάζι). 

Τα εκθέματα της έκθεσης είναι αληθινά ανθρώ-

πινα σώματα που παρουσιάζονται στην ολότητα

τους ή ανά μέρη, τα οποία έχουν διεξοδικά δια-

χωριστεί και διατηρηθεί μέσω μιας πρωτοπορια-

κής διαδικασίας. Μ’ αυτό τον τρόπο, δίνεται, για

πρώτη φορά, η δυνατότητα στους επισκέπτες να

παρατηρήσουν την πολυπλοκότητα των οργά-

νων και των συστημάτων του ανθρώπινου σώμα-

τος, όπως ποτέ μέχρι σήμερα. 

“Η εκπαιδευτική σημασία αυτής της έκθεσης εί-
ναι ανεκτίμητη,” λέει ο Δρ. Roy Glover, Επίτιμος

Καθηγητής Ανατομίας και Μοριακής Βιολογίας

στο Παν/μιο του Μίσιγκαν και Ιατρικός Διευθύ-

νων Σύμβουλος της έκθεσης.

«Για αιώνες, μόνο η ιατρική κοινότητα μάθαινε

για τις εσωτερικές διεργασίες του ανθρώπινου

σώματος από τη μελέτη των αληθινών ανθρώπι-

νων σωμάτων. Τώρα, με την έκθεση “Bodies” δί-

νεται και στο ευρύ κοινό η ευκαιρία να αποκτή-

σει μια βαθύτερη γνώση πάνω στην ανατομία και

στις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος». 

Η Έκθεση ξεναγεί τους επισκέπτες σε διαφορετι-

κές αίθουσες προσφέροντάς τους τη δυνατότητα

να παρατηρήσουν από κοντά το σκελετικό, μυϊκό,

αναπαραγωγικό, αναπνευστικό, κυκλοφορικό κα-

θώς και άλλα συστήματα του ανθρώπινου σώμα-

τος. Πολλά από τα εκθέματα είναι τοποθετημένα

σε παραστατικές αθλητικές στάσεις, επιτρέπο-

ντας στον επισκέπτη να τα συσχετίσει με τις κα-

θημερινές του δραστηριότητες. Επίσης, αυθεντι-

κά ανθρώπινα εκθέματα δείχνουν τη φθορά που

δημιουργείται στα όργανα από το υπερβολικό

φαγητό και την έλλειψη άσκησης. Ένας υγιής

πνεύμονας στέκεται δίπλα σε ένα «μαύρο», κατε-

στραμμένο από το κάπνισμα, πνεύμονα προκαλώ-

ντας μια τόσο έντονη σύγκριση, δυνατότερη από

οποιαδήποτε φωτογραφία. 

Η Έκθεση θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουν οι

άνθρωποι τον εαυτό τους. Έχει σχεδιαστεί να

διαφωτίσει, να παρακινήσει, να γοητεύσει και να

εμπνεύσει! 

Τα δείγματα των ανθρώπινων σωμάτων της έκ-

θεσης, είναι διατηρημένα με μια επαναστατική

τεχνική που ονομάζεται Πολυμερής Συντήρηση.

Με αυτή τη διαδικασία, ο ανθρώπινος ιστός δια-

τηρείται μόνιμα με τη χρήση υγρής σιλικόνης

που, μετά από ειδικές επεξεργασίες, στερεοποι-

είται. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα δείγμα,

διατηρημένο έως και το κυτταρικό επίπεδο, ανα-

δεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την πολυπλοκό-

τητα των οστών, των μυών, των νεύρων, των αι-

μοφόρων αγγείων και των οργάνων. Ένα ολό-

κληρο ανθρώπινο σώμα μπορεί να χρειαστεί μέ-

χρι και ένα χρόνο για να ετοιμαστεί. 

Για πρώτη φορά η έκθεση “Bodies” επισκέπτεται

και την Ελλάδα, την χώρα που έχει διαδραματί-

σει σημαντικό ρόλο στην γέννηση και την εξέλι-

ξη της ιατρικής επιστήμης και της ανατομίας. Ο

Ιπποκράτης, πατέρας της ιατρικής, ήταν ο πρώ-

τος γιατρός που θεμελίωσε την κλινική εξέταση

και προχώρησε σε περίπλοκες χειρουργικές εγ-

χειρήσεις. Ο Ιπποκράτης έγραψε και τον περίφη-

μο όρκο στον οποίον ακόμα και σήμερα ορκίζο-

νται οι απόφοιτοι όλων των ιατρικών σχολών

του πλανήτη. Ο Γαληνός, που θεωρείται ο μεγα-

λύτερος ιατρός της αρχαιότητας μετά τον Ιππο-

κράτη, υπήρξε ο ιδρυτής της πειραματικής φυ-

σιολογίας και της περιγραφικής ανατομίας. Η

ιστορία της αρχαίας Ελλάδας παραμένει άρρητα

συνδεδεμένη με τις ιατρικές ανακαλύψεις και τη

φιλοσοφία.  

H έκθεση Bodies” πραγματοποιείται υπό την Αι-

γίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσε-

ων. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

(Ε.Ο.Μ.) υποστηρίζει την έκθεση «Bodies… και

όσοι επιθυμούν - πέρα από τις άλλες πληροφο-

ρίες που θα παρέχονται - θα μπορούν να ενημε-

ρώνονται για το θεσμό της Δωρεάς Οργάνων και

για τη σημασία και τη διαδικασία των μεταμο-

σχεύσεων των ζωτικών οργάνων του ανθρώπι-

νου σώματος. Στην έκθεση αυτή, η Μεταμό-

σχευση, το θαύμα της ιατρικής επιστήμης, συνα-

ντά την τέχνη σε μια μοναδική εκπαιδευτική

εμπειρία. Μέσα από τη Μεταμόσχευση η ζωή

αποκτά συνέχεια και το ανθρώπινο σώμα νέα

διάσταση. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

(Ε.Ο.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαί-

ου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την επο-

πτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης. 

H έκθεση “Bodies” διοργανώνεται με τη συνερ-

γασία της «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων

και τελεί υπό την Αιγίδα του.

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις

10:00 το πρωί μέχρι τις 20:00, από Κυριακή μέ-

χρι και Πέμπτη, και από τις 10:00 το πρωί μέχρι

τις 22:00 το βράδυ, την Παρασκευή και το Σάβ-

βατο. 

Η διεθνούς φήμης έκθεση “Bodies” στην Αθήνα www.bodiesinathens.gr 



10 ΣΕΛΙΔΑ - 7  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Γιορτάστηκε με επισημότητα 

ο Πολιούχος της Παλλήνης

Αγιος Τρύφωνας

Σύσσωμη η Δημοτική ηγεσία της Παλλήνης, η Νομαρχιακή ηγεσία, αλλά και η πολιτι-
κή ηγεσία της Ανατ. Αττικής (βουλευτές όλων των κομμάτων) βρέθηκαν στην Παλλή-
νη για να γιορτάσουν τον πολιούχο Αγιο Τρύφωνα και να δεξιωθούν στο Δημαρχείο με
την παραδοσιακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου. Φωτογραφικό στιγ-
μιότυπο.

Ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης Καπετανέ-

ας, εγκαινίασε την πλατεία Φιλικής Εται-

ρίας στη Μηλαδέζα Βάρης, την περασμένη

Κυριακή. 

Στην ομιλία του ο δήμαρχος εξέφρασε την

ικανοποίηση του για την ολοκλήρωση του

έργου, που περιλαμβάνει την πλατεία και

την παιδική χαρά, ενώ ευχαρίστησε τους

φορείς που βοήθησαν στη ολοκλήρωσή

του. Ακόμα, τόνισε, ότι στο άμεσο μέλλον

θα γίνουν περισσότερα έργα, στην περιοχή

της Μηλαδέζας, με σκοπό την ανάδειξη

της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότη-

τας ζωής των κατοίκων. 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν ο βουλευτής

Απ. Σταύρου και η νομαρχιακή σύμβουλος

Μαίρη Φουρναράκη, οι οποίοι συνεχάρη-

σαν το δήμαρχο για την αποπεράτωση του

έργου και ευχήθηκαν στους κατοίκους της

Μηλαδέζας να ακολουθήσουν και άλλα τέ-

τοια έργα.

Αισθητή έγινε η απουσία βουλευτών των

άλλων κομμάτων, που άλλοι ισχυρίζονταν

ότι εκλήθησαν και άλλοι όχι.

Και τιμητική πλακέτα
Μετά το πέρας της εκδήλωσης δόθηκε τι-

μητική πλακέτα στο Δήμαρχο Π. Καπετα-

νέα και  στο Δήμο Βάρης, από τον πρόεδρο

του συλλόγου Γουμεριωτών Νομού Ηλείας,

Παναγιώτη Χιλεόπουλο, ο οποίος ευχαρί-

στησε το Δήμο και τους δημότες της Βά-

ρης, για τη συγκέντρωση και αποστολή αν-

θρωπιστικής βοήθειας, κατά τη διάρκεια

των πυρκαγιών την Πελοπόννησο, το κα-

λοκαίρι του 2008.

Ιδιαίτερα επιτυχημένες ήταν και οι δύο νέ-

ες δενδροφυτεύσεις που πραγματοποίησε

ο Δήμος Καλυβίων για την αναδάσωση του

Πάνειου Όρους σε συνεργασία με περιβαλ-

λοντικές οργανώσεις 24 και 25 Ιανουαρίου

2009. 

Το Σάββατο η Περιβαλλοντική Οργάνωση

«ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ», σε συνεργασία με το

Δήμο, την εταιρεία «ΜΕΛΙΣΣΑ» και τη συμ-

μετοχή σχολείων, πραγματοποίησαν δράση

δενδροφύτευσης στις αναδασωτέες περιο-

χές του Πάνειου Όρους. Παραπάνω από

100 άτομα φύτεψαν σε μία έκταση 6 στρεμ-

μάτων 1200 δενδρύλλια σε δύο ώρες.

Στη δράση αυτή συμμετείχαν εθελοντικά,

οι εργαζόμενοι της εταιρείας “Μέλισσα”, τα

εκπαιδευτήρια Γείτονα και εργαζόμενοι

στο Δήμο Καλυβίων.  

Η δενδροφύτευση που πραγματοποιήθηκε

αποτελεί μέρος του προγράμματος αναδά-

σωσης των κατεστραμμένων από πυρκα-

γιές περιοχών της Αττικής, που ξεκίνησε

από το Νοέμβριο του 1998. Μέχρι σήμερα,

η «Ελλάδα Καθαρή», με τη συμμετοχή εθε-

λοντών, έχει αναδασώσει επιτυχώς 200

στρέμματα στην Αττική. 

Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις της οργάνω-

σης στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των

εθελοντών και των πολιτών, στην ανάπτυ-

ξη περιβαλλοντικής συνείδησης και στην

ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή

για τη βελτίωση του αστικού μας περιβάλ-

λοντος. 

Την επομένη, Κυριακή, η προσπάθεια συνε-

χίστηκε με τη συνεργασία της εταιρείας

Plant-a-Tree και με χορηγό την ΑΣΛΑΝΤ

ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, οπότε πραγματοποιήθηκε νέα

δενδροφύτευση. Εκεί φυτεύτηκαν περίπου

1000 δενδρύλλια Χαλέπιας Πεύκης, κου-

τσουπιάς, χαρουπιάς, κυπαρισσιού και

σπάρτου. 

Νέες δεντροφυτεύσεις στα Καλύβια

Εγκαινιάστηκε η Πλατεία 
Φιλικής Εταιρίας στη Μηλαδέζα Βάρης

Συνολικό παρόν έδωσε όλος ο κομματι-

κός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας

περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, στην

κοπή της παραδοσιακής πίτας, που έγινε

την περασμένη Κυριακή στο Μουσείο

Βορρέ στη Παιανία.

Όπως βλέπετε και στην φωτογραφία,

Βουλευτές, Νομάρχες, δήμαρχοι, φο-

ρείς, άπαντες ήταν εκεί. 

Ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ, Ισίδωρος Μά-

δης, έκοψε την πίτα και

στην συνέχεια ευχήθη-

καν όλοι οι Βουλευτές

και η πρόεδρος της ΟΝ-

ΝΕΔ κ. Ράπτη.

Τέλος απονεμήθηκαν τι-

μητικές πλακέτες στον

Γραμματέα Διαμ. Βαξε-

βάνο, στο Δήμαρχο Σπά-

των Θαν. Τούντα, στον

Κων. Δάβαρη του Σ. και

στον Κων. Δάβαρη του Ν.

Χρ. Βασιλικού

Η Πίτα της ΝΟΔΕ
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Ροταριανή πίττα με latin ρυθμούς στη Ραφήνα

O Ροταριανός Ομιλος Ραφήνας,

έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα

του στο παράλιο ξενοδοχείο της

Ραφήνας «Αύρα» την περασμένη

Δευτέρα.

Η πρόεδρος Σοφία Ξυπολήτου,

ανάμεσα σε μέλη και φίλους ροτα-

ριανούς έκοψε την πίτα, ευχήθηκε

και στη συνέχεια μίλησε ο προδιοι-

κητής Γ. Αποστολάκος, για τους

σκοπούς του Ροταριανού Ομίλου

και για έργα που έχουν κάνει σε

χώρες που μαστίζονται από την

πολυοεμυελίτιδα, μια ασθένεια

που αφήνει αναπηρίες σε παιδιά,

αν δεν τα οδηγήσει στο θάνατο.

Για το σκοπό αυτό ο Μπιλ Γκέιτς

(Microsoft) διέθεσε ένα μεγάλο

χρηματικό ποσό στο Διεθνές

Ρόταρυ, που με τη σειρά του

θα το διαθέσει για την εξάλει-

ψη της νόσου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν

πολλοί  επίσημοι Ροταριανοί,

μεταξύ των οποίων διακρίνα-

με τον πρ. Βοηθ. Δ/τή Γ. Μαύ-

ρο, τον πρό-πρόεδρο της

Παλλήνης (νυν Γέρακα) Κ.

Βενετσάνο και άλλους.

Την εκδήλωση εμπλούτισε το

χορευτικό ζευγάρι Miler

Rodriguez και Ηλέκτρα Βενε-

τσάνου, με σάλσα και άλλες λά-

τιν μουσικές που στο τέλος τους

ακολούθησαν και οι θαμώνες.
Η. Βενετσάνου

Η πρόεδρος Σοφία Ξυπολήτου με τον προ-πρόεδρο Παν. Δούκα
και τον επόμενο πρόεδρο Χρ. Κωστούλα, κόβουνε την πίτα.

Η Νομαρχία σε συνεργασία με τη Δευ-

τεροβάθμια εκπαίδευση Ανατ. Αττικής

πραγματοποίησε και φέτος, την καθιε-

ρωμένη πλέον εκδήλωση τιμής στους

αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδότη-

σης εκπαιδευτικούς, την Παρασκευή

30 Ιανουαρίου, ημέρα των Τριών Ιεραρ-

χών.

Ετσι όσοι απ’ αυτούς βρέθηκαν στην

αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου

«Χρ. Μπέκα» στα Σπάτα, πήραν μία

αναμνηστική πλακέτα από εκπροσώ-

πους της Βουλής, της Νομαρχίας και

της Δευτεροβάθμιας.

Παρών βεβαίως ο Νομάρχης Λεων.

Κουρής, ο Διευθυντής της Δευτερο-

βάθμιας Απ. Παπακωνσταντίνου.

Στο τέλος, περίμενε η έκπληξη. Καθη-

γητές από το Μουσικό Λύκειο Παλλή-

νης έπαιξαν και τραγούδησαν παραδο-

σιακά αξέχαστα τραγούδια, που όμως

δεν τιμήθηκαν όσο άξιζαν γιατί πολλοί

είχαν αποχωρήσει ήδη και άλλοι είχαν

βγει στο χώρο των γεύσεων... 

Οι μουσικοί ήταν ο Νικ. Ρογκάκος μα-

ντολίνο, ο Κάρ. Κουκλάκης λαούτο-τα-

μπουρά, η Ειρήνη Δερέμπεη (εξαιρετι-

κή φωνή) καβάλι, ταμπουράς, φωνή

και ο Γ. Γενναίος λαούτο.

Ισως έπρεπε να είχαν ανοίξει την εκ-

δήλωση με το μουσικό σχήμα ή ενδιά-

μεσα, γιατί πραγματικά ήταν μία από-

λαυση.

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. 

Τιμήθηκαν οι αποχωρήσαντες εκπαιδευτικοί

Ο Νομάρχης τη στιγμή της απονομής.

Ο διευθυντής της Β’θμιας Απ. Παπακωνσταντί-
νου  τη στιγμή της απονομής.
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Μέσα σε δύο χρόνια η νέα Δημο-

τική Αρχή του Δήμου κατόρθωσε

να προχωρήσει απρόσκοπτα και

με μεγαλύτερη ταχύτητα τις με-

λέτες για την Κερατέα και τις

εκτός σχεδίου περιοχές.

Ξεμπλόκαρε το σχέδιο, που είχε

για δύο χρόνια δεσμεύσει ιδιώτης

μετά από ένστασή του, και ήδη

προχωράει η διαδικασία έγκρισης

από το ΣΧΟΠ, η μελέτη επέκτα-

σης-ένταξης στο σχέδιο πρώτης

κατοικίας 1200 στρεμμάτων στην

πόλη της Κερατέας.

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται απρό-

σκοπτα οι διαδικασίες για την

ολοκλήρωση των μελετών των

περιοχών Πανόραμα- Αγ. Μαρίνα-

Τουρκολίμανο, Περιγιάλι- Τσονί-

μα- Τρεχαντιέρα.

Γι’ αυτές τις μελέτες, παρά το ότι

γίνονται με αυτοχρηματοδότηση,

η νέα Δημοτική Αρχή αποφάσισε,

να πληρώσει πέραν των χρημά-

των των οικιστών από έσοδα του

Δήμου τους μελετητές, για να

προχωρήσουν γρήγορα οι διαδι-

κασίες. 

Στο Δασκαλιό
Η παγωμένη από το 1998 μελέτη

για το Δασκαλιό (Ελιές, Βένιο, Βί-

ντζι) ξεκόλλησε και προχωρά

στην ανάρτηση της Α’ φάσης πο-

λεοδόμησης.

Στην Κακή θάλασσα
Μεγάλη ανατροπή έγινε με την

πράξη εφαρμογής στην Κακή θά-

λασσα, όπου διαπιστώθηκε αλλοί-

ωση των σχεδίων. Ήδη διορθώθη-

καν τα σχέδια και στη φάση αυτή

προωθούνται οι εκδικάσεις των

εκτάσεων.

Ετσι αποτελματώθηκαν όσες με-

λέτες εξελίσσονταν επί χρόνια

χωρίς αποτέλεσμα.

Η γνώση, η αποφασιστικότητα και

η αποτελεσματικότητα της Δημο-

τικής Αρχής στην Κερατέα και

ιδίως του Δημάρχου δεν φάνηκε

μόνο στην αποτελεσματική αντι-

μετώπιση όλων των παραπάνω

μελετών και προβλημάτων. Φάνη-

κε στο ότι για τρεις τεράστιες πε-

ριοχές (Βγέθι, Βρωμοπούσι και

Εννιά) ήδη δημοπρατήθηκαν οι

νέες εντάξεις στο σχέδιο με αυ-

τοχρηματοδότηση.

Ο Δήμαρχος Κερατέας εξήγγειλε

επίσης ότι μέσα στο 2009 ξεκι-

νούν δύο ακόμα περιοχές το Αγια-

σμόθι και η Σπηλιαζέζα και το τε-

λευταίο τμήμα Κακής Θάλασσας

που είναι οι τελευταίες περιοχές

για να ολοκληρωθούν οι διαδικα-

σίες ένταξης  παραθεριστικής ή Β’

κατοικίας 12.000 στρεμμάτων

στην Κερατέα, όσων προβλέπο-

νταν από τη ΖΟΕ Λαυρεωτικής το

1998. Έτσι κλείνει ο μεγάλος κύ-

κλος των επιτρεπόμενων εντάξε-

ων.

Αμέσως μετά ξεκινάει επίσημα το

νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

(Γ.Π.Σ) της Κερατέας που αποτε-

λεί την μεγάλη ελπίδα για νέες

χρήσεις γης και ανάπτυξης στην

Κερατέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με μεθοδι-

κή εργασία η Τεχνική Υπηρεσία

του Δήμου Κερατέας αναβαθμί-

στηκε με νέα στελέχη και πλέον

έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να

παρακολουθεί το τεράστιο αριθμό

μελετών αλλά και να αναλαμβά-

νει πρωτοβουλίες για μελέτες με

ίδια μέσα και με μεγάλη εξοικονό-

μηση χρημάτων από το Δήμο.

Με την πρωτοβουλία αυτή η Κε-

ρατέα, που ήταν τελευταία στις

εντάξεις στο σχέδιο πόλης πριν

λίγα χρόνια, καλύπτει γρήγορα το

μεγάλο κενό και ολοκληρώνει τις

διαδικασίες εντάξεων στο σχέδιο

πόλης μεγάλων περιοχών.

Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο

Δήμαρχος Κερατέας κος Σταύρος

Ιατρού «Στόχος μας ήταν και είναι

η προώθηση των σχεδίων σε όλο

το Δήμο που είναι για μας το δεύ-

τερο μεγαλύτερο ζήτημα μετά

την αποτροπή δημιουργίας χωμα-

τερής στο τόπο μας. Είναι η δια-

φύλαξή της Κερατέας από την αυ-

θαιρεσία και την άναρχη δόμηση,

είναι η αξιοποίηση της ζωής και

της περιουσίας όλων των κατοί-

κων. Δουλεύουμε με επιμονή και

γνώση σε αυτή τη κατεύθυνση και

πιστεύουμε πως έτσι  μόνο μπο-

ρούμε να τα καταφέρουμε. Κάθε

μέρα που περνά λύνουμε χρόνια

ζητήματα των δημοτών μας και

αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχί-

σουμε.»

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι όλα

αυτά τα έργα γίνονται είτε με

απευθείας χρηματοδότηση από το

Δήμο είτε με αυτοχρηματοδότηση

των οικιστών, χωρίς καμία συμμε-

τοχή του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του Κρά-

τους γενικότερα.

Για την συμμετοχή του ΥΠΕΧΩΔΕ

ο Δήμαρχος Κερατέας απέστειλε

αίτημα προς το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Με “βήμα ταχύ” εντάσσεται 

στα σχέδια πόλης η Κερατέα
Οπως δείχνουν τα πράγματα, θα κερδίσει το στοίχημα ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ια-

τρού, όσον αφορά τις εντάξεις στο Σχέδιο Πόλης.

Η εμπειρία του από τον ΟΡΣΑ (Οργανισμό Αθήνας) και το Νομαρχιακό Συμβούλιο, αλλά

και η αγάπη του για την πόλη, τον έβαλαν στην “πρίζα” και κινείται με ταχύτατους ρυθ-

μούς.

Η Κερατέα είχε το όνομα με τα περισσότερα αυθαίρετα, αλλά σ’ αυτό, όπως δείχνουν τα

πράγματα, έβαλε τέλος...

