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Μηνύσεις και αγωγές με εξωφρενικές αξιώσεις κυ-

ρίως από πολιτικούς

Μέσα στον κουρνιαχτό τόσων κακών

που έχουν ενσκύψει, «ξαφνικά» (οι-

κονομική κρίση, ανεργία, φτώχεια,

βία κρατική, ατομική ή ομαδική, έξαρ-

ση της βαριάς εγκληματικότητας,

διαφθορά, σκάνδαλα κι όλα τα κακά

που ξέφυγαν από τους ασκούς  του

Αιόλου ή του ιμπεριαλιστικού παγκο-

σμιοποιημένου νεο“φιλελεύθερου”

κεφαλαιοκρατικού συστήματος, που

σηματοδήτησε το τέλος του σχεδόν “υγιούς” (και εν

πολλοίς και εκτός εισαγωγικών) αποταμιευτικού –

επενδυτικού κεφαλαίου) πως μου ‘ρθε ν’ ασχοληθώ με

την ελευθεροτυπία και το αντίθετό της, τη λογοκρισία;

Ακριβώς γι’ αυτό: για τον «κουρνιαχτό» των κακών!

Τα «κακά» απεχθάνονται τη δημοσιότητα και την κρι-

τική.

Πολιτική – κρατική εξουσία, όλων των βαθμίδων, όπως

και κάθε εξουσιαστικός φορέα, καθώς και οι φορείς οι-

κονομικής δύναμης αποστρέφονται μετά βδελυγμίας

τις δημοσιοποιήσεις των έκνομων πράξεών τους, των

διαπλοκών τους, αλλά και των «νομότυπων» άδικων

ενεργειών τους και βεβαιότατα, το σχολιασμό και την

κριτική.

Η αποκάλυψη βλάπτει σοβαρά την ασυδοσία τους.

Κλονίζει τη σιγουριά τους και διαταράσσει την ησυχία

τους. 
Συνέχεια στη σελ.2

του Κώστα
Βενετσάνου

Λανθάνουσα λογοκρισία
Στραγγαλίζει την

ελευθεροτυπία
Καθημερινές διώξεις ΜΜΕ

και δημοσιογράφων

Αναδα…σώνουμε
Παλάτι - Αγ. Θωμάς,

Κορωπί
σελίδα 24

Τη ΣΚΥΤΑΛΗ του ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

θα διεκδικήσει 

ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
Σε προγραμματισμένη συνάντηση που είχε την περασμένη Παρασκευή 27

Φεβρουαρίου, ο Αντιδήμαρχος Γρηγ. Κωνσταντέλλος με τους εκπροσώπου

του τοπικού Τύπου της περιφερείας μας, ανακοίνωσε την απόφασή του να

είναι Υποψήφιος Δήμαρχος Βούλας, επικεφαλής Συνδυασμού της Νέας Γε-

νιάς, με σκοπό να φέρει ένα πνεύμα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού – όπως

είπε ο ίδιος – στη μοντέρνα αντίληψη διοίκησης που απαιτούν οι καιροί. 

Την γνωστοποίηση είχαμε κάνει ήδη από το περασμένο φύλλο της «7ης»,

μις και μας βρήκε η συνέντευξη  «στο τυπογραφείο» αλλά όπως είχαμε γρά-

ψει, επανερχόμαστε με λεπτομέρειες.

Είπε λοιπόν ο Γρηγόρης Κωσνταντέλλος, μεταξύ άλλων: Συνέχεια στη σελ. 6

Μετά τους αιθέρες, στο τιμόνι της Βούλας

Το ΥΠΕΧΩΔΕ αγνόησε τη Νομαρχία 
για τους Οδικούς Άξονες

Ενα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Ανατ. Αττικής, δείχνει ότι ξα-
ναζωντανεύουμε σιγά σιγά, παλιές, όμρφες γιορτές της φύσης και της Ανοιξης. Η φωτογραφία είναι από τα
Κούλουμα στο Λόφο Παλλήνης. Σελ. 12,13

Ελεγχόμενη στάθμευση και

κυκλοφοριακό στη Βούλα
Της Ηλέκτρας Τσιριγώτη   Σελίδα 3

Ημέρα Γυναίκας Σελίδα 8,11

Διόδια σε Βαρυμπόμπη και

Αγ. Στέφανο!                Σελίδα 15

Η διαφθορά καλπάζει! 
Νοσοκομεία, εφορία, πολεοδομίες 

στην πρώτη γραμμή
Σελ. 10

Σελίδα 14



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

2 ΣΕΛΙΔΑ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Γραφή και Αλφάβητο 
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ο Κυρ - Γιάννης απ’ την Καππα-

