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Σχέσεις

Καλώς ήρθατε

στον Μεσαίωνα!

Στις 19 Ιανουαρίου στο Τριμελές

Εφετείο Αθηνών εκδικάστηκε η υπό-

θεση του πρώην Δημάρχου Τζανίκου

- (Δήμαρχος Αμαρουσίου επί κατα-

σκευής MALL) σχετικά με την προ-

σφυγή πολιτών, για παρανομίες του

Δημάρχου και άλλων εμπλεκόμενων

στην οικοδόμηση του μεγαθήριου

THE MALL. 

Η συγκεκριμένη δίκη είναι η πρώτη

δίκη εντός του 2009 που έχει σχέση

με την κατασκευή του MALL καθώς

έχουν προσδιορισθεί και άλλες έξι,

μία μάλιστα εξ αυτών ζητάει 600 εκ.

ευρώ αποζημίωση υπέρ του Δήμου

Αμαρουσίου από τις κατασκευαστι-

κές του ΛΑΤΣΗ και τον πρώην Δή-

μαρχο για τις τεράστιες ζημιές που

υπέστη o Δήμος Αμαρουσίου. 

Κοίτα και σελ. 13

Στην «εντατική» και πάλι η Οικονομία της χώρας μας.

Υπό την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το ‘πε ο

Αλμούνια: Εξυγίανση των Δημοσίων Οικονομικών, δηλ.

περιστολή δημοσίων δαπανών και παροχών, συμμάζεμα

του δημοσίου χρέους που υπερδιπλα-

σιάστηκε τα τελευταία 5 χρόνια και ξε-

πέρασε το 90% του Ακαθάριστου Εθνι-

κού Προϊόντος (ΑΕΠ). Βέβαια, “απένα-

ντί” μας δεν έχουμε την Κομισιόν, αλ-

λά την “αγορά”. Ετσι, είπε.

Να τα δούμε όλα αυτά στα πεταχτά,

αρχίζοντας από το τελευταίο: Την

“αγορά”: Την αυτοδύναμη, αυτεξούσια

και παντοδύναμη «Θεά» αγορά, την

οποία το ελληνικό κράτος έχει απένα-

ντί του και πρέπει να υποκύψει στις αξιώσεις της!

Το Κράτος είναι η κραταιά έκφραση βούλησης της ορ-

γανωμένης Κοινωνίας, μέσα σε αντικειμενικές και ανα-

γκαίες συνθήκες. Να το απλοποιήσουμε για να γίνει πιο

εύληπτο: Παράγουμε Χ ποσότητα σταριού – λίγο ή πο-

λύ, συνήθως λιγότερο του αναγκαίου. Η “αγορά”, δηλα-

δή ο παραγωγός, ο καταναλωτής και ο ενδιάμεσος

αγωγός που διακινεί το παραγόμενο προϊόν, προσπαθεί

«να κάνει τα δικά της», ανάλογα με το συμφέρον και τη

δύναμη επιβολής καθενός.

Συνήθως, όχι πάντα, ο ισχυρός είναι ο ενδιάμεσος, που

αγοράζει από τον παραγωγό όσο μπορεί φθηνότερα και

πουλάει στον καταναλωτή όσο μπορεί ακριβότερα, λαμ-

βάνοντας μόνο υπ’ όψη του τις επιδράσεις των δυνάμε-

ων (δεν λέων «νόμων») της προσφοράς και ζήτησης.

Τους νόμους τους βάζει το Κράτος, όπως το ορίσαμε

παραπάνω με βάση το δέον και το συμφέρον του κοι-

νωνικού συνόλου. Έτσι πρέπει· Αν οι συντελεστές της

αγοράς δεν λειτουργούν αρμονικά προς αυτή την κα-

τεύθυνση, τότε παρεμβαίνει ποικιλοτρόπως – ρυθμιστι-

κά, κατασταλτικά κλπ.                   Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Υπο επιτήρηση η Ελλάς
Νεα λιτότητα για τους λιτοδίαιτους

Να περικοπούν οι Βουλευτικές έδρες!

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Κάτω Βούλα

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
σε 13 πόλεις της

Αν. Αττικής
σελ. 12

Καταδίκη για το mall στο πρ. δήμαρχο Αμαρουσίου

Απολογισμός έργου - Στρατηγικό σχέδιο
από την ΕΛ.Α.Σ Νοτιοανατολικής Αττικής

Σελίδα 7 Σελίδα 3

Πλημμύρισαν οι πλαγιές από κεθελοντές, που έτρεξαν να φυτέψουν  ένα δέντρο - απάντηση στους
επίδοξους καταπατητές και ...πυρομανείς στον Υμηττό, στην Αιξωνή. Σελίδα 20



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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Μια ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ας γνωριστούμε οι Έλληνες   
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Εκδήλωση με τη Λαθούριζα Σελ. 11

Αποικιοκρατικές Συμβάσεις

Σελ. 12

Κτήμα Καμπά & Reds Σελ.13

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Σελ.11

Συμβαίνουν στην Κερατέα Σελ.9

Αποκριάτικες Εκδηλώσεις Σελ.4

Αλλαγές στις Παν/νιες Εξετάσεις  Σελ.17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ.1

Όταν όμως το κράτος και οι διακρατικές

ενώσεις έχουν αποδεχθεί την ασύδοτη

«ελευθερία της αγοράς» την οποία

έχουν θεοποιήσει, είτε λόγω ιδεολογή-

ματος, είτε λόγω συμφερόντων, τότε η

αγορά «ξεσαλώνει», κατά τη νεοπαγή

έκφραση. Οι τραπεζίτες έγιναν ισχυρότε-

ροι από τα Κράτη. Κι αν βρεθούν σε κά-

ποιες αδυναμίες, λόγω αστοχιών και

βουλιμικής αρπακτικότητας, - όπως οι

πρόσφατες – υπαγορεύουν στα κράτη να

τις ενισχύσουν, με τη φορολόγηση του

ιδρώτα των πολιτών. Αυτά υπαγορεύει η

νεοφιλελεύθερη κρατούσα, ιδεολογία

της “άκρως ανταγωνιστικής οικονομίας

της αγοράς”.

Ας έλθουμε τώρα στην περιστολή των

δημοσίων δαπανών και παροχών. Αυτό

ερμηνεύεται ως περιστολή των παροχών

βεβαίως και μισθών. Κύριος όγκος των

δημοσίων δαπανών ΔΕΝ   θα σημάνει πε-

ριστολή των στρατιωτικών δαπανών, για-

τί εκεί την Κομισιόν δεν την συμφέρει,

διότι οι μεγάλες χώρες που ελέγχουν αυ-

τούς τους μηχανισμούς, μας πουλάνε αε-

ροσκάφη, τανκς, υποβρύχια… Κι αν πού-

με ότι περιορίζουμε τις στρατιωτικές δα-

πάνες, ένα «επεισοδιάκι», μερικές παρα-

βιάσεις στο …Σούνιο και να οι αγορές

για την άμυνα της χώρας και τις τσέπες

των βιομηχάνων όπλων και των ενδιάμε-

σων μιζαδόρων.

Είναι και οι δαπάνες για την παραγωγή

έργων αναγκαίων και για τον εκσυγχρο-

νισμό και την ανάπτυξη της χώρα, αλλά

και την ενίσχυση της αγοράς και της ερ-

γασίας. Τι θα κάνεις εκεί; Θα τα περιορί-

σεις, θα τα’ αναβάλεις; Θ’ αυξήσεις όμως

έτσι την ανεργία και θ’ αρχίσει να λει-

τουργεί το «ντόμινο». Να κάνεις τα έργα

με υψηλότερο δανεισμό; Είναι ασύμφο-

ρα. Υπάρχουν και τα ΣΔΙΤ. Το δημόσιο σε

συνεργασία με το ιδιωτικό κεφάλαιο.

Οπου το Δημόσιο βάζει τα περισσότερα

και βασικότερα και ο ιδιώτης κάτι ψυχία

και νέμεται την καρποφορία του έργου

για δεκάδες χρόνια.

Να περισταλεί η σπατάλη

Υπάρχουν όμως κι άλλες δαπάνες – σπα-

τάλης. Οι διάφοροι ποικιλώνυμοι Διοικη-

τές, Πρόεδροι, Σύμβουλοι και παρασύμ-

βουλοι, που αμείβονται όχι απλά παχυλά

και παχυλότατα ενίοτε, αλλά και δυσανά-

λογα προς την παρεχόμενη (ή υποτιθέμε-

νη) υπηρεσία τους. Ασχέτως συνολικού

ύψους σε απόλυτους αριθμούς που μπο-

ρεί να είναι επουσιώδεις, είναι όμως προ-

κλητικοί και δημιουργούν αρνητικές αντι-

δράσεις: Απροθυμία συμμετοχής στα δη-

μόσια βάρη (μια αιτία φοροδιαφυγής).

Διαφθορά και σήψη ποικίλων ελεγκτικών

μηχανισμών και ελεγχόμενων ή καθ’ οι-

ονδήποτε τρόπο συναλλασομένων. Διά-

βαζε, παραοικονομία και μαύρο (αφορο-

λόγητο) χρήμα.

Αποσάθρωση ή απόσηψη, με την έννοια

του αποκαθαίρω ή αποκαθιστώ, δυστυχώς,

δεν υπάρχει, γιατί όταν σαπίζει κάτι δεν

ξεσαπίζει. Το πετάς και το αντικαθιστάς.

Η οικονομία ΔΕΝ είναι εικονική, αλλά

κοινωνική πραγματικότητα. Κι αφού εκ-

πηγάζει από την κοινωνική λειτουργία –

αλληλοεπιδρώντων δηλαδή ανθρώπων –

επηρεάζεται αποφασιστικά από την ατο-

μική και ομαδική κυρίως ψυχολογία.

Φαντάζεστε πόσο θα έπειθε μια Κυβέρ-

νηση για την ανάγκη περιστολής δαπα-

νών και πρόθυμης συμμετοχής στα δημό-

σια βάρη αν αποφάσιζε:

– να περικόψει τους διάφορους μανδαρί-

νους στον απολύτως αναγκαίο αριθμό.

– Να μειώσει τις απολαβές τους από τον

Πρωθυπουργό και κάτω κατά 10%.

– να μειώσει τον αριθμό των βουλευτών

σε 210 (έχει αυτή τη δυνατότητα από το

Σύνταγμα (αρθρο 51 παρ.1).

– να σταματήσει να διασπαθίζει το χρήμα

σε διάφορους παρατρεχάμενους σφραγι-

δοφορείς, και είναι πάααρα πολλοί.

– Θα ΄λεγε ο κόσμος: Για στάσου ρε. Εδώ

κάτι γίνεται. Να βοηθήσω κι εγώ. Να μειώ-

σω τις απαιτήσεις μου, στο μέτρο του δυ-

νατού, να αυξήσω τη συμμετοχή μου.

Καλά, ξέρω. Είμαι «ιδεαλιστής»… Όχι ως

προς τη θετική αντίδραση των πολιτών,

αλλά ως προς την ανταπόκριση της Κυ-

βέρνησης και των βουλευτών. Πώς να

ψηφίσουν την προσωρινή – έστω – απο-

στρατεία τους.

Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι ημεδαποί

και ένας 18χρονος αλλοδαπός, από αστυ-

νομικούς του Α.Τ. Γλυφάδας κατηγορού-

μενοι για κλοπή κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα οι συλληφθέντες μπήκαν σε

δωμάτιο Ξενοδοχείου στη Γλυφάδα παρα-

βιάζοντας την μπαλκονόπορτα και αφαίρε-

σαν κινητά κοσμήματα χρήματα κ.α. Μετά

μπήκαν και σε δεύτερο δωμάτιο που όμως

δεν πρόλαβαν να κλέψουν τίποτα αφού έγι-

ναν αντιληπτοί. Μετά από έρευνες οι αστυ-

νομικοί τους εντόπισαν και αυτόπτες μάρ-

τυρες τους αναγνώρισαν. 

Μέρος των κλαπέντων αντικειμένων

βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε πλα-

τεία της Γλυφάδας!

Την Τρίτη 10-2 κατά τις 20.00 στη Λεωφ.

Ποσειδώνος, στο ύψος της με την Λ. Θη-

σέως, αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτι-

σε θανάσιμα πεζό άντρα αγνώστων στοι-

χείων ταυτότητας, ο οποίος διακομίστηκε

στο Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.

Ο θανών είναι ηλικίας περίπου 50-60

ετών, αναστήματος 1.70μ. με γκρι μούσι

και κατά το χρόνο του ατυχήματος φο-

ρούσε μπεζ μπουφάν, ιδίου χρώματος,

φόρμα και ήταν ξυπόλιτος. Στο σώμα του

φέρει πολλαπλά τατουάζ.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήπο-

τε, που μπορεί να βοηθήσει στην  ανακά-

λυψη των στοιχείων ταυτότητας του νε-

κρού άντρα, να επικοινωνήσει με το Τμή-

μα Τροχαίας Καλλιθέας στα τηλέφωνα:

210-9538155, 9538170-1.

Βρέθηκε από Αστυνομικούς στη Γλυφά-

δα στις 17.2 επί της οδού Δαβάκη μια

μαύρη τσάντα περιέχουσα έγγραφα υπη-

κόου Κροατίας, ένα GPS, ένα ζευγάρι

γυαλιά ηλίου και ένα πορτοφόλι με το πο-

σό των 7.872,00 ευρώ.

Η τσάντα παραμένει στο Α.Τ. Γλυφάδας

το οποίο συνεχίζει τις έρευνες για την

ανεύρεση του κατόχου. 

Με πέτρες και λοστούς ακινητοποιούσαν

διερχόμενα αυτοκίνητα από την παλιά Εθνική

οδό Αθηνών Κορίνθου και κατόπιν λήστευαν

τον οδηγό και ό,τι άλλο έβρισκαν μέσα. Οι

δύο ημεδαποί ηλικίας 18 και 19 χρονών συνε-

λήφθησαν και αναγνωρίσθηκαν με απόλυτη

βεβαιότητα από τους παθόντες.

Ημεδαπός άντρας 57 ετών συνελήφθη

επ’ αυτοφόρω στο Μαρκόπουλο για Απο-

πλάνηση παιδιού κατ’ εξακολούθηση.

Στις 11/2 καταγγέλθηκε στο Α.Τ. Μαρκο-

πούλου από τους γονείς της ανήλικης ότι ο

σύζυγος της αδελφής του πατέρα (δηλαδή

ο 57χρονος) από αρχές τους έτους 2006(!)

ασελγούσε σε βάρος της ανήλικης κόρης

τους, είτε εντός της οικίας τους όταν βρί-

σκονταν μόνοι τους σε αυτήν είτε εντός

του αυτοκινήτου του δράστη.

Τις βραδυνές ώρες της 11/2 ο δράστης

μαζί με τη σύζυγό του επισκέφτηκαν την

οικία των γονέων και σε ανύποπτο χρόνο

αυτός αποσύρθηκε στο υπνοδωμάτιο της

ανήλικης. Κατόπιν συνεννοήσεως με τους

γονείς της ανήλικης οι Αστυνομικοί πα-

ρουσία και αυτών μπήκαν στο υπνοδωμά-

τιο και έπιασαν τον δράστη επ’ αυτοφόρω

να ασελγεί σε βάρος της ανήλικης!

Νεα λιτότητα για τους λιτοδίαιτους

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Μυθομανής

Συνελήφθη 43χρονος από το τμήμα δίωξης Οικονομικών

Εγκλημάτων για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος συνελήφθη σε κεντρικό

ταχυδρομικό κατάστημα τη στιγμή που εισέπραττε ταχυ-

δρομική επιταγή ύψους 500 ευρώ που του είχε καταβάλει

πρόεδρος Κ.Τ.Ε.Λ., στον οποίο σε τηλεφωνική επικοινωνία

του είχε συστηθεί ως Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου! Το

πρόσχημα ήταν ότι τα χρήματα θα διατεθούν για νεαρό

ασθενή που έπασχε από καρκίνο και έπρεπε να εγχειριστεί

άμεσα στο εξωτερικό. 

Μετά από έρευνα προέκυψε ότι ο 43χρονος με την ίδια με-

θοδολογία από 31-12-2008 μέχρι και τη σύλληψή του συ-

στηνόταν τηλεφωνικά ψευδώς σε επιχειρηματίες, προέ-

δρους Κ.Τ.Ε.Λ., προέδρους Φιλανθρωπικών Σωματείων και

καλλιτέχνες, άλλοτε ως Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και

άλλοτε ως Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με αποτέλεσμα

να εξαπατήσει ή να αποπειραθεί να εξαπατήσει τουλάχι-

στον 30 άτομα!

Ο δράστης έκτιε ποινή κάθειρξης πολλών ετών, μέχρι το τέ-

λος Δεκεμβρίου του 2008. Στο διάστημα που βρισκόταν

έγκλειστος μη φανταστείτε ότι συνετίστηκε, συνέχιζε τη

δράση του, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με γνωστά πρό-

σωπα της κοινωνικοοικονομικής ζωής της χώρας μας, συ-

στηνόμενος ψευδώς ως Σύμβουλος του κ. Πρωθυπουργού,

είτε ως Ανώτατος Δικαστικός Λειτουργός και ζητούσε χρη-

ματικά ποσά προς κάλυψη αναγκών του. 
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Απολογισμός δράσεων - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
της ΕΛ.ΑΣ. Νοτιοανατολικής Αττικής

Περιπολίες στα Λατομεία

Για τα Λατομεία που παρανόμως εργάζο-

νται και κινούνται με περιπολίες.

98 περιπολίες έγιναν το 2008 και απασχο-

λήθηκαν 198 Αστυνομικοί.

ROM

Ένα «αγκάθι» στην περιοχή είναι οι ΡΟΜ.

Ιδιαίτερα στο Κορωπί και Μαρκόπουλο, οι

οποίοι προκαλούν εγκληματογόνο δράση.

Το Κορωπί τις έχει υποστεί. Από τον 9ο έως

τον 12ο μήνα έγινε μία εντατική δράση στο

Κορωπί, όπου ελέγχθηκαν 830 άτομα και

636 οχήματα, αλλά εις μάτην.

Η δράση αναδιπλώθηκε, αφού δεν είδαν

θετικά αποτελέσματα, όπως τόνισε ο τα-

ξίαρχος.

Αυτοσχέδιοι Αγώνες 

στη Βουλιαγμένη

Οι αυτοσχέδιοι αγώνες με μηχανές στα λι-

μανάκια της Βουλιαγμένης και με στοιχή-

ματα, έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την

Αστυνομική Διεύθυνση, αφού έχει κάνει

2.585 προσαγωγές έναντι 227 που είχε κά-

νει το 2007 και έχουν δει μία καλή στατι-

στικά μείωση.

Η Εγκληματικότητα αυξήθηκε ιδιαίτερα

μέσα στο 2007 σε ποσοστό 25% και παρέ-

μεινε σταθερό και το 2008. Μάλιστα μετά

το δεύτερο εξάμηνο του 2008, με στοιχεία

που παρέθεσε ο ταξίαρχος Χωριανόπου-

λος, υπήρξε μία μείωση της τάξης του

13%.

Δεν συνέβη το ίδιο όμως με τις κλοπές των

οχημάτων, που το 2ο εξάμηνο του 2008 αυ-

ξήθηκε κατά 10,2% ιδιαίτερα στην παρα-

λιακή ζώνη. 

…Απογειώθηκαν οι ληστείες

Οι ληστείες, και μέσα σ’ αυτές, είναι και οι

μεγάλες αλλά και τα κλεφτρόνια, οι πορτο-

φολάδες ή απλά ένα κινητό που αρπάχτη-

κε με βία απογειώθηκαν το 1ο εξάμηνο του

2008 σε 817% και υπήρξε μία μείωση κατά

13% το 2ο εξάμηνο. 

Η εικόνα αυτή είναι ζοφερή και με την οι-

κονομική κρίση που έρχεται, φοβούμαι ότι

έρχονται ακόμη πιο δύσκολες ημέρες.

Οταν βγαίνουμε στους δρόμους μειώνου-
με την εγκληματικότητα

Εδωσαν έμφαση – είπε ο ταξίαρχος στην

καθημερινότητα του πολίτη. Στην κοινή

ησυχία, στην μικροεγκληματικότητα στο

δρόμο, στις Τράπεζες, με εποχούμενες πε-

ριπολίες 

Η κοινή διαπίστωσή τους είναι ότι «όταν
βγαίνουμε στους δρόμους μειώνουμε την
εγκληματικότητα». Ετσι ενώ το 2007 είχαν

ελεγχθεί 18.301 άτομα, το 2008 απογειώ-

θηκε στα 111.632 άτομα ο έλεγχος.

Ηχορύπανση
Δεν έχουν πολλά παράπονα για ηχορύπαν-

ση από τους κατοίκους, είπε, και το απέ-

δωσε στη μείωση της ηχορύπανσης.

Σ.Σ. Σε παρέμβασή μου, θεώρησα αυτό το

νούμερο πλασματικό, γιατί οι κάτοικοι φο-

βούνται να καταγγείλουν που ζητάει το

Αστυνομικό όργανο ή τον παραπέμπει αλ-

λού. Ετσι ο πολίτης απογοητεύεται ή

«οστρακώνεται».

Η ηχορύπανση υπάρχει και εντείνεται κάθε

χρόνο, ιδιαίτερα τις μεταμεσονύκτιες

ώρες.

Για την ηχορύπανση επιβεβαίωσε και ο Δή-

μαρχος Βούλας Γ. Μάντεσης σε αναφορά

του. Όπως επίσης και στον τρόπο παρέμ-

βασης των αστυνομικών οργάνων, που πά-

νε με ντεσιμπελόμετρα για έλεγχο και βρί-

σκουν τον ήχο στα 80! Ενώ εκπέμπουν στα

8.100!! Εχουν ειδοποιηθεί από κάποιον και

κατεβάζουν τον ήχο.

Ο ταξίαρχος το αιτιολόγησε αλλιώς. Το

ντεσιμπελόμετρο είναι μία μεγάλη βαλί-

τσα, που πρέπει να τη στήσεις στο κέντρο

του χώρου και να κάνεις τη μέτρηση, είναι

δύσκολο. Ετσι οι «τσιλιαδόροι» των κατα-

στημάτων, μόλις τους δουν να έρχονται

κατεβάζουν τον ήχο.

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θ. Αθανασόπουλος

ανέφερε ότι υπάρχει δυσλειτουργία. «Η
ηχορύπανση είναι πλημέλημα. Εγώ προ-
σπάθησα να κλείσω ένα μαγαζί. Εχω πάρει
ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
πριν 5 χρόνια. Δεν μπόρεσαν να το κλεί-
σω».

«Μπόμπες» σε …αναμονή

Επίσης ο ταξίαρχος αναφέρθηκε στις

«μπόμπες» που σερβίρουν τα μαγαζιά. Και

έχουν καταγγελίες από πολίτες ιδιαίτερα

από Ελληνικό, Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη,

Ανάβυσσο, Καλύβια, Πόρτο Ράφτη.

Μάλιστα έχουν πάρει δείγματα – με «αό-

ρατη» επίσκεψή τους σε μαγαζιά, τα έχουν

στείλει στο Χημείο του Κράτους, αλλά ακό-

μα περιμένουν τα αποτελέσματα!!

Σε λίγο έρχεται νέα σαιζόν!

Αποκλίσεις από τους 

αρχικούς στόχους 

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του έμψυ-

χου δυναμικού της Αστυνομικής διεύθυν-

σης εξωγενείς παράγοντες έφεραν απο-

κλίσεις από τους τεθέντες στόχους.

Η σοβαρή έλλειψη προσωπικού κατά 50%

και η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στις

περιοχές ιδιαίτερα της Ανατ. Αττικής.