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008

Ιούνιος

• Διοργάνωση συνάντησης των Τοπικών Συμβουλίων Νέων της

Ανατ. Αττικής στο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας

Ιούλιος

• Επιστολές Διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας • Αιτήσεις ακρόασης στον Πρωθυπουργό και

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας • Διοργάνωση 1ου Τουρνουά Κα-

λαθοσφαίρισης 3on3 σε συνεργασία με τον Α. Ο. Κερατέας • Προ-

σπάθεια διοργάνωσης 2ημέρου κατά των ναρκωτικών

Αύγουστος

• Διοργάνωση ψυχαγωγικής εκδήλωσης (πάρτυ) στο Οβριόκαστρο

• Διοργάνωση συναυλίας διαμαρτυρίας με 10 νέους τραγουδιστές

στο Οβριόκαστρο • Νυχτερινή φύλαξη κάθε βδομάδα στο Οβριό-

καστρο από 25/07/08 μέχρι 02/10/08

Σεπτέμβριος

• Συμμετοχή στην αναβλάστηση που διοργάνωσε ο Δήμος Κερα-

τέας με το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας 

• Συμμετοχή στην Γιορτή Μελιού με δικό μας περίπτερο

• Έκδοση και διανομή εντύπου σχετικού με τις δράσεις του Τοπι-

κού Συμβουλίου Νέων Κερατέας

Οκτώβριος

• Συμμετοχή στην εκδήλωση για τη βράβευση της ολυμπιονίκου

Χρυσοπηγής Δεβετζή  

Νοέμβριος

• Διοργάνωση περιβαλλοντικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με

την Ευρωπαϊκή Έκφραση Ανατολική Αττική

Δεκέμβριος

• Διοργάνωση δεντροφύτευσης σε συνεργασία με την  Ευρωπαϊ-

κή Έκφραση Ανατολική Αττική

«Πολυπολιτισμικότητα και
κοινωνική συνοχή»

Το περιοδικό Patria, ο «Πατριωτικός Κύκλος» και ο Δήμος

Κερατέας οργανώνουν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις

11 π.μ. ημερίδα με θέμα «Πολυπολιτισμικότητα και κοινω-
νική συνοχή» στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κερατέ-

ας (οδός Σταμ.Ρώμα). 

Ομιλητές θα είναι ο δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού,

οι βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ. Μάκης Βορίδης, Θάνος Πλεύ-

ρης, ο Χρίστος Γούδης, πρόεδρος του Ιδρύματος «Ίων

Δραγούμης», και ο Δημήτρης Ζαφειρόπουλος, εκδότης

της εφημερίδας «Ελεύθερος Κόσμος». 

Συντονιστές θα είναι ο Σκιπίων Αποστολάκης, μέλος του

«Πατριωτικού Κύκλου», και ο Σωτήρης Ιατρού, δημοτικός

σύμβουλος και γραμματέας του «Πατριωτικού Κύκλου».

Πληροφορίες 210-3641149 και 6975-873589.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ WEB RADIO

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ 

Σεμινάριο διάρκειας 80 ωρών (Φεβρουάριος – Μάιος) διορ-

γανώνει ο Σύνδεσμος Πνευματικής και Κοινωνικής Δρα-

στηριότητας «Χρυσή Τομή» σε συνεργασία με τη ΝΕΛΕ

για Ραδιοφωνικό Εργαστήριο Παραγωγής και Μετάδοσης

Ραδιοφωνικής Εκπομπής μέσω διαδικτύου (INTERNET).

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρία, πρακτική, πειραματι-

κές εκπομπές και αρχίζει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

στις 5 το απόγευμα στο εντευκτήριο της Χρυσής Τομής.

Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή 25 άτομα.

Πληροφορίες: 2299069850, 6945779880

Facebook Group: Keratea Web Radio

E-mail: teles1712@yahoo.com 
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Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Οι αδιάφοροι πολιτικοί θα φύγουν και η

αδιάφορη και αδηφάγα δημόσια διοίκηση

θα πάψει να είναι αναποτελεσματική μό-

νον όταν πάψουμε εμείς οι πολίτες να εί-

μαστε αδιάφοροι. 

Το διάστημα που έζησα στο Βέλγιο και

στη Γαλλία μου προσέφερε την ευκαιρία

να συνειδητοποιήσω ότι ενώ εκεί το μεγα-

λύτερο μέρος του χρόνου αφιερώνεται

στην ουσία της δουλειάς με ένα μικρό μό-

νο μέρος να αναλίσκεται στη διαδικασία

της γραφειοκρατίας, των υποδομών και

των χρονοβόρων και

ενεργοβόρων μετακινή-

σεων, εδώ στην Ελλάδα

συμβαίνει ακριβώς το

αντίθετο. Και φαντα-

στείτε πως ούτε το Βέλ-

γιο, ούτε η Γαλλία θεω-

ρούνται άριστα παρα-

δείγματα στον τομέα

αυτόν. Η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή εγκαινίασε

ένα πρόγραμμα δράσης

για τη μείωση των διοι-

κητικών εμποδίων για

την περίοδο 2007-2012. 

Με το πρόγραμμα αυτό επιζητούνται υπο-

δείξεις από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώ-

τες σχετικώς με την ελάφρυνση των δια-

δικασιών πληροφόρησης, καταχώρησης,

στατιστικής, εκθέσεων προς μετόχους, βε-

βαιώσεων, επιθεωρήσεων, επιδοτήσεων

κ.λπ., την οποία υποχρεώνονται να παρέ-

χουν οι επιχειρήσεις για διάφορους λό-

γους. 

Οι υποδείξεις αυτές θα εξετάζονται από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κάθε

τρίμηνο θα παράγει και θα δημοσιεύει μια

κριτική περίληψη. Επίσης η Ευρ. Επιτροπή

προκηρύσσει έναν διαγωνισμό για να επι-

βραβεύσει καινοτομικές ιδέες σχετικώς με

την περιστολή του διοικητικού βάρους-

εμποδίων. Στόχος είναι με τον τρόπο αυτό

οι επιχειρήσεις να απελευθερώσουν δυνά-

μεις και πόρους από τη μη απαραίτητη

γραφειοκρατία προς την κατεύθυνση της

έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυ-

ξης. 

Οποιοσδήποτε έχει μια καλή ιδέα μπορεί

να συμμετάσχει: πολίτες, επιχειρήσεις,

επιμελητήρια, σύλλογοι, δημόσιες αρχές

κ.α. Για να ενημερωθείς για τις ιδέες που

έχουν κατατεθεί και για να συμμετάσχεις

στον διαγωνισμό πρέπει απλώς να συ-

μπληρώσεις το σχετικό έντυπο στην ακό-

λουθη ηλ. διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/enterprise/admin-bur-

dens-reduction/competition_en.htm μέχρι

τις 31 Ιανουαρίου 2009.

Έχει σημασία να πιστέψουμε ότι μπορού-

με εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε τη δική μας

ζωή και τη ζωή των άλλων προς το καλύ-

τερο. 

Χρειάζεται να εμπιστευθούμε την ευρω-

παϊκή εμπειρία, την αξία της υγιούς επι-

χειρηματικότητας και τη δύναμη του υπεύ-

θυνου, ασυμβίβαστου και αυτεξούσιου πο-

λίτη. 

ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!

Νίκος Γιαννής

Με την υπ’ αριθμ. 2051/19-12-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Παιανίας, εγκρίθηκε ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραμμα

Έργων έτους 2009. 

Η κατάρτιση του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε λαμβάνο-

ντας υπόψη ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα πρέπει να είναι όχι μόνο

ρεαλιστικό, αλλά και να αποτελεί προέκταση του Στρατηγικού

Σχεδιασμού του Δήμου, με ορίζοντα διετίας και μέσα του να πε-

ριλαμβάνεται η υλοποίηση των σπουδαιότερων αποφάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου, που στόχο έχουν την πραγματοποίηση

έργων για την βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2009

(Δαπάνες – Προυπολογισμός Νέων Έργων

α/α Κατηγορία Ποσά σε €

α. Δαπάνες συνεχιζόμενων έργων ΤΠ/2008 5.095.700,53

β. Προϋπολογισμός νέων έργων 28.928.446,00

Σύνολο   34.024.146.53

Επιλέγουμε από τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος:

1. Ανέγερση δύο 9/θέσεων Γυμνασίων και Αίθουσας Πολλαπλών

Χρήσεων ύψους 6.124.692,00

2. Ανάπλαση και ανάδειξη ιστορικού κέντρου 5.950.000,00

3. Ανέγερση και εξοπλισμός Κέντρου Υγείας  4.500.000,00

4. Ολοκλήρωση οδικού δικτύου Π.Ε.5 1.800.000,00

5. Κατασκευή – βελτίωση- αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης 

1.500.000,00

6. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων       500.000,00

7. Μελέτη εσωτ. δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 370.000,00

8. Μελέτη αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. 41.543,00

Βασικοί στόχοι του τεχνικού προγράμματος, όπως ελέχθη στο

Δημοτικό Συμβούλιο, είναι:

α. Η επίλυση καίριων προβλημάτων υποδομής,

β. Η βελτίωση  παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες μας,

δ. Η οργάνωση σχολικού-αθλητικού και φίλαθλου προγράμματος,

ε. Η  ανάπλαση  κοινοχρήστων  χώρων  του  Δήμου  και  η  βελτίω-

ση  του περιβάλλοντος,

στ. Η βελτίωση του οδικού δικτύου πόλης και οικισμών,

Η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος είναι εφικτή με βάση

τις οικονομικές δυνατότητες  του Δήμου και τις προτάσεις χρη-

ματοδότησης που έχουν ήδη υποβληθεί στις καθ’ ύλη αρμόδιες

Υπηρεσίες και Φορείς, ψηφίστηκε δε ομόφωνα από το Σώμα.

“Η  μνημειώδης δεξιά αξιολόγηση στελεχών Δ/θμιας Εκ/σης έχει συνέχεια.

Ισως η 1774/2008 απόφαση του διοικητικού Εφετείου Αθηνών να είναι  η πρώτη σε

επίπεδο Δ/ντων Δ/νσεων και Πρ/μενων Γραφείων η οποία είδε το φως της δημο-

σιότητας. 

Είναι και η πρώτη, άρα, η οποία θα δώσει στην εκπαιδευτική κοινότητα δείγμα των

προθέσεων της ηγεσίας, των αιρετών του Συμβουλίου Επιλογής και των μελών του

εν γένει.

Για όσους γνωρίζουν την λειτουργία των συμβουλίων και της διοίκησης, όταν αυτά δεν

λειτουργούν με βάση την πρόθεση του διαλόγου και την  αποκατάσταση της νομιμότη-

τας θα καταλαβαίνουν ότι, είθισται, για τη  σωτηρία των ημετέρων, να μην επέρχεται

ουδεμία μεταβολή, όπως το γνωρίζουν και το διατυμπανίζουν οι ημέτεροι.

Υπενθυμίζω την  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία συστήνει αυστηρά

την πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, δηλαδή και το σκεπτκό και το τυ-

πικό τους σχ. ΔΟΑ/ Φ.01/ οικ.22133/23-8-2007 με αναδρομή στο Ν. 3068/2002 άρ-

θρ.5.

Υπάρχουν διοικητικά επίπεδα τα οποία λειτουργούν  ανεξέλεγκτα; 

Στις 12/12/2008 το Συμβούλιο επιλογής αφού αγνόησε το σκεπτικό της απόφασης

του Διοικητικού Εφετείου απ.1774/2008 και μετά από μία σειρά ανταλλαγής εγ-

γράφων, στα οποία αποτυπώνονται προθέσεις, το συμβούλιο με κάλεσε σε συνέ-

ντευξη.

Παραθέτω την απάντησή μου

Δεδομένων των αυθαιρέτων εκ μέρους σας ερμηνειών του νόμου και της βούλησης

του νομοθέτη που αναφέρονται στις προειλημμένες αποφάσεις σας ,σχετικά με

την μοριοδότηση της διδακτικής μου εμπειρίας σε ΑΕΙ, στις σχολές μετεκπαίδευ-

σης ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΜΔΔΕ, αν και έχετε προ πολλού λάβει γνώση  και για  το ανα-

γνωρισμένο επιστημονικό  κύρος μου – συμμετοχή με εισηγήσεις σε ελληνικά και

διεθνή συνέδρια,επιστημονική αρθρογραφία, συγγραφικό έργο θεωρώ ότι η περαι-

τέρω διαδικασία με προσβάλλει ως πολύτεκνη μητέρα, ως Ελληνίδα πολίτη, ως

πρώην στέλεχος Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως εκπαιδευτικό, ως επιστήμονα. 