δοκία   Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Σε απόγνωση οι Γεωργοί των

Οινοφύτων Σελ. 17

Τι γίνεται με τους Χ.Υ.Τ.Α. Σελ. 17

Ο Υφ. Θ. Μπούρας στον
Υπ. Γ. Σουφλιά για τους
Οδικούς Άξονες  Σελ.18

goneis.gr Επωφεληθείτε!  Σελ.22

Ταξιδιωτική οδηγία για την
ΠΓΔΜ                              Σελ. 11

Η ...ουρίτσα του Δαίμονα Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Αυτά μετονομάζουν στις αγωγές τους σε «τρώση1» της τιμής και

της υπόληψής τους» και «ζητάνε τα κέρατά τους» (συγγνώμη

για την έκφραση, αλλά έτσι θα το λέγαμε κατ’ ιδίαν).

Μα, έχουμε σήμερα λογοκρισία; Δεν έχουμε απόλυτη ελευθερία

του τύπου (έντυπου και ηλεκτρονικού;)

Αν έτσι νομίζετε, είστε «βαθειά νυχτωμένοι», γιατί δεν είναι

όπως νομίζεται κι όπως φαίνεται.

Μια βόλτα στις αίθουσες των δικαστηρίων θα σας πείσει για το

αντίθετο. Μα, αν οι δημοσιογράφοι συκοφαντούν, να τους αφή-

σουμε ασύδοτους; Δεν ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο. Αλλά, αν όντως

συκοφαντούν ψευδώς κι όχι όταν σχολιάζουν πράξεις και παρα-

λείψεις ή εκφράζουν απόψεις ή έστω διερωτώνται ή μεταδίδουν

έντονες φήμες με επιφύλαξη, για διερεύνηση της αλήθειας χά-

ριν του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος.

Κι αν ακόμη αμφιβάλλετε να σας θυμίσω την περίπτωση του δη-

μοσιογράφου της ΕΡΤ Νικήτα Λιοναράκη, που δεν είπε ο ίδιος,

αλλά στην εκπομπή του (1999), αναφέρθηκε από φιλοξενούμενο

δημοσιογράφο κάτι που “έθιγε την τιμή και την υπόληψη” κάποι-

ων ιδιαίτερα ευαίσθητων. Κι έφτασε να χάσει ο άνθρωπος το σπί-

τι του, μη βρίσκοντας το δίκιο του, ούτε στον Αρειο Πάγο. Χρει-

άστηκε μετά από οκτώ χρόνια δικαστικούς αγώνες να δικαιωθεί

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  που κα-

ταδίκασε την Ελλάδα (την ελληνική κακονομία και κακοδικία δη-

λαδή) το 2007, να του καταβάλλει 49.000 ευρώ, που τα καταβά-

λαμε εσείς και εγώ βεβαίως και όχι οι κακοί νομοθέτες, οι κακοί

κυβερνήτες και οι κακοί δικαστές.

Ολοι οι «Ηρωδείς», δηλαδή οι ζηλωτές του Ηρώδη Αντύπα, που

αποκεφάλισε τον Ιωάννη - τον πρόδρομο αυτό δημοσιογράφο –

όλοι αυτοί που ενώ ομνύουν στον δεύτερο, ζηλούν και μιμούνται

τον πρώτο, ευδαιμονιζόμενοι στη θέα ασώματων δημοσιογραφι-

κών κεφαλών.

Δεν είναι άγιοι οι δημοσιογράφοι. Δεν ισχυρίζομαι αυτό. Υπάρχουν

και αγύρτες, εκβιαστές και λαμόγια, δυστυχώς. Αλλά είναι πολλοί οι

ευσυνείδητοι ρέκτες, οι ιεροφάντες της δημοσιογραφίας.

Οι αγωγές βρόγχος στην ελευθεροτυπία

Το πρώτο μου άρθρο για την ελευθεροτυπία, το είχα γράψει τα

πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, στα πρώτα τεύχη της “Ελευ-

θεροτυπίας”. Δεν φανταζόμουν ότι θα χρειαζόταν να ξαναγράψω

το 2009. Κι όμως…

Ας μην κουράζω όμως τους αναγνώστες με παραδείγματα. Όλα

θα μπορούσαν να τακτοποιηθούν με μια επιστολή και μια επα-

νόρθωση της εφημερίδας.  Γιατί πώς να το κάνουμε. Τόσοι αγώ-

νες έχουν γίνει για να μπορεί ο «καθένας να εκφράζει και να δια-

δίδει[…] και δια του τύπου τους στοχασμούς του….», όπως κα-

τοχυρώνει το άρθρο 14 του Συντάγματος.