Ο Ταξίαρχος, όπως είπε, έχει επισκεφθεί

όλους τους Δημάρχους και έχει συζητήσει

μαζί τους τα προβλήματα που απασχολούν

τις περιοχές.

Ελπίζει ότι το 2009 θα είναι καλύτερα τα

πράγματα, αφού θα ενισχυθεί το προσωπι-

κό με 100 ειδικούς φρουρούς, αλλά θα γί-

νει και εντατικοποίηση της δράση.

Εδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα Συμβούλια

Παραβατικότητας, ένας θεσμός που ξεκί-

νησε να συστήνεται σε Δήμος αλλά έχει

μείνει ανενεργός, με ελάχιστες εξαιρέ-

σεις. «Να τα συστήσουμε επιτέλους κά-

ποια στιγμή».

Ο ταξίαρχος έκλεισε τον απολογισμό με

μια σημαντική φράση: Δεχθήκαμε … το Δε-

κέμβριο. Ελπίζω να τα καταλάβαμε όλοι. 

Μετά το τέλος της ομιλίας του ο ταξίαρχος

δέχτηκε ερωτήσεις.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κα-

ταστηματαρχών Γλυφάδας Κώστας Μα-

διάς, έβαλε το ζήτημα του υπαίθριου εμπο-

ρίου.

Ο Δήμαρχος Βούλας την ηχορύπανση.

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θ. Αθανασόπουλος

τόνισε ότι το πρόβλημα μεταξύ Δήμων και
Αστυνομίας είναι η επικοινωνία. Σαν τη ση-

μερινή συνάντηση πρέπει να γίνονται συ-
χνότερα. Η πληροφορία πρέπει να έρχεται
από κάτω, ενώ εσείς έχετε την κεντρική
Διοίκηση.
Σ’ αυτή τη χώρα υπάρχει πρόβλημα θε-
σμών, νόμων και πολυεμπολεκόμαστε.
Προσπαθώντας να μεταθέσει οικονομικά
βάρη το Κράτος μεταθέτει την ευθύνη
στους Δήμους, στη Δημοτική Αστυνομία. 

Ο πρόεδρος του ΤΟ.ΣΥ.Ν. Γλυφάδας Βου-

γιουκλάκης, ζήτησε να ενταθούν οι έλεγ-

χοι στα νυχτερινά κέντρα και έξω από τα

σχολεία.  Πρότεινε να γίνει ένας διάλογος

με τους μαθητές των σχολείων.

Στη συνέχεια μίλησε για θέματα Ασφάλει-

ας ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης

Ασφαλείας Νοτ/κής Αττικής Βασίλειος

Αντζάς.

Οι σχεδιασμοί που υπήρχαν για την πάταξη

της εγκληματικότητας πήγαν δραματικά πί-

σω, μετά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου,

επεσήμανε ο Β. Αντζάς.

«Γιατί τι νόημα έχει να βγεις περιπολία και

να γυρίσεις να βρεις το Τμήμα καμένο».

Επεσήμανε ακόμη ότι η σημερινή συνάντη-

ση καλό θα ήταν να γινόταν πριν τον σχε-

διασμό.

«Με το ελληνικό φιλότιμο 
δουλεύουμε»

Οι Αστυνομικοί εργάζονται πολύ πέραν του

ωραρίου. Αν εφαρμόζαμε το εργατικό δίκαιο

στην Αστυνομία θα πηγαίναμε όλοι μέσα.

Με το ελληνικό φιλότιμο δουλεύουμε.

Ζήτησε τη βοήθεια της σχολικής Κοινότη-

τας, γιατί όπως τόνισε, έξω από κάθε σχο-

λείο ελοχεύει μεγάλος κίνδυνος.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ/ντής Αλλο-

δαπών Παλιούρας, ο οποίος παρέθεσε

στοιχεία για τα ποσοστά αλλοδαπών στην

περιοχή μας.
Παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι Γλυφάδας Ι. Θεοδω-

ρόπουλος, Βούλας Γ. Μάντεσης, ο Αντιδήμαρ-

χος Βουλιαγμένης Π. Καρυώτης, ο Δήμαρχος

Κορωπίου Θεοδ. Αθανασόπουλος, Καλυβίων Πέ-

τρος Φιλίππου, Κερατέας Στ. Ιατρού, Αλίμου και

Ελληνικού. Άννα Μπουζιάνη

Την καθιερωμένη πλέον εκδήλωση – απολογισμό πραγματοποίησε η Αστυνομική Διεύ-

θυνση Νοτιοανατολικής Αττικής την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο Γλυφάδας,

παρουσία πολλών Δημάρχων, κατοίκων και του Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Παύλου.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσίαση του απολογισμού δράσης για το 2008

Προοπτική για τα επόμενα χρόνια 2008-2010 και 

Στρατηγικός Σχεδιασμός επιχειρησιακού σχεδίου

Την εκδήλωση άνοιξε ο Ταξίαρχος Δημήτρης Χωριανόπουλος παρουσιάζοντας με στοι-

χεία και διαφάνειες τη δράση του 2008 σε ποσοστά.

Μίλησε για την απασχόληση ικανού αριθμού Αστυνομικών στην φρούρηση προσώπων.

Ο Ταξίαρχος Δ. Χωριανόπουλος κατά τον
απολογισμό. Ο Δήμαρχος Κορωπίου συνομιλεί με τον Τα-

ξίαρχο Δ. Χωριανόπουλο και τον Αστυνομικό
Διευθυντή ασφαλείας Β. Αντζά
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ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

2ο Χορωδιακό Φεστιβάλ

στη Βάρη
Στα πλαίσια της διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων για τους κατοίκους και Δημότες του τόπου, το Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης πραγματοποιεί το 2ο Φε-

στιβάλ Χορωδιών, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ.

στο Δημοτικό Θέατρο. Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν οι

χορωδίες της Βάρης, του Ελληνικού, του Περάματος, της

Βούλας και της Κηφισιάς ερμηνεύοντας γνωστά έργα ξέ-

νων και Ελλήνων συνθετών. 

ΦΛΑΟΥΤΟ & ΠΙΑΝΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Οι φιλόμουσοι της Ραφήνας θα έχουν την ευκαιρία να πα-

ρακολουθήσουν άλλη μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που

οργανώνει ο Σύλλογος των Φίλων της Μουσικής. Δύο

γνωστοί καλλιτέχνες, η Σοφία Καμβύση και ο Σταύρος

Κόλλιας θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με έργα για

φλάουτο και πιάνο την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 12

το μεσημέρι. Η συναυλία θα γίνει, όπως πάντα στην Αί-

θουσα Εκδηλώσεων του Ωδείου Μακτζώρτζ που τόσο

πρόθυμα φιλοξενεί τις συναυλίες του Συλλόγου. 

Η είσοδος στην εκδήλωση αυτή είναι ελεύθερη και κα-

λούνται να την παρακολουθήσουν τόσο τα μέλη του Συλ-

λόγου όσο και κάθε φιλόμουσος.    

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ

Ο Σύλλογος καλεί σε γλέντι την Πέμπτη 26 Φεβρουαρί-

ου μετά τις 8μ.μ. στο “Μικρό Μαγαζί” (Φοίβης 17 Γλυ-

φάδα). 

Για προσκλήσεις τηλεφωνήστε: Γωγώ Βικελή 210

8990.147 & Εφη Γαβριλάκη 210 8951.632 & 6937730962

100 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας  θα πραγματοποιήσει την 9η

Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ στα Αστέρια

Γλυφάδας συναυλία αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ελ-

ληνικής Οπερέτας.

Συμμετέχουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Γλυφά-

δας και Καλλιτέχνες από την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Θα ακουστούν αποσπάσματα από τις ωραιότερες ελληνι-

κές οπερέτες. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ NOMAΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανοιχτή συζήτηση

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής και η Τ.Ο. Κορωπίου

διοργανώνουν ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Η πολιτική
του ΠΑΣΟΚ για την Ανατολική Αττική» με τους βουλευ-

τές του ΠΑΣΟΚ της Περιφέρειας Αττικής (Ντίνος Βρετ-

τός, Βασίλης Οικονόμου, Θόδωρος Πάγκαλος, Εύη Χρι-

στοφιλοπούλου).

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 22-02-09 και ώρα 18.30

στο ΚΑΠΗ Κορωπίου.

Επίσης την Δευτέρα 23-02 και ώρα 19.00 στο Κλειστό

Γυμναστήριο Γέρακα θα μιλήσει ο βουλευτής και μέλος

του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Καρχι-

μάκης.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΚΑΤΙΑ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ

Ζωγραφική
Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Δείγματα της δουλειάς μιας πολύ καλής ζωγράφου που ζει και ερ-

γάζεται στην Παιανία της Κάτιας Βαρδουλάκη βρίσκονται εδώ και

καιρό σε έκθεση στην Lufthansa Lounge στο Διεθνές Αεροδρόμιο

Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η έκθεση χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο Business Lounge εκθέτει

κυρίως μαυρόασπρη δουλειά με μεταξοτυπίες, κολάζ φωτογρα-

φιών και κατασκευές από χαρτί. 

Στο Senator Lounge παρουσιάζει δουλειά στις ζωγραφιές έγχρω-

μες. Δύο τοπία είναι από την Κερατέα και τη Λαυρεωτική από πρό-

σφατες παραγγελίες. Το ένα, ένα πανόραμα τρίπτυχο, έχει δια-

στάσεις σκηνικού θεάτρου σχεδόν και απεικονίζει με λίγες γραμ-

μές την Κερατέα από ψηλά. 

Η Κάτια Βαρδουλάκη έχει ζωγραφίσει αρκετά έργα με θέματα

την Κερατέα και τη Λαυρεωτική και έχει εκθέσει έργα στο πα-

ρελθόν στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.

«Η Τοσοδούλα»
με τον Κουκλοθίασο «Τιριτόμπα»

H πιο μικρή, σχεδόν, ηρωίδα των παραμυθιών, μέσα από σκηνές

γεμάτες ευαισθησία, φαντασία, χιούμορ και ευρηματικότητα, με-

ταμορφώνει το χώρο και το χρόνο, και προσφέρει ένα περιπετει-

ώδες ταξίδι στο «μία φορά και έναν καιρό».  Η κούκλα Τοσοδού-

λα, αρμονικά δεμένη με το παραμύθι ξετυλίγει γοητευτικά την

κόκκινη κλωστή του μύθου και ξεναγεί τους θεατές σε άλλες δια-

στάσεις και σε άλλους κόσμους μαγικούς. 

Είναι μια παράσταση που διευρύνει, όχι μόνο θεματογραφικά αλ-

λά και εκφραστικά το οπλοστάσιο του κουκλοθέατρου, με δώδεκα

κούκλες άναρχες, υπερβολικές, χαριτωμένες, πονηρές και αρκετά

περίεργες, που ζωγραφίζουν στη σκηνή ένα όνειρο και μια ελπί-

δα, σε επιμέλεια Κωνσταντίνου Χατζηανδρέα.

Τιμή εισιτηρίου: 8 €  

Κέντρο Τεχνών στο ACS:  Γαρυττού 53, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

τηλ: 210 32 46 210 Καθημερινές: 09:00 - 21:00, Σάββατο: 09:00 -

20:00. Tηλ. 210 639 3341, www.artscenter.gr

Ο πολιτιστικός σύλλογος Λακώνων πραγματοποιεί τον

ετήσιο χροό τους το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 21.00

στο κοσμικό κέντρο “Όμορφη Νύχτα” (Ο Τρύφων) με πλού-

σιο μουσικό πρόγραμμα και εκλεκτά εδέσματα.

Η διεύθυνση είναι Γ. Γεννηματά 79 (πρώην Υμηττού), Α.

Γλυφάδα.

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων καλέστε στα τη-

λέφωνα του συλλόγου: 210-9611295, 9631279 και

6976472780.

Ετήσιος Χορός Λακώνων

Από Παρασκευή 20/02 έως και

Πέμπτη 26/02

Ο πασίγνωστος μετρ του σύγχρο-

νου φανκ Milo Z επισκέπτεται για

μια ακόμα φορά το Half Note Jazz

Club. Είναι γνωστό το «δέσιμο»

του Milo Z με την τοπική τζαζ,

φανκ και dance ατμόσφαιρα και,

κάθε φορά που έρχεται στα μέρη

μας, εμπλουτίζει την παράστασή

του με νέο υλικό. 

Αυτή τη φορά, η μουσική βγαίνει

και από το νέο του CD, που θα κυ-

κλοφορήσει στους επόμενους μή-

νες. Το φανατικό αθηναϊκό κοινό

του, για μια ακόμα φορά θα απο-

λαύσει τα grooves του και θα χο-

ρέψει με το μοναδικό του μουσικό

αμάλγαμα που αποτελείται από

καυτό τζαζ φανκ, ρυθμικό χιπ-

χοπ, έντονους dance ρυθμούς και

μοναδικά σόουλ χρώματα και

feelings. 

Φυσικά στο HALF NOTE JAZZ

CLUB. Τριβωνιανού 17, ΜΕΤΣ

Τηλ.: 210 9213360

FUNK… ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
«40 Χρόνια Επιτυχίας σε μια Βραδιά»

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009  ώρα 17.00

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ του Δήμου Ιλίου

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δή-

μου Ιλίου οργανώνει συναυλία

με το Θανάση Πολυκανδριώτη 

μετά την καρναβαλική παρέλα-

ση, με κέφι και χορό για το

αποκριάτικο ξεφάντωμα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

- Γνωστά ορχηστικά κομμάτια

αλλά και τραγουδιστικό μέρος

με τραγούδια από το κλασικό

λαϊκό και έντεχνο ρεπερτόριο

Ελλήνων συνθετών όπως Ξαρ-

χάκος, Θεοδωράκης, Πλέσσας.

- Τραγούδια γνωστά στο ευρύ

κοινό, που έχουν ερμηνευτεί

από μεγάλα ονόματα της ελλη-

νικής μουσικής σκηνής.

- Συνθέσεις του Θανάση Πολυ-

κανδριώτη 

- Σύγχρονα μουσικά ακούσμα-

τα

Πληροφορίες:

Πολιτισ. Κέντρο Δήμου Ιλίου

τηλ. 210 2637395
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Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΑRT GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

e-mail:  m.gyras@otenet.gr

www.artgallerycafe.gr

26 Φεβρουαρίου, 

George KONTRAFOURIS TRIO
JP Gallis drums - G. Kontrafouris Hammond organ

special guest: ONDER FOCAN  guitar
Ο διεθνώς καταξιωμένος  έλληνας  jazzman,G. Kontrafouris μαζι

με τον Οnder Focan και το JP. Gallis για  μια ξεχωριστή  και αξέ-

χαστη  jazz  βραδιά. 

Ο  Γ. Κοντραφούρης αφού τελείωσε την  Φινλανδική του περιο-

δεία, παίζει τώρα σε  ελληνικό έδαφος ακριβώς πριν φύγει για

συμμετοχές σε  φεστιβάλ  στην Ευρώπη γενικότερα.

www.jeanpierregallis.com/    www.kontrafouris.com/

http://www.focanjazz.com

Κάθε Κυριακή  2-5 μ.μ 

MUSICAL  SUNDAY  -  Buffet & Live music

X-PRESSION QUINTET

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΑΚΑ

Ο Δήμος Γέρακα με την ουσιαστική  συμμετοχή και υπο-

στήριξη πολλών Φορέων της περιοχής παρουσιάζει ένα

ξεχωριστό πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Ένα γιορτινό ξεφάντωμα,  όπου μικροί και μεγάλοι φο-

ρούν το καλύτερο χαμόγελό τους και αφήνουν πίσω τις

έννοιες της καθημερινότητας.  

Κυριακή των Αποκρεω 22 Φεβρουαρίου, 

Ενα διασκεδαστικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους

όπου γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να  περά-

σουν όμορφες αποκριάτικες στιγμές.     

15.30 – ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ με Karaoke, Ζογκλέρ, Ξυλο-

πόδαρους. Καρναβαλιστές ψυχαγωγούν τα παιδιά. Πολύ

μουσική και χορός. Εργαστήρια μάσκας και καπέλων, face

painting. Κυνήγι Θησαυρού.

(Γηπέδου Μπάσκετ- Πλατεία Μακεδονίας)

18.00 – Αυτοσχέδια Παρέλαση «Γύρος της πλατείας» με

τη συμμέτοχη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου

Γέρακα και τους Τοπικούς Φορείς (Πλ. Μακεδονίας)

18.30 – FUEGO DE CUBA – Latin Συγκρότημα

Λάτιν ρυθμοί και χορός (Πλ. Μακεδονίας)

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ, 12.00
ΚΟΥΛΟΥΜΑ: Παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια με την

Ορχήστρα  “DELAPARO”, Χορός, λαγάνες, ελιές, χαλβάς,

φασολάδα και κρασί για όλους. 

Φουσκωτά Παιχνίδια. (Παρκινγκ – Κολυμβητηρίου)

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

H πραγματική ζωή

είναι αλλού…

“Για κοίτα, η Ευρώπη… Εμείς είμαστε εδώ
δίπλα σ’αυτά τα αστέρια, και πριν από ένα
μήνα ήμασταν εκεί όπου τελειώνει ο χάρ-
της….»

Κάπως έτσι ξεκίνησε η παράσταση που μας καθή-

λωσε στο θέατρο της Άνοιξης, χωμένο μέσα στα μι-

κρά στενά του Κεραμικού, δίπλα στο Καμπαρέ

Voltaire.

Ρουμάνα η συγγραφέας, η Gianina Garbunariu,

ήταν ακόμα παιδί όταν ο Τσαουσέσκου δολοφονή-

θηκε. Θεωρεί ότι η πτώση του κομμουνισμού είναι

σαν ένα ορυχείο προς εξερεύνηση, πλούσιο σε

ιστορίες που δεν πρέπει να φωλιάζουν μόνο μέσα

στα βιβλία. 

Μια τέτοια ιστορία λοιπόν βασίστηκε πάνω στην δυ-

νατή υποκριτική ικανότητα τριών ηθοποιών, τους

ήρωες του «Κεμπάπ» που δεν είχαν αντιστάσεις

στην ωμότητα, στα όνειρα, στον πόνο.

«Σπίτι; Εδώ δεν είμαι σπίτι, αλλά πάλι ούτε σπίτι
νιώθω σαν το σπίτι μου. Γιατί στο σπίτι είναι χειρό-
τερα απ’οπουδήποτε αλλού δεν είναι σπίτι. Ποτέ ξα-
νά πίσω στο σπίτι.»

Οι τρεις ήρωες, δυο άντρες και μια γυναίκα, έχουν

δημιουργήσει έναν σκοτεινό μικρόκοσμο με κοινά

χαρακτηριστικά και ελπίδες. Στόχος η επιβίωση με

καλύτερες συνθήκες ζωής, με περισσότερο χρήμα

ανεξαρτήτως κόστους.

Στο μικρό και ζεστό αυτό θέατρο η νέα ρουμάνα

συγγραφέας ταράζει τα νερά της θεατρικής λογο-

τεχνίας.  

Αξίζει να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Η

παράσταση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Θέατρο της Άνοιξης, Γερμανικού 20, Μεταξουργείο,

τηλ. 2105238870

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
«ΣΤΟ ΜΠΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ»
Από ΤΡΙΤΗ 3-3-2009 και κάθε Δευτέρα & Τρίτη 10 μ.μ.

«ΜΑΓΙΑΚΟΦΣΚΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ»

Oι «Ανήσυχοι θεατρίνοι» προτείνουν μια μουσικοχορευ-
τική παράσταση βασισμένη σε ποιήματα του Βλαντιμίρ
Μαγιακόφσκι και στα ερωτικά του γράμματα προς την Λί-
λιαν Μπρικ. Σε ατμόσφαιρα καμπαρέ, στην οποία μας
οδήγησε ο ίδιος ο ποιητής μέσα από την έντονη προσω-
πικότητά του και την εποχή στην οποία έζησε, ταξιδεύ-
ουμε στα μέρη που ο ίδιος ταξίδεψε και ζούμε ένα κομ-

μάτι αυτού του θυελλώδους έρωτα...

Εισιτήριο: 16 € με ένα ποτό

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ

website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Τρεις εκδηλώσεις ετοιμάζει ο Δήμος Κερατέας με τον Πολι-

τιστικό του Οργανισμό και τους φορείς του Δήμου το τελευ-

ταίο διήμερο της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στην μεγάλη αίθουσα των Κα-

τασκηνώσεων στον Διόνυσο οργανώνει ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ

ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ για μικρούς και μεγάλους με το Latin Ελλη-

νοκουβανέζικο συγκρότημα Hermanos de la Salsa από τις 5

μ.μ. έως 8μ.μ. 

Συμμετέχουν οι Σύλλογοι Γονέων των Σχολείων της Κερα-

τέας. Λεωφορεία θα ξεκινήσουν από το Δημοτικό Parking

στις 4:45 και 5:15 το απόγευμα.

Την Κυριακή 1 Μαρτίου το γλέντι αρχίζει από τις 3μ.μ. όπου

καρναβαλιστές, μασκαράδες από συλλόγους, σχολεία κ.λ.π.

θα γυρίζουν χορεύοντας και τραγουδώντας στις γειτονιές

της πόλης και στις 4μ.μ. θα αρχίσει το Αποκριάτικο γλέντι

στην Κεντρική πλατεία Κερατέας με ορχήστρα δημοτικής

και λαϊκής μουσικής.

Την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου από τις 11 το πρωί ο Δήμος

καλεί όλους και όλες (που αλλού;) στο Οβριόκαστρο για να

γιορτάσουν τα Κούλουμα με χαρταετούς και παραδοσιακή

φασολάδα. Μαζί θα είναι και η ορχήστρα δημοτικής μουσι-

κής “Τα Καγκέλια”. Τα Κούλουμα στο Οβριόκαστρο οργανώ-

νονται φέτος για 3η συνεχή χρονιά ύστερα από την επιτυχία

με την μεγάλη προσέλευση του κόσμου 2007 και 2008.

Καθαρή Δευτέρα στη ΒΟΥΛΑ

Καθαρή Δευτέρα οργανώνει και φέτος ο Εξωραϊ-

στικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας στην πλατεία

του Πανοράματος με ζεστή φασολάδα και άφθονο

κρασί. Και βέβαια μουσική...

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Φεβρουαρίου, Ο Δήμος Γλυφάδας, το Πνευ-

ματικό Κέντρο και η  Ενωση Συλλόγων Γονέων Γλυφά-

δας οργανώνουν στο Κλειστό Γυμανστήριο του 1ου Γυ-

μνασίου  την Κυριακή 22/2, ώρες 11 με 2μ.μ. για μαθητές

δημοτικών σχολείων. 

Τραγουδούν Ευριδίκη & Δ. Κοργιαλάς.
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Αλλη μια - επεισοδιακή  θα λέγαμε - συνεδρίαση εξελίχθηκε την περασμέ-

νη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βούλας.

Τα θέματα είχαν αρκετό ενδιαφέρον αφού αφορούσαν κυκλοφοριακές ρυθμί-

σεις στις συνοικίες Πολιτεία και Ευρυάλη, αλλά και ελεγχόμενη στάθμευση,

που θα αρχίσει να εφαρμόζεται μέσα στο μήνα, με χρονοχρέωση.

Το ακροατήριο βέβαια χλωμό έως ανύπαρκτο.

Ζουμερές όμως και οι προ ημερησίας ερωτήσεις προς το προεδρείο από

την μειοψηφίες: Οδός Σολωμού, Γυμνάσιο Κόνιαρη, Κτηματολόγιο και...