Ως εκ των ανωτέρω  αρνούμαι να προσέλθω ενώπιον  του συμβουλίου επιλογής για

την συνέντευξη ενόψη μιας επί της ουσίας προειλημμένης απόφασής σας”.  

δρ. Χριστίνα Νικηταρά
Πρώην Διευθύντρια Διεύθυνσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Αττικής 

Αθήνα 12/12/2008

Πώς εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις από το Δημόσιο

Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων 2009 Δήμου Παιανίας

Η πρώην Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (και Δυτικής μετέπειτα)

Χριστίνα Νικηταρά, μας απέστειλε την παρακάτω καταγγελία, κατά του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυ-

ντών, την οποία και δημοσιεύουμε, μη γνωρίζοντας τα πραγματικά περιστατικά που καταγγέλει, αλλά

γνωρίζοντας την εργατικότητα και το επιστημονικό της κύρος.

Επιμύθιο: Δεν είναι η μοναδική πε-

ρίπτωση, όπως και ο πλέον αδιάφο-

ρος πολίτης αυτής της χώρας μπο-

ρεί  να οσφρανθεί. Δεν θ’ αναφερ-

θούμε πάλι σε δικές μας προσωπι-

κές εμπειρίες πράσινων και μπλε

κυβερνήσεων. 

Αλλά μιας και αναφερόμαστε στην

Εκπαίδευση, θα θυμηθούμε την πε-

ρίπτωση φίλου πανεπιστημιακού

καθηγητή που διεκδίκησε προ δε-

καετίας περίπου μια συγκεκριμένη

έδρα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Την έδρα την κατέλαβε ο ημέτε-

ρος, που δεν είχε γράψει ούτε σχε-

τικό άρθρο σ’ εφημερίδα, ενώ ο φί-

λος μας που είχε συγγράψει δύο-

τρία βιβλία ακριβώς για το αντικεί-

μενο (το ένα είχαμε εκδόσει εμείς),

αναγκάστηκε να προσφύγει στο

ΣτΕ, όπου και δικαιώθηκε. 

Περίμενε ο φίλος καθηγητής να

εφαρμοστεί ηα πόφαση του Ανώτα-

του Δικαστηρίου, αλλά φεύ· μπορεί

να γνώριζε Φιλοσοφία και ΜΜΕ,

δεν γνώριζε όμως “Πρακτική

Εφαρμογής Δικαίου στην Ελλάδα”

(καιρός ίσως να ιδρυθεί σχετική

έδρα στη Νομική Σχολή). 

Αφού “έλαβαν υπόψη τους” την

απόφαση του ΣτΕ, με ΝΕΑ απόφα-

ση ξαναδιόρισαν τον ίδιο “ημέτερό”

τους! 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσίου διαγωνισμού για την επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων

– μηχανημάτων και αυτοκινήτων του Δήμου Παλλήνης για το έτος 2009.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:

Για την ανωτέρω επισκευή ελαστικών εκτίθεται σε ανοιχτό μειοδοτικό

διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου που συντάσσεται από το Δήμο

συνολικής δαπάνης σε Ευρώ έντεκα χιλιάδες διακόσια (11.200,00) (με

Φ.Π.Α. 19%).

Οι επισκευές ελαστικών περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα (μεταφορικά μέ-

σα – μηχανήματα – αυτοκίνητα) του Δήμου και κριτήριο κατακύρωσης εί-

ναι η χαμηλότερη τιμή. 

Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:

Α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακήρυξης.

Β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί

της συνολικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

Γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακή-

ρυξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 24η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2009

και ημέρα Τρίτη.

Τεύχη θα δίνονται μέχρι και 20.2.2009 ημέρα Παρασκευή.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δή-

μου τις εργάσιμες μέρες από 08:00π.μ. έως 2.μ.μ. και στο τηλέφωνο 210-

66.00.716.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

Υπεγράφη από τον Νομάρχη

Λ. Κουρή, η σύμβαση μίσθω-

σης κτηρίου στο Κορωπί,

ύστερα από δημόσιο διαγωνι-

σμό, που θα στεγάσει το Κέ-

ντρο Διαφοροδιάγνωσης-Διά-

γνωσης και Υποστήριξης Ατό-

μων με Ειδικές Ανάγκες

(ΚΕΔΔΥ) σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του νέου Νόμου

3699/08 για την «ειδική αγω-

γή και εκπαίδευση ατόμων με

αναπηρία ή με ειδικές εκπαι-

δευτικές ανάγκες».

Ως γνωστόν σκοπός των

ΚΕΔΔΥ είναι η προσφορά

υπηρεσιών διάγνωσης, αξιο-

λόγησης και υποστήριξης των

μαθητών και κυρίως εκείνων

που έχουν ειδικές εκπαιδευτι-

κές ανάγκες καθώς και υπο-

στήριξης, πληροφόρησης και

ευαισθητοποίησης  των εκπαι-

δευτικών, των γονέων και της

κοινωνίας. 

Στις νέες εγκαταστάσεις του

ΚΕΔΔΥ Ανατολικής Αττικής,

που οι δαπάνες μίσθωσης θα

καλυφθούν από την Νομαρ-

χία, θα λειτουργήσουν σε συ-

νολική επιφάνεια 225 τετρ.

μέτρων γραφεία ψυχολόγων,

κοινωνικών λειτουργών και

εκπαιδευτικών. Η λειτουργία

του ΚΕΔΔΥ Ανατολικής Αττι-

κής εποπτεύεται από την Πε-

ριφερειακή Διεύθυνση Εκπαί-

δευσης του Υπουργείου Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευμά-

των.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ Ανατολι-

κής Αττικής πραγματοποίησε

(28/1)  εκδήλωση στο 1ο

Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Γέ-

ρακα και στην οποία συμμε-

τείχαν τα μέλη της αποστο-

λής του ΠΑΣΟΚ στη Λωρίδα

της Γάζας, Άρης Μουσιώνης

(γιατρός), Αλέκος Στάμου

και ο διακεκριμένος για την

ανθρωπιστική του προσφορά

Γερακιώτης, Θανάσης Νη-

σιώτης (γιατρός). 

Οι συμμετέχοντες αναφέρθη-

καν στη φρίκη που έζησαν από

κοντά στο νοσοκομείο της Ρά-

φα. Από το πρώτο λεπτό που

βρέθηκαν εκεί αναγκάστηκαν

να μπουν στη μονάδα επειγό-

ντων περιστατικών και να βοη-

θήσουν τους συναδέλφους

τους γιατρούς καθώς οι ανά-

γκες ήταν τεράστιες. Επιση-

μάνθηκε το κλίμα τρομοκρα-

τίας που επιβάλλει το Ισραήλ

με συνεχείς πτήσεις μη επαν-

δρωμένων αεροσκαφών και

μαχητικών F-16. Ανατριχιαστι-

κή ήταν η τοποθέτηση του επι-

κεφαλής της αποστολής, Αρη

Μουσιώνη, ότι σε εκείνο το νο-

σοκομείο περιέθαλπαν "αληθι-

νούς τρομοκράτες της Χαμάς",

δηλαδή τρίχρονα παιδιά και

γυναίκες που είχαν χτυπηθεί

από ρουκέτες και βόμβες των

Ισραηλινών.

Στον χώρο της εκδήλωσης

υπήρχε έκθεση με φωτογρα-

φίες - ντοκουμέντα που τρά-

βηξε η αποστολή κατά τη πα-

ραμονή της στη Γάζα ενώ

καθ’ όλη τη διάρκεια της συ-

ζήτησης προβαλλόταν βί-

ντεο με τις σκηνές του πολέ-

μου. Απονεμήθηκαν τιμητι-

κές πλακέτες στα μέλη της

αποστολής από τον Δήμαρχο

Γέρακα Θανάση Ζούτσο, τον

Γραμματέα της Τοπικής Ορ-

γάνωσης ΠΑΣΟΚ Γέρακα,

Ανδρέα Ματζώρο και τον

Γραμματέα της Νεολαίας

ΠΑΣΟΚ Ανατ. Αττικής, Γιάν-

νη Πολυχρονάκο. 

Η εκδήλωση καταγράφηκε

από το WebTV του ΠΑΣΟΚ

και θα είναι διαθέσιμη σε

όλους σε λίγες μέρες μέσω

του Youtube και του

http://radiopod.pasok.gr/tv.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 3/2/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 2085

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 47 τ.κ. 19 400 Κορωπί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους ότι η δημοπρασία

που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2009, για την

ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: ΒΕπισκευές οδοστρω-

μάτων 2009», αναβάλλεται για την Τρίτη 3 Μαρτίου 2009.

Η Δ/ντρια Τ.Υ.

Αργυρώ Βήχου

Πολιτικός Μηχανικός

Ειρηνοδικείο στο Μαραθώνα;

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009 ώρα 11.30 πμ. 

στο μουσείο Μαραθωνίου δρόμου (Λ.μαραθώνος &

25ης Μαρτίου) διοργανώνεται συνάντηση-συζήτηση

με θέμα  την Ίδρυση Ειρηνοδικείου στον Μαραθώνα.

Στην συζήτηση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν

οι βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, όλων των

κομμάτων.Νέα κενά στο 4ο Νηπιαγωγείο

Παιανίας και στο 2ο Νηπιαγω-

γείο Μαρκοπούλου. Συνεχί-

ζουν και αυξάνονται τα κενά

στο 2ο Γραφείο Αν. Αττικής.

Τα κενά δημιουργήθηκαν σε

τμήματα που λειτουργούσαν

από την αρχή της χρονιάς κα-

νονικά, όταν οι δύο συνάδελ-

φοι νηπιαγωγοί πήραν άδεια

λόγω της εγκυμοσύνης. Έτσι,

στο 2ο Μαρκοπούλου σταμά-

τησε εντελώς η λειτουργία του

απογευματινού ωραρίου στο

ολοήμερο τμήμα, ενώ μετά

από προφορική εντολή της δι-

οίκησης του 2ου Γραφείου,

στις νηπιαγωγούς του 4ου Παι-

ανίας, σταμάτησαν τη φοίτηση

των 7 προνηπίων(!!!) του τμή-

ματος και ενοποίησαν το κλασ-

σικό και το ολοήμερο τμήμα,

διαλύοντας έτσι ουσιαστικά τη

λειτουργία και των δύο τμημά-

των,  έτσι ώστε τα παιδιά να εί-

ναι συνολικά 24. 

Βρέθηκε κτίριο για το ΚΕΔΔΥ στο Κορωπί

Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης-Διάγνωσης και 

Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Ανταπόκριση από τη Γάζα σε εκδήλωση της

Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Επισκευές οδοστρωμάτων 2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠ.: 400.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2052/03.02.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για

την εκτέλεση του έργου:

«Επισκευές οδοστρωμάτων 2009»
με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκ-

πτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 400.000,00€. Ο

προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι

336.134,45€ εκ των οποίων τα 49.881,33€ είναι το εργολαβικό όφελος,

τα 34.204,34€ είναι απρόβλεπτα και τα 73.901,18€ είναι δαπάνη ασφάλ-

του.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 03η του μηνός Μαρτίου 2009 ημέρα Τρίτη

και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00π.μ.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο (2)

εργάσιμες ημέρες προ της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. 1η

τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

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

των Δώδεκα (12) μηνών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί

του δημοπρατούμενου ποσού ήτοι 6.722,69€ πρέπει να απευθυνθεί προς

ΔΗΜ. ΚΡΩΠΙΑΣ και να βελτιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

μάτιου 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;

Δε θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Π.Ε.Α.Ε.Α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζητάει οικονο-

μική ενίσχυση!