Να πάμε όμως και στο εξωτερικό, για να μη νομίζουμε ότι μόνο

εδώ γίνονται αυτά.

«να σταματήσουν οι ποινικές διώξεις και οι φυλακίσεις των δημο-

σιογράφων με το πρόσχημα της κατηγορίας για δυσφήμιση, ζήτη-

σαν χθες, με έκθεσή τους οι βουλευτές-μέλη της Κοινοβουλευτι-

κής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης», γράφει ο Ν. Ρούσ-

σης απ’ το Στρασβούργο, στην «Ελευθεροτυπία» και συνεχίζει:

Η τακτική αυτή, υποστηρίζουν (οι ευρωβουλευτές) θέτει σε κίν-

δυνο τόσο την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθεροτυπία

όσο και τη βιωσιμότητα των μέσων ενημέρωσης, εναντίον των

οποίων απευθύνονται.

Με τις υπερβολικά μεγάλες αποζημιώσεις που απαιτούνται, μέ-

σω της εκδίκασης αγωγών για δυσφήμιση, οι δημοσιογράφοι

υποχρεώνονται σε αυτολογοκρισία και πλημμελή άσκηση του

λειτουργήματός τους που, όπως επισημαίνουν οι βουλευτές,

στρέφεται κατά της ελευθερίας της έκφρασης και, εν τέλει, κα-

τά της ίδιας της ελευθεροτυπίας».

Σε πρόσφατη (2007) παρέμβαση του επιτρόπου του Συμβουλίου

της Ευρώπης (ΣτΕ) για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέρεται

μεταξύ άλλων ότι: «Η δουλειά των δημοσιογράφων δεν είναι να

λένε ευχαριστώ στους κρατούντες, ούτε να αποτελούν το φερέ-

φωνο των κυβερνήσεων».

Στα δημοσιεύματα και τις εξελίξεις «..περιλαμβάνονται και πράγ-

ματα που η αποκάλυψή τους συχνά δυσαρεστεί εκείνους που

έχουν εξουσία και πλούτο».

Υπάρχουν βέβαια και όρια στην ελευθερία έκφρασης του Τύπου,

αλλά αυτά αναφέρονται σε θέματα κυρίως δημόσιας και εθνικής

ασφάλειας, ρητά κατηγοριοποιημένα κι όχι αόριστα.

Κι ακόμα:

Οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν, ελεύθερα, να συγκεντρώ-

νουν πληροφορίες, έστω και ανώνυμες, ακόμη και από κυβερνη-

τικούς υπαλλήλους[…]

«από δημοσιογράφους να αποκαλύψουν τις πηγές τους, ακόμη

και όταν οι υποθέσεις φτάνουν στη Δικαιοσύνη», διακηρύττει ο

Επίτροπος του ΣτΕ τ. Χάμαμπεργκ.

Αλλά και παλιότερα ακόμη, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού,

η 1η τροποποίηση του Συντάγματος των Η.Π.Α. ορίζει: «Το Κο-

γκρέσο οφείλει να μην ψηφίσει νόμο περιστέλλοντα την ελευ-

θερία του λόγου ή του τύπου».

Μ’ όλα ταύτα, το δικό μας «κογκρέσο», εκπνέοντος του 20ού αι-

ώνα, ψήφισε το Νόμο 1178/81 που δίνει τη δυνατότητα κυρίως

στους πολιτικούς, σε επιχειρηματίες και κάποιους διοικητικούς

να σφίγγουν τον βρόγχο στην ελευθερία του τύπου τρομοκρα-

τώντας τους δημοσιογράφους και ενδυναμώνοντας έτσι την αυ-

τό-λογοκρισία που οδηγεί ευθέως στον ενδοτισμό, στη συναλ-

λαγή, στην υποτέλεια της δημοσιογραφίας, στην οικονομική, πο-

λιτική και γραφειοκρατική εξουσία και τελικά στη διαπλοκή και

στο…δούλεμα των πολιτών.

Αυτά είναι τα αποκυήματα των στρεβλών νομικών διατάξεων με

τη συνακόλουθη ανάπτυξη βιομηχανίας αγωγών και μηνύσεων.