Η οδός Σολωμού και το ...Τ.ΕΘ.Α. – Η “επιστολή” και η Παράσταση
– η ιστορία διδάσκει –

Ο Αγγελος Αποστολάτος ανακοινώνει στη συνε-

δρίαση ότι μόλις επέστρεψε από μια εκδήλωση, που

ήταν προσκαλεσμένος, και είχε την ευκαιρία να συ-

ναντηθεί με κυβερνητικά στελέχη και άλλους παρά-

γοντες. Μεταξύ άλλων συζήτησε με τον Πρόεδρο

της ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου) και ανα-

φέρθηκαν στην εκκρεμότητα του οικοπέδου της

οδού Σολωμού... Απευθύνεται λοιπόν στο Δήμαρχο,

με όλη την ευγένεια και υπερβολική, θα λέγαμε, δι-

πλωματικότητα.

Αποστολάτος: Θέλω να παρακαλέσω τον κ. Δήμαρ-
χο αφενός να με ενημερώσει - αν θέλει - και μου κά-
νει την τιμή να τον συνοδεύσω ή να μου δώσει τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο οικονομικών να κλείσω το ρα-
ντεβού εγώ με τον πρόεδρο, μήπως μπορέσουμε να
ξεκαθαρίσουμε το θέμα της παραχώρησης του οικο-
πέδου.

Μάντεσης: Ο κύριος πρόεδρος της ΚΕΔ, δεν ξέρω
αν έχει αλλάξει, επί ημερών υπουργίας κ. Δούκα,

έχουμε κάνει μια επιστολή που ζητάμε να μας παρα-
χωρηθεί κατά χρήση ο χώρος και εν συνεχεία όταν
είναι έτοιμος να τον αγοράσουμε κιόλας, εφόσον
χρειαστεί.

Ας ενημερωθεί από το αρχείο του· κ. Αποστολάτε,
να πάτε μόνος σας. Δεν χρειάζεται να πάω εγώ μα-
ζί, θα του πείτε να σας βρει στοιχεία ή να σας δώσω
εγώ αντίγραφο και να μας δώσει απάντηση που μας
χρωστάει εδώ και δυόμισυ χρόνια.

Διδακτικό (ελπίζουμε) Σχόλιο

«...έχουμε κάνει μια επιστολή{...} θα του πείτε να σας

βρει το αντίστοιχο στοιχείο [...και να μας δώσει απά-

ντηση που μας χρωστάει]»

Μ’ αυτήν τη νοοτροπία “της επιστολής” και την υπερο-

ψία που χαρακτηρίζει το Δήμαρχο - χωρίς αυτό να ση-

μαίνει ότι τον Δημοτικό άρχοντα πρέπει να τον χαρα-

κτηρίζει πνεύμα υποτέλειας ή ηττοπάθειας -, το οικό-

πεδο του ΤΕΘΑ (Ταμείο Εθνικής Αμυνας) στο οποίο

ανεγέρθηκαν προ 25ετίας το Β’ Δημοτικό Σχολείο

Βούλας, το Νηπιαγωγείο και πρόσφατα ο Βρεφονη-

πιακός σταθμός, θα “φιλοξενούσε” τρεις πολυκατοι-

κίες για τις οικογένειες των αξιωματικών της σχολής

Ευελπίδων! Εξηγούμαι γιατί (για να θυμηθούν οι παλι-

οί και να πληροφορηθούν σωστά οι νέοι):

Το 1982 ο τότε Πρόεδρος, της Κοινότητας ακόμη Βού-

λας, Ι. Κιούκης απέστειλε “επιστολή” στον Υφυπουργό

Εθν. Αμυνας Γ. Πέτσο, με την οποία τον παρακαλούσε

να παραχωρήσει το ΤΕΘΑ το οικόπεδό του 11,5 στρεμ-

μάτων στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για να

στεγαστεί το Β’ Δημοτικό  Σχολείο (Αίτημα που χρονο-

λογείτο από το 1975 και διεκδικούσαν πιεστικά και συ-

ντονισμένα οι μαζικοί φορείς της Βούλας με εκλεγμένο

διασυλλογικό όργανο, από το 1979 - έτος παιδιού).

Ο Υφυπουργός, όπως και ο προκάτοχός του Υπουργός

Γ. Αβέρωφ, απάντησε αρνητικά· και ο Κοινοτάρχης

υπέκυψε στη... μοίρα του! Σε ερώτησή μου (ο γράφων

Κώστας Βενετσάνος) - ως πρόεδρος του Διασυλλογι-

κού οργάνου, τότε - ο Κοινοτάρχης μου απάντησε: “Ξέ-

χνα το το ΤΕΘΑ, Κώστα, πέθανε”! και μου επέδειξε την

αρνητική επιστολή. Την μεθεπομένη, Επιτροπή των

Συλλόγων (Βενετσάνος, Μαυρίδης, Αμπαζά) έγινε δε-

κτή από τον Υπουργό Παιδείας (Λ. Βερυβάκη) και εντός

εβδομάδος η επιτροπή (Βενετσάνος, Ράπτης, Παπαγε-

ωργίου, Χαρτοκάλλης) συναντήθηκε με τον Υφυπουργό

Γ. Πέτσο.

Διάλογος:

Γ. Πέτσος: «Γιατί μ’ αφήσατε και υπέγραψα; Γιατί δεν μ’
ενημερώσατε...».
Δ. Ράπτης: «Μα, κ. Υπουργέ, σας είχε στείλει σχετική
επιστολή ο Πρόεδρος της Κοινότητας...»
Πέτσος: “Ποια επιστολή, ποια επιστολή, είδα εγώ κα-
μιά επιστολή;”
Καταλάβατε, για να μαθαίνετε, αν δεν ξέρετε; “Είδε” ο

Υφυπουργός καμιά “επιστολή”; Του πάει ο διευθυντής

του το φάκελλο “προς υπογραφή” με έγγραφα που

έχουν συντάξει οι υπηρεσίες του κατά το δοκούν και

στην καλύτερη περίπτωση, κατά το συμφέρον ή το τυ-

πικό της υπηρεσίας και ο Υπουργός υπογράφει!... Αυτή

είναι η τύχη των “επιστολών” και συνηθέστατα, ακόμη

και των ερωτήσεων των βουλευτών.

“Δυο τουφεκιές, για την τιμή των όπλων!”. Αδιαφορία,

άγνοια και ανικανότητα των αιτούντων. Γι’ αυτό αρα-

χνιάζουν τα αιτήματα. 

Εμείς όμως τί κάναμε; Μαζί με τα έγγραφα, πρέπει να

υπάρχουν κι αυτά, κινητοποιούσαμε τον κόσμο, προ-

βάλλαμε το πρόβλημα, κάναμε επίμονο και μεθοδικό

αγώνα και προτείναμε συγκεκριμένη λύση (Να καλύψει

τις ανάγκες του το Υπουργείο, για τη στέγαση των

Αξιωματικών σε έκταση του Υπουργείου Γεωργίας, δί-

πλα στη Σχολή Ευελπίδων).

Ο Πέτσος, με έρεισμα την πρόταση - υπόμνημα, χάρτη

- άλλαξε την αγκύλωση του Υπουργείου του, σταμάτη-

σε την ανέγερση των πολυκατοικιών (είχε καταθέσει

ήδη τις μελέτες στην Πολεοδομία) και προώθησε το αί-

τημά μας, το οποιο ολοκλήρωσε ο διάδοχος του Παυσ.

Ζακολίκος. Δεν μπαίνω σε άλλες λεπτομέρειες αγωνι-

στικής μεθοδολογίας. Παραμένω στην “επιστολή” που

έφερε το “πέθανε το ΤΕΘΑ”, η παραλία, το Γηροκομείο,

το Οικόπεδο Κόνιαρη για το 3ο Γυμνάσιο και πάει λέ-

γοντας.

Ενώ η δραστήρια παράσταση, η κινητοποίηση, και η με-

θοδική αγωνιστικότητα έφερε τα σχολεία... “επί Πρω-

θυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και Υπουργού Παιδεί-

ας Αντώνη Τρίτση”. Α, και επί Δημαρχείας Ι. Κιούκη!

Ο Λευτ. Βερυβάκης, ο Γ. Πέτσος, ο Παυσ. Ζακολίκος ο

Κ. Βενετσάνος μένουν εκτός... μαρμάρινης πλάκας. με

τον καιρό δε, και εκτός αναγνώρισης και μνήμης.

Το έργο όμως έγινε!

Αυτό μας ενδιαφέρει κι αδιαφορούμε για τις θρασείς

προσπάθειες καπηλείας. 

Το έργο, και ελπίζουμε και το παράδειγμα. Γι’ αυτό σχο-

λίασα.

Κώστας Βενετσάνος

Το παλιό νεκροταφείο δεν δηλώθηκε
Ο Πέτρος Θανόπουλος στα προ ημερησίας, ενημέρωσε το Προεδρείο ότι το Παλιό Νε-

κροταφείο δεν έχει δηλωθεί από το Δήμο στο Κτηματολόγιο ως περιουσιακό του στοι-

χείο.

Προφανώς διέφυγε της προ-

σοχής του Δήμου και δεν το

δήλωσε, επεσήμανε.

Επίσης η έκταση Κόνιαρη.

Ζήτησε δεν ν’ αποτυπωθεί από

τοπογράφου του Δήμου η

πραγματική έκταση, όχι το ρέ-

μα και να γίνει καθημερινή πίε-

ση στον ΟΣΚ για το 3ο Γυμνά-

σιο - Λύκειο.

Ο Δήμαρχος Βούλας καθυστερημένα, όρισε τους νέους Αντιδημάρχους όπως

παρακάτω:

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, παραμένει. 

Νικόλαος Ψαλλίδας Αντιδήμαρχος Κοινωνικών υπηρεσιών

Δημοσθένης Βαμβασάκης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και 

Ευθύμιος Ρουσσάκης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού

Κράτησε ο Δήμαρχος στην δική του αρμοδιότητα την Πολεοδομία. Παραμένει

ερωτηματικό αν δεν ήταν ικανοποιημένος από τα καθήκοντα του προηγουμέ-

νου Αντιδημάρχου Δ. Κιούκη ή σηματοδοτεί κάτι νέο.

Νέοι Αντιδήμαρχοι στη Βούλα 
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Σ τ ι γ μ έ ς  α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ο ύ λ α ς

Ο Α. Αποστολάτος ζήτησε ανα-

βολή γιατί δεν έχουν ενημερω-

θεί, αφού δεν τους δόθηκαν

σχέδια και γιατί τέτοια θέματα

δεν μπορούν να έρχονται απο-

σπασματικά.

Αυτοσχεδιασμοί δεν χωράνε

στην κυκλοφοριακή μελέτη,

επέμεινε ο Αποστολάτος.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη αναφέρ-

θηκε στο «περίφημο GΕS»,

όπως είπε για το οποίο ο Δήμος

έχει πληρώσει σεβαστό χρημα-

τικό ποσό και το έχει πολυδια-

φημίσει άλλωστε. Είπε λοιπόν

η Τσιριγώτη ότι θα μπορούσαν

να το έχουν φέρει στο Δημοτι-

κό Συμβούλιο και να το προβά-

λουν ούτως ώστε να γνωρίζουν

οι σύμβουλοι για τι πράγμα μι-

λάνε και να μην κάνουν «ασκή-

σεις επί χάρτου». Ένα από τα

πλεονεκτήματα του GES είναι

να το χρησιμοποιούμε σε τέτοι-

ες στιγμές και δεν το έχουμε.

Ο Ι. Δημητριάδης (αρχιτέκτων

– συγκοινωνιολόγος) αναφέρ-

θηκε σε διεθνείς πρακτικές για

τέτοιες περιπτώσεις, όπου

όταν συζητιέται ένα τέτοιο θέ-

μα υπάρχει πάντα ένας εισηγη-

τής που το παρουσιάζει και

ενημερώνει.

Μίλησε για παράλληλους δρό-

μους που βρίσκονται στην ίδια

κατεύθυνση και δυσκολεύουν

την κυκλοφορία.

Ο μελετητής Νικολαϊδης ενη-

μέρωσε σε χοντρές γραμμές

για την αναθεώρηση της κυ-

κλοφοριακής μελέτης στην Πο-

λιτεία Οι βασικοί λόγοι των μο-

νοδρομήσεων είναι να αποφύ-

γουμε το παρκάρισμα στα πε-

ζοδρόμια, γιατί επειδή δεν

υπάρχει αρκετός χώρος για τα

διασταυρούμενα οχήματα,

παρκάρουν στα πεζοδρόμια και

αφ’ ετέρου για να αποφύγουμε

μικροατυχήματα στις διασταυ-

ρώσεις, ενημέρωσε ο μελετη-

τής. 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος έκα-

νε τις δικές του προτάσεις για

ορισμένους δρόμους (Κονδύ-

λη, Ναυσικάς, Ποσειδώνος),

για την πολιτική απόφαση,

όπως την είπε.

Τέλος αποφασίστηκε η αναβο-

λή του θέματος.

Αναθεώρηση κυκλοφοριακής

μελέτης στην Πολιτεία

Προμήθεια Ελεγχόμενης

στάθμευσης

Το 8ο θέμα αφορούσε «Προμήθειες ελεγχόμε-

νης στάθμευσης».

Το 9ο Εγκριση Μελέτης Εφαρμογής ελεγχό-

μενης στάθμευσης. Μερική τροποποίηση ορι-

στικής μελέτης.

Ξεκινάει ήδη η διαγράμμιση για την ελεγχό-

μενη στάθμευση, ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος

και έχουμε ήδη προμηθευθεί τα σήματα.

Αποστολάτος: Πέστε μου κάτι κύριε Πρόεδρε.
Το 9 θα αναβληθεί;
Πρόεδρος: Όχι
Αποστολάτος: Και κάνετε διαγραμμίσεις και
τοποθετήσεις πριν καν εγκριθεί η μελέτη;
Κωνσταντέλλος: Γιατί πάτε στο 9ο;
Αποστολάτος: Παρακαλώ, θέλω μία διευκρίνι-
ση. Δεν είναι δυνατόν να κάνετε διαγραμμί-
σεις και τοποθετήσεις χωρίς να έχει εγκριθεί
η μελέτη. Θέλω μία απάντηση.
Κωνσταντέλλος: Είμαστε σε άλλο θέμα, όταν
πάμε στο κανονικό θέμα θα πάρετε την απά-
ντηση.
Αποστολάτος: Κύριε Πρόεδρε, επειδή διαφω-
νώ με τη συμπεριφορά του κ. Κωνσταντέλλου,
ο συνδυασμός μου αποχωρεί.
Κομφούζιο στην αίθουσα, ο συνδυασμός του

Αποστολάτου αποχωρεί καταγγέλοντας τη

διαδικασία. 

Η Τσιριγώτη καταγγέλλει ότι η εισήγηση για

την τροποποίηση δεν είχε έρθει στα χέρια

τους, αλλά ούτε στο γραφείο του προέδρου

που την αναζήτησαν μέχρι αργά το μεσημέρι

της Δευτέρας που συνεδρίαζαν. Και αποχώρη-

σε λέγοντας ότι: «θεωρώ ότι είναι απαράδε-
κτος εμπαιγμός να θέλετε να την ψηφίσω κιό-
λας».
Την απουσία των σχεδίων της τροποποίησης

επιβεβαίωσε και ο Πέτρος Θανόπουλος και

πρότεινε επίσης την αναβολή του θέματος

προκειμένου να μελετήσουν τα σχέδια.

Θανόπουλος: Κύριε Κωνσταντέλλο, αν δεν
έχει βγει το 9ο θέμα δεν μπορεί να προχωρή-
σει το 8ο.
Κωνσταντέλλος: Είναι ανεξάρτητα τελείως το
8ο με το 9ο!

Η απόφαση ψηφίστηκε μόνο από την πλειο-

ψηφία, αφού οι δύο παρατάξεις αποχώρησαν

και οι Θανόπουλος, Σκουμπούρης, ψήφισαν

λευκό. 

Tροποποίηση Ελεγχόμενης 

στάθμευσης
Ο Αντιδήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος ξεκίνησε

αιτιολογώντας την απουσία των σχεδίων.

«Πρώτα πρώτα να ξεκινήσω, αναλαμβάνοντας
πλήρως την ευθύνη προσωπικά για την καθυ-
στέρηση του να είναι ο φάκελος πλήρης στο
σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Οι λόγοι ήταν
τεχνικοί. Τα σχέδια πήγαν στις 4 ώρα να φω-

τοτυπηθούν και γι’ αυτό δεν ήταν στη θέση
τους».

Μελέτες μόνο επί χάρτου!
Στη μελέτη της ελεγχόμενης στάθμευσης –

καθ’ ομολογία του Γρ. Κωνσταντέλλου - δεν

είχαν αποτυπωθεί οι κάδοι, οι ράμπες εισό-

δου  και τα δέντρα με αποτέλεσμα να μη μπο-

ρεί να εφαρμοστεί. Ετσι έγινε μερική τροπο-

ποίηση, την οποία όμως δεν έδωσαν στους

συμβούλους αποτυπωμένη για να γνωρίσουν

τι θα ψηφίσουν.

Εχουν φύγει από τη μελέτη 27 θέσεις στάθ-

μευσης από τη μελέτη και μπήκαν 22 άλλες

επιμηκύνοντάς την από τη Μικράς Ασίας και

τη Ναυσικάς έως την Ποσειδώνος. Αυτές εί-

ναι και οι αλλαγές που έγιναν στο σχέδιο. 

Ο μελετητής ενημερώνει το σώμα ότι δεν έχει

γίνει μελέτη για την ελεγχόμενη στάθμευση,

αλλά μία προμελέτη!

Ο Δ. Δαβάκης ψήφισε λευκό επισημαίνοντας:
«βλέπω ότι ο σχεδιασμός είναι πλημμελής.
Και έρχεται το Δ.Σ. να διορθώσει τα λάθη του
μελετητή. Πρέπει να ψηφίσουμε την αναβο-
λή».
Λείπουν στοιχεία για να ψηφίσουμε το θέμα.
Αναβάλλετέ την, τόνισε ο Γιάννης Σκουμπού-

ρης.

Η τροποποίηση της ελεγχόμενης στάθμευσης

ψηφίστηκε μόνο από την πλειοψηφία.

Αννα Μπουζιάνη

Η οδός Παπανδρέου (Κάτω Βούλα) παραμένει ως έχει

Στην  οδό Παπανδρέου έχουν τοποθετηθεί σημάν-

σεις σκεπασμένες που αλλάζουν τη ροή του δρό-

μου από την παραλία προς τα πάνω. Οι καταστημα-

τάρχες της οδού, που είναι πολλοί, αντέδρασαν

γιατί μια τέτοια ρύθμιση δεν εξυπηρετεί. 

Το ίδιο πιστεύει και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κά-

τω Βούλας, γιατί η οδός είναι μικρή και εξυπηρετεί

καθαρά τοπικά.

Απ’ ότι γνωρίζουμε οι καταστηματάρχες απέστει-

λαν και σχετικό έγγραφο προς τη Δημοτική Αρχή.

Ετσι, στη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος εισηγήθηκε να

παραμείνει η οδός Παπανδρέου με την μέχρι σήμε-

ρα κατεύθυνσή της, προς τη θάλασσα και η παράλ-

ληλή της Αιγέως που βγαίνει στο Αστυνομικό Τμή-

μα επίσης, γιατί διευκολύνει το Αστυνομικό Τμήμα.

Το τμήμα της Δημοκρατίας από τη Βασ. Παύλου μέ-

χρι την πλατεία θα είναι διπλής κατεύθυνσης για να

διευκολύνεται η κυκλοφορία.

Ο Αγγελος Αποστολάτος επανήλθε με το αίτημα

της αναβολής για τον ίδιο λόγο που επικαλέστηκε

και στο προηγούμενο θέμα, και γιατί υπάρχουν κι

άλλες προτάσεις παρέμβασης, πράγμα που απέρρι-

ψε ο Δήμαρχος ασυζητητί.

Η αντιπρόεδρος του Εξωρ. Συλλόγου Α. Βενετσά-

νου μιλώντας, συμφώνησε με τη συγκεκριμένη

πρόταση, αλλά αναφέρθηκε σε κάποιες άλλες απο-

φάσεις που παραμένουν στα χαρτιά χρόνια, Το τρί-

γωνο της οδού Καραϊσκάκη – Παπάγου που καθη-

μερινά κινδυνεύουν οδηγοί και πεζοί, η αριστερή

στροφή στο φανάρι της οδού Σωκράτους στη συμ-

βολή της με τη Λεωφ. Βουλιαγμένης. «Εχουμε
αφήσει την περιοχή της Κάτω Βούλας ακάλυπτη,
έχει συμφορηθεί απελπιστικά και είναι τραγική η
κατάσταση. Θα θρηνήσουμε θύματα αν δεν αντιμε-
τωπιστεί το πρόβλημα». Ζήτησε δε  μία απάντηση,

αλλά ο Δήμαρχος αρνήθηκε να δώσει.

Μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης επί χάρτου

Μια καθημερινή 
εικόνα στο φανάρι
της Πρ. Πέτρου 
στη συμβολή της
με τη  Λεωφόρο
Βουλιαγμένης. Τα
αυτοκίνητα που
περιμένουν να
ανοίξει το φανάρι,
έχουν φτάσει στη
διασταύρωση της
Ράλλη!

Ο Γιάννης Δημητριάδης εξηγεί, ενώ δίπλα του είναι ο μελετητής Νι-
κολαΐδης.
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Her gesture, motion and her smiles,
her wit, her voice, my heart beguiles

(οι χειρονομίες της η κίνησή της το χαμόγελό της 
και η φωνή της σαγηνεύουν την καρδιά μου) 

τραγούδι από άγνωστο Ελισαβετιανό συνθέτη

Αυτή την εβδομάδα χαρήκαμε όλοι. Πρώτα χαμογέλασαν τα μα-

γαζιά με τα λουλούδια, μετά εμείς οι άνδρες που με ένα τρυφε-

ρό - ύπουλο αλλά όχι δαπανηρό - τρόπο, εκφράσαμε την αιώνια

πίστη στην γυναίκα - σύντροφο της ζωής μας ή και μιας εφήμε-

ρης χρονικής  περιόδου.

Λέγεται ότι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στη γυναίκα, η ομορφιά

σχετίζεται με την ηλικιακή ταύτιση· αυτό είναι ένα λάθος. Η ομορ-

φιά δεν είναι μόνο ηλικιακή ούτε μόνο εξωτερική. Και η γυναίκα,

σε κάθε περίοδο της ζωής της σε μιά ολοκληρωμένη σύνθεση, πα-

ρουσιάζει την ιδιαίτερη εκείνη προσωπικότητα που σαγηνεύει. Φυ-

σικό βέβαια είναι να θαυμάζεται η νέα ηλικία. Τουλάχιστον από μα-

κριά είναι εντυπωσιακή. Η χάρη όμως είναι έμφυτη και δεν έχει

ηλικιακό περιορισμό. Είναι σαν το ανδρικό βλέμμα, το διαπεραστι-

κό που και αυτό είναι έμφυτο και αυτό δεν έχει ηλικία.

Θυμάμαι το γιό  μου όταν σε ηλικία τεσσάρων – πέντε χρόνων

βρεθήκαμε οικογενειακώς σε ένα κατάστημα  με γυναικεία ενδύ-

ματα. Η γυναίκα μου, διάλεγε και δοκίμαζε και εμείς χαζεύαμε. Η

πωλήτρια, μία καλοβαλμένη  κυρία που είχε περάσει τα πενήντα,

ένιωθε άβολα· το έβλεπες στο φέρσιμό της. 

«Μα τι σας συμβαίνει», την παρεκάλεσα . 

«Ο γιός σας» μου αντέτεινε.

«Τι,  το παιδί;»

«Να! Έχει ένα βλέμμα άνδρα. Πώς να το πω. Με φέρνει σε αμη-

χανία».