Το Παράρτημα της Εθνικής

Αντιστασης στη Γλυφάδα,

ζητάει με αίτησή του προς το

Δημοτικό Συμβούλιο της πό-

λης, την οικονομική στήριξη

προκειμένου να διατηρήσουν

τα γραφεία τους, τονίζοντας

ότι “η εποποιία της Εθνικής

Αντίστασης αποτελεί μια από

τις πιο φωτεινές σελίδες της

νεότερης Ελληνικής Ιστορίας

και σαν φάρος συνεχίζει να

δείχνει τον δρόμο στις νεό-

τερες γενιές στον αγώνα για

Εθνική Ανεξαρτησία, αξιο-

πρέπεια και ένα καλύτερο

αύριο. Ο ρόλος της παραμέ-

νει και σήμερα επίκαιρος όσο

ποτέ άλλοτε και αποτελεί

ιστορική ανάγκη η συνέχιση

των δραστηριοτήτων των πα-

ραρτημάτων της ΠΕΑΕΑ”.

Ελπίζουμε να ανταποκριθεί

θετικά το Δημοτικό Συμβού-

λιο της Γλυφάδας.

Κενά σε Νηπιαγωγεία 

Παιανίας και Μαρκοπούλου
καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών

Π.Ε. “Κ. Σωτηρίου”
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Αρχαίο Θέατρο του Θορικού

Ερώτηση για τη χρηματοδότηση του αρχαίου Θέατρου στη

Λαυρεωτική κατέθεσε ο  βουλευτής Αττικής του ΛΑΟΣ

Μάκης Βορίδης. 

Το αρχαίο θέατρο Θορικού, βρίσκεται στους πρόποδες του

λόφου του Βελατουρίου, στην περιοχή της Λαυρεωτικής,

χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημα-

ντικό λόγω του ιδιόμορφου ελ-

λειψοειδούς σχήματος του και

παρ’ όλα αυτά έχει εγκαταλει-

φθεί με ελλιπή περίφραξη και

χωρίς φύλαξη. 

Το 1999 ξεκίνησε η αναστύλωση

του χώρου, με χρήματα από το

Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στή-

ριξης (Β΄ΚΠΣ). Μετά πέρασε

στο Γ’ πακέτο και εγκρίθηκαν

900.000 € αλλά τελικά τα χρή-

ματα δεν έφτασαν ποτέ.

Απαράδεκτες συνθήκες 

στο Τμήμα Ασφαλείας του

Αερολιμένα Αθηνών

Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑΟΣ Μάκης Βορίδης περιγρά-

φει τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και εργασίας που

επικρατούν στο τμήμα ασφαλείας του Αερολιμένα Αθη-

νών, τις οποίες άντλησε από το περιοδικό  «Σύγχρονη

Αστυνομία» (Νοέμβριος 2008), και κατέθεσε σχετική ερώ-

τηση  στον Υπουργό Εσωτερικών.

Απέκτησε στέγη το 

4ο Νηπιαγωγείο Μαρκοπούλου

Υπεγράφη από τον Νομάρχη  Λ. Κουρή, στα πλαίσια της

Προγραμματικής Σύμβασης της Νομαρχίας και του Δήμου

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η σύμβαση μίσθωσης των κτι-

ριακών εγκαταστάσεων στις οποίες θα στεγαστεί το 4ο

Νηπιαγωγείο Μαρκόπουλου Μεσογαίας. 

Το κτίριο έχει συνολική έκταση 212 τ.μ., και περιβάλλεται

από αύλειο χώρο συνολικά 900 τ.μ. ενώ διαθέτει όλες τις

αναγκαίες υποδομές για την χρήση του ως Νηπιαγωγείο.

Στον αύλειο χώρο προβλέπεται να διαμορφωθεί κατάλλη-

λα χώρος δημιουργικής απασχόλησης των νηπίων.

Για γεωργούς και Κτηνοτρόφους

Από την Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας ανακοινώνεται ότι

οι υπεύθυνοι παραγωγής ζωοτροφών και οι κτηνοτρόφοι θα

πρέπει να προσέλθουν στην Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρ-

χίας (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη) μέχρι τις 27 Φεβρουα-

ρίου προκειμένου να  υποβάλλουν δήλωση στοιχείων παραγω-

γής και εμπορίας ζωοτροφών ώστε να εκδοθεί κωδικός εγγρα-

φής, όπως ορίζεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ-

μό 340668.

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών και οι κτηνοτρόφοι

απαγορεύεται να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν ζωοτρο-

φές από εγκαταστάσεις που δεν έχουν εγγραφεί ή εγκριθεί και

στα προϊόντα  τους δεν αναγράφεται ο σχετικός κωδικός. 

Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στα τηλέφωνα 213-

2005346, 210-6666188, fax 2106031786, κ Δ. Φωτιάδης.

Εκτενής χρήση χημικών ουσιών

κατά των διαδηλωτών

Έχει πολλές φορές επισημανθεί, ότι οι χημικές ουσίες, κοινώς  δακρυγόνα, που χρησι-

μοποιούνται, αποτελούν κίνδυνο για την υγεία, ακόμη και για την ζωή ιδιαίτερα  αυτών,

που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα.

Παρά τα όσα κατά καιρούς έχουν δηλωθεί από τους αρμόδιους, ότι τα

χημικά που χρησιμοποιούνται από την Ελληνική Αστυνομία δεν είναι

επιβλαβή, θάνατοι σε διαδηλώσεις κατά το παρελθόν έχουν αποδοθεί

στη χρήση δακρυγόνων και οι μελετητές του διεθνούς δικαίου, θεω-

ρούν  ότι τα δακρυγόνα είναι απαγορευμένη χημική ουσία.

Ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός κατέθεσε ερώτηση προς τον αρμόδιο

Υπουργό, επισημαίνοντας ότι: “Είναι γνωστό ότι με το πρωτόκολλο

της συνθήκης της Γενεύης (17.6.1925) θεσμοθετήθηκε η διεθνής απα-

γόρευση των χημικών όπλων.

Οι θεσμοί της δημοκρατίας μας δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή των διαδη-

λωτών, οι οποίοι εκφράζουν την διαφορετικότητα στην πλειοψηφική κυβερνητική  άποψη.

Η δύναμη του κράτους δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, στην καταστολή

των αντιδράσεων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε μέσα”.

Καλλιτεχνικό

σχολείο 

Γέρακα
αίθουσες προκάτ

Η εκπαιδευτική πολιτική

της Κυβέρνησης έχει υποτι-

μήσει και έχει οδηγήσει σε

ανυπαρξία κάθε μορφή

καλλιτεχνικής παιδείας στο

δημόσιο σχολείο, τονίζει

σε ερώτησή του ο βουλευ-

τής Θανάσης Λεβέντης.

Το καλλιτεχνικό

σχολείο του Γέ-

ρακα συμπλη-

ρώνει φέτος

πέντε χρόνια

λειτουργίας και

είναι το μοναδι-

κό της Αττικής.

Είναι σχολείο

υπερτροπικού

χαρακτήρα και

φοιτούν σε αυτό 285 μαθη-

τές-τριες από το λεκανοπέ-

διο.

Το σχολείο αντιμετωπίζει τε-

ράστια κτιριακά προβλήματα

και οι 285 μαθητές, είναι

αναγκασμένοι να κάνουν μά-

θημα και σε πέντε προκάτ αί-

θουσες που έχουν τοποθετη-

θεί στο προαύλιο. Ανεπαρ-

κείς χώροι εργαστηρίων, έλ-

λειψη αιθουσών για νεοεισα-

χθέντες μαθητές Γυμνασίου.

Η λύση που έχει προταθεί

για ανέγερση νέου κτιρίου

του Γυμνασίου, μπορεί μεν

να  αποσυμφορήσει την κα-

τάσταση, διασπά όμως από

την αναγκαιότητα που υπάρ-

χει για συστέγαση Γυμνασί-

ου-Λυκείου, ώστε να υπάρ-

χει ενιαία εκπαιδευτική δια-

δικασία, πράγμα που θεω-

ρούν αναγκαίο οι εκπαιδευτι-

κοί.

Την άμεση αναγκαιότητα αλλα-

γής του δικτύου συγκοινωνιών

για τη διευκόλυνση του επιβατι-

κού κοινού στο Δήμο Κορωπίου

είχε ζητήσει με ερώτησή της

προς τον Υπουργό Μεταφορών

η βουλευτής Περιφέρειας Αττι-

κής Εύη Χριστοφιλοπούλου. Το

κεντρικό θέμα της ερώτησης

αφορά στην οικονομική αιμορ-

ραγία που υφίστανται οι δημό-

τες Κορωπίου που εργάζονται

στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος

Βενιζέλος» καθώς καθημερινά

αναγκάζονται να καταβάλλουν

ποσά ιδιαίτερα επιβαρυντικά για

έναν οικογενειακό προϋπολογι-

σμό. 

Λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλη-

μα θα μπορούσε να δώσει η δη-

μιουργία μιας νέας λεωφορειο-

γραμμής που θα συνέδεε το αε-

ροδρόμιο με το σταθμό του Με-

τρό – Προαστιακού του Κορωπί-

ου. Στα πλαίσια της ίδιας ερώτη-

σης θίγεται η ανεπάρκεια των

υφιστάμενων λεωφορειογραμ-

μών που εξυπηρετούν τους κα-

τοίκους της Αγίας Μαρίνας και

ζητείται ο επανασχεδιασμός του

δικτύου λεωφορειογραμμών της

περιοχής. 

Στην έγγραφη απάντησή του το

αρμόδιο υπουργείο στην ουσία

αρνείται να συζητήσει καν το εν-

δεχόμενο μείωσης της τιμής του

εισιτηρίου.Στην απάντησή του

δε προς την Εύη Χριστοφιλο-

πούλου δεν αναφέρεται στο εν-

δεχόμενο εισαγωγής λεωφορει-

ογραμμής για τους δημότες Κο-

ρωπίου που εργάζονται στον

εθνικό αερολιμένα, ενώ στην

αντίστοιχη απάντηση του

Ο.Α.Σ.Α. προς την Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ

Κορωπίου, αναφέρει ότι είναι

στις άμεσες προθέσεις του ορ-

γανισμού να εισάγει λεωφορειο-

γραμμή μεταξύ προαστιακού

σταθμού Κορωπίου και Εμπορι-

κού Πάρκου του Αεροδρομίου με

εισιτήριο των 0,80 ευρώ! Σε ό,τι

αφορά την εξυπηρέτηση των κα-

τοίκων της Α. Μαρίνας, το υπάρ-

χον δίκτυο κρίνεται ικανοποιητι-

κό, καθώς το Υπουργείο Μετα-

φορών θεωρεί την επιβατική κί-

νηση ως «χαμηλή». 

Για τους λόγους αυτούς η Εύη

Χριστοφιλοπούλου επανέρχεται

με νέα ερώτησή της. 

Αμεση στήριξη στις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
υπέγραψε ο Υφ. Οικονομίας Αθ. Μπούρας 

Δανειοδοτήσεις με χαμηλά επιτόκια

και επιχορηγήσεις επενδυτικών σχε-

δίων συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ

για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις εξήγγειλαν η Ευρωπαϊκή Τρά-

πεζα Επενδύσεων και το Υπουργείο

Οικονομίας, σε μια προσπάθεια να

τονώσουν τη ρευστότητα της ελλη-

νικής οικονομίας στη δύσκολη αυτή

περίοδο της διεθνούς χρηματοπι-

στωτικής κρίσης.

Με απόφαση του Υφ. Οικονομίας και

Οικονομικών Αθανάσιου Μπούρα,

δόθηκε η εντολή σε 26 τράπεζες να

καταβάλουν άμεσα την πρώτη δόση συνολικού ύψους 320 εκατ.

€. Από τον συνολικό προϋπολογισμό των εγκεκριμένων επενδυ-

τικών σχεδίων τα 640 εκατ.€ αποτελούν δημόσια δαπάνη, προ-

ερχόμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κρατικού

Προϋπολογισμού.