Ένα καθεστώς δηλαδή με προσωπείο ελευθεροτυπίας ενώ ήδη

εξυφαίνεται  η υπονόμευση της ελευθερίας του τύπου με πρό-

σχημα την τιμή και την υπόληψη ατόμων που οδηγεί ασφαλώς σε

μια μορφή λανθάνουσας ή μεταλλαγμένης λογοκρισίας.

Τι προτείνουμε:

Επιβολή υποχρεώσεως του τύπου, δημοσίευσης της διάψευσης

ή διόρθωσης ή αιτιολόγησης του θιγόμενου από δημοσίευμα,

στην ίδια θέση, με τα ίδια στοιχεία και μέχρι την ίδια έκταση. Εάν

δεν ικανοποιηθεί, ταχεία εκδίκαση μηνύσεως και μετά την τελε-

σιδικία,

Κατάθεση αγωγής για ηθική ικανοποίηση, ανάλογου και εύλογου

ύψους, με κατάργηση του κατώτατου ορίου των 30.000 ευρώ2. Οι

εχθρικές πράξεις, οι ύβρεις και η επιδίωξη εξόντωσης των αντι-

πάλων μας, οξύνουν τις κοινωνικές συγκρούσεις. Η καταδίωξη

του τύπου οδηγεί σε περιορισμό του πλουραλισμού, και σε συ-

γκέντρωση της 4ης «εξουσίας» σε λίγα χέρια άνευρα και τέλος

έλλειψη κοινωνικού ελέγχου της εξουσίας.

–––––––––––––––
1. Τραυματισμός 

2. Σχετική τροπολογία είχε καταθέσει ο ΛΑ.Ο.Σ. τον περασμένο Οκτώβριο.

Βομβιστική επίθεση έξω απ’

το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Δολοφονική απόπειρα έγινε την Παρασκευή το

πρωί 8.48 στα Πηγαδάκια της Βούλας, ακριβώς απέ-

ναντι από το 4ο Δημοτικό Σχολείο.

Ο οδηγός του οχήματος μόλις έβαλε το κλειδί στη

μηχανή, έγινε έκρηξη μεγάλης ισχύος τραυματίζο-

ντας βαρύτατα τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε

στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο και δίνει μάχη για τη

ζωή του.

Ο παθών είναι επιχειρηματίας και κάνει εισαγωγές

μαγιο. Το κατάστημά του βρίσκεται επί της Βασ.

Παύλου στη Βούλα.

Την έκρηξη άκουσε πρώτος ο διευθυντής του σχο-

λείου Δ. Ζάχος, ο οποίος βρήκε τον οδηγό τραυμα-

τισμένο και κάλεσε την Αστυνομία.

Ευτύχημα ήταν ότι είχε περάσει η ώρα προσέλευ-

σης των μαθητών στο σχολείο, διαφορετικά θα εί-

χαμε εφιαλτικές σκηνές.

Λανθάνουσα λογοκρισία

Στραγγαλίζει την ελευθεροτυπία
Καθημερινές διώξεις ΜΜΕ και δημοσιογράφων

Από το Αστυνομικό Δελτίο
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για να είναι επιλέξιμο ένα «σύστημα

ελεγχόμενης στάθμευσης» προφανώς

πρέπει να πληρεί μια σειρά από στόχους-

κριτήρια, όπως:

l Να διανέμει το «δικαίωμα στάθμευ-

σης» σε όσο το δυνατόν περισσότε-

ρους δημότες, με  συχνή εναλλαγή

των σταθμεύσεων.

l Να μην προκαλεί προβλήματα στους

μόνιμους κατοίκους και να μην εξο-

ντώνει τους επαγγελματίες και κατα-

στηματάρχες οικονομικά.

l Σε μια θέση στην διάρκεια του 14ωρου

(8 π.μ.-10 μ.μ.) να εναλλάσσονται όσο

το δυνατόν περισσότεροι δημότες με

δωρεάν στάθμευση.

l Να αποκλείει (με απαγορευτικού κό-

στους κανόνες) τη μόνιμη μίσθωση

από οικονομικά ισχυρούς (π.χ. Τράπε-

ζες, κλπ).

l Να μην αποτελεί εισπρακτικό εργα-

λείο, διότι δεν έκανε καμιά επένδυση

ο Δήμος (π.χ. Υπόγειο Γκαράζ) για να

ζητάει κέρδος. Δεν επιτρέπεται η ανι-

κανότητα για πρόβλεψη και η έλλειψη

έργων στάθμευσης να μετατρέπεται

σε πηγή εσόδων.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι:

l Είναι νόμιμο και λογικό ο Δήμος να

επενδύσει σε υπόγειους χώρους στάθ-

μευσης, σωστούς και σύγχρονους, και

στην συνέχεια να εκμεταλλεύεται  υπη-

ρεσίες στάθμευσης.

l Δεν είναι λογικό να πουλάει ο Δήμος

τους δρόμους για στάθμευση, όταν μά-

λιστα οι κάτοχοι αυτοκινήτων έχουν

ήδη καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας και

στάθμευσης.