Το έμφυτο ανδρικό βλέμμα του παιδιού, διερευνούσε την ψυχή

της ώριμης κυρίας. Η κυρία που θα ήταν πολύ όμορφη στα νιάτα

της κολακεύτηκε. Μα από ποιόν; Από ένα αγόρι τεσσάρων ετών!! 

Η γυναικεία ομορφιά, είναι μία εικόνα σύνθετη που δεν ακτινο-

βολεί μόνο σε μια περίοδο ηλικιακή. Το βλέπω άλλωστε και στη

χάρη της άδολης και φιλάρεσκης χαριτωμένης ανιψιάς μου - ενά-

μισυ χρονών -  που κάνει καμώματα γυναίκας.

Γι΄ αυτή την ομορφιά, και γι΄αυτή τη γυναίκα είχαν ξηλωθεί τα

ράφια του  ψυγείου μου. Έπρεπε να στεγαστεί ένα  κόκκινο τρια-

ντάφυλλο με μακρύ κοτσάνι. Το είχε φυλάξει, ο αδιόρθωτος γιός

μου για τη βραδινή του έξοδο, σε περίοδο εξετάσεων μάλιστα.

(Έρως ανίκατε μάχαν εξετάσεων).

Στο χώρο αυτό, με έχετε μάθει για την αναφορά μου στους αρ-

χαίους.

Δεν τους

ξεχνώ και

σήμερα.

Τι λέγανε

άραγε οι

αρχαίοι

τότε για

τη γυναί-

κα; 

Μα βέβαια

και καλά

και κακά,

όπως συμ-

βαίνει και

θα συμ-

βαίνει συνήθως.

Η Σαπφώ, μιλούσε τρυφερά και ερωτικά για το γυναικείο φύλλο,

αλλά και για τον Αλκαίο* τον  ποιητή. Εν καιρώ θα γράψω και

γι΄αυτόν.

Εκτός από τη Σαπφώ με τους ύμνους τους γραμμένους για την

ομορφιά της γυναίκας, βρήκα και άλλους αρχαίους ποιητές και

λογίους, που έγραψαν, τόσα καλά αλλά και τόσα κακά που δεν

μπορείτε να φανταστείτε. Και χωρίς - κάθε άλλο - να είμαι μισο-

γύνης, μου άρεσε που τα διάβασα και σας τα μεταφέρω με πε-

ρισσή κακεντρέχεια.  Ησίοδος, Ευριπίδης, Μέναδρος, Σημωνίδης

αλλάζουν βιαστικά την σκυτάλη στις παντοειδείς κατηγορίες και

απαξιώσεις: «Φύτρο κακό είναι η γυναίκα στη ζωή /αλλα σαν ανα-

γκαίο κακό την εξαγοράζομε!» Μένανδρος. «Κανείς ποτέ δεν βρή-

κε αντίδοτο να μας φυλάει/από τις κακές γυναίκες. Την εξαγοράζουμε.

Τέτοιο βάσανο είναι οι γυναίκες!» Ευριιπίδης.

Και πάλι ο Ευριπίδης: «Πάντα οι γυναίκες στέκουν εμπόδιο στην

ευτυχία./των ανδρών, πάντα ζημιά  τους κάνουν».

Και ο Μενανδρος: «Τρία τα κακά:  Πυρ γυνή και θάλασσα». Να και

και ο Ησίοδος: «Και έτσι  ο Δίας έστειλε  στους άνδρες τις γυ-

ναίκες/σαν επιδημία, γεμάτες σχέδια ύπουλα. 

Απ’ αυτή - δηλαδή τη γυναίκα - κρατάει το ολέθριο γένος των γυ-

ναικών· οι αγέλες»

Ο Αντιφάνης: «Ποτέ μην εμπιστεύεσαι στη ζωή σου τη γυναίκα”. 

Και κλεινω με τον Αριστοφάνη: «Δεν υπάρχει στη γη χειρότερη

φάρα από τη γυναίκα». 

Έμεινα έκπληκτος από το μίσος και  τους λόγους χολής.

Σε αντίθεση με τη σκωπτική και απαξιωτική γνώμη της γυναίκας

που ανέφερα παραπάνω, το ανάστημα υπεράσπισης το σηκώ-

νουν οι άλλοι φιλόσοφοι τραγικοί.

Ο Αισχύλος στις Ικέτιδες, με ξεχωριστό σεβασμό στην προσωπικό-

τητα της γυναίκας και στα καταπιεσμένα δικαιώματά της συγκινείται. 

«Πώς αν γαμών ακούσαν/ άκοντος παρά/ αγνός γενοίτ’ αν»

δηλαδή «Και πώς μπορεί να μείνει αγνός/ ένας που θέλει να πά-

ρει με βία/ μια γυναίκα άθελά της».

Να και ένα μήνυμα ελευθερίας πάλι από τις Ικέτιδες.

«Ποτέ μη γονατίσω/ στο ζόρι αρσενικού/ φευγάλα δίχως σύνορα/

στων άστρων την πλεκτάνη/ παρά στου γάμου τα δεσμά”.

Στην «Ηλέκτρα» ο Σοφοκλής δίνει στην γυναίκα το πρέπον

ηθικό ανάστημα.

«Δεν λαχταρώ να ζω με τέτοιους νόμους».

Αλλά και εξυψώνεται σε αντρική υπευθυνότητα των πράξε-

ών της «ο πατέρας πέθανε από μένα, το παίρνω πάνω μου
το φταίξιμο, δεν το αρνιέμαι».

Με τη φωνή ομολογίας της Κλυταιμνήστρας.

Αυτή τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου να δώσετε το τριαντάφυλλο,

αλλά να το δώσετε στη γυναίκα που ξέρει να αγαπά και που ξέ-

ρει να κρατά την αξιοπρέπειά της σε έναν αγώνα ζωής.

Δώστε στην αγωνίστρια της ζωής.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––
* Ο Αλκαίος είχε γεννηθεί το 630 π.Χ. στη Λέσβο. Είχε συμμετο-

χή σε πολιτικούς αγώνες και πρωταγωνιστούσε στα κοινά.

Μια ημέρα του 

Αγίου Βαλεντίνου

21 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια
Ημέρα της Μητρικής Γλώσσας

Τα μήλα της Εριδος: Μη σπεύσετε

να με διορθώσετε! Γνωρίζω καλά

ότι ένα ήταν το μήλο της Έριδος,

δηλαδή της θεάς όλων των κακών

(Πόνου – Λοιμού – Λήθης – Συμφο-

ράς). Γνωρίζετε, όμως, ότι από τους

σπόρους του γέμισε η Ελλάδα από

μηλιές και τα μήλα αυτά του τύπου

διανέμονται παντού δωρεάν; Βλέ-

πετε, ο μηλοφάγος (προβατοφά-

γος) λύκος δεν τρώει αυτά το μήλα,

αλλά τα τετράποδα!

Δεν γνωρίζω αν και σεις το παρατη-

ρήσατε, αλλά έχω προσέξει πως ο

Έλληνας μονίμως φιλονικεί στις ου-

ρές, ερίζει με τους συναδέλφους

του, συμπλέκεται με τους γείτονες,

λογομαχεί με τους συνεπιβάτες

του, μαλώνει με τους πεζούς, δια-

πληκτίζεται με τους οδηγούς… 

Η λογομαχία, η φιλονικία, η έρις, αν

προτιμάτε, έχει μεταφερθεί ακόμα

και στα αγέννητα δίδυμα που, παρά

τη συμπλήρωση εννιαμήνου στην

κοιλιά της μάνας τους, αρνούνται

να εξέλθουν, αφού κανένα δεν δέ-

χεται να γεννηθεί δεύτερο και ο

μαιευτήρας αναγκάζεται να τα

«εξολκεύσει» με καισαρική!

Ποιος όμως φανταζόταν ότι ο τσα-

κωμός θα επεκτείνονταν μέχρι και

στα γράμματα του αλφαβήτου; Σα

να μην έφτανε η φαγωμάρα ανάμε-

σα στα η_ι_υ_ει_οι_υι, τώρα σφά-

ζονται το αι με το ε. Προ ημερών

έγραψα για το χαμό ανάμεσα στο

Βατοπαίδιο και το Βατοπέδιο. 

Τώρα απολαύστε το σκοτωμό ανά-

μεσα στην Ορθοπαιδική και την Ορ-

θοπεδική! Διακεκριμένοι χειρουργοί

(δε λέω χειρούργοι γιατί μοιάζει με

το κακούργοι – πανούργοι – μούρ-

γοι) ξιφουλκούν και το αίμα ρέει

άφθονο ανάμεσα στο αι και στο ε. 

Τελικά η ορθοπαι(ε)δία /

ορθοπαι(ε)δική – που είναι κλάδος

της χειρουργικής – πρέπει  να γρά-

φεται με αι ή με ε; Αν ζούσε ο πα-

τέρας της Nicolas Andry, θα τον ρω-

τούσα:

Γιατρέ, το πρώτο συνθετικό, δηλα-

δή ortho, το καταλαβαίνω. Το

paedics από πού το βγάλατε; 

Αν μου έλεγε ότι το βγάζει από το

πεδώ (σημαίνει συγκρατώ δια πέ-

δης ή με μηχανήματα ευθύνσεως),

θα έλεγα πως γράφεται με ε. (Θ’

αντιληφθείτε καλλίτερα, αν από το

πεδώ περάσετε στην πέδη και κυ-

ρίως στις χειροπέδες …όξ’ από

δω!…).

Αν έλεγε ότι το βγάζει από το παι-

δεία (εκτός από ανατροφή των παι-

διών σημαίνει περιποίηση δένδρων

στα αρχαία Ελληνικά – αυτή επιτυγ-

χάνεται με δέσιμο των δενδρυλ-

λίων σε πασσάλους) θα συμφωνού-

σα με το αι. 

Και τώρα που ο Andry δε ζει, τι κά-

νουμε;

Γράψτε το όπως θέλετε, αγαπητοί

ορθοπαι(ε)δικοί, αλλά μη συμπλέκε-

στε και μη διαπλέκεστε. Κάλλιο ν’

αερίζεστε, παρά να ερίζεστε!...

Θωμάς Θεολόγης

Ιστοριοδίφης/ συγγραφέας

Τα μήλα της Έριδος
“Διαφωνώ μ’ αυτά που λές, αλλά θ’ αγωνίζομαι
μέχρι θανάτου για να τα λες”

Βολταίρος

Αυτή είναι η απάντηση σε όσους “δημοκράτες” ανατρί-

χιασαν για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην

Κερατέα με τιτλο: «Πολυ-πολιτισμικότητα και κοινωνική
συνοχή» και τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου.

Και ανατρίχιασαν, γιατί μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο

βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. Μάκης Βορίδης. Ηταν κι άλλοι: Ο

νομαρχιακός σύμβουλος Πάρης Ευαγγελίου, ο ίδιος ο

Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού. Δεν ήταν όμως ο Θ. Πλεύ-

ρης, όπως λανθασμένα μας ενημέρωσαν με ηλεκτρονική

αλληλογραφία, καθώς επίσης ότι ο Σωτήρης Ιατρού,

όπως παραπλανητικά γράφτηκε (από ποιούς;) δεν είναι

μέλος του “Πατριωτικού Κύκλου”, όπως μας δήλωσε κα-

τηγορηματικά. Ως και την αφίσα παραποίησαν βγάζο-

ντας άλλες απ’ αυτές που έβγαλε ο Δήμος.

Σε σοβαρό τροχαίο, αλλά ευτυχώς με μικροτραυματι-

σμούς ενεπλάκη το ζεύγος Νανά και Λίλος Καραγιάν,

όταν τους χτύπησε όχημα που μπήκε στην οδό Πειραιώς

από κάθετη, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν πλαγιο-

μετωπικά με ανερχόμενο την οδό Πειραιώς Smart, να

κάνουν μια τρελή κούρσα χτυπώντας σε διάφορα αντι-

κείμενα και να σταματήσει το όχημά τους με κατεύθυν-

ση το Πανόραμα.

Η Νανά και ο Λίλος βγήκαν με μικροτραυματισμούς. Να

είναι καλά.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Καταθέτω σήμερα στην «Εβδόμη» μιά

πρόταση που η υλοποίησή της θα μπο-

ρούσε ν’ αλλάξει σταδιακά τη ζωή μας

και να βάλει σε άλλο δρόμο το μέλλον

του τόπου μας. Να γνωριστούμε, δηλα-

δή, μεταξύ μας όσοι αγαπάμε και πονά-

με αυτή την πατρίδα. Όσοι δεν δεχόμα-

στε να κάνουν κουμάντο οι τράπεζες

στο εσωτερικό της χώρας μας και τα

εξωτερικά της ζητήματα να τα κανονίζει

κατά τα συμφέροντά του ο κάθε εντολέ-

ας της όποιας κας Μπακογιάννη.

Ένα πανελλαδικό δίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

τοπικών εφημερίδων και ιστοσελίδων

είναι τ’ όνειρό μου. Ν’ ανταλλάσσουμε

απόψεις και προβληματισμούς. Να συζη-

τάμε τα προβλήματά μας και να ψάχνου-

με από κοινού για τις λύσεις τους. Να

οργανώνουμε αγώνες κι αντιστάσεις

έτσι που κανείς απολυμένος όπου Ελλά-

δος να νοιώθει την εγκατάλειψη, κανείς

αδικημένος από το κράτος και το νόμο

του όποιου ισχυροτέρου να νοιώθει ανί-

σχυρος και μόνος, κανείς Έλληνας να

νοιώθει ότι τρόπο δεν έχει ν’ ακουστεί η

φωνή του.

Με το σκεπτικό ότι ο αγώνας κι η αγωνία

του Κρητικού, του Μανιάτη, του Θρακιώ-

τη και του κάθε συμπατριώτη μας για τον

τόπο του, τη ζωή του και το μέλλον των

παιδιών του, είναι και δικός μας αγώνας

και τα παιδιά του είναι και δικά μας. Η

εγκατάλειψη που νοιώθει από την πολι-

τεία ο Έλληνας Πομάκος που δεκαετίες

τώρα έχει αφεθεί στα νύχια της τουρκι-

κής προπαγάνδας, συνιστά ντροπή για

όλους μας. Ας σταθούμε ενεργά κοντά

του εμείς, αφού δεν το πράττει το σκυ-

φτό κράτος μας.

Με την λογική ότι αυτός που κλέβει στο

χωράφι την σοδειά του αγρότη, δίνο-

ντάς του φραγκοδίφραγκα, είναι ο ίδιος

εχθρός της πατρίδας που πουλάει πανά-

κριβα σ’ εμένα τον ευτελισμένο ιδρώτα

τ’ αδερφού μου. Με την ελπίδα ότι να,

σε μιά μεριά της χώρας μου η Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση ανοίγει δρόμους πρωτοπο-

ρείας και γιατί να μην απαιτήσω κι εγώ

από τον δικό μου τον δήμαρχο να πράξει

το ίδιο.

Γιατί να μη μάθει ο κάθε δήμος της Ελ-

λάδας που αντιμετωπίζει την υποβάθμι-

ση της περιοχής του από τις χωματερές,

πόσο σθεναρό και αποτελεσματικό είναι

το «Όχι στους Χ.Υ.Τ.Α.» που πρόταξαν

οι κάτοικοι και η Δημοτική Αρχή της Κε-

ρατέας; Γιατί να μη μάθω κι εγώ πόσο

λαμπρά αποτελέσματα έχει να επιδείξει

ο Δήμος της Ελευσίνας-κι όχι μόνο-στον

τομέα της διαχείρισης των απορριμά-

των;

Γιατί δεν θα πρέπει να είναι και δικό μου

το πρόβλημα των κατοίκων της Πάτρας

από την ανεργία και την αθρόα λαθρο-

μετανάστευση, αφού σε διάφορους βαθ-

μούς, είναι ήδη ή τείνει να γίνει και δικό

μου πρόβλημα;

Γιατί να μη μάθω τ’ όνομα και το έργο

του λεβέντη δάσκαλου της επαρχίας,

που ακόμα κρατάει Θερμοπύλες και με-

ταλαμπαδεύει Ελλάδα στους μαθητές

του; Για ν’ απαιτήσω έτσι από τον δά-

σκαλο του δικού μου παιδιού να σταθεί

στο ίδιο ύψος. Γιατί να βολευτούμε με

κάτι λιγότερο από μιά δασκάλα για τα

παιδιά μας σαν την Χαρά Νικοπούλου;

Είναι πολλά τα οφέλη μιάς τέτοιας συ-

νεύρεσης των Ελλήνων. Είναι ο εφιάλ-

της όσων μας πατούν και μας εκμεταλ-

λεύονται με το βολικό «διαίρει και βασί-

λευε». Είναι η μόνη ελπίδα της ανόρθω-

σης του Γένους μας, μιά νέα «Φιλική

Εταιρεία». Ας ανοίξει κάθε ελληνική το-

πική εφημερίδα και ιστοσελίδα μιά νέα

σελίδα με τίτλο: «Εδώ Ελλάδα» κι ας μι-

λήσουμε, ας γνωριστούμε.

Ας κάνει η «Εβδόμη» την αρχή. Τ’ απο-

τελέσματα θα καταπλήξουν τους πά-

ντες, εστέ βέβαιοι. Η ενημέρωση φέρνει

την γνώση κι η γνώση την αντίσταση σ’

όσους επιβουλεύονται και ξεπουλούν

τον ιδρώτα μας, τα όνειρά μας, το μέλ-

λον των παιδιών μας, την ίδια την πατρί-

δα μας.

Ας γνωριστούμε οι Ελληνες
Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Στις 8 Φεβρουαρίου, πραγματο-

ποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου Κερατέας, η εκδήλωση

του περιοδικού Patria με θέμα ένα

από τα πλέον ακανθώδη προβλή-

ματα της ελληνικής κοινωνίας:

«Πολυ-πολιτισμικότητα και κοινω-
νική συνοχή». Η ανταπόκριση των

κατοίκων της περιοχής ήταν με-

γάλη, αφού γέμισε ασφυκτικά η

αίθουσα, με εύλογο το ενδιαφέ-

ρον για το θέμα της τοπικής κοι-

νωνίας που μαστίζεται από την ει-

σαγόμενη εγκληματικότητα και

την ανεργία. 

Οι ομιλητές της εκδήλωσης, χω-

ρίς ρατσιστικές κορώνες και ρητο-

ρείες, αλλά με προσοχή, υπευθυ-

νότητα και διάθεση διαλόγου βα-

σισμένου σε παράθεση στοιχείων,

ανέλυσαν ένα ζήτημα που είναι

φυσικό να απασχολεί την σύγχρο-

νη ελληνική κοινωνία, αφού σύμ-

φωνα και με πρόσφατη έρευνα

της Eurostat, η Ελλάδα είναι η

πρώτη σε αριθμό μεταναστών

χώρα στον κόσμο, με 25% του συ-

νολικού πληθυσμού της. Μίλησαν

ο δήμαρχος Κερατέας Σταύρος

Ιατρού, ο αντινομάρχης Πάρις Ευ-

αγγελίου, ο Μάκης Βορίδης, βου-

λευτής ΛΑ.Ο.Σ. Αττικής, ο πανεπι-

στημιακός καθηγητής και πρόε-

δρος του Ιδρύματος «Ίων Δραγού-

μης», Χρ. Γούδης και ο εκδότης

Δημήτρης Ζαφειρόπουλος. Τον

συντονισμό είχαν ο Σκιπίων Απο-

στολάκης, μέλος του «Πατριωτι-

κού Κύκλου» και ο δημ. Σύμβου-

λος Κερατέας Σωτ. Ιατρού.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Όμως ο

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ενοχλήθηκε επειδή κά-

ποιοι τόλμησαν να αναπτύξουν

προβληματισμό και ενστάσεις σε

μία πολυ-αγαπημένη καραμέλα

και σημαία του. Την πολυ-διατυ-

μπανιζόμενη ως αναπόφευκτη

αναγκαιότητα και ευλογία, πολυ-

πολιτισμικότητα. Σε blog του

ΣΥ.ΡΙΖ.Α., δύο μέρες μετά την εκ-

δήλωση αναρτήθηκε Δελτίο Τύ-

που της νομαρχιακής Επιτροπής

Ανατ. Αττικής του Συνασπισμού,

όπου “αποβάλλει” με εύσχημο

τρόπο τον Στ. Ιατρού από το χώρο

του, γιατί “έθεσεν εαυτόν εκτός

κόμματος”.

Για τον ίδιο λόγο, η Ν.Ε Ανατ. Ατ-

τικής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ εξέδω-

σε  Δελτίο Τύπου στο οποίο επι-

σημαίνει ότι:

«Θα περιμέναμε από τον κ. Σταύ-
ρο Ιατρού, Δήμαρχο Κερατέας, ο
οποίος αναδείχθηκε μέσα από το
χώρο της αριστεράς και ως πρώην

μέλος του κόμματός μας να είχε
μια άλλη αντίληψη για την πολυ-
πολιτισμική κοινωνία, αφού με έκ-
πληξη πληροφορηθήκαμε για την
ημερίδα με θέμα: «πολυ-πολιτι-
σμικότητα και κοινωνική συνοχή»
που θα πραγματοποιηθεί στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
της Κερατέας, την οποία συνδιορ-
γανώνουν, ο Δήμος Κερατέας μα-
ζί με το περιοδικό «PATRIA» και ο
«ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΚΎΚΛΟΣ». 

Αναλόγου περιεχομένου ήταν και

επακολουθήσαν σχόλιο της«Αυ-

γής».

Ο Σταύρος Ιατρού υπενθύμισε

στην «Α» πως ήταν ο ίδιος που με

πρωτοβουλία του πρότεινε αδελ-

φοποιήσεις του Δήμου Κερατέας

με δήμους της Αλβανίας, καθώς

στην Κερατέα ζουν 400 οικογένει-

ες Αλβανών, προσπάθεια όμως

που λόγω πιέσεων από ομάδες

ανθρώπων δεν καρποφόρησε.

Η δημοκρατία, δεν έχει καμμία

σχέση με την περιχαράκωση και

την αυθεντία των ιδεών και δεν

υπερασπίζεται με κούφιους βερ-

μπαλισμούς και ρετσινιές.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

* Δήλωση στην εφημ. “ΑΥΓΉ”.

«Δεν είναι δυνατόν αριστεροί άνθρωποι 
να φοβόμαστε τον διάλογο»

Σταύρος Ιατρού, Δήμαρχος Κερατέας*

Συμβαίνουν στην Κερατέα

Λόγω της κρίσης πολλές επιχειρήσεις κάνουν ό,τι

γουστάρουν χωρίς να υπολογίζουν τίποτα· ούτε νό-

μους ούτε κράτος. Ετσι κι εμείς θα ενημερώνουμε τον

κόσμο. Και ο κόσμος θα κρίνει εάν πρέπει ν’ αγοράζει

το προϊόν ή τα προϊόντα αυτής της επιχείρησης.

Εχουμε πληροφορία ότι μια τέτοια επιχείρηση που

έχει έδρα το Μαρκόπουλο, αφού έδιωξε πολλούς ερ-

γαζόμενους, τους υπόλοιπους που κράτησε, υποχρε-

ώνει να παίρνουν 3ήμερες άειες άνευ αποδοχών και

δύο ημέρες από την κανονική άδεια το μήνα.