Πρόκειται για επιχορήγηση η οποία θα καλύψει σημαντικό τμήμα

της προϋπολογισθείσας δαπάνης των εγκεκριμένων επενδυτικών

σχεδίων 14.543 επιχειρήσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής μιας ειδι-

κής δράσης για την «ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρή-

σεων του τριτογενούς τομέα».

Με την υλοποίηση των σχεδίων αυτών, προβλέπεται να δημιουρ-

γηθούν τουλάχιστον 15.000 νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλο-

ντας στην οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της κοινωνικής

συνοχής.

«Αρνείται να διευκολύνει τους εργαζόμενους του Κορωπίου

και αντιφάσκει το Υπουργείο Μεταφορών»
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 7, ΤΡΙΤΗ 10 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2

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

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 ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 11/2  7.00μ.μ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ. Mitsubishi SpaceStar GLX μο-

ντ.2000, 1300cc, εξοπλισμός full extra, χρώματος

Χρυσαφί Μεταλλικού, περασμένο ΚΤΕΟ, άριστη

κατάσταση, €6.500. Τηλ 6974-941886

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει

την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 19:00 με 20 θέ-

ματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

2. Προσλήψεις προσωπικού

4. Παράταση μίσθωσης χώρου στάθμευσης στου “Λάμπρου”.

5. Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου για κα-

ντίνα στο Λιμανάκι Μαλτσινιώτη.

7. Προσδιορισμός αποζημίωσης για χρήση ακάλυπτου χώ-

ρου στο κατάστημα “Πανόραμα”.

12. Εκλογή αντιπροσώπων στο σύνδεσμο Δήμων του Σα-

ρωνικού για δημιουργία κοινού νεκροταφείου.

13. Εκλογή εκπροσώπων στον ΕΣΔΚΝΑ.
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. . . γ ια την υγειά μας

Βλαστοκύτταρα: το “μαγικό ραβδί” για τη λευχαιμία
Τα ανέξοδα ομφαλικά μοσχεύματα δίνουν ζωή

Κύτταρα ...Μπαλαντέρ

Tα βλαστοκύτταρα είναι αρχέγονα κύτταρα που σε αντίθεση

με τα άλλα κύτταρα του οργανισμού μας που είναι προγραμ-

ματισμένα για μία συγκεκριμένη λειτουργία, είναι μη προ-

γραμματισμένα ακαθόριστα κύτταρα του ανθρώπινου σώμα-

τος τα οποία έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν σε συ-

γκεκριμένο τύπο κυττάρων. Υπάρχουν στο έμβρυο, στον

ενήλικο και στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα. Ενώ, όμως, η

πρόσβαση στα βλαστοκύτταρα του εμβρύου και του ενήλικα

είναι δύσκολη, σε αυτά του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

είναι πολύ ευκολότερη, αφού μπορούν να αποσπαστούν κατά

τη γέννηση ενός μωρού μετά την αποκοπή του ομφάλιου λώ-

ρου από το αίμα που παραμένει στον πλακούντα.

Στα σκουπίδια πετιούνται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες

Ομφαλικά Μοσχεύματα (βλαστοκύτταρα), τα οποία  δί-

νουν ανεκτίμητη βοήθεια και λύση στο πρόβλημα της λευ-

χαιμίας, τη στιγμή που ένας

στους τρεις Έλληνες που πά-

σχει από την ασθένεια και

χρειάζεται μεταμόσχευση

πεθαίνει, λόγω έλλειψης

συμβατού δότη!!!

«Είναι επείγουσα ανάγκη να
ληφθούν από την Πολιτεία
άμεσα μέτρα προς την κα-
τεύθυνση της δημιουργίας
Τραπεζών Ομφαλικών Μο-
σχευμάτων. Η συλλογή
20.000 μοσχευμάτων θα έδι-
νε τη δυνατότητα μεταμό-

σχευσης στο 95% των ασθε-
νών που  αναζητούν δότη και

δεν βρίσκουν» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιμα-

τολογικής Εταιρείας Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της

Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας κάθε χρόνο  έχουμε

περίπου 100.000 γεννήσεις και τα ομφαλικά μοσχεύματα

πετιούνται στα σκουπίδια, τη στιγμή που μπορούσαν να

σώσουν χιλιάδες συνανθρώπους μας.

Μάλιστα σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές μελέ-

τες σε ότι αφορά τα αλλογενή ομφαλικά μοσχεύματα

αποδείχθηκε ότι είναι ισοδύναμα με συμβατούς εθελο-

ντές δότες και στα παιδιά και στους ενήλικες.

Από αυτούς που χρειάζονται δότες, το 1/3 τούς βρίσκει

από την οικογένεια, το 1/3 από ξένους εθελοντές δότες

και το υπόλοιπο 1/3 δεν βρίσκει χάνοντας έτσι την ευκαι-

ρία της μεταμόσχευσης και της ζωής! Δεδομένου ότι οι

γεννήσεις παιδιών  φτάνουν τις 100.000 κάθε χρόνο, η

δωρεά ομφαλικών μοσχευμάτων σε Δημόσιες Τράπεζες

θα έλυνε το πρόβλημα για όλα τα παιδιά και τους ενήλι-

κες που πρέπει να υποβληθούν σε μεταμόσχευση και δεν

βρίσκουν δότη στην οικογένεια ή εθελοντή!!!

Υπ’ όψη ότι η ιδιωτική κατάθεση ομφαλικού μοσχεύματος

δεν έχει επιστημονική βάση, δηλαδή το μόσχευμα δεν

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί επωφελώς για το ίδιο το

παιδί από το οποίο προέρχεται. Κι αυτό γιατί  το ομφαλι-

κό μόσχευμα του ασθενούς δεν είναι κατάλληλο για μετα-

μόσχευση προς τον ίδιο, επειδή είτε πάσχει σίγουρα και το

ίδιο (σε κληρονομικές παθήσεις) είτε πάσχει δυνητικά (σε

περιπτώσεις εμφάνισης της λευχαιμίας τα πρώτα έτη της

ζωής). Επιπλέον, σε περιπτώσεις λευχαιμιών το αυτόλογο

μόσχευμα (από τον ίδιο τον ασθενή) υστερεί του αλλογε-

νούς (από άλλον άνθρωπο) επειδή στερείται αντιλευχαιμι-

κής δράσης. Ετσι λοιπόν γίνεται κατανοητό πόσο επείγου-

σα είναι η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία, να

ενημερώσει πρωτίστως σωστά τους μέλλοντες γονείς (δό-

τες ομφαλικού μοσχεύματος) αφενός και να δημιουργήσει

Δημόσιες τράπεζες σε όλη την επικράτεια αφετέρου. 

Να σημειωθεί ότι στην Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία,

που αποτελεί το 80% των λευχαιμιών της παιδικής λευ-

χαιμίας και ιάται σε ποσοστό 75% με τη συμβατική θερα-

πεία, η αυτόλογη μεταμόσχευση έχει καταργηθεί ως ανα-

ποτελεσματική. Τα αποτελέσματά της είναι ισοδύναμα της

συμβατικής χημειοθεραπείας.

«Οι ιδιωτικές τράπεζες Ομφαλικών Μοσχευμάτων δεν εί-
ναι χρήσιμες, είναι παράνομες (απαγορεύει τη λειτουργία
τους ο νόμος περί μεταμοσχεύσεων), ασυδοτούν και πα-
ραπληροφορούν τους γονείς· είναι καθαρά εμπορικές επι-
χειρήσεις. 
Τα μοσχεύματα που συλλέγουν δεν πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθούν από τους μεταμοσχευτές, ακόμη και αν συνέβαι-
νε να χρειασθεί κάτι τέτοιο, για λόγους δεοντολογίας, νο-
μικούς και κυρίως βιωσιμότητας του μοσχεύματος. Όσοι
έχουν την ευθύνη να προστατεύουν την υγεία και τα συμ-
φέροντα των πολιτών πρέπει να δράσουν χωρίς άλλη κα-
θυστέρηση. Οι ζωές που χάνονται δεν μπορούν να περιμέ-
νουν» τόνισε χαρακτηριστικά ο Αχ. Αναγνωστόπουλος.

Δημόσια τράπεζα ομφαλικού μοσχεύματος λειτουργεί ήδη

στην Ελλάδα, όμως η ενημέρωση του κόσμου είναι ελλι-

πέστατη. 

Το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο για την ευρύτατη δη-

μοσιοποίηση του θέματος με κάθε τρόπο ώστε η κίνηση

αυτή να αποτελεί απαραίτητο βήμα μετά από κάθε γέννα.

Προσφέροντας στο σύνολο επωφελείσαι κι εσύ...

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
Ενας

στους τρεις πάσχοντες 

Έλληνες  από λευχαιμία χρειάζεται 

μεταμόσχευση· όμως, πεθαίνει λόγω 

έλλειψης συμβατού δότη!

Κι όμως υπάρχει!!

Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, πρόεδρος

Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Η Ελλάδα διαθέτει το 20% των

ιδιωτικών τραπεζών βλαστοκυττάρων

που λειτουργούν παγκοσμίως!...

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Βρεφονηπιοκόμος απόφοιτος ΤΕΙ για απογευματινές

ώρες εργασίας. Κατά προτίμηση από περιοχές Γλυφάδας,

Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης. Επικοινωνία 210 9630.730

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Καφέ – Μπουφέ – Ταμείο

Ζητούνται νέοι και νέες για εργασία στην περιοχή του

Αεροδρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.Προοπτικές εξέλιξης.

Τηλ 2109656388 

Αναψυκτήριο

Ζητούνται νέοι και νέες για εργασία στην περιοχή του

Αεροδρομίου. Για  Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Προοπτικές εξέλιξης.

Τηλ 2109656388 

Λάντζα

Ζητούνται άτομα για λάντζα και άτομα για μάζεμα δί-

σκων από εστιατόριο στον χώρο του αεροδρομίου. Για

Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Τηλ 2109656388

Μάγειρες και Βοηθοί 

Ζητούνται από εστιατόριο στον χώρο του αεροδρομίου.

Για  Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Τηλ 2109656388

Μίνι Μάρκετ

Υπάλληλοι για ταμείο και πώληση μικροαντικειμένων

στον χώρο του αεροδρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Τηλ 2109656388

Βοηθοί Αποθηκάριοι 

με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας στον χώρο του αερο-

δρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας - Τηλ 2109656388

Ζαχαροπλάστες και Βοηθοί 

Ζητούνται από catering  στην περιοχή της Βάρης

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Για  Εxtra – Σ/Κ – Μό-

νιμοι. Τηλ 2109656388

Άντρας 28 ετών στον Ευαγγελισμό χρειάζε-

ται 40 φιάλες αίμα. Αιτία: Σοβαρό ατύχημα

με μηχανή, έχουν πειραχτεί ζωτικά όργανα.

Χρειάζεται  να κάνει μεταμόσχευση συκωτι-

ού και χρειάζεται αίμα αποκλειστικά ομά-

δας 'Ο αρνητικό'.

Τα στοιχεία είναι: Μερισιώτης Βαγγέλης,

Ευαγγελισμός ΜΕΘ2, ώρες 8.30-14.00 και

15.00-19.00. 

Ανάγκη για αίμα

ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΝΝ
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«Σούπα από πέτρες» γεύτηκαν, όσοι παρακολούθησαν το γιορτινό παραμύθι της Αργυρώς Αναστασίου, που ανέβασε η

παιδική-εφηβική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα. Επί δύο βραδιές (31/1/09 και 1/2/09) στο κατάμεστο γυμνα-

στήριο του Γυμνασίου, μικροί και μεγάλοι μεταφέρθηκαν σε τόπους μακρινούς με άρχοντες και αρχόντισσες, ταξίδεψαν

με την παραδοσιακή μουσική που έγραψε ειδικά για την παράσταση η μουσικός Δώρα Ρούση, σ’ ένα λιτό, αλλά ατμο-

σφαιρικό σκηνικό.