Ένα «άστοχο σχέδιο  ελεγχόμενης στάθ-

μευσης» προκαλεί σοβαρές δυσκολίες στη

ζωή των κατοίκων και των επαγγελματιών,

και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα

από αυτά που προσπαθεί να λύσει.

Είναι βέβαιο ότι το σχέδιο που προσπαθεί

να εφαρμόσει η Δημοτική Αρχή, και που,

σύμφωνα με δηλώσεις του  αρμόδιου αντι-

δημάρχου, θα δημιουργήσει «έξυπνα έσο-

δα» για τον δήμο, μόνο έξυπνο δεν είναι.

Είναι, απλά,  εισπρακτικό, που για τις Τρά-

πεζες, που λίγο νοιάζονται για την δαπά-

νη, θα εξασφαλίσει 50 και πλέον θέσεις

στάθμευσης, και για κάποιους «τυχερούς»

Δημότες κάρτες «Ελευθέρας», ενώ τα μα-

γαζιά θα επιβαρυνθούν μέσα σε συνθήκες

οικονομικής κρίσης, και οι Δημότες πελά-

τες ή δεν θα προσεγγίσουν την αγορά ή θα

πρέπει να επιβαρυνθούν, με λογικό αποτέ-

λεσμα  να πάνε σε άλλες αγορές όπου δεν

θα πληρώνουν για την στάθμευση.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Για να είμαστε αντικειμενικοί και ειλικρι-

νείς, πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Βούλα

είναι μεταξύ εκείνων των περιοχών που

αντιμετωπίζουν μικρότερο πρόβλημα.

Όμως το κυκλοφοριακό και η στάθμευση

είναι προβλήματα που δεν αφορούν μόνο

οχήματα και οδηγούς, αλλά αφορά και πε-

ζούς, παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες,

καθώς και την τρίτη ηλικία, με σοβαρότατη

διάσταση στα θέματα της ασφάλειας, της

ρύπανσης και του θορύβου. Επίσης επηρε-

άζει την οικονομία και την λειτουργία της

πόλης, των καταστημάτων και των υπηρε-

σιών. Ορισμένες διαστάσεις του κυκλοφο-

ριακού είναι πολύ πιο οξυμένες από άλλες

περιοχές του λεκανοπεδίου, και μάλιστα

με πολύ βαριές συνέπειες για την πόλη. 

Η πόλη μας:

Διαπερνάται από άξονες βαριάς και ταχεί-

ας κυκλοφορίας (Βουλιαγμένης, Παραλια-

κή, Καλύμνου, Λ. Βάρης) με αποτέλεσμα

να τεμαχίζεται ο Πολεοδομικός Ιστός και

να εμποδίζεται η κυκλοφορία στην πόλη,

ανάμεσα στις γειτονιές.

Έχει ισχυρό ανάγλυφο με έντονες ανωφέ-

ρειες και κατωφέρειες σε κάποιες από τις

περιοχές της (Πανόραμα, κ.α.) που σε με-

γάλο κομμάτι του πληθυσμού επιβάλει την

χρήση αυτοκινήτου, ακόμη και για την μι-

κρότερη δραστηριότητα, ενώ την ίδια στιγ-

μή αποκλείει την χρήση ποδηλάτου.

Επεκτάθηκε  από την αρχική λουτρόπολη

του 1926 στην σημερινή Βούλα, με επε-

κτάσεις του σχεδίου χωρίς πρόβλεψη για

τα αντίστοιχα περιφερειακά πολεοδομικά

κέντρα, τους ελεύθερους χώρους, το συν-

δετήριο οδικό δίκτυο με τον αρχικό πυρήνα

της πόλης, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι από

τις περιφερειακές συνοικίες  να πρέπει να

μετακινηθούν με αυτοκίνητο, για την κάλυ-

ψη των αναγκών τους, στο κέντρο της πό-

λης ή σε γειτονικούς δήμους.  