Την περασμένη Κυριακή έκοψαν την πίτα τους τα μέ-

λη του Οικισμού Δροσάς. Ο οικισμός αυτός είναι χτι-

σμένος στους πρόποδες του όρους “Μάλια Στέκα” και

είναι βουτηγμένος μέσ’ στο πράσινο. Οι συνεχείς δε-

ντροφυτεύσεις που κάνουν οι κάτοικοι και η θέση του

(κοντά στη θάλασσα) τον κάνουν ένα υπέροχο προά-

στειο. Οι άνθρωποι αυτού του οικισμού μετά το κόψι-

μο της πίτας διέθεσαν πολλές ποικιλίες με άφθονα

ποτά. Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι των πολιτικών, ο

Δήμαρχος Αναβύσσου Σ. Γκέραλης, ο Δήμαρχος Κε-

ρατέας Σταύρος Ιατρού, δημοτικοί σύμβουλοι και θε-

σμικοί εκπρόσωποι.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 η Κερατέα έχει

57 οικισμούς και είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλά-

δα με τόσους πολλούς.

Προλάβετε οι χοροί τελειώνουν.

Το Σάββατο με το ΚΑΠΗ στο Περιγιάλι. 

Την Κυριακή με την Συντερίνα στην Καμάριζα.

Το Ανω Λαγονήσι στα Καλύβια, η Αγ. Ειρηνη Φώκαιας

στο Λαγονήσι, η Δροσά την 1η Μάρτη στο Αχίλλειον.

Στις 28 Φεβρουαρίου η Αυλίζα στην Παιανία. Και την

Καθαρή Δευτέρα  όλοι στο Οβριόκαστρο για να γιορ-

τάσουν τα Κούλουμα με χαρταετούς και παραδοσιακή

φασολάδα. Μαζί θα είναι και η ορχήστρα δημοτικής μου-

σικής “Τα Καγκέλια”. 

Και να ‘στε σίγουροι ότι θα περάσετε καλά και δεν

θα χαλάσετε ούτε ένα ευρώ.
Κώστας Χρηστίδης
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Απολογιστική, ετήσια τακτι-

κή γενική συνέλευση και

ταυτόχρονα κοπή της πρω-

τοχρονιάτικης πίτας πραγ-

ματοποίησε την περασμένη

Κυριακή, ο Σύνδεσμος Συ-

νταξιούχων Δημοσίων

Υπαλλήλων Αν. Αττικής.

Την κοπή της πίτας ευλόγη-

σε ο ιερέας - καθηγητής

Θεολογίας  Σταύρος Γού-

λας.

Ο Πρόεδρος του Συνδέ-

σμου Παναγιώτης Βαβου-

γυιός έκανε ανασκόπηση

των προβλημάτων που

αντιμετωπίζουν σήμερα οι

συνταξιούχοι, αναφέρθηκε

στα αποτελέσματα των

αγωνιστικών κινητοποιήσε-

ων και ανέλυσε συνταξιο-

δοτικά θέματα καθώς και

τις μελλοντικές διεκδική-

σεις των συνταξιούχων.

Σε ερωτήσεις των παρευρι-

σκομένων απάντησαν ο

Πρόεδρος του Συνδέσμου

και οι πρώην Διευθυντές

Συντάξεων του Γενικού Λο-

γιστηρίου Χρ. Δημητράκης

και Χρ. Μπουρδούκης.

Την εκδήλωση παρακολού-

θησαν ο Αντινομάρχης της

Ανατολικής Αττικής Θανά-

σης Αυγερινός, οι Δημοτι-

κοί Σύμβουλοι  Γιάννης Μυ-

λωνάκης (Πρόεδρος του

Οργανισμού Άθλησης),

Χρήστος Μαντζανάς (Πρό-

εδρος της ΔΗΠΕΑΠ) και

πολλοί συνταξιούχοι - μέλη

του Συνδέσμου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Όλη η πόλη, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου,

συνευρέθη στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Μαρ-

κοπούλου, για να συμμετάσχει στην  επε-

τειακή εκδήλωση, έκδοσης για τα 100 χρό-

νια του Αγίου Ιωάννη από τα εγκαίνιά του. 

Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μαρκο-

πούλου και Πρόεδρος του Πνευματικού Κέ-

ντρου Φώτης Μαγουλάς είπε μεταξύ άλ-

λων: «Είναι μεγάλη τιμή για το Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου μας η έκδοση του επε-
τειακού τόμου για τον Ιερό Ναό του Αγ. Ιω-
άννη. Ο Ναός βρίσκεται όχι μόνο στο κέ-
ντρο της πόλης μας, αλλά και στο επίκε-
ντρο της εκκλησιαστικής και κοινωνικής
ζωής, ως χώρος λατρείας, συνεύρεσης των
ανθρώπων τις Κυριακές, τις γιορτές, σε χα-
ρές και σε λύπες. Η σπουδαιότητα αυτής
της έκδοσης, για τη μελέτη, καταγραφή και προβολή της τοπικής ιστορίας, είναι αναμ-

φισβήτητη. Η γνώση που παρέχει μας βοη-
θάει να “αναγνωρίσουμε” ξανά τον Αγ. Ιω-
άννη και τους θησαυρούς που φιλοξενεί:
τις αγιογραφίες, τα τόξα, τα κιονόκρανα,
τα κειμήλια. Μέσω αυτής της αναγνώρι-
σης, μαθαίνουμε και βιώνουμε παράλληλα
την ιστορία και πολιτισμό του τόπου μας,
έτσι τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε ακό-
μη περισσότερο».

Ακολούθησε η παρουσίαση της έκδοσης

από τους πανεπιστημιακούς καθηγητές

Γιάννη Ρηγόπουλο, Μάρω Αδάμη - Καρδα-

μίτση, Νκόλαο Ζία και Δημήτρη Παυλό-

πουλο, αναδεικνύοντας τους συντελεστές

του έργου, τη δυσκολία που κρύβεται πίσω

από μια τόσο απαιτητική καταγραφή και

επιστημονική έρευνα, την πολιτιστική και

ιστορική αξία που συγκεντρώνει ο Ιερός

Ναός του Αγ. Ιωάννη. Συγκινητικός ήταν ο

χαιρετισμός του εγγονού του εκλιπόντα

αγιογράφου του Ναού Δημητρίου Γεωργα-

ντά, όπως και εκείνος του πατέρα Χρήστου

Κολιαβασίλη, ο οποίος λειτουργεί για 45

συναπτά έτη στον Αγ. Ιωάννη.

Κλείνοντας την ενότητα των ομιλητών, ο

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας

και Λαυρεωτικής κ.Νικόλαος, έδωσε θερμά

συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία του

Πνευματικού Κέντρου, ιδιαίτερα για την

επιλογή να πραγματοποιηθεί εντός του τι-

μώμενου Ιερού Ναού, δείχνοντας έτσι το

δρόμο για την ανάδειξη των 110 περίπου

ναών και παρεκκλησιών, που αποτελούν

«κοσμήματα και μουσεία πολιτισμού και
ιστορίας της ευρύτερης περιοχής των Με-
σογείων». Σε αντιπαράθεση μάλιστα με τη

σύγχρονη πρακτική και τις αντιδράσεις,

επισήμανε το μοναδικό συμβολισμό που

συνεχίζει να εμπνέει η μεγαλοπρέπεια και

το ύψος του καθεδρικού Ναού Αγ. Ιωάννη,

όπως συνήθιζαν οι παλαιότεροι, για να τι-

μήσουν έτσι με τον καλύτερο τρόπο τον

Οίκο του Θεού.

Ακολούθησε η απόδοση τιμητικών πλακε-

τών στο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυ-

ρεωτικής κ.  Νικόλαο, στο Δήμαρχο Μαρ-

κοπούλου Φώτη Μαγουλά, στον π. Χρ. Κο-

λιαβασίλη και αναμνηστικά δώρα σε όλους

τους ειδικούς εισηγητές και τα μέλη της

συντακτικής επιτροπής της έκδοσης. Στο

πνεύμα του χώρου και της περίστασης, οι

παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τη ψαλμωδία

από τη Χορωδία Δημοτικής και Βυζαντινής

Μουσικής του Δήμου Παιανίας, που έκλει-

σε με το μοναδικό αυτό τρόπο τη βραδιά. 

Την παρουσίαση της εκδήλωσης πραγμα-

τοποίησε ο  Νίκος Κολιαβασίλης, μέλος

της επιστημονικής επιτροπής της έκδοσης.

Με την ολοκλήρωσή της, ο Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης και ο Δήμαρχος Μαρκοπού-

λου, διένειμαν τον τιμητικό τόμο στους πα-

ρευρισκόμενους επισήμους και πολίτες,

θέλοντας έτσι να διαδοθεί η πολύτιμη αυτή

γνώση σε κάθε σπίτι και οικογένεια, όχι μό-

νο του Μαρκόπουλου, αλλά και ευρύτερα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο

Υφ. Ανάπτυξης  Γιώργος Βλάχος, οι βουλευτές

Νίκος Καντερές, Απόστολος Σταύρου, ο Νομάρ-

χης Λεωνίδας Κουρής, οι Αντινομάρχες Πάρης

Ευαγγελίου και Γιώργος Πλακίτσης, ο Δήμαρχος

Σπάτων, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κουβαρά

και πολλοί θεσμικοί εκπρόσωποι.

Λαμπρή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του 

Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη στο Μαρκόπουλο

Αιμοδοσία στην Παλλήνη με παιδικές πινελιές

Με βασικό σύνθημα «αποτύπωσε την αγάπη σου έμπρακτα» ο Δήμος Παλλήνης διοργάνω-

σε την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία για το 2009, την περασμένη Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Οι Παλληνιώτες λοιπόν, πράγματι απο-

τύπωσαν την αγάπη τους έμπρακτα, αφού  συγκεντρώθηκαν 56 φιάλες αίματος. 

Οσοι βρέθηκαν στο Δημαρχείο στάθηκαν, κοίταξαν και και συγκινήθηκαν από τις ζω-

γραφιές των μαθητών δημοτικών σχολείων της πόλης, οι οποίες αποτέλεσαν το καλύ-

τερο μήνυμα προς τους μεγαλύτερους, για αγάπη στον συνάνθρωπο.
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

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

Απογευματινό καφέ με θέα το λιμανάκι της

Βάρκιζας πρόσφερε ο Εξωραϊστικός Σύλ-

λογος Λαθούριζας - Ανω Βάρκιζας στα μέ-

λη και στους φίλους την περασμένη Τετάρ-

τη (18/2).

Ο πρέοδρος Γιώργος Γαλανάκης χαιρέτισε

την εκδήλωση και έκοψε την πρωτοχρονιά-

τικη πίτα με την Γραμματέα Σμαρώ Κων-

σταντινίδου και έδωσαν το έναυσμα για

μια εποικοδομητική συζήτηση (φωτό).

Παρευρέθηκε η νομαρχιακή σύμβουλος

Μαρία Φουρναράκη και ο Δήμαρχος Παν.

Καπετανέας με τις δύο αντιδημάρχους του

Δήμητρα Σουτόγλου και Μαρία Γεμελιάρη

και οι δημοτικοί σύμβουλοι Δ. Αναστασίου,

Ελ. Αργυρουδάκης, Δημ. Κυπριώτης και

Λυδία Αργυροπούλου.

Τα ερωτήματα των κατοίκων κύρια και και-

ρια:

– Πού πήγαν τα χρήματα της εισφοράς από
την ένταξη της Λαθούριζας από το
2001;

 – Ως πότε η Λαθούριζα δεν θα ‘χει πεζο-
δρόμια;

– Πώς θα περιοριστεί η ταχύτητα από τον
μόνμο οδικό άξονα Φλέμιγκ  Υπάτης της
Λαθούριζας;

Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε τους παρισταμέ-
νους ότι σε δύο μήνες θα ξεκινήσουν τα

έργα οδοποιΐας στην οδό Υπάτης και

στους παρακείμενους δρόμους. Τους ενη-

μέρωσε επίσης ότι η Βάρκιζα έχει ενταχθεί

στην “πράσινη πόλη” και θα γίνουν ποδηλα-

τόδρομοι.

Ο Δ. Κυπριώτης δεν προβλέπει να ξεκινή-

σει σύντομα το έργο, ενώ ο Δημ. Αναστα-

σίου δήλωσε ότι τα χρήματα της Λαθούρι-

ζας έχου ήδη ξοδευτεί σε έργα αποχέτευ-

σης.

Η συζήτηση κρατήθηκε σε ένα πολιτισμένο

και δημοκρατικό επίπεδο. Υποσχέσεις δό-

θηκαν, αλλά οι κάτοικοι αγωνιούν...

Α.Μ.

Εκδήλωση γνωριμίας οργάνωσε η νέα αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών

του Δήμου Κρωπίας Ελένη Ταξίδη με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας,  το

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο μιας περισσότερο ανθρώπινης προσέγγι-

σης και γνωριμίας μαζί τους. Η  Ελένη Ταξίδη

υποσχέθηκε να δώσει τον καλύτερο εαυτό της

για να πετύχει η Δημοτική Αρχή τους στόχους

της στο τομέα της κοινωνικής πολιτικής.

Η αίθουσα του νέου κτιρίου του ΚΑΠΗ γέμισε

από τα μέλη του και η  βραδιά εξελίχθηκε σε

γλέντι με τη συνοδεία των μουσικών, Γιάννη

Παπαμιχάλη (μπουζούκι)  Στέλιου Χρυσά (κιθά-

ρα), του Λάκη Λάμπρου (κρουστά) και του Γιάννη Μιχαλόπουλου (κιθάρα). 

Μουσική εκδήλωση στο ΚΑΠΗ Κορωπίου

Τα ΣΔΕ είναι ένας θεσμός που πραγματικά

πιστεύουμε ότι προσφέρει σημαντικό έργο

σε ανθρώπους που τη δεδομένη στιγμή δεν

κατάφεραν να γνωρίσουν το αντικείμενο

του ενδιαφέροντός τους.

Είναι άνθρωποι ενήλικες με διαφορετικά

στοιχεία, που όμως συγκλίνουν σε κοινά

ενδιαφέροντα και δημιουργούν αφ’ ετέρου

αποκτούν μία επιπλέον γνώση για καλύτε-

ρη προσέγγιση στην αγορά εργασίας. 

Ένα τέτοιο λοιπόν σχολείο γνωρίσαμε την

περασμένη Τρίτη στο ΣΔΕ Παλλήνης, που

φιλοξενεί το 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης.

Ο Κώστας Βενετσάνος και η Αννα Μπου-

ζιάνη βρέθηκαν κοντά στους «μαθητές» και

την εκπαιδεύτριά τους Ελένη Καραγιάννη

καθώς και τη διευθύντρια Ρεβέκα Κρεστε-

νίτη, προκειμένου να γνωρίσουν πώς εκδί-

δεται μία εφημερίδα, ποια είναι η συμβολή

του Τύπου στη λειτουργία του δημοκρατι-

κού πολιτεύματος, τον τρόπο συγκέντρω-

σης της ύλης, την επεξεργασία και παρου-

σίαση των πληροφοριών, τον τρόπο εκτύ-

πωσης μιας εφημερίδας καθώς και τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει ο δημοσιογρά-

φος στην εκτέλεση του έργου του.

Μας ξάφνιασε το ενδιαφέρον, οι ερωτή-

σεις και διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι

“κρύβουν” μέσα τους έναν δημοσιογράφο,

αφού είχαν προβληματισμούς και ερωτή-

ματα έτοιμα.

Το επόμενο βήμα, είναι να γνωρίσουν από

κοντά πώς τυπώνεται μία εφημερίδα, και

τους το υποσχεθήκαμε.

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Εκδήλωση με εποικοδομητική συζήτηση στο Σύλλογο Λαθούριζας στη Βάρκιζα

ΛΑΚΟΥΒΕΣ - ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Μια τεράστια και βαθιά λακούβα, που αν περάσει νύχτα οδηγός με μηχανάκι, το μόνο

σίγουρο είναιι ότι θα πάθει ζημιά. Βρίσκεται στην οδό Τήνου την Παλλήνη. Γενικά πά-

ντως οι δρόμοι γίνονται “σουρωτήρια” από τις διάφορες εταιρίες που σκάβουν.  Πρέ-

πει οι Δήμοι να επιβλέπουν και να ζητούν επισκευές.
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Ο Δημοσθένης Μπαρούτας επεσήμανε την

αναστάτωση που έχει προκαλέσει το κλεί-

σιμο των σταθμών του μετρό στους κατοί-

κους της περιοχής. Φάνηκε άλλωστε και

από τα μποτιλιαρίσματα στην Αττική Οδό

και την Μεσογείων. Οι Δήμοι Κορωπί, Παλ-

λήνη, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο και άλλοι

δεν έχουν καμιά πύκνωση δρομολογίων

των γραμμών της ΕΘΕΛ ούτως ώστε να

αντικατασταθεί το έλλειμμα. 

Ετσι ο σύμβουλος προτείνει να γίνει πύ-

κνωση δρομολογίων γι’ αυτά που πάνε στο

σταθμό Δουκίσης Πλακεντίας, γιατί οι 4

γραμμές που λειτουργούσαν από την Αμυ-

νας προς τη Δ. Πλακεντίας συνεχίζουν,

χωρίς βεβαίως να  εξυπηρετούν.

Επίκειται σύσκεψη με τον ΟΑΣΑ
Ο Νομάρχης Λεων. Κουρής ενημέρωσε το

σώμα ότι έχει έρθει σε επαφή με τον Ορ-

γανισμό Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ και σύντομα

θα γίνει συνάντηση για μια σφαιρική συζή-

τηση με θέμα το συγκοινωνιακό της περιο-

χής. Γιατί ως γνωστόν ο ΟΑΣΑ εποπτεύει

και το ΤΡΑΜ και το Μετρό και τον Προα-

στιακό.

Αποικιοκρατικές 

κατασκευαστικές

συμβάσεις

O Θαν. Μπαλής είχε

καταθέσει ερώτηση

σχετικά με μεγάλη σι-

δηροκατασκευή (απο-

θηκευτικός χώρος)

που γίνεται στην εθνι-

κή οδό στο Πολυδέν-

δρι, σε έναν χώρο 25

στρεμμάτων που ανήκει στη Ζώνη Α με

Πρ.Διάταγμα 505/80. Και γίνεται από την

εταιρία που έχει αναλάβει το έργο της νέας

εθνικής οδού.

Αναγκάστηκα να στείλω την επιστολή γιατί

θα έπρεπε να κινηθούν οι υπηρεσίες της Νο-

μαρχίας. Η εταιρία λειτούργησε σε χρόνο ρε-

κόρ», τόνισε ο Μπαλής.

Ο Χ. Δαμάσκος εξήγη-

σε ότι επισκέφθηκε το

χώρο η Πολεοδομία

Καπανδριτίου και  κα-

τασκευάζει αποθηκευ-

τικό χώρο η εταιρία,

όπου θα φιλοξενεί

αλάτι, όπως τον ενη-

μέρωσαν. 

Η εταιρία που κάνει την κατασκευή είναι πα-

ραχωρισιούχος με το Ν 3555/07 και τελεί σε

ειδική διαδικασία αδειοδότησης για τις εγκα-

ταστάσεις στις εθνικές οδούς.

Πέρα από τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το

ΥΠΕΧΩΔΕ απαλλάσσεται από ειδικές διατά-

ξεις.

Ο Θ. Μπαλής τόνισε ότι: «είναι μία μεταχείρι-

ση αποικιακού καθεστώτος. Δεν μπορεί να

εκμεταλλεύεται ο κάθε ανάδοχος. Εχει υπερ-

βεί τα δύο Νομοθετικά Διατάγματα. Οι επι-

πτώσεις στην περιοχή είναι τεράστιες και

εμείς ως παράταξη δεν θα το δεχθούμε. Αν

θέλει ο Υπουργός να αλλάξει το Νομοθετικό

διάταγμα ας έρθει σε επαφή με τους φορείς”.

Δεν ανακαλύψατε την Αμερική!

Ο Χ. Δαμάσκος απάντησε στον Μπαλή  ότι «εδώ

γίνονται 200.000 τετραγωνικά στο Αεροδρόμιο

και δεν μιλάει κανείς. Μην κάνουμε σαν να ανα-

καλύψαμε την Αμερική, την έχουν ανακαλύψει

άλλοι. 

Δεν γνωρίζω τη μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αλλά

αν αυτό το κατασκεύασμα καλύπτεται με νομο-

θετική ρύθμιση, απλά θα εκφράσουμε τη διαφω-

νία μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.

Μπαλής. Αλλοι ανακάλυψαν την Αμερική, αλ-

λά αυτοί οι άλλοι δεν μπορούν να θεωρούν

εμάς ιθαγενείς.

Μόνο 5% κεφάλαιο βάζει η εταιρία!

Στο ίδιο μοτίβο απάντησε και ο Δ. Κωνστα-

ντινίδης: «Πρόκειται για μια αποικιοκρατική

σύμβαση και ο Νόμος είναι επίσης αποικιο-

κρατικός. Πρόκειται για μία δουλειά που θα
μπορούσε να πάρει ο καθένας μας. Η κατα-

σκευαστική εταιρία έχει:

45% Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση
25% Κρατική χρηματοδότηση
25% Δανειοδότηση από την Τράπεζα του
Δημοσίου  και μόνο
5% βάζει η Εταιρία και θα εισπράττει διόδια
επί επτά χρόνια.
Κάποια στιγμή δοκιμάσαμε να μοιράσουμε φυλ-

λάδια στα διόδια και η εταιρία μας έφερε την

Αστυνομία, κατήγγειλε ο Κωνσταντινίδης.

Σ.Σ. Γιατί στο τέλος θα μας πούνε και μ…
λέει το τραγουδάκι και έχει απόλυτο δίκιο.

Τι νεράκι βγαίνει από τον

Ιππόδρομο;

Η Χρ. Φράγκου για άλλη μια φορά έφερε με

ερώτησή της το θέμα των νερών  που εξέρ-

χονται από τον Ιππόδρομο συχνότατα, και εί-

ναι άγνωστης προέλευσης. Σύστησε δε να γί-

νει μικροβιολογική ανάλυση. Θέλουμε να

δούμε αυτό το νερό τι περιέχει γιατί οι κάτοι-

κοι της περιοχής δεν γνωρίζουν και ανησυ-

χούν δικαιολογημένα

γιατί πέφτει μέσα στα

χωράφια τους και πολ-

λοί από αυτούς είναι

βιοκαλλιεργητές!

Ο Νομάρχης εξήγησε

ότι έχει σταλεί στην

εταιρία Ιππόδρομος

έγγραφο, αλλά για άλ-

λη μια φορά ακούστηκε ότι ο Ιππόδρομος τε-

λεί υπό ειδικό αδειοδοτικό και νομικό καθε-

στώς, όπως επίσης με ειδικό αδειοδοτικό κα-

θεστώς τελούν το Αεροδρόμιο

Η Αττική Οδός και άλλα έργα που δεν τα

ακουμπάνε ούτε νόμοι ούτε προεδρικά δια-

τάγματα!

Πικρή διαπίστωση: Τελικά είμαστε ιθαγενείς!

Αιολικό πάρκο στη νήσο

Αγ. Γεώργιος

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη

δημιουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής

Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 45 και 24MW

στη νησίδα Αγ. Γεώργιος που βρίσκεται στον

θαλάσσιο χώρο νοτίως του ακρωτηρίου Σού-

νιο και σε απόσταση 20 χλμ από αυτό.  

Ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού, είχε

επισημάνει με έγγραφό του προς το Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο και βρισκόταν εκεί, ότι «θα

πρέπει να λάβετε υπόψη σας και να μνημο-

νεύσετε ότι το ενεργειακό κέντρο ΔΕΗ ΛΑΥ-

ΡΙΟΥ ανήκει κατά 87,5% διοικητικά στο Δήμο

Κερατέας και κατά 12,5% στο Δήμο Λαυρίου. 

Ο Δήμος Κερατέας στο μέρος που τον αφορά

(υποδοχή υποβρύχιου καλωδίου) εκφράζει τη

σύμφωνη γνώμη του». 