Πρωταγωνιστές της παρά-

στασης τα παιδιά της παιδι-

κής-εφηβικής σκηνής.
Σκηνοθέτης η  Αργυρώ Αναστα-

σίου. Ψυχή της εκδήλωσης ο

υπεύθυνος του παιδικού τμήμα-

τος Άγγελος Λένας. Το φωτισμό

επιμελήθηκε ο Δημήτρης Τσιού-

μας.

Σκηνικά-κοστούμια: Σοφία Βολα-

νάκη-Ντίνα Ζαγάρη

Εκτέλεση κοστουμιών: Ζαζά

Βάλβη.

Μεγάλη βοήθεια δε προσέφεραν

στο υποβολείο και όχι μόνο, η

Τασία Βασιλοπούλου και η Αν-

δριάνα Γκαστάνη.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Ζαγά-

ρης συνεχάρη τα παιδιά και

ευχαρίστησε τους γονείς για

την ανταπόκρισή τους.

Επιτυχία σημείωσε το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης «Ζητείται Ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά σε σκηνοθεσία του Γιώρ-

γου Πετρινόλη, που πραγματοποιήθηκε από το Εφηβικό Θεατρικό Εργαστήρι Λαγονησίου του Κέντρου Δημιουργικής Απα-

σχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Καλυβίων στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2009 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Καλυβίων. 

Η παράσταση αξιόλογη και η προσπάθεια των παιδιών αξιέπαινη. Οι νεαροί εκκολαπτόμενοι ηθοποιοί δέχθηκαν τα συγχαρη-

τήρια όλων των καλεσμένων και το

ειλικρινές  χειροκρότημά τους. Λό-

γω της μεγάλης ανταπόκρισης του

κόσμου και της θερμής υποδοχής

της οποίας έτυχε η παράσταση,

αποφασίστηκε να επαναληφθεί το

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009 και

ώρα 8 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου Καλυβίων προκειμένου

να έχουν την ευκαιρία να την παρα-

κολουθήσουν όλοι όσοι επιθυμούν.  
Το Εφηβικό Θεατρικό Εργαστήρι Λαγο-

νησίου λειτουργεί από το 2008 και το

«Ζητείται Ψεύτης» είναι η πρώτη θεα-

τρική παράσταση που ανεβάζει. Παράλ-

ληλα, στο Λαγονήσι λειτουργεί από το

2005 και Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι,

το οποίο έχει ήδη ανεβάσει δύο θεατρι-

κές παραστάσεις: «Μια περιπέτεια για

το Ρωμαίο» της Μαρίας Παπαγιάννη και «Το Χρυσολούλουδο» της Ζωής Βαλάση. Στα δύο Θεατρικά Εργαστήρια  συμμετέχουν μαθητές από

τα σχολεία του Λαγονησίου. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατο στο κτίριο του 3ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου (Λαγονήσι).

Το θεατρικό εργαστήρι «ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ», του Συλλόγου Γυναικών

Σπάτων, συμμετείχε με απόσπασμα από τη «Μήδεια» του Μποστ,

στο 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΑΤΙΡΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑ-

ΣΩΝ «Μώμος ο Πατρεύς», που έγινε στην Πάτρα, (23 & 24/1), υπό

την αιγίδα της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και

διοργανωτές: το Δήμο Πατρέων, τη ΔΕΠΑΠ, το Δημοτικό Περιφε-

ρειακό Θέατρο Πάτρας και το Ερασιτεχνικό Σχήμα Πάτρας «Ρε-

φενέ».

Τα μέλη της θεατρικής ομάδας «ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ» (α΄ σκηνή) που

συμμετείχαν στην παρουσίαση,  Φίλιππος Αργυρός,  Ματίνα Δη-

μητρίου και  Εύη Λουκά, παρακολούθησαν  το τιμητικό αφιέρωμα

στη σάτιρα και τους ανθρώπους που την έχουν υπηρετήσει. 

Το Σάββατο, όλες οι ομάδες παρουσίασαν σπονδυλωτή παράστα-

ση με σατυρικά δρώμενα. Οι ερασιτεχνικοί θίασοι που  επιλέγη-

σαν ήταν δέκα ανάμεσα σε 27 και μεταξύ των δέκα και ο θίασος

των Σπάτων “Σκηνοβάτες”.

Μετά την παράσταση ακολούθησε αποκριάτικος χορός στην Αί-

γλη VERSO MARE  για όλους τους συμμετέχοντες απ΄ όλη την

Ελλάδα και την επόμενη ημέρα, το πρόγραμμα περιελάμβανε εκ-

δρομή με ξενάγηση και γεύμα. Ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία

άξια συγχαρητηρίων!!!

Ξεκίνησαν για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο, τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ που υλοποιεί ο Σύλλογος  Γυναικών Σπάτων με

φορέα χρηματοδότησης τη ΝΕΛΕ Αν. Αττικής. Τα προγράμματα

είναι:

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ - ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ -  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ-

ΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  - ΘΕΑΤΡΟ-ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ» - ΚΕ-

ΝΤΗΜΑ - ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ -  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟ-

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-

ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ -  ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (που

βρίσκεται σε αναμονή). Ολα τα άλλα έχουν ξεκινήσει. 

Πληροφορίες: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΠΑΤΩΝ 1ος όρ. Πνευματι-

κού Κέντρου  «Χρ. Μπέκας»  Στ. Μπέκα 5-7, Σπάτα, 19004 

e-mail: sylgynspaton@gmail.com

«Σούπα από πέτρες» στο Μαραθώνα

«Ζητείται Ψεύτης» στα Καλύβια

Ο   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 

ΕΚΟΨΕ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ  ΠΙΤΑ 

Δραστηριότητες του Συλλόγου  Γυναικών Σπάτων

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

«ΤΟ ΧΡΥΣΟΛΟΥΛΟΥΔΟ»
Επανάληψη Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 7 το απόγευμα

27 παιδιά της Κερατέας σε μια αξέχαστη και ιδιαίτερη φροντι-

σμένη θεατρική παράσταση, ενθουσίασαν το κοινό με το θεατρι-

κό έργο «Το Χρυσολούλουδο» της Ζωής Βαλάση στην παρθενι-

κή εμφάνιση του παιδικού θεατρικού εργαστηρίου «Θέσπις» του

Δήμου Κερατέας.
Σκηνοθεσία Γιώργου Πετρινόλη, σκηνογραφία Μάχης Δημοπούλου, επι-

μέλεια μουσικής Θέμη Μανσόλα, επιμέλεια κουστουμιών Τασίας Βαλα-

χή, Λίνας Κοντογιάννη και σκηνικά Φώτη Καρανδινού.

Δυο μέρες παιδιά και γονείς γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα, κα-

ταχειροκρότησαν τα παιδιά και η παράσταση λόγω της επιτυχίας

της θα επαναληφθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου το Σάβ-

βατο 14 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα.

Ενθουσιασμένοι και ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού, οι αντιδήμαρ-

χοι Δημήτριος Γιαννούλης, Σοφία Παπαγιάννη, τα μέλη του Δ.Σ.

του Πολιτιστικού Κέντρου που παρακολούθησαν την παράσταση,

χάρισαν δώρα βιβλία στα παιδιά και τους συντελεστές και ευχα-

ρίστησαν ιδιαίτερα τους γονείς τους για τη συμπαράσταση στο

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.

Τα παιδιά που συμμετείχαν είναι: Βάσω Μιχαλακοπούλου, Νικηφό-

ρος Φίλιππας, Ιωάννα Λιάγκη, Μαρίνα Κρίκου, Νικόλαος Κοντογιάννης,

Ελένη Λιέπουρη, Αγγελική Μιχάλη, Παναγιώτης Μιχάλης, Γιώργος Μα-

νώλης, Χρυσόστομος Γρηγοράσκος, Κωνσταντίνος Μιχαλακόπουλος,

Μαριτίνη Βαγιοπούλου, Αδαμαντίνη Γρηγοράσκου, Γεωργία Ζέππου, Μα-

ρία Ζέπου, Εβελίνα Σασμά, Αθανασία Λιάγκη, Κωνσταντίνα Μπούσουλα,

Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, Θωμάς Καρανδινός και Βάλια Μιχάλη. 

Ο Δήμος Κερατέας από το 2007 καθιέρωσε το θεσμό της θεα-

τρικής παράστασης για τα παιδιά στο Πολιτιστικό Κέντρο, στη

σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών 30 Ιανουαρίου.

Ο Πρόεδρος του συνδέσμου  Αμπελώνα  Νίκος Σπίνος

και τα μέλη του  έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα   πα-

ρουσία των κατοίκων. Ετίμησαν με την παρουσία τους ο

πρώην Αντινομάρχης  Θεόδωρος  Γρίβας,  οι Αντιδήμαρ-

χοι   Κορωπίου Γεωργία  Γιαννίτσα, Ταξίδη Ελένη, Πανα-

γιώτης Τσούκας, ο Αρχηγός   

αξιωματικής αντιπολίτευσης  

Δημήτρης Κιούσης, οι δημ. 

Σύμβουλοι    Σωτήρης  Λάμπρου, 

Μαν.  Γρινιεζάκης, Κ. Δήμου,  

Αντ. Κορωνιάς. 

Το φλουρί  βρήκε  η  

Παππουλή  Βούλα  

που παρέλαβε και το 

ασημένιο ρόδι.
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Πινγκ - Πονγκ

Επανεξελέγη, ο Πρόεδρος της

ΕΟΙ, κος Ισίδωρος Κούβελος,

ως τακτικός εκπρόσωπος της

ιππασίας στην Ελληνική Ολυ-

μπιακή Επιτροπή. 

Στη Γενική Συνέλευση ψήφι-

σαν 36 σωματεία με δικαίωμα

ψήφου και ο κος Κούβελος

εξελέγη με ψήφους 26 έναντι

10, που έλαβε ο κος Γιώργος

Παπαλιός, που ήταν επίσης

υποψήφιος για τη θέση του τα-

κτικού αντιπροσώπου. 

Ο Ισ. Κούβελος, μετά την επα-

νεκλογή του, είπε: 

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κό-
σμο της ιππασίας, που, με συ-
ντριπτική πλειοψηφία, μου έδω-
σε για δεύτερη φορά την εντο-
λή να τον εκπροσωπήσω στην
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
Θα ήθελα να δηλώσω ότι η φω-
νή της ιππασίας θα είναι δυνατή
και θα υπάρχει άποψη για όλα
τα θέματα στην ΕΟΕ»

Ιππικά νέα

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ν.Ο.Β.

ΕΑΡΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ ΝΟΒ

Την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου αρχίζει η εαρινή περίο-

δος των Αθλητικών Σχολών του Ναυτικού Ομίλου Βου-

λιαγμένης, που θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου 2009. 

Οι Εαρινές Αθλητικές Σχολές ΝΟΒ απευθύνονται

σε παιδιά που θέλουν να μάθουν:
• Κλασσική Κολύμβηση (αγόρια και κορίτσια 3 έως 8 ετών)

• Πόλο (αγόρια και κορίτσια 7 έως 10 ετών)

• Συγχρονισμένη κολύμβηση (κορίτσια από 7 έως 12 ετών)

• Ιστιοπλοΐα (αγόρια και κορίτσια 7 έως 12 ετών)

• Ιστιοσανίδα (αγόρια και κορίτσια 8 έως 17 ετών) ή 

• Τεχνική κολύμβηση (αγόρια και κορίτσια 7  έως 12 ετών).

Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά από 16.00 έως 19.00 στην

Γραμματεία Αθλητικών Σχολών στον Ναυτικό Όμιλο Βου-

λιαγμένης (τηλέφωνο 210-8962142). 

ΝΟΒ-Παναθηναϊκός: 4-6
Την ήττα με 4-6 από τον Παναθηναϊκό γνώρισε στο κολυμβητήριο του Λαιμού ο

ΝΟΒ για τη δέκατη αγωνιστική της Α1 ανδρών.