Ταυτόχρονα αντιμετωπίζει προβλήματα κυ-

κλοφοριακής αιχμής και στάθμευσης που

προκαλούν τοπικά το Ασκληπιείο και η πα-

ραλία.

Τα παραπάνω, ανάμεσα σε άλλα, είναι

οι παράμετροι που οδηγούν στην

όξυνση. Ένας νέος πολεοδομικός σχε-

διασμός και τμηματικές υπογειοποιή-

σεις στους κεντρικούς οδικούς άξονες

θα μπορούσαν, ανάμεσα στα άλλα, να

αποτελούν  βασικούς τρόπους για να

μειώσουμε τα προβλήματα σε μόνιμη

βάση.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Αν έχουμε μια λάθος κυκλοφοριακή ρύθμι-

ση με μονοδρομήσεις και απαγορεύσεις,

αν ταυτόχρονα έχουμε προβλήματα ασκό-

πων διαδρομών, έχουμε σπατάλη ανθρω-

ποωρών, οικονομική δαπάνη, δημιουργία

ρύπων και θορύβου. Το ίδιο συμβαίνει εάν

έχουμε μια λάθος «ελεγχόμενη στάθμευ-

ση».

Η κυκλοφορία και η στάθμευση είναι από

τις πιο ζωτικές λειτουργίες της πόλης. Η

προφανής προσομοίωση της κυκλοφορίας

των οχημάτων με την κυκλοφορία του αί-

ματος στον ανθρώπινο οργανισμό, δεν

έχει να κάνει μόνο με μια απλή «μεταφο-

ρά», αλλά αναφέρεται σε συμπτώματα,

όπως δημιουργία «κυκλοφοριακού εμ-

φράγματος»,  δημιουργία «παράπλευρης

κυκλοφορίας», έως και τον «θάνατο της

πόλης».

Κάθε άστοχη παρέμβαση κάνει την ζωή

στην πόλη πιο δύσκολη από ό,τι ήταν πριν

και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής μας.

Η ΛΥΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Α) ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Πρέπει να δημιουργη-

θούν χώροι στάθμευσης, κόμβοι εισόδου και

εξόδου στην πόλη, να υπογειοποιηθούν τμη-

ματικά κάποιοι άξονες μεγάλης κυκλοφο-

ρίας,  και έτσι να πετύχουμε την απρόσκο-

πτη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την

επικοινωνία των διαφόρων περιοχών της πό-

λης. Παράλληλα, πρέπει να αναπτύξουμε

την κυκλοφοριακή υποδομή σε τοπικό επίπε-

δο. Σε πολλές δεκάδες Ευρωπαϊκών πόλε-

ων, τα έργα αυτά υλοποιούνται, εδώ και

χρόνια, και έχουν χρηματοδοτηθεί και από

Κοινοτικά Προγράμματα.

Β) ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Πρέπει να εφαρμοσθεί

μια συνολική κυκλοφοριακή μελέτη με εύ-

στοχες μονοδρομήσεις και όχι άσκοπες και

αποσπασματικές. Επίσης να αναπτυχθεί η

αστυνόμευση που στόχο θα έχει όχι την εί-

σπραξη προστίμων, αλλά την ρύθμιση της

κυκλοφορίας και την διευκόλυνση των Δη-

μοτών. Τέλος, πρέπει να δημιουργηθεί

ελεγχόμενη στάθμευση όχι στην κατεύ-

θυνση της είσπραξης, αλλά στην διευκό-

λυνση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού

Πολιτών, Κατοίκων και Επαγγελματιών.
Συνέχεια στη σελ. 9

Η ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ  και

ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ
Άρθρο της ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ

Αρχιτέκτονος Μηχανικού

Αυτές τις ημέρες το κέντρο της πόλης μας έχει γεμίσει με διαγραμμίσεις

ελεγχόμενης στάθμευσης. Ξεκαθαρίζω από την αρχή, ότι είμαι υπέρ της
«ελεγχόμενης στάθμευσης», αλλά όχι αυτής που προσπαθεί η παρούσα

Δημοτική Αρχή να εφαρμόσει με σπουδή και απαράδεκτες μεθοδεύσεις,

απουσία των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.

Γι’ αυτό, μέσα από το κείμενο αυτό, θα επιχειρήσω να προσεγγίσω  - όσο

γίνεται πιο απλά - το πρόβλημα για γνώση των αναγνωστών, αλλά και εκεί-

νων που παίρνουν τις αποφάσεις και υλοποιούν τέτοια έργα.
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100 χρόνια ελληνικής οπερέτας!