Το αιολικό πάρκο θα αποτελείται από 23 ανε-

μογεννήτριες τύπου VESTAS V90 3000KW. Η

συνολική παραγόμενη ενέργεια θα ανέρχεται

σε 195.531MWh (132.000MWh & 63.531MWh

αντίστοιχα.

Για την κατασκευή του έργου απαιτούνται: 

Διάνοιξη δασικών δρόμων 11.000μ., 

23 οριζόντιες πλατείες ανέγερσης διαστάσε-

ων 50Χ50 μ. για την ανέγερση των πυλώνων, 

Κατασκευή Υ/Σ ανύψωσης για τη σύνδεση

των αιολικών πάρκων, 

Υποβρύχια καλωδίωση μεταξύ της νησίδας

Αγ. Γεωργίου και του εργοστασίου της ΔΕΗ

στο Λαύριο με την εκσκαφή χερσαίων τά-

φρων και υποθαλάσσιων τάφρων μέχρι τα

σημεία προσαιγιάλωσης των καλωδίων στο

βάθος των 20 μέτρων κατά μήκος της υπό-

γειας διαδρομής τους, Λιμενική υποδομή για

την εξυπηρέτηση και μεταφορά των αναγκών

της εταιρίας.

Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός προστα-

τευμένης περιοχής, μη ενταγμένης στο Ευ-

ρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000.

Προβλήματα από 

τη Διονύσου-Ν. Μάκρης
Την ανησυχία του εξέφρασε ο Αντινομάρ-

χης Γ. Πλακίτσης για την νέα παράταση

που ζητάει για το έργο

«Επέκταση συλλεκτήρια

ομβρίων Γ’ προς τα ανά-

ντι της Λ. Μαραθώνος»

επί της Διονύσου – Ν.

Μάκρης. 

Η κατασκευή αυτή έχει

προκαλέσει μεγάλη ζημιά

στα καταστήματα που βρίσκονται επί της οδού

και είναι αρκετά, όπως επεσήμανε ο Πλακίτσης

αλλά και εκπρόσωπος καταστηματαρχών.

Ηδη έχουν κλείσει καταστήματα και αν πά-

ρουν κι άλλες παρατάσεις θα κλείσουν όλα,

αφού δεν μπορεί να προσεγγίσει ο κατανα-

λωτής.

Το έργο όπως επισημάνθηκε από το Νο-

μάρχη και δεν γνώριζαν οι κάτοικοι της Νέ-

ας Μάκρης ανήκει στο Δήμο Νέας Μάκρης

και η όποια παράσταση – διαμαρτυρία πρέ-

πει να απευθύνεται προς τη  Δημοτική Αρ-

χή της πόλης.

Άννα Μπουζιάνη

To Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα 16
Φεβρουαρίου. Εγιναν ερωτήσεις προ ημερησίας για διάφορα θέμα-
τα απλά, αλλά και σοβαρά, όπως το σταμάτημα του Μετρο, η πα-
ράταση κατασκευής στη Λεωφ. Διονύσου-Ν. Μάκρης, το Κτήμα
Καμπά.

Αποικιοκρατικές συμβάσεις, νέοι αγρότες μερικώς στην Ανατ. Αττική

Ν έ α  α π ό  τ ο  Ν ο μ α ρ χ ι α κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  

Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ βοηθάει στην ελευθερία του Τύπου

ΠΛΗΡΩΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
με ένα τηλεφώνημα στο 210 6030.655, 210 8959.004 

ή στην Τράπεζα: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11
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Κτήμα  Καμπά και Reds;
Ο Δ. Μπαρούτας και Παντ. Ασπραδάκης έχουν καταθέ-

σει έγγραφο και ζητούν ενημέρωση για το Κτήμα Κα-

μπά, στο οποίο επισημαίνουν ότι είναι μια τεράστια

επένδυση με σοβαρές επιπτώσεις στην περιοχή, και

έχουν γίνει συναντήσεις με το Δήμαρχο Παλλήνης και

τους εκπροσώπους της εταρίας reds που είναι και η κα-

τασκευάστρια.

Ας μη φανούμε άλλη μια φορά ιθαγενείς!

Για το Κτήμα Καμπά έχουμε γράψει πολλές φορές επισημαίνοντας

τη θέση του Νομαρχιακού Συμβουλίου και την αρνητική θέση της

τοπικής κοινωνίας,  αλλά όπως φαίνεται οι διευθύνοντες των εται-

ριών βρίσκουν τον τρόπο να προχωρούν. 

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει γνωματεύσει ομόφωνα την απόρριψη της επένδυ-

σης, πράγμα που επεσήμανε ο Νομάρχης και δήλωσε ότι τον ενημέρωσε ο Δήμαρ-

χος για τη συνάντηση που είχε με την εταιρία.

«Εμείς έχουμε πάρει θέση. Θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η φάση και θα δούμε.

Το θέμα βρίσκεται στον Οργανισμό Αθήνας», ήταν η απάντηση του Νομάρχη, πράγ-

μα που επιβεβαίωσε και ο Αντινομάρχης Χαρ. Δαμάσκος τονίζοντας ότι «εμείς έχου-
με αντίρρηση επί της ουσίας. Επομένως δεν έχουμε λόγο να συζητάμε σ’ αυτή τη
φάση».

Ν έ α  α π ό  τ ο  Ν ο μ α ρ χ ι α κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  

Σε 13 Δήμους και Κοινότητες

της Ανατ. Αττικής θα γίνουν

χρηματοδοτήσεις σε νέους

αγρότες. 

Οι Δήμοι και Κοινότητες εί-

ναι Ανάβυσσος, Αυλώνα, Κά-

λαμος, Κερατέα, Λαύριο,

Μαραθώνας, Ωρωπός Αγ.

Κωνσταντίνος, Βαρνάβα,

Γραμματικό, Μαρκόπουλο

Ωρωπού, Παλ. Φώκαια και

Συκάμινο 

Ο Νομάρχης εξέφρασε την

άποψη ότι το μέτρο πρέπει να

επεκταθεί στο σύνολο της

Ανατ. Αττικής, γιατί υπάρχουν

περιοχές που έχουν έντονη

αγροτική δραστηριότητα και

είναι έξω.

Ο Θ. Αυγερινός επεσήμανε

ότι τα Κεντρικά Μεσόγεια που

έχουν και τη μεγαλύτερη

αγροτική εκμετάλλευση δεν

είναι μέσα. Το ένα εκατομμύ-

ριο ευρώ που μπαίνει στην

Ανατ. Αττική το θεωρώ μηδα-

μινό ποσό, αφού μόνο 40

αγρότες θα μπορέσουν να κα-

λυφθούν.

Η ενίσχυση της αγροτικής

δραστηριότητας είναι πλέον

το μόνο περιβαλλοντικό ζη-

τούμενο για την Ανατ. Αττι-

κή. Και το περιβάλλον πρέπει

να το φροντίσουμε, τόνισε ο

Χαρ. Δαμάσκος.

Ο Θ. Μπαλής πρότεινε να

δημοσιοποιηθούν οι ΖΟΕ και

οι εντάξεις των διαφόρων

περιοχών, ώστε να γνωρί-

ζουν οι αγρότες πού μπο-

ρούν να αναπτύξουν δραστη-

ριότητα.

Τέλος, το Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο ομόφωνα αποφάσισε:

• να προτείνει την ένταξη

όλων των περιοχών της

Ανατολικής Αττικής στο

χρηματοδοτούμενο από την

Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρο για

τους νέους γεωργούς, ού-

τως ώστε να καλύψει και

τους 44 Δήμους και Κοινότη-

τες της περιοχής

• να ζητήσει αύξηση του πο-

σού που θα διατεθεί για την

Αττική, πέραν του ενός εκα-

τομμυρίου ευρώ που έχει

εγκριθεί, ούτως ώστε να

υπάρξει επαρκής χρηματο-

δότηση

• να προωθήσει δράσεις ενη-

μέρωσης για όλους τους εν-

διαφερόμενους νέους 

γεωργούς.

Σ.Σ.: Εμείς επαναφέρουμε

την πρόταση που είχαμε κα-

ταθέσει προ έτους περίπου

όταν συζητιόταν η κατάστα-

ση των αγροτών – για άλλη

μια φορά – στο Νομαρχιακό

Συμβούλιο.

Να κηρυχθεί η Ανατ. Αττική

ως περιοχή βιοκαλλιέργειας

και να καθοδηγηθούν οι αγρό-

τες προς αυτή την κατεύθυν-

ση. Το κέρδος μακροχρόνια

θα είναι πάρα πολύ μεγάλο

και για την περιοχή αλλά και

για τους αγρότες. Την πρότα-

σή μας άλλωστε είχαν αγκα-

λιάσει ο Σύλλογος βιοκαλ-

λιεργητών.

Άννα Μπουζιάνη

Χρηματοδοτήσεις σε νέους αγρότες
Μόνο σε 13 από τις 44 πόλεις της Αν. Αττικής

Διεύθυνση Γεωργίας

Ανακοίνωση

Από την Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας  ανακοινώνεται ότι

ξεκινά η εφαρμογή του Μέτρου 1.1.2 (Εγκατάσταση Νέων Γε-

ωργών) του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος Αγρ.

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 για την οικονομική ενίσχυ-

ση για την διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ηλι-

κίας 18 έως 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματι-

κή ικανότητα και εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γε-

ωργικής εκμετάλλευσης, υλοποιώντας επιχειρηματικά σχέδια

για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Η εφαρμογή του Μέτρου 1.1.2 για την στήριξη των νέων αγρο-

τών αποτελούσε και αποτελεί πάγιο αίτημα της Νομαρχίας.

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι φυσικά πρόσωπα που εγκα-

ταστάθηκαν πρώτη φορά σαν αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευ-

σης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της καταληκτικής

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και για τους

οποίους ισχύουν τα παρακάτω:

• Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλή-

ρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και δεν έχουν συμπληρώσει το

40ο έτος της ηλικίας τους

• Είναι μόνιμοι κάτοικοι των άνω περιοχών της  Ανατολικής Ατ-

τικής

• Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαι-

τήσεων σε εργασία 0,5 ΜΑΕ (μονάδα ανθρώπινης εργασίας)

• Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή δεσμεύονται να

την αποκτήσουν εντός 36 μηνών μετά την  ατομική απόφαση

έγκρισης

• Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, χρονικής διάρκειας 5

ετών

• Αναλαμβάνουν συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώ-

σεις 

Οι ενδιαφερόμενο θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για

την ένταξη στο Μέτρο «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών», από

16-2-2009 έως 31-12-2009.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα

τηλέφωνα τηλ. 2132005370,2132005368 και στα κατά τό-

πους Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης 

Ποσοστό 

συμμετοχής

στην 

Ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία

ζητάει ο Γ. Βλάχος

Την διάθεση στους Νέους

Αγρότες της Περιφέρειας Ατ-

τικής  ποσού ανάλογου του

ποσοστού της συμμετοχής

της περιοχής στην Ακαθάρι-

στη Προστιθέμενη Αξία της

γεωργικής παραγωγής ζήτη-

σε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης

και Βουλευτής της Περιφέρει-

ας Αττικής  Γιώργος Βλάχος

από τον  Υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων Σω-

τήρη Χατζηγάκη στο πλαίσιο

του προγράμματος του

ΥΠ.Α.Α.Τ. «Εγκατάσταση Νέ-

ων Αγροτών»

«Επειδή οι Υπηρεσίες του
Υπουργείου σας υπολόγισαν
τη διατεθείσα πίστωση με βά-
ση τις απορροφήσεις του αντί-
στοιχου μέτρου στα πλαίσια
του Γ΄ΚΠΣ το οποίο απευθύ-
νονταν σε ορισμένες περιο-
χές του Νομού Πειραιά και όχι
στο σύνολο της Περιφέρειας
Αττικής παρακαλώ όπως ανα-
θεωρήσετε την αρχική σας
απόφαση και διαθέσετε στην
Περιφέρεια Αττικής για το
έτος 2009 ποσό ανάλογο του
ποσοστού της συμμετοχής
της Περιφέρειας Αττικής στην
Ακαθάριστη Προστιθέμενη
Αξία της γεωργικής παραγω-
γής».    

Πληροφοριακό 

Σύστημα 

Πυρόσβεσης

Ολοκληρώθηκε η δημόσια

διαβούλευση για την εγκατά-

σταση ολοκληρωμένου συ-

στήματος διαχείρισης πυρο-

προστασίας και πυρόσβεσης

στην Νομαρχία και το Ν. Σ.,

με ομόφωνη απόφασή του

ενέκρινε την δημοπράτησή

του με δημόσιο διεθνή ανοι-

κτό διαγωνισμό. 

Το έργο, συνολικού προϋπο-

λογισμού 1,4 εκατ.€, έχει

ενταχθεί στην «Κοινωνία της

Πληροφορίας» και χρηματο-

δοτείται εξ ολοκλήρου από

το αντίστοιχο πρόγραμμα.

Με την υλοποίησή του προ-

βλέπεται η ανάπτυξη και λει-

τουργία ενός ολοκληρωμέ-

νου πληροφοριακού συστή-

ματος που με την χρήση σει-

ράς προηγμένων τεχνολο-

γιών (δορυφορικές εικόνες,

ορθοφωτοχάρτες, εφαρμο-

γές γεωγραφικού πληροφο-

ριακού συστήματος κλπ) θα

επιτρέπει την λειτουργία δι-

κτύου επόπτευσης και έγκαι-

ρης προειδοποίησης για δα-

σικές πυρκαγιές γεγονός

που, σε συνδυασμό με δρά-

σεις εκπαίδευσης και δημο-

σιότητας, θα επιτρέπει την

αποτελεσματική αντιμετώπι-

ση των φυσικών καταστρο-

φών και την επιχειρησιακή

ετοιμότητα των αρμόδιων

φορέων.    

Ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής 

για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδημητρίου

Μετά την αναγγελία του θανάτου του Καθηγητή και

Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπαδημητρίου ο Νομάρχης

Ανατολικής Αττικής Λ. Κουρής έκανε την ακόλουθη δή-

λωση:

«Η πρόωρη απώλεια του Καθηγητή Γιώργου Παπαδη-
μητρίου αφήνει ένα σημαντικό κενό τόσο στο χώρο της
πολιτικής όσο και στο χώρο της επιστήμης.
Η αυτοδιοίκηση της πατρίδας μας χάνει ένα διαχρονικό
και εμπνευσμένο  συμπαραστάτη που σε κρίσιμες στιγ-
μές στάθηκε μαχητικός υπερασπιστής των οραμάτων
των τοπικών κοινωνιών».

Σ.Σ.: Δήμαρχε, οι καιροί είναι πονηροί και οι διευθύνοντες

ακόμα πιο πονηροί. Μία τέτοια επένδυση μη δείτε και εντα-

χθεί στο ειδικό αδειοδοτικό και νομικό καθεστώς όπως πα-

ραπάνω.

Θα έπρεπε να έχετε κοινή γραμμή Νομαρχία, Δήμος Παλλή-

νης και Δήμος Παιανίας μια που είναι στα όρια και που βέβαια

θα επιβαρύνει και τα Γλυκά Νερά και το Κορωπί σοβαρότατα.

Ας μη γίνουμε Mall 

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών καταδίκασε τον πρώην

Δήμαρχο Αμαρουσίου Τζανίκο, σε 12 μήνες φυλακή με

τελεσίδικη απόφαση. 

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό τους ισχυρισμούς του

πρώην Δημάρχου ότι το Μall ωφέλησε το Μαρούσι, ότι

δεν προξένησε περιβαλλοντολογικές καταστροφές και

ότι τα τεράστια χρέη στο Δήμο δεν οφείλονται στο συ-

γκεκριμένο έργο. Αλλά και η τελική έκκληση της συνη-

γόρου του Τζανίκου για μείωση της ποινής λόγω πρό-

τερου έντιμου βίου και λόγω μη ταπεινών αιτιών δεν

έγινε δεκτή. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 12/1/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

Με την υπ’αρ. 3002/08 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής εγκρί-

θηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ανανέωση άδειας χρήσης νερού,

υφιστάμενης υδρογεώτρησης του Θεοδωρόπουλου Γεώργιου και Θεοδω-

ρόπουλου Ευάγγελου στη θέση “Ταμπούρια - άνω Λαγονήσι” στην κτημα-

τική περιφέρεια του Δήμου Καλυβίων Θορικού.

1. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος

της ΝΑΑΑ.

2.Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στην διάθεση κάθε

ενδιαφερόμενου, στο Γραφείο του Νομαρχιακού Συμβουλίου (17ο χλμ.

Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προσέλθει για παροχή

πληροφοριών και στοιχείων.

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Καλύβια 10/2/2009

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1208/09

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 

Τ.Κ. 19010 - Καλύβια

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία

Τηλέφωνα: 2299 3 20348, fax: 2299/48653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-

σμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡ-

ΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ Α’ ΚΑΙ Β’ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΟΥΣ 2009

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 με Φ.Π.Α. 19%.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν

σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του

Ν. 2286/95, τις διατάξεις των αρ. 41-45 του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/06, τις διατάξεις του άρθ. 23 παρ. 4-

6 του ΕΚΠΟΤΑ “Φ.Ε.Κ. Β’ 185/23.3.93”, το αρ. Ε.Μ. - 2836/30-09-2008 έγ-

γραφο Νομαρχίας περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την ανάδειξη χο-

ρηγητών - προμηθευτών καθώς και τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους

2009.

Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται εταιρείες πα-

ραγωγής καυσίμων καθώς και πρατήρια πώλησης καυσίμων με τον περιο-

ρισμό ότι για τη διάθεση του πετρελαίου κίνησης θα ορισθεί πρατήριο

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα

10:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλυ-

βίων που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύ-

βια Αττικής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στην οποία και μόνο θα κα-

ταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι την νακήρυξη του

μειοδότη. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγω-

νιζόμενο εγγυητική επιστολή, γραμμένη στα Ελληνικά, 3.000,00 ευρώ

(τρεις χιλιάδες ευρώ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα σχετικά με τον

διαγωνισμό και να παραλάβουν τα σχετικά για τη σύνταξη και υποβολή

της προσφορά τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα Γραφεία

του Δήμου που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα

Καλύβια Αττικής έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009.

Ο Δήμαρχος α/α

Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας

Δήμου Καλυβίων Αττικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. Ελευθερίας τ.κ. 153 51 Παλλήνη

Πληρ. Β. Παπαϊωάννου

Τηλ. 210-6600711 ΦΑΧ: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

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

ανακατασκευή υπερκατασκευών συμπίεσης τύπου πρέσας έτους 2009

αξίας 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4η Μαρτίου 2009 ημέρα Τετάρτη στο Δη-

μοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα ενάρ-

ξεως την 10:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπο-

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

3η Μαρτίου ημέρα Τρίτη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας

δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (ποσό 4.622,00€).

Τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέ-

χρι την 3η Μαρτίου ημέρα Τρίτη.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Σύγχρονες μεθόδοι

αποκομιδής και 

ανακύκλωσης
«Η Ανατολική Αττική είναι μια περιοχή ευλογημένη,

με πλούσιο ακόμα φυσικό περι-
βάλλον, υπέροχες παραθεριστι-
κές πόλεις, αλλά και περιοχές με
ιστορία και αρχαιολογικό ενδια-
φέρον. Αυτήν την περιοχή που
ζούμε, οφείλουμε να την προστα-
τέψουμε και να περιορίσουμε της
κακές επιδράσεις που προκύ-
πτουν για το περιβάλλον από την

γιγάντωση των πόλεών μας», ανέφερε ο Νομαρχια-

κός Σύμβουλος Ανατ. Αττικής, Α’ Επιλαχών Βουλευ-

τής του ΠΑΣΟΚ Παντελής Ασπραδάκης, σε Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο με θέμα συζήτησης τους ΧΥΤΑ.

Και συνέχισε: «Σε μια σύγχρονη κοινωνία λοιπόν
δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ΧΥΤΑ. Η εφαρμογή
σύγχρονων μεθόδων αποκομιδής και ανακύκλωσης,
όπως γίνεται στην Παιανία αλλά και σε άλλες πόλεις
της περιοχής, με κύριο στόχο, πάνω απ' όλα, την
δραστική μείωση των απορριμμάτων που παράγουμε
είναι ανάγκη να προχωρήσουν.

Στην Ανατολική Αττική φιλοξενούμε το Διεθνές Αε-
ροδρόμιο Αθηνών, τις πόλεις μας διαπερνούν μεγά-
λοι οδικοί άξονες, ενώ λείπουν μεγάλα έργα υποδο-
μής, όπως η αποχέτευση, οι συγκοινωνίες κ.ά. Άρα
δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να δεχτούμε τα
απορρίμματα όλης της Αττικής. Εκείνο που μπορού-
με και πρέπει να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε τα
δικά μας απορρίμματα».
Τέλος ο Παντελής Ασπραδάκης επισήμανε και την

ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη ενημέρωση στα

παιδιά, τόσο μέσα από την οικογένεια όσο και μέσα

από τα σχολεία, με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλο-

ντικής συνείδησης, για έναν καλύτερο κόσμο!

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

pantelis@aspradakis.gr 

Σύγκλιση Δ.Σ. Παλλήνης 
για θέματα παιδείας

ζητάει ομόφωνα η μειοψηφία

Με επιστολή που απέστειλαν στον πρόεδρο του Δ.Σ. όλο οι

Σύμβουλοι της μειοψηφίας, ζητάνε να συνεδριάσουν με μονα-

δικό θέμα την παιδεία και την προτεραιότητα που πρέπει να δί-

νεται σ’ αυτήν.

Το ίδιο αίτημα έχουν υποβάλει και θεσμοθετημένοι φορείς της

πόλης.

Όπως σημειώνουν, “...Μέχρι τώρα η Διοίκηση του Δήμου δεν

ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό. Για το λόγο αυτό, παίρνουμε

σήμερα την πρωτοβουλία, σύμφωνα με το άρθρο 95του Ν.

3463/2006 και μετά την συνεργασία μας με τη Ένωση Συλλό-

γων Γονέων & Κηδεμόνων των Δημοσίων Σχολείων Παλλήνης

και φορείς της Εκπαιδευτικής κοινότητας, να εισηγηθούμε –

συζητήσουμε τα παρακάτω. 

Οι θεματικές ενότητες που ακολουθούν, επελέγησαν για αυτή

την συνεδρίαση, χωρίς να απαξιώνουμε την σοβαρότητα και

πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούν την σχολική κοινό-

τητα, αλλά δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν σε μία συ-

νεδρίαση:

Α. Ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών μας

Β. Προγραμματισμός Σχολικής Στέγης με ορίζοντα δεκαετίας

Γ. Θεσμοθετήσεις δράσεων και συμμετοχών σε επίπεδο Δη-

μοτικού Συμβουλίου, Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Διοι-

κητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων”.

Με κοινή επιστολή τους προς

τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σου-

φλιά και τον Υφυπουργό ΠΕ-

ΧΩΔΕ Θ. Ξανθόπουλο ο Νο-

μάρχης Λ. Κουρής, ο Δήμαρ-

χος Σπάτων Αθ. Τούντας και ο

Κοινοτάρχης Πικερμίου Αθ.

Αδαμόπουλος εκφράζουν την

έντονη διαμαρτυρία τους για

την συστηματική αγνόηση της

αυτοδιοίκησης της περιοχής

από τις υπηρεσίες του Υπουρ-

γείου σε όλες τις φάσεις σχε-

διασμού και διαβούλευσης του

έργου «Νέοι Αυτοκινητόδρο-

μοι Αττικής».