Οι παίκτες του Γιάννη Γιαννουρή δεν κατάφεραν σε οποιοδήποτε σημείο του

αγώνα να πάρουν το προβάδισμα και έχασαν μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν

2’ και 19’’ πριν το τέλος όταν έπαιξαν για τελευταία φορά με παίκτη παραπάνω.

Τη νίκη «σφράγισε» για την ομάδα του Άντριτς ο Τσόκας που σκόραρε όταν η

ομάδα του είχε την αριθμητική υπεροχή 1’ και 20΄΄ για τη λήξη. Το τελικό 5-6

διαμόρφωσε ο Χατζηγούλας.

Oι συνθέσεις και τα γκολ των δύο ομάδων: 

ΝΟΒ (Γιαννουρής): Πρωτονοτάριος, Αναστασιάδης 1, Μιτελούδης, Χάτεν, Ελμι-

σιάν, Γούνας 1, Αγγελίδης, Καρούντζος 1, Χατζηγούλας 2, Αφρουδάκης, Χατζη-

δάκης, Ματουτίνοβιτς, Χαραλαμπόπουλος, Βλαχόπουλος

Παναθηναϊκός (Άντριτς): Καραμπέτσος, Φλώρος, Όρεμπ 1, Πετάσης, Σιώνης 1,

Βράνιες, Βουλγαράκης, Καφετζόπουλος, Σάριτς 2, Δερμιτζάκης 1, Κουντουδιός,

Τσόκας 1, Παπαδημητρακόπουλος.

O Ισ. Κούβελος εκπρόσωπος 

της Ιππασίας στην ΕΟΕ

Η διοίκηση, το τεχνικό τιμ,

οι παίκτες αλλά και όλοι οι

άνθρωποι του ΝΟΒ εύχονται περαστικά

και ταχεία ανάρρωση στον φίλο και παίκτη

του Παναθηναϊκού, Κώστα

Δήμου, που έχει τραυματι-

στεί σοβαρά μετά από ατύχημα με το αυ-

τοκίνητο που είχε την Παρασκευή.

Περαστικά Κώστα

Μεγάλη νίκη με 17-6 μέ-

σα στο "Εθνικό κολυμβη-

τήριο Πειραιά" πήρε ο

ΝΟΒ για την έβδομη αγω-

νιστική της Α1 γυναικών.

Οι παίκτριες της Αλεξίας

Καμμένου παρέμειναν

αήττητες σε Ελλάδα και

Ευρώπη και πλέον είναι

το μεγάλο φαβορί για

την κατάληψη της πρω-

τιάς στην κανονική πε-

ρίοδο, δεδομένου ότι

έχουν κερδίσει εκτός και

τη Γλυφάδα.

Από το ξεκίνημα ο ΝΟΒ

επέβαλε τον ρυθμό του

και προηγήθηκε με 6-2

στο οκτάλεπτο έχοντας

σε καλή μέρα την Κουτέ-

λη που σημείωσε σε αυτό

το διάστημα 2 γκολ.

Η συνέχεια ήταν ανάλο-

γη και με την Τσουκαλά

να παίρνει στους ώμους

της την ομάδα (σημείωσε

5 γκολ), η διαφορά ανέ-

βηκε πολύ με το τελικό

17-6 να αποδεικνύει την

καλή κατάσταση στην

οποία βρίσκεται η ομάδα

μας.

ΝΟΒ-Γλυφάδα: 7-6

Ο αγώνας ΝΟΒ - Γλυφά-

δα από το ξεκίνημα

ήταν ένα ντέρμπι και εί-

ναι χαρακτηριστικό ότι

καμία από τις δύο ομά-

δες δεν κατάφερε να

προηγηθεί με περισσό-

τερο από ένα γκολ.

Όπως και όλο το ματς

έτσι και η τελευταία πε-

ρίοδος ήταν ένα «θρί-

λερ» αφού το σκορ πή-

γαινε πόντο - πόντο και

χάρη σε ένα γκολ της

Αγγελικής Γερόλυμου 33

δευτερόλεπτα πριν το

τέλος του αγώνα, ο ΝΟΒ

επικράτησε με 7-6 της

Γλυφάδας στο πρώτο

παιχνίδι μεταξύ των δύο

ομάδων για τον προημι-

τελικό του Τσάμπιονς

Καπ.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΑΗΤΤΗΤΟΥ

ΣΠΑΤΩΝ ΕΚΟΨΑΝ ΠΙΤΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 26 Ια-

νουαρίου η κοπή πίτας του συνδέσμου παλαιμάχων

ποδοσφαιριστών του ΑΗΤΤΗΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ.

Η προσέλευση των παλαιμάχων ήταν σχεδόν καθο-

λική αφού παρευρέθηκαν όλες οι ηλικίες των αν-

θρώπων που στελέχωσαν την ομάδα του ΑΗΤΤΗ-

ΤΟΥ τις δεκαετίες 1940 μέχρι σήμερα.

Εντυπωσιακή ήταν και η συμμετοχή ποδοσφαιρι-

στών της τωρινής ομάδας του ΑΗΤΤΗΤΟΥ που αγω-

νίζεται με επιτυχία στο πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής

κατηγορίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Βου-

λευτής Αττικής Απόστολος Σταύρος, ο Δήμαρχος Σπά-

των Αθανάσιος Τούντας, ο πρώην Δήμαρχος και Δημο-

τικός Σύμβουλος Αντώνης Τούντας και πολλοί Δημοτι-

κοί Σύμβουλοι πρώην και νυν και πλήθος κόσμου.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιμάχων ΑΗΤΤΗ-

ΤΟΥ Γεώργιος Λίγκος ευχαρίστησε όλους τους πα-

ρευρεθέντες για την παρουσία τους και ευχήθηκε

ευτυχισμένο 2009 και στον ΑΗΤΤΗΤΟ να επιτύχει

τους στόχους του.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο,

στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η τελική φάση του

Κυπέλλου Αττικής.

Η ανδρική ομάδα του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ κέρδισε με

4-1 την Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΑ, πέρασε έτσι στα προημιτε-

λικά, αλλά στην συνέχεια ηττήθηκε με 4-0 από την

πολύ καλύτερη ομάδα του Α.Σ. ΠΕΡΑ.

Το γεγονός όμως ότι έφτασε στα προημιτελικά, επι-

τρέπει στην ομάδα του ΑΡΗ ν’ αγωνιστεί στην τελι-

κή φάση του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Η γυναικεία ομάδα του ΑΡΗ τα κατάφερε καλύ-

τερα αφού έφτασε στα ημιτελικά.

Κέρδισε με 4-0 τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο

και με το ίδιο σκορ τον Α.Ο. ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.

Στα ημιτελικά συνάντησε την ομάδα του ΟΛΥΜΠΙΑ-

ΚΟΥ από την οποία ηττήθηκε με 4-0.

Όμως και η γυναικεία ομάδα του ΑΡΗ θα συμμετά-

σχει στην τελική φάση του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Το Κύπελλο Αττικής, τόσο στους άντρες όσο και στις

γυναίκες κατέκτησε τελικά ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Κατά τη διάρκεια της νέας χρονιάς θα διεξαχθούν συνολικά

έντεκα αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων

του αγώνα Πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί το Μάιο και των

Πανελληνίων Αγώνων, που θα πραγματοποιηθούν το Δεκέμ-

βριο. Και το 2009 θα αναδειχθούν Πολυνίκες, Πρωταθλητές

και Πανελληνιονίκες στο άθλημα της Ιππικής Δεξιοτεχνίας.

Έτσι η πρεμιέρα του αθλήματος της Ιππικής Δεξιοτεχνίας στη

νέα αγωνιστική χρονιά θα γίνει για τη Νότια Ελλάδα αυτό το Σαβ-

βατοκύριακο, 7 και 8 Φεβρουαρίου. 

Ο 2ος αγώνας της χρονιάς, αφού ο πρώτος είχε αναβληθεί, θα διεξαχθεί

στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Βορείων Προαστίων.  

Ακόμη, στον Ιππικό Όμιλο Μεσογείων, σήμερα, Σάββατο, 7/2, θα

πραγματοποιηθούν οι κατηγορίες του 1ου αγώνα Ανάπτυξης Υπερ-

πήδησης Εμποδίων, που αναβλήθηκαν το προηγούμενο Σάββατο. 

Πρεμιέρα στην Ιππική δεξιοτεχνία

Ο Συνδεσμος Προπονητών

Ποδοσφαίρου Ανατολικής

Αττικής, θα πραγματοποιή-

σει Γενική Συνέλευση στα

γραφεία της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

στην Παλληνη, την Τετάρ-

τη 11 Φεβρουαρίου στις

19:30. Επίσης, διοργανώ-

νει την ετήσια χοροεσπερί-

δα του, στις 27 Φεβρουαρί-

ου, στις 20:00, στο κέντρο

KANAKIS GARDEN «ΚΥΡΑ

ΕΛΛΗ», στην Παιανία.

Για πληροφορίες  επικοινωνή-

στε με τον πρόεδρο του Συν-

δέσμου: 6978745978.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Προημιτελικός αγώνας γυναικείου 

βόλεϋ, ευρωπαικού κυπέλλου, θα διεξα-

χθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Μαρκο-

πούλου την Τετάρτη 11-2, στις 18:30.

Νίκησε

τον 
Ολυμπιακό
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Αλλη μια επιτυχημένη εκδή-

λωση πραγματοποίησε η Πα-

ναθηναϊκή οργάνωση Γυναι-

κών Γλυφάδας – Βούλας στις

29 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο

Οασις της Γλυφάδας.

Το καλωσόρισμα του καινούρ-

γιου χρόνου έκανε η πρόε-

δρός της Μαίρη Δαμηλάκου.

Η εκδήλωση είχε πολλαπλό

χαρακτήρα, πέρα από το κόψι-

μο της πρωτοχρονιάτικης πί-

τας, τη διατήρηση της ελληνι-

κής παράδοσης και της οικο-

γένειας. Την εκδήλωση πλαι-

σίωσαν με τη συμμετοχή τους

Υπουργοί, Βουλευτές, τοπικοί

άρχοντες Γλυφάδας, Βούλας,

πρόεδροι οργανώσεων, φορέ-

ων, μελών και φίλων. 

Τον Μητροπολίτη Γλυφάδας

εκπροσώπησε ο αιδεσιμότα-

τος Πατήρ Γεώργιος.

Επιβραβεύθησαν για την προ-

σφορά στο έργο της Παναθη-

ναϊκής η Φίλια Θεοδωροπού-

λου Ιδρυτικό μέλος της Πανα-

θηναϊκής και η Κομνηνού Ελέ-

νη Καθηγήτρια - υπεύθυνη σε

θέματα παιδείας

Επίσης τίμησαν με αναμνηστι-

κή πλακέτα το  παραδοσιακό

χορευτικό του Εξωραϊστικού

Συλλόγου Κάτω Βούλας, που

επί σειρά ετών προσφέρει στη

διατήρηση των παραδόσεων

μέσα από τους Ελληνικούς

χορούς.

Η βραδιά έκλεισε με χορούς

και τραγούδια από το χορευτι-

κό συγκρότημα και ευχές για

καλή χρονιά με υγεία και ευ-

τυχία.

Παναθηναϊκή οργάνωση Γυναικών – Γλυφάδας – Βούλας

Με αγάπη στην παράδοση

Το παρόν έδωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιάννης Θεωδορόπουλος (πρώτος δε-
ξιά). Πίσω του ο δημ. σύμβουλος Βούλας Δημ. Δαβάκης και αριστερά η πρόε-
δρος Μαίρη Δαμηλάκου. Πίσω της η Ελ. Κομνηνού.

Το χορευτικό του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάτω Βούλας τιμήθηκε και χόρεψε.

Ο κοιν. εκπρόσωπος Π. Παναγιωτόπουλος
κόβει από την πίτα.

Η πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου με την
Υπουργό Φάνη Πάλλη - Πετραλιά.