Τετάρτη 11 Μαρτίου 

18.00 In search of a legend. 48’

Konstanty Kulik. Πολωνία 2007
Ταξίδι στην Αρκτική μ’ ένα μικρό ιστιοπλοϊ-
κό. Γνωρίζουμε ένα λαό που παλεύει για
την επιβίωσή του με τους δικούς του
όρους..

18.50 “Save our land. Save our
Towns”, 57’, Dirk Eitzen, Η.Π.Α 2000
Η αλλαγή του αστικού τοπίου σε μια επαρ-
χία της Πενσυλβάνια έχει επιπτώσεις στην
καθημερινή ζωή των κατοίκων. Πέρα από
αυτές όμως μήπως είναι σημαντικότερη η
οικολογική καταστροφή που συντελείται; 

19.50 Concrete coast. 24’ Robert

Harding Pittman. Η.Π.Α-Iσπανία 2009
Η αγροτική περιοχή της Μούρσια στην
Ισπανία, η τελευταία ακτή της χώρας στη
Μεσόγειο που δεν έχει αλωθεί από την
τσιμεντοποίηση αλλάζει όψη. Μία απειλή
που αφορά πλέον άμεσα και στην χώρα

μας...

Μετά το τέλος της ταινίας, η οποία

προβάλλεται για πρώτη φορά στην

Ελλάδα, θα ακολουθήσει συζήτηση

για το δικό μας καυτό θέμα, το χωρο-

ταξικό του τουρισμού.

21.00 The Black River. 60’ Surendra

Manan. Ινδία 2007
Το Μαύρο Ποτάμι της Ινδίας, το περίφημο

Κάλι Μπέϊν έχει μετατραπεί εδώ και δεκα-
ετίες σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Χι-
λιάδες άνθρωποι ενώνονται για να σώ-
σουν ότι έχει απομείνει...  

22.10 Up the Yangtze. 94’ Yung

Chang. Κίνα 2007
Το περίφημο φράγμα «3 φαράγγια», το αμ-
φιλεγόμενο σύμβολο του Κινεζικού οικο-
νομικού θαύματος γίνεται το φόντο μιας
περιβαλλοντικής όσο και κοινωνικής ται-
νίας.

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον δι-

κτυακό χώρο www.ellet.gr ή να επικοι-

νωνήσετε με τα τηλέφωνα 210

3225245 εσωτ. 4 & 8 και το email:

sepi@ellinikietairia.gr

6ο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας

της Γυναίκας, το Πνευματικό & Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου Γλυκών Νερών και ο Αναπτυξιακός & Επιστημο-

νικός Σύνδεσμος Παλλήνης διοργανώνουν ανοικτή εκδή-

λωση, την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Μαρτίου, 97-9μ.μ.) στην αίθουσα

εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νε-

ρών (ΚΟΡΑΗ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 31), με τίτλο: “Η αναγκαιό-
τητα της συμμετοχής της Γυναίκας στη σύγχρονη κοι-
νωνία ως ενεργός πολίτης”.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ:  Γυναίκα και Πολιτισμός,  Γυναίκα και Εκπαίδευση,

Γυναίκα και Ιατρική, Γυναίκα και Κοινωνική  Συμμετοχή, Γυναίκα

και Τοπική Ανάπτυξη, Γυναίκα και Περιβάλλον.

Ομιλήτριες: Γυναίκες – Επιστήμονες
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΑ: Μέλος Ε΄ ΕΛΜΕ.

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ: Πρόεδρος Δ. Σ. Ένωσης  Συλλόγων Γονέων

Παλλήνης.

ΛΙΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ: Πρόε. Δ.Σ. Εργαζομένων Δήμου Γλυκών Νερών.

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Πρόεδρος Δ.Σ. Εξωραϊστικού Πολιτι-

στικού Συλλόγου Γλυκών Νερών «Πράσινος Λόφος».

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ: Πρόεδρος Δ.Σ. Πολιτιστικού Συλλόγου Φούρεσι

Γλυκών Νερών.

ΠΕΤΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ: Πρόεδρος Δ.Σ. Εξωραϊστικού  Πολιτιστικού

Συλλόγου Παλλήνης  «Ο Παλληνεύς».  

Στο Art Gallery Cafe

Οι Γυναίκες στα Σπάτα
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Δευτέρα  9 Mαρτίου στις  9 μ.μ.  