Στην επιστολή επισημαίνεται

ότι, σε αντίθεση με όσα ανα-

φέρθηκαν κατά την διάρκεια

της συνέντευξης τύπου για την

παρουσίαση του έργου «Νέοι

Αυτοκινητόδρομοι Αττικής»

(ότι ελήφθησαν υπ’ όψιν οι επι-

πλέον έγγραφες και προφορι-

κές παρατηρήσεις και προτά-

σεις των εμπλεκομένων φορέ-

ων της αυτοδιοίκησης), αυτό

ουδέποτε συνέβη για την συ-

γκεκριμένη περιοχή.

Δυστυχώς παρά τις γραπτές

και προφορικές οχλήσεις της

Νομαρχίας αλλά και των ΟΤΑ

που επηρεάζονται από το έργο

αυτό οι υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ ουδέποτε απέστειλαν το

προβλεπόμενο σχεδιασμό των

έργων και βεβαίως ουδέποτε

διαβουλεύτηκαν γι΄ αυτά. 

Στην επιστολή επισημαίνεται

ότι «υπάρχουν συνεχείς και
έντονες διαμαρτυρίες συλλογι-
κών φορέων και κατοίκων για
το έργο, όπως αποτυπώνεται
στους δημοσιευθέντες στον
τύπο χάρτες, αφού η διαμορ-
φωμένη μέχρι σήμερα σχεδία-
ση, που βασίστηκε σε εγκεκρι-
μένες πολυετείς μελέτες, ανα-
τράπηκε χωρίς καμία ουσιαστι-
κή αιτιολογία.»
«Έτσι όμως», τονίζεται στην

επιστολή, «σημαντικές παρεμ-
βάσεις που ολοκληρώνουν συ-
γκοινωνιακά έργα της περιο-
χής δημιουργούν εύλογα ερω-
τηματικά και αντιδράσεις αφού
αλλάζει εξυπαρχής ο σχεδια-
σμός με συστηματική αγνόηση
των απόψεων της τοπικής κοι-
νωνίας και των εκπροσώπων
της.»

Αγνοούνται Νομάρχης και Δήμαρχοι από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

στη διαβούλευση του έργου Νέοι Αυτοκινητόδρομοι Αττικής

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
από το Δήμο Βάρης

Η Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας – Υγείας & Εξυπηρέτησης

του Πολίτη του Δήμου Βάρης ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα

του Υπουργείου Εξωτερικών συμμετείχε στην Αποστολή Αν-

θρωπιστικής Βοήθειας προς το δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό

λαό στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην έκκληση να συμβάλλουν με ιατροφαρμακευτικό υλικό

ανταποκρίθηκαν άμεσα ανεξαιρέτως όλοι οι φαρμακοποιοί

της περιοχής και το Κέντρο Υγείας Βάρης.

Συγκινητική ήταν και η κινητοποίηση πολιτών, που με την οι-

κονομική τους χορηγία αγοράστηκαν βασικά είδη διατροφής.

Οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ της περιοχής Βάρης-Βάρκιζας

και η συγκινητική συνδρομή του Παιδικού Χωριού S.O.S. Βά-

ρης, συνέβαλαν στο να συλλεχθεί μια ιδιαίτερα ικανοποιητική

ποσότητα τροφίμων.

Έτσι στις 5 Φεβρουαρίου απεστάλησαν στις αποθήκες του

Υπουργείου εξωτερικών μια παλέτα με ιατροφαρμακευτικό

υλικό και μια παλέτα με τρόφιμα.

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας, δήλωσε: “Ας ελπίσουμε αυτή
η συλλογική ευαισθητοποίηση  του Ελληνικού λαού καταφέ-
ρει να απαλύνει έστω και λίγο την οδύνη, που προκαλεί η λαί-
λαπα του πολέμου”. 
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Ειδήσεις για όλους

Σε διορθωτικές κινήσεις προχωρά ο νέος Υπουργός

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Άρης Σπηλιωτό-

πουλος, σχετικά με τις Πανελλήνιες εξετάσεις, μετά

από σύσκεψη που πραγματοποίησε με τους αρμόδιους

φορείς.

Συγκεκριμένα παίρνει ορισμένα μέτρα για την διασφά-

λιση της ομαλής και αδιάβλητης διαδικασίας των Πα-

νελληνίων Εξετάσεων από την πρώτη ημέρα διεξαγω-

γής τους μέχρι και την ολοκλήρωσή τους.

Μετά την ψήφιση του Θεσμικού πλαισίου η διαδικασία

των εξετάσεων διαμορφώνεται ως εξής: «Στο νέο νόμο

“Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων

απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), που

ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, περιελήφθη διάταξη

για την επίδειξη στους υποψηφίους των γραπτών τους

δοκιμιών στις πανελλαδικές εξετάσεις».

Ενώ η τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των

μαθητών του Γεν. Λυκείου» περιλαμβάνει τα εξής: 

• «Αυξάνονται (από 13 σε 18) τα μέλη των βαθμολογι-

κών Κέντρων τα οποία συντονίζουν και εποπτεύουν τη

διαδικασία βαθμολόγησης – αναβαθμολόγησης των

γραπτών δοκιμίων.

• Απαγορεύεται να σημειώνει ο Α’ βαθμολογιτής πάνω

στο γραπτό δοκίμιο λάθη ή ελλείψεις ώστε ο Β’ βαθμο-

λογητής κατά τη βαθμολόγηση να το αξιολογεί ανεπη-

ρέαστος.

• Μειώνεται κατά 10 μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλί-

μακα η βαρύτητα της παραγωγής κειμένου στο μάθημα

της «Νεοελληνικής γλώσσας» και αυξάνεται αντίστοι-

χα η βαρύτητα των ασκήσεων με στόχο τον περιορισμό

της υποκειμενικής βαθμολόγησης στο συγκεκριμένο

μάθημα».

• Και τέλος, «τα μηχανογραφικά δελτία που υποβάλ-

λουν οι υποψήφιοι (απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελμα-

τικών Λυκείων (ομάδα Β’) το πρώτο δεκαπενθήμερο του

Ιουλίου, φέτος για πρώτη φορά θα τους γνωστοποιη-

θούν, μέσω διαδικτύου, εντός του μηνός Μαρτίου. Τα

μηχανογραφικά Δελτία για τους κατόχους β’ κύκλου

ΤΕΕ και τους τελειοφοίτους των Επαγγελματικών Λυ-

κείων (ομάδα Α’), που κατατίθενται στο λύκειο περίπου

το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου, θα γνωστοποιη-

θούν στους υποψηφίους, μέσω διαδικτύου, εντός του

μηνός Φεβρουαρίου».

Η ομαλή και αντικειμενική λειτουργία των Πανελληνίων

εξετάσεων παίζει μείζονα ρόλο στην μετέπειτα πορεία

των μαθητών και η σωστή ενημέρωση αλλά και προε-

τοιμασία αυτών είναι απαραίτητη. Κάτι που η φουρνιά

του 2000, οι πρώτοι που εξετάστηκαν με το τότε και-

νούργιο σύστημα, στερήθηκε παντελώς. 

Ένα σχόλιο
Με αφορμή την παραπάνω είδηση,

νιώθω την ανάγκη να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά τον

επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών στο Γυ-

μνάσιο και το Λύκειο.

Είναι γνωστό ότι οι επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας

προκύπτουν ως επί το πλείστον από την επιρροή του

στενού μας περιβάλλοντος και από τα ερεθίσματα που

λαμβάνουμε στην καθημερινότητά μας. Που σημαίνει: τι

δουλειά κάνουν οι γονείς, οι δραστηριότητες του μαθη-

τή, το σχολείο και η …τηλεόραση.

Βεβαίως υπάρχει μάθημα επαγγελματικού προσανατολι-

σμού στο σχολείο, που δίνει υποτίθεται κάποιες κατευ-

θύνσεις. Ένα μάθημα όμως, που πρακτικά δεν δίνουν

καθόλου βάση, ούτε οι μαθητές ούτε οι καθηγητές.

Όταν ο προσανατολισμός σταματάει στα 10 γνωστά και

ορισμένα απ’ αυτά κορεσμένα επαγγέλματα, δημοσιο-

γράφος, γιατρός, δικηγόρος, δάσκαλος κτλ. από πού

μπορεί να ενημερωθεί ο μαθητής για τα νέα τεχνολογι-

κά επαγγέλματα που κυκλοφορούν στην αγορά; Μήπως

η εικόνα που σχηματίζουν για την κοινωνία είναι λειψή;

Το κακό είναι ότι πολλοί μαθητές το αντιλαμβάνονται

αφού έχουν ακολουθήσει έναν τομέα, πολλές φορές

ακόμα και συμβατικά. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και

ίσως να μην τα γνωρίζουν ούτε κι οι καθηγητές.

Εκτός λοιπόν από τις διορθώσεις των γραπτών που γί-

νονται πιο «αντικειμενικές» με τον νέο Υπουργό Παιδεί-

ας, μήπως θα έπρεπε να γίνει και πιο ουσιαστικό και ρε-

αλιστικό το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολι-

σμού στα σχολεία;

Δώστε τους περισσότερες επιλογές, υπάρχουν.

επιμελείται η Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αλλαγές στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Ενας πρωτότυπος διαγωνισμός Μαθητικών Αγώ-

νων με τίτλο: “Επιχειρηματολογίας –Αντιλογίας”

πραγματοποιήθηκε στο 2ο  ΓΕΛ Ιλίου το Σάββατο

10 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή 25 σχολείων της

Αττικής. Μεταξύ αυτών και το 3ο ΓΕΛ Κορωπίου,

που σημείωσε σημαντική επιτυχία.

Η ομάδα αποτελείτο από τους μαθητές: Αριστό-

πουλο Χρήστο, Γιαννακοπούλου Ελευθερία, Γκίκα

Δέσποινα, Σουρλατζή Ελένη, Χρήστου Γιώργο

που μαζί με τις προπονήτριες – καθηγήτριες του

σχολείου  Βασιλείου Χρύσα και Γώγου Κάλλη κα-

τάφεραν να αποσπάσουν μια σημαντικά υψηλή βαθ-

μολογία, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν την εμπει-

ρία των αγώνων και είχαν να συναγωνιστούν με

ομάδες σχολείων που προπονούνται γι’  αυτό το

σκοπό εβδομαδιαίως από ειδικούς προπονητές.

Η ομάδα διαγωνίστηκε με το Αρσάκειο ΓΕΛ Εκά-

λης, τη Σχολή Μωραΐτη και το Κολέγιο Ψυχικού. Οι

εντυπώσεις που άφησαν τα παιδιά ήταν τόσο θετι-

κές, ώστε να δεχτούν τα συγχαρητήρια πολλών

προπονητών άλλων ομάδων. Μετά το τέλος των

αγώνων -που διήρκησαν 12 ώρες οι εντυπώσεις και

τα σχόλια των μαθητών ήταν μόνο θετικές.

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Αθανασόπουλος

δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη μου χαρά πληροφο-
ρήθηκα τις υψηλές επιδόσεις της ομάδας των  μα-
θητών  και μαθητριών του 3ου ΓΕΛ. Είναι μια τιμη-
τική διάκριση ουσίας που μας κάνει υπερήφανους.
Θα στηρίξουμε τις καινοτόμες προσπάθειες και αυ-
τές τις μορφές μαθητικών αγώνων, που προάγουν
το δημοκρατικό διάλογο, την τεκμηρίωση επιχειρη-
μάτων,  την  πολιτική εκπαίδευση των νέων πολι-
τών». 

Το 3ο ΓΕΛ  Κορωπίου, εξέδωσε ανακοίνωση στην

οποία επισημαίνονται  τα εξής : «Σε μια εποχή που
ο υλισμός και η χρησιμοθηρία επικρατούν, σε μια
εποχή που τίποτα δε γίνεται, αν δεν υπάρχει κά-
ποιο άμεσο υλικό κέρδος, οφείλουμε να συγχαρού-
με αυτά τα παιδιά, όπως και όλα όσα συμμετείχαν
στους αγώνες, για την ανιδιοτελή προσπάθειά τους
να προάγουν το πνεύμα, την άμιλλα και τον ορθό
λόγο, αφιερώνοντας πολύ από τον ελεύθερο χρόνο
τους,  που τους είναι αναμφισβήτητα πολύτιμος. 
Καλή συνέχεια!» 

Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας

Σημαντική επιτυχία του 3ου ΓΕΛ Κορωπίου

Το πρώτο ελληνικό ψηφιακό

Μουσείο Τέχνης στη Λέσβο!

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψηφιακή τε-

χνολογία στο χώρο της τέχνης. 

Πρωτοποριακό σε σύλληψη, σχεδιασμό και οργάνωση το νέο

Μουσείο που πυκνώνει τολμηρές καινοτομίες που το καθιστούν

πρότυπο και μοναδικό στο είδος του στη χώρα μας.

Και πού είναι αυτό το νέο ψηφιακό επίτευγμα; Στη Λέσβο

και πιο συγκεκριμένα στα Χίδηρα της Λέσβου με τίτλο

“Γεώργιος Ιακωβίδης”.

Στο ορεινό αυτό και άγνωστο μέχρι τώρα χωριό, γενέ-

τειρα του μεγάλου Ζωγράφου Γεωργίου Ιακωβίδη, σχε-

διάστηκε, οργανώθηκε και διαμορφώθηκε  ένα υπερσύγ-

χρονο Μουσείο Τέχνης!

Μέσω ΚΕΠ τα προγράμματα 

απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Διευρύνεται συνεχώς, ο ρόλος των Κέντρων Εξυπηρέτη-

σης Πολιτών, στα οποία θα μπορούν να απευθύνονται

πλέον οι πολίτες και για θέματα που αφορούν τα προ-

γράμματα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 

Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυ-

πέγραψαν η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής

Προστασίας Φάνη Πάλλη – Πετραλιά και ο υφυπουργός

Χρήστος Ζώης, καθορίζεται ότι για τις διοικητικές διαδι-

κασίες που αφορούν τα προγράμματα απασχόλησης του

Ο.Α.Ε.Δ., θα διεκπεραιώνονται στο εξής και στα Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

Η διαδικασία για τον πολίτη είναι απλή. Συμπληρώνει μια

αίτηση στο ΚΕΠ  και μέσω της διασύνδεσης   (e-kep) με

το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΑΕΔ ενημερώνεται. 

Ο ΟΑΕΔ οφείλει να ενημερώνει τη Διεύθυνση Οργάνω-

σης και Λειτουργίας των ΚΕΠ έγκαιρα (10 ημέρες) πριν

για κάθε καινούργιο πρόγραμμα που ξεκινάει. 
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΚΥΡΙΑΚΗ 22, ΤΕΤΑΡΤΗ 25, & ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2

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 - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069 ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

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

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2  7.00μ.μ.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2  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
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. . . γ ια την υγειά μας

Αύξηση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης έχει παρατηρηθεί

τα τελευταία χρόνια, ο οποίος αποτελεί το 3% του συνόλου των

κακοήθων όγκων στον άνθρωπο.

Ετσι εδώ και ένα χρόνο έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα  προλη-

πτικού ελέγχου σε υγιείς άνδρες και γυναίκες για τον εντοπισμό,

σε πρώιμο στάδιο, του καρκίνου της ουροδόχου κύστης  από την

Ουρολογική Κλινική του Αντικαρκινικού  Νοσοκομείου «Ο  Άγιος

Σάββας».

Μετά τον καρκίνο του προστάτη είναι ο δεύτερος  σε συχνότητα

όγκος  του  ουροποιογεννητικού συστήματος  στους άνδρες, ενώ

η αναλογία   ανδρών – γυναικών είναι 3 προς 1. Η συχνότητα της

νόσου αυξάνει με την ηλικια  με μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης

στους άνδρες. 

«Οι νέοι καρκίνοι στις γυναίκες  είναι σαφώς λιγότεροι απ’ ότι

στους άνδρες. Αυτό πιθανόν να οφείλεται σε γενετικούς, ορμο-

νικούς, ανατομκούς ή άλλους λόγους» εξηγεί ο Δρ Θάνος.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες  η εμφάνιση του καρκίνου της ου-

ροδόχου κύστης γίνεται χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα. Η μικρο-

σκοπική (μη εμφανής) αιματουρία είναι ένα συχνό εύρημα σε υγι-

είς, χωρίς συμπτώματα από το ουροποιητικό σύστημα ανθρώ-

πους και ιδιαίτερα σε ηλικίες  άνω των 50 ετών.

Αυτή μπορεί να κρύβει διάφορα προβλήματα του ουροποιητικού

συστήματος, από τα πιο αθώα μέχρι τα πιο σοβαρά.

Για να διερευνηθεί η επίπτωση της μη εμφανούς  αιματουρίας

στον ελληνικό πληθυσμό και τα διάφορα προβλήματα που υπο-

κρύπτονται η Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου   «Ο Άγιος

Σάββας» πήρε την πρωτοβουλία και υλοποιεί προγράμματα  προ-

ληπτικού ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός θα  γίνεται, χωρίς καμία οι-

κονομική επιβάρυνση και περιλαμβάνει, μετά τη λήψη του ιστο-

ρικού  και την καταγραφή κάποιων επιδημιολογικών δεδομένων,

τις εξετάσεις  που απαιτούνται για να διαγνωσθεί ο καρκίνος  της

ουροδόχου κύστης.

Στόχος του προγράμματος, πέρα από τον εντοπισμό σε πρώιμο

στάδιο όσων έχουν χτυπηθεί από τον καρκίνο της κύστης, είναι

η δημιουργία βάσης στατιστικών δεδομένων, κάτι που δεν έχου-

με στην  χώρα μας» τόνισε ο διευθυντής της Ουρολογικής Κλινι-

κής και κατέληξε «Ελπίζουμε πως με αυτή την πρωτοβουλία μας

θα ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας να ελεγχθούν  γι

αυτή την ύπουλη μορφή του καρκίνου της κύστης που δεν κάνει

διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων». . 

Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα από την πλευρά  γενικά

του καρκίνου,  ο καρκίνος  της ουροδόχου κύστης  στον άνδρα

κατέχει την τέταρτη  θέση, ενώ στην γυναίκα  την όγδοη και

αποτελεί ένα  σημαντικό παράγοντα  στα οικονομικά  της υγείας. 

Όπως ανέφερε ο Δρ Θάνος «το κόστος για κάθε  άρρωστο με

καρκίνο της κύστεως  από τη στιγμή της διάγνωσης  μέχρι το θά-

νατο είναι το υψηλότερο από όλους τους καρκίνους».

Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε υγιείς  άνδρες και γυναίκες  με

ηλικίες άνω των 50 χρόνων. 

Για πληροφορίες και συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό του προ-

ληπτικού ελέγχου θα πρέπει να απευθύνεσθε στα Εξωτερικά Ια-

τρεία του Ουρολογικού Τμήματος, Δευτέρα – Τετάρτη – Παρα-

σκευή, 08.00 – 14.00 στα τηλέφωνα 2106409300 – 6409399 –

6409400.

Τέλος στην ακράτεια λόγω επιπλοκών

Τέλος στις  σοβαρές επιπλοκές  (ακράτειας  ούρων, στυτικής δυ-

σλειτουργίας, στενωμάτων ουρήθρας, κ .α ) που παρουσιάζονται με-

τά από επεμβάσεις για την αντιμετώπιση καρκίνων του ουροποιο-

γεννητικού συστήματος, βάζουν οι  ουρολόγοι στο νοσοκομείο

«Άγιος Σάββας».

Το ειδικό Ιατρείο  Επιπλοκών Ογκολογικών Επεμβάσεων Ουροποιη-

τικού Συστήματος, αντιμετωπίζει οριστικά τις  σοβαρές αυτές  επι-

πλοκές αναβαθμίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής

των ασθενών.

«Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ριζικών

επεμβάσεων για την αντιμετώπιση καρκίνων του ουροποιογεννητι-

κού συστήματος. Αυτό οφείλεται και σε πραγματική αύξηση των πε-

ριστατικών, ιδίως καρκίνων προστάτη και ουροδόχου κύστης, αλλά

και σε πλασματική αύξηση λόγω πιο έγκαιρης διάγνωσης στα πλαί-

σια διαφόρων προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου (προγράμμα-

τα screening)» τόνισε ο Θωμάς Αρβανιτάκης, Αν/τής Διευθυντής

της Ουρολογικής Κλινικής και επικεφαλής του ειδικού ιατρείου.

« Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε σημαντικό αριθμό με επι-

πλοκές από τις ριζικές αυτές επεμβάσεις που επηρεάζουν δραματι-

κά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

η ακράτεια ούρων μετά από ριζική προστατεκτομή και κυστεκτομή,

στυτική δυσλειτουργία, στενώματα ουρήθρας αναστομωτικά κ.α.»

εξήγησε ο Θ. Αρβανιτάκης.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Βρεφονηπιοκόμος απόφοιτος ΤΕΙ για απογευματινές

ώρες εργασίας. Κατά προτίμηση από περιοχές Γλυφάδας,

Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης. Επικοινωνία 210 9630.730

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κλασικής και μοντέρνας Κιθάρας με πο-

λυετή εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες

στην ευρύτερη περιοχή της Παλλήνης. Τιμές προσιτές.

Τηλ.  επικοινωνίας 6946 647878

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

Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ. ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ.

Ο Δήμος Βάρης, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Δή-

μων Προαγωγής Υγείας, την Α΄ Χειρουργική Κλινική του

Νοσοκομείου «Υγεία», το Prolepsis Medical Group και το

Κέντρο Υγείας Βάρης, οργανώνει ημερίδα την Τετάρτη 4

Μαρτίου ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα στο Δημοτικού

Θεάτρου Βάρης, (Άττιδος & Εστίας).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

«Καρκίνος του Παχέος Εντέρου: Πρόληψη και
Αντιμετώπιση», Δημήτρης Λινός, M.D., F.A.C.S., Αμ.

Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών,  Δ/ντής Α’ Χει-

ρουργικής Κλινικής ΔΘΚΑ «Υγεία», Consultant Χειρουργικής

Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Η.Π.Α.

«Καρκίνος του τραχήλου της Μήτρας», Γιαλεδάκη

Καλλιόπη, Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία - Μαία Κέντρου

Υγείας Βάρης

«Εμβόλιο Κατά Του Καρκίνου του Τραχήλου της
Μήτρας», Ελένη Πατρόζου, M.D.   Παθολόγος - Λοιμω-

ξιολόγος, Διπλ. American Board of Internal Medicine & Infectious

Disease, Λέκτορας Brown Medical School, Η.Π.Α.

Υπεύθυνη η Αντιδήμαρχος Μαρία Γεμελιάρη.

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΙΚΙΕΤΑΙ

Ο Προληπτικός έλεγχος του ουροποιητικού συστήματος σώζει
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Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ιδρυτι-

κής συνέλευση της Τοπικής Επιτρο-

πής ΣΥΡΙΖΑ Μεσογείων (Κορωπί-

Μαρκόπουλο-Παιανία-Σπάτα) (9.2.09). 

Ομιλητές ο Σταμάτης Κοιλάκος από

την ΑΚΟΑ, η Ελένη Σωτηρίου από την

ΚΟΕ και ο Γιάννης Τόλιος μέλος της

Ε.Γ. του ΣΥΝ. Το θέμα της συζήτησης

ήταν Οικονομική κρίση και οι προγραμ-

ματικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικό-

τερα η Ε.Σωτηρίου τόνισε στην ομιλία

της «ότι ο νεοφιλελευθερισμός που
κυριαρχεί τα τελευταία 30 χρόνια απο-
δείχτηκε κοινωνικά και περιβαλλοντικά
καταστροφικός. Οι μέρες που έρχο-
νται για τα φτωχά λαϊκά στρώματα,
τους εργαζόμενους, τη νεολαία και τις
γυναίκες θα είναι δύσκολες και σκλη-
ρές. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια,
που είναι έτσι κι αλλιώς σύμφυτες με
τον καπιταλισμό, γίνονται πολύ πιο

έντονα κυρίαρχα συστατικά της καθη-
μερινής ζωής». 

Από την πλευρά του ο Στ.Κοιλάκος

επεσήμανε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύ-
ναμη που αγωνίζεται για μια άλλη κοι-
νωνική και οικονομική πολιτική, που
βάζει τον άνθρωπο πάνω από τα κέρ-
δη. Για μια κοινωνία όπου ο καθένας
και η κάθε μια απαλλαγμένοι από την
κοινωνική εξαθλίωση θα μπορούν να
ζουν με αξιοπρέπεια και ελπίδα για το
μέλλον τους και για το μέλλον της νέ-
ας γενιάς».

Τέλος ο Γιάννης Τόλιος, τόνισε μεταξύ

άλλων ότι, «για τους εργαζόμενους
και τα πλατιά λαϊκά στρώματα, η διέ-
ξοδος από την κρίση πρέπει να γίνει με
προσανατολισμό της οικονομίας στην
κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και
όχι με όρους κεφαλαίου και μεγιστο-
ποίησης κερδών των ολίγων. Η κυβέρ-

νηση παρά τους επικοινωνιακούς ελιγ-
μούς, εμμένει στην νεοφιλελεύθερη
πολιτική που ήταν η βασική αιτία της
οικονομικής κρίσης. Δυστυχώς η ηγε-
σία του ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τακτική
φραστικών καταγγελιών της κυβερνη-
τικής πολιτικής, ενώ οι θέσεις και η
πρακτική της όταν ήταν κυβέρνηση,
στηρίζει τις νεοφιλελεύθερες επιλο-
γές. 
Για το ΣΥΡΙΖΑ εναλλακτική διέξοδος
από την κρίση, σημαίνει αποτροπή
υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου
του λαού, στήριξη της αγοραστικής
δύναμης μισθών και συντάξεων, αύξη-
ση κοινωνικών δαπανών και δημοσίων
επενδύσεων και δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας. Αύξηση των κατώτα-
των μισθών στο μέσο όρο της ΕΕ, δηλ.
1.300 € και κατώτατες συντάξεις 80%
των κατώτατων μισθών. 
Έλεγχος ακρίβειας και των ποικίλων

καρτέλ. Κατάργηση κάθε μορφής
«μαύρης» και ελαστικής εργασίας.
Σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων και
επαναφορά στο δημόσιο έλεγχο των
επιχειρήσεων στρατηγικής και κοινω-
νικής σημασίας. Δημόσιος έλεγχος
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Μείωση φορολογίας μισθωτών και συ-
νταξιούχων και έμμεσων φόρων. Αύξη-
ση φορολογίας μεγάλων εισοδημάτων
και περιουσίας, πάταξη φοροδιαφυ-
γής, μείωση στρατιωτικών και αντιπα-
ραγωγικών δαπανών. Επαναφορά φο-
ρολογίας στα έσοδα της εκκλησίας.
Καταπολέμηση σπατάλης και κακοδια-
χείρισης δημόσιου χρήματος, κά.
Ωστόσο το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν εξα-
ντλείται σε προτάσεις βελτίωσης, αλ-
λά προσβλέπει μια ανώτερη κοινωνία,
όπου οι άνθρωποι θα είναι πάνω από
τα κέρδη. 

Δημιουργία Τοπικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Μεσογείων

(Κορωπί-Μαρκόπουλο-Παιανία-Σπάτα)

Με τη συμμετοχή πολλών μικρών φίλων του σκάκι πραγματοποιήθηκε η ετήσια

κοπή πίτας του Σκακιστικού Αθλητικού Συλλόγου Κορωπίου ( ΣΑΣΚ). Ο πρόε-

δρος του συλλόγου Βασίλης

Ανδρώνης καλωσόρισε την

σκακιστική οικογένεια του Κο-

ρωπίου και ευχαρίστησε θερμά

τα μέλη του Δ.Σ, τους γονείς,

τους εκπαιδευτικούς, και το Δή-

μο για τη συμβολή τους στην

στήριξη του Συλλόγου. Ο Δή-

μαρχος Θεόδωρος Αθανασό-

πουλος και η Πρόεδρος του

Αθλητικού Οργανισμού Μαρία

Γκίκα χαιρέτισαν την εκδήλω-

ση. 

Στη συνέχεια ο Β. Ανδρώνης

κάλεσε, τους εκπαιδευτικούς

Σουρλανζή Μαρία (καθ. Μ.Ε

1ου Γυμνασίου)  και Πιεράκο

Δημήτρη (Καθ. Μ.Ε 1ο ΓΕΛ),

τον πολυπρωταθλητή Ελλάδος

στο Σκάκι Στράτο Γρίβα,  την

Πετράκη Μαρία, πολυπρωτα-

θλήτρια Ελλάδος στο Σκάκι και

τη Θεοδώρα Πανταζή, Πρόεδρο του Πανηπειρωτικού συλλόγου,  να αφιερώ-

σουν κομμάτι της πίτας. 

Λίγα λόγια για το Σύλλογο
Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2001 και στο αγωνιστικό σκάκι εντάχθηκε το 2002. Εδώ

και 7 χρόνια παρακολουθούν τα μαθήματα του συλλόγου αρκετοί μαθητές και

ενήλικες από επαγγελματίες προπονητές υψηλού επιπέδου στο ΣΚΑΚΙ. 

Η μεγάλη ομάδα του συλλόγου μετέχει,  μετά από μια εντυπωσιακή ετήσια εξέ-

λιξη ανόδου,  στη Α Εθνική.  Από πέρσι ο σύλλογος παρέχει δωρεάν μαθήματα

στους μαθητές της Α΄τάξης των Δημοτικών Σχολείων  του Δήμου. Επίσης πα-

ρέχει δωρεάν μαθήματα σε ενήλικες άνω των 18 ετών κάθε Δευτέρα. 

Ευχές για επιτυχίες στο 

Σκακιστικό Σύλλογο Κορωπίου

Είχαμε γράψει για την ομόφω-

νη απόφαση του Νομαρχιακού

Συμβουλίου να περιορίσει την

κοπή των δέντρων στις νέες

οικοδομές και να χρειάζεται

άδεια γι’ αυτό.

Ετσι οι έξι πρώτοι Δήμοι αντα-

ποκρίθηκαν στην απόφαση αυ-

τή και συνυπέγραψαν μνημό-

νιο εφαρμογής με τη Νομαρχία

μέσω του Δημάρχου τους, και

είναι: Άνοιξης, Γλυκών Νερών,

Διονύσου και οι Πρόεδροι Κοι-

νοτήτων Ανθούσαςς, Βαρνάβα

και Ροδόπολης.

Η νέα διαδικασία που θεσμο-

θετείται στα πλαίσια της προ-

στασίας του περιβάλλοντος

και της αρμονικής ένταξης

των νέων οικοδομών στο φυ-

σικό ανάγλυφο με την ελάχι-

στη δυνατή επέμβαση και κο-

πή δένδρων, προβλέπει τα

εξής:

1. Για την έκδοση άδειας είναι

υποχρεωτική η υποβολή βε-

βαίωσης από τον οικείο Δήμο

ή Κοινότητα που θα πιστοποι-

εί τη θέση, τον αριθμό και το

είδος των υφιστάμενων δέ-

ντρων, όπως αυτά αποτυπώ-

νονται στο τοπογραφικό διά-

γραμμα της υπό έκδοση άδει-

ας, προκειμένου η αρχιτεκτο-

νική επιτροπή να έχει πλήρη

γνώση της πραγματικής κατά-

στασης για να ασκήσει την αρ-

μοδιότητά της.

2. για την σύνδεση των οικο-

δομών με τα δίκτυα κοινής

ωφέλειας είναι υποχρεωτική η

υποβολή και βεβαίωσης από

τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα

που θα πιστοποιεί την τήρηση

των προβλεπόμενων από την

οικοδομική άδεια για την κοπή

των δένδρων.

Μετά την ολοκλήρωση της

υπογραφής των 6 πρώτων

μνημονίων, που ήδη κοινοποι-

ήθηκαν στις αντίστοιχες πο-

λεοδομικές υπηρεσίες και

εφαρμόζονται από 6 Φεβρου-

αρίου 2009, ο Νομάρχης Λ.

Κουρής έκανε την ακόλουθη

δήλωση:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους

Δήμαρχους και Κοινοτάρχες

που πρώτοι ανταποκρίθηκαν

στο κάλεσμα της Νομαρχίας

προκειμένου με το νέο πλαί-

σιο, που από κοινού δημιουρ-

γούμε, να διαφυλάξουμε το

φυσικό τοπίο της Αν. Αττικής.

Είμαι βέβαιος ότι σύντομα και

οι υπόλοιποι Δήμοι και Κοινό-

τητες θα θελήσουν να μετά-

σχουν σε αυτή την προσπά-

θεια που μας αφορά όλους».

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στις 17/02/2009 και μετά από τηλεφωνική ενημέρωση από την

Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και τον ΕΦΕΤ, κλιμάκιο από υπαλλή-

λους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής & Αλιείας και της Διεύθυνσης

Προστασίας Καταναλωτή & Εμπορίου της Νομαρχίας  μετέβη στο

τυροκομείο του Σπύρου Ζαγάρη στο Μαραθώνα Αττικής.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

• Αποσυσκευασία τυροκομικών προϊόντων άλλων εταιρειών χω-

ρίς η εγκατάσταση να διαθέτει αντίστοιχη άδεια.

• Ετικέτες επισήμανσης τυροκομικών προϊόντων με την επωνυμία

άλλων εταιρειών.

• Τυροκομικά προϊόντα που δεν έφεραν σήμα αναγνώρισης και

την επισήμανση που προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων &

Ποτών.

Η υπηρεσία Ειδικού Ελέγχου κατάσχεσε τα αρχεία  του λογιστη-

ρίου της εγκατάστασης και τις ετικέτες  των εταιρειών και διε-

νεργεί προανάκριση. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής & Αλιείας της

Νομαρχίας  κατάσχεσε 3 τόνους τυροκομικών προϊόντων τα

οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία σήμαν-

ση.

Περιορισμός κοπής δέντρων 

σε νέες οικοδομές
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Πινγκ - Πονγκ

Ξεκίνησε το Εθνικό Πρωτά-

θλημα στο άθλημα της

Υπερπήδησης Εμποδίων.

Στις εγκαταστάσεις του

κλειστού ιπποδρομίου του

Ολυμπιακού Κέντρου Ιππα-

σίας  φιλοξενείται ο πρώ-

τος αγώνας πρωταθλήμα-

τος της χρονιάς, στον

οποίο θα λάβουν μέρος ιπ-

πείς και αμαζόνες από όλη

την Ελλάδα. 

Το φετινό πρόγραμμα του

πρωταθλήματος περιλαμ-

βάνει τέσσερα βασικά επί-

πεδα, το επίπεδο των νεο-

λέκτων ίππων, ηλικίας ίπ-

πων έως 6 ετών το μικρό

επίπεδο με κατηγορίες

ύψους 1.15μ – 1.20μ, το με-

σαίο επίπεδο με ύψη εμπο-

δίων από 1.25  έως και

1.35μ. και το μεγάλο επίπε-

δο ύψους 1.40μ. και 1.45μ. 

Οι αγώνες το Σαββατοκύ-

ριακο ξεκινάνε στις 09.00.

Συνολικά, θα διεξαχθούν

τρεις αγώνες μέχρι τον

Απρίλιο, ενώ ο τελικός

αγώνας πρωταθλήματος,

απ’ όπου θα αναδειχθούν οι

φετινοί πρωταθλητές Ελ-

λάδας, θα διεξαχθεί 6 – 10

Μαΐου, φυσικά στο Ολυ-

μπιακό Κέντρο Ιππασίας

στο Μαρκόπουλο.  

Θυμίζουμε ότι περυσινοί

Πρωταθλητές στις τέσσε-

ρις ηλικιακές κατηγορίες εί-

ναι: Στην Κατηγορία Ενηλί-

κων ο Γιώργος Δημαράς,

στην Κατηγορία Νέων Ιππέ-

ων ο Σπύρος Κούβελος

στην Κατηγορία Εφήβων η

Ευδοξία Σακελλαρίδη και

στην Κατηγορία Παίδων ο

Παναγιώτης Φρατζής.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ν.Ο.Β.

Πρωτάθλημα 

υπερπήδησης εμποδίων

Την ήττα με 9-13 από τον Εθνικό στο κολυμβητήριο

του Λαιμού γνώρισε η ανδρική ομάδα του ΝΟΒ για

την 13η αγωνιστική της Α1.

Οι παίκτες ξεκίνησαν καλά και προηγήθηκαν με 3-0

αλλά στη συνέχεια βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 4-5

στο ημίχρονο και 7-10 στην τρίτη περίοδο. 

Στο τέταρτο οκτάλεπτο έκαναν προσπάθεια να ξα-

ναμπούν στο ματς αλλά ο Εθνικός ήταν αυτός που

πήρε τη νίκη με 9-13.

Κόκκινες κάρτες

Δεν έλλειψαν τα επεισόδια στον αγώνα αφού κατά-

φεραν να δωθούν 2 κόκκινες κάρτες. 

Στο φύλλο αγώνος οι διαιτητές έγραψαν: «Στην 4η
περίοδο στο 3’ και 55’’ απεβλήθη ο έφορος του Εθνι-
κού Κουβεγετόπουλος με κόκκινη κάρτα για διαμαρ-
τυρία. Επίσης μετά το τέλος του αγώνα ο προπονη-

τής του Ν.Ο. Βουλιαγμένης Γιαννουρής πήγε στο

χώρο της γραμματείας και είπε: «Αυτό που έγινε σή-
μερα είναι ντροπή σας». Κατόπιν αυτού πήρε και

εκείνος κόκκινη κάρτα και τον αποβλήθηκε».

Την ήττα γνώρισε

από τον Εθνικό

η αντρική ομάδαΤη νίκη που ουσιαστικά της εξασφάλισε την πρωτιά

στην κανονική περίοδο της Α1 γυναικών πήρε η Βου-

λιαγμένη με 7-3 επί της Γλυφάδας στο κολυμβητή-

ριο του Λαιμού για την ένατη αγωνιστική. 

Η ομάδα διατήρησε το αήττητό της σε Ελλάδα και

Ευρώπη ξεφεύγοντας παράλληλα με διαφορά 5 βαθ-

μών από τον ΑΝΟΓ.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι παίκτριες της Αλεξίας

Καμμένου επέβαλαν τον ρυθμό τους με αποτέλεσμα

στο ημίχρονο να περάσουν μπροστά με 3-1.

Οι φιλοξενούμενες προσπάθησαν να αντιδράσουν

αλλά η άμυνα του ΝΟΒ λειτούργησε ιδανικά με απο-

τέλεσμα η διαφορά ν’ ανέβει στα 3 γκολ (5-2) στην

τελευταία περίοδο με γκολ της Γερόλυμου που «κα-

θάρισε» το ματς αφού οι φιλοξενούμενες δεν μπό-

ρεσαν να αντιδράσουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον ΝΟΒ δεν αγωνίστη-

καν τόσο η Γιούλη Λαρά όσο και η Κυριακή Λιόση

που αντιμετώπισαν προβλήτα τραυματισμών, ενώ

και η Άντυ Μελιδώνη αποβλήθηκε στο τέλος του

ημιχρόνου με αντικατάσταση (παίρνοντας αρχικά κί-

τρινη κάρτα) λόγω έντονης διαμαρτυρίας προς τον

διαιτητή και στη συνέχεια με κόκκινη κάρτα επειδή

τον εξύβρισε.

Με 17 αθλητές και αθλήτριες,

έλαβαν μέρος, οι ομάδες του ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ, στην προκριματική φάση

του Πανελλήνιου πρωταθλήμα-

τος Παμπαίδων/ Παγκορασίδων

που διεξήχθη το περασμένο Σαβ-

βατοκύριακο στο Στάδιο Ειρήνης

και Φιλίας.

Πρόκειται για αγώνες παιδιών μέ-

χρι 12 ετών και φυσικά το ενδια-

φέρον αθλητών/ αθλητριών αλλά

και των γονέων τους υπήρξε πολύ

μεγάλο.

Από τους αθλητές και αθλήτριες

του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, στην τελική

φάση, πέρασαν:

- Στραϊτούρη Ελένη στο ατομικό,

διπλό και μικτό

- Πατεράκη Στέλλα στο ατομικό

και διπλό

- Σκουτέρης Νίκος στο ατομικό

Η αθλήτρια Εμίρη Φίλια (που έχει

παραχωρηθεί για ένα χρόνο στον

Α.Σ. ΠΕΡΑ 2005) πέρασε επίσης

στην τελική φάση τόσο στο ατομι-

κό όσο και στο διπλό και μικτό.

Αποκλείστηκε  από την τελική φά-

ση η Ισαμπάνογλου Ιφιγένεια,

ύστερα από έναν αγώνα για …γε-

ρά νεύρα χάνοντας 3-2.

Επίσης στον τελευταίο αγώνα

αποκλείστηκαν στο μικτό οι Πα-

παϊωάννου Γιώργος, Γκοβάτσου

Δέσποινα και στο διπλό οι Ισα-

μπάνογλου Ιφιγένεια, Φίσερ Ελ-

λη.

Αν και αρκετοί αθλητές και αθλή-

τριες του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ λαμβάνα-

νε μέρος για πρώτη φορά σ’ αυ-

τούς τους αγώνες, η γενική εντύ-

πωση υπήρξε καλή και με συνεχή

προσπάθεια θα καταφέρουν ακό-

μη περισσότερα. 

Αήττητη η γυναικεία

ομάδα

Προκριματική φάση Πανελλήνιου 

πρωταθλήματος Παμπαίδων/ Παγκορασίδων

Ιππικά νέα

Λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας δεν θα

διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 28-2 και 1-3 2009 οι

αγώνες της Α', Β' και Γ' κατηγορίας καθώς και των

Υποδομών της Ένωσης.

Παρακάτω σας παραθέτω το πρόγραμμα της Κυρια-

κής 22 Φεβρουαρίου.

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ

Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧ.- ΠΡΩΤΕΑΣ Π.Φ. 1ος

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ. 1ος

ΒΑΡΗΣ Κ. ΑΣΤΗΡ Β.-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Μ 1ος

ΓΛ. ΝΕΡΩΝ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ 1ος

Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΑΟ ΩΡΩΠΟΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦ. 1ος

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΟ ΑΥΛΩΝ-ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 1ος

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΡΑΜΝΟΥΣ ΓΡ.-ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 1ος

ΔΗΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 1ος

ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ-ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ 1ος

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ. ΝΕΡΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. Α' ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΟ ΒΑΡΝΑΒΑ-ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Α' ΟΜΙΛΟΣ

Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Β' ΟΜΙΛΟΣ

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ-Ν.Α.ΡΟΑ Α' ΟΜΙΛΟΣ

Όλοι οι αγώνες ξεκινάνε στις 15.00 το μεσημέρι.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 

πρόγραμμα αγώνων
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Πρασινίσαμε την Αιξωνή

Την Κυριακή 8 Μαρτίου, αναδασώνουμε στην πε-

ριοχή που έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα από

πυρκαγιές, στη θέση Παλάτι- Αγ. Θωμάς,  (πάνω

από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου και το

ΤΕΕ Κορωπίου)

Ώρα προσέλευσης 11.00πμ.

Πάρτε κι εσείς μέρος. Αξίζει να συμμετέχετε.

Επικοινωνία/ Δηλώσεις συμμετοχής
Δήμος Κρωπίας: 800 11 34 600 - 210-6625410

Fax : 210-6624963 l e-mail : koropi@hol.gr

ΣΠΑΥ: 210 99 45 594 l e-mail : spay@otenet.gr

Αναδα…σώνουμε  Παλάτι - Αγ. Θωμάς, Κορωπί
Δήμος Κρωπίας - Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού

Χορηγοί Επικοινωνίας:  

ΕΒΔΟΜΗ , Επίκαιρα, Πυξίδα, Επταήμερο

Με περισή φροντίδα, τα παιδιά
φύτευαν μαζί με τους γονείς.

Ο βουλευτής Πέτρος Δούκας ει-
σέρχεται στο χώρο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας
Κάσδαγλης επί το έργον.

Και ο νέος συνδυασμός “ΔΑΔΑ με
Οραμα”, Α. Αποστολάτος και Ηλ. Τσι-
ριγώτη

Και από το Σύλλογο Περιβάλλο-
ντος Βουλιαγμένης.

Σύμμαχος ο καιρός, η βατότητα του

βουνού και ένα ατέλειωτο “καραβάνι”

σκορπίστηκε στις πλαγιές για να φυτέ-

ψει ο καθένας και από ένα δεντράκι.

Σχολεία, οικογένειες, Σύλλογοι, φο-

ρείς, παιδάκια στα καρότσια. Ηταν μία

απόλαυση.

Στα 480 περίπου στρέμματα φυτεύθη-

καν 42.000 δέντρα και δεν έφτασαν.

Δεν ικανοποιήθηκε ο κόσμος ζητούσε

κι άλλα! Σ’ αυτά τα στρέμματα που

προσπαθούν να βάλουν “πόδι” καταπα-

τητές. 

Τα έχουν κάψει πολλές φορές·(φωτο)

αλλά φτάνει. Τώρα όλος αυτός ο λαός

που ανέβηκε στο βουνό και φύτεψε

πρέπει να γίνει προστάτης και μπρο-

στάρης στον αγώνα να μην ξανακαούν.

Ας γίνει τόπος για αναψυχή, για τον

αετό την Καθαρή Δευτέρα, για μια

βόλτα το Σαββατοκύριακο. 

Και ο  Δήμος Γλυφάδας, αναλαμβάνει

τη μεγάλη ευθύνη να διώξει από τον

Υμηττό όλους τους καταπατητές.  

Ο ΣΠΑΥ και ιδιωτικοί φορείς, ανέλαβαν

για δύο χρόνια το πότισμα. 

Ολοι έδωσαν το παρών. Πολιτικοί, Δη-

μοτικοί Αρχοντες της περιοχής, δημο-

τικοί σύμβουλοι.

Και οι πλαγιές γεμάτες κρινάκια και

μαργαρίτες· η ομορφιά της φύσης...

Η
ανταπόκριση του κόσμου ήταν πραγ-

ματικά συγκλονιστική και οι διοργα-

νωτές του έργου είναι άξιοι συγχαρητη-

ρίων.

Διαπίστωσα όμως ότι στο φύτεμα των

δένδρων έγιναν βασικά λάθη, που πολύ

φοβάμαι ότι θα έχουν σαν αποτέλεσμα

ένας μεγάλος αριθμός τους να ξεραθεί.

Τρία ήταν τα κυριότερα λάθη, που τα

σημειώνουμε για να μη ξαναγίνουν. 

1. Στην προσπάθεια να αφαιρεθεί η πλαστική

σακούλα, έσπαζε η μπάλα με τις ρίζες.

2. Μετά το φύτεμα, η μπάλα με τις ρί-

ζες των δέντρων προεξείχε πάνω από

το χώμα (χρειαζόταν πιο βαθύ φύτεμα.

3. Η λακούβα του δέντρου δεν διαμορ-

φώθηκε σε σχήμα χωνιού ώστε να δι-

ευκολύνεται το πότισμα.

Μια προγραμματισμένη ενημέρωση

του κοινού για το πώς γίνεται το σω-

στό φύτεμα ενός δέντρου θα βελτίωνε

την κατάσταση.

Νίκος Παπαϊωάννου

Βουλιαγμένη
Και η Αθηνά Λιγνού επικεφαλής συνδυα-
σμού της Γλυφάδας με ένα μεγάλο τιμ.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιάννης Θεοδωρό-
πουλος πλαισιωμένος από φορείς.