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ  ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Ζωγραφίζουμε με νότες τα ποιήματα  της Αλκυόνης Πα-

παδάκη  από τη ποιητική της συλλογή «ξεφυλλίζοντας τη
σιωπή».
Επιμέλεια - απαγγελία: ο ηθοποιός Δ. Αγοράς

τραγούδι - κιθάρα : Mιλλυ Στυλόγλου “Η αναγκαιότητα της συμμετοχής

της Γυναίκας στη σύγχρονη Κοινω-

νία ως Ενεργός Πολίτης”

«Όταν η δυσκολία δεν σταματά τη

ζωή – Γυναίκα και αναπηρία»

Κυριακή 8/3/09, Ξενοδοχείο OASIS, ΓΛΥΦΑΔΑ

Οι “Ανοιχτοί Ορίζοντες Γλυφάδας”, τιμούν την Παγκό-

σμια Ημέρα της Γυναίκας με εκδήλωση που πραγματοποι-

ούν την Κυριακή 8 Μαρτίου, 6μ.μ. στο ξενοδοχείο OASIS

(Λ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα), με τίτλο: «Όταν η δυσκο-
λία δεν σταματά τη ζωή – Γυναίκα και αναπηρία».
Στην εκδήλωση θα τιμηθεί η Άννα Κοκκέβη-Φωτίου, αρ-

χαιολόγος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

ΒΑΡΗ, Κυριακή 8 Μαρτίου 

Δημοτικό Θέατρο Βάρης

Ενδοοικογενειακή βία

Το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Βάρης οργανώνει

μία σημαντική  ομιλία με θέμα την ενδοοικογενεια-

κή βία, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, την Κυ-

ριακή 8 Μαρτίου στις 7.30μ.μ. Ομιλήτριες θα είναι η

Σούλα Παναρέτου, Πρόεδρος Συνδέσμου για τα δι-

καιώματα της γυναίκας, όπου θα αναφερθεί στην εν-

δοοικογενειακή βία στην Ελλάδα και στο νομοθετι-

κό πλαίσιο και η Δέσποινα Σαγγανά, μέλος του Συ-

ντονιστικού του IFE-EFI, όπου θα αναφερθεί στην

ενδοοικογενειακή βία στην Ευρώπη. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ

Μια κινηματογραφική συνάντηση επτά χωρών, μέσα από τη ματιά δεκατριών αξιόλογων σκηνοθετών εξελίσσεται  στην

Πλάκα.  Οι προβολές των ταινιών (παραγωγές από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ισπανία, την Ιν-

δία, την Κίνα, την Ολλανδία και την Πολωνία) πραγματοποιούνται Τετάρτες 11 και 18 Μαρτίου από τις 18:00-23:00, στο

ισόγειο του κτηρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην οδό Τριπόδων 28 στην Πλάκα. 

«Γυναίκα  loser»
στο Δήμο ΙΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου και το Κέντρο Γυναικών

Δήμου Ιλίου τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,

οργανώνουν  θεατρική παράσταση με το έργο: «Γυναίκα
loser», την Κυριακή 8 Μαρτίου, ώρα  8.30 μμ. στο θέατρο

του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» Αγ.Φα-

νουρίου 99, Ίλιον

...Μία γυναίκα νέα, μόνη ψάχνεται. Προσπαθεί να ανακα-
λύψει αν ανήκει στους χαμένους της ζωής. Αγγίζει τα όρια
της, ακροβατεί μεταξύ μελαγχολίας και ευγνωμοσύνης,
γελάει με τη ψυχή της σε ενατένιση του εσωτερικού της
κόσμου.
Θα ακολουθήσει κοκτέιλ και μουσική βραδιά στο Καλλι-

τεχνικό Καφενείο

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Ο Σύλλογος Γυναικών Κορωπίου «Η Στοργή» πραγματο-

ποιεί την Κυριακή 8 Μαρτίου εορταστική εκδήλωση στην

ταβέρνα «Φωλιά» στο Κορωπί στις 8.30 το απόγευμα.

Ο Κυνηγετικός σύλλογος Κορωπίου το Σάββατο 7

Μαρτίου πραγματοποιεί τον ετήσιο χορό του στο

KWABA στο Μαρκόπουλο στις 10 το βράδυ. 

Το Σώμα Ελλήνων προσκόπων Κορωπίου το Σάββα-

το 7 Μαρτίου πραγματοποιεί εκδήλωση, όπου θα πα-

ρουσιάσει τις δράσεις του, στην αίθουσα του Επι-

μορφωτικού συλλόγου στις 5 μ.μ. (οδός Πινδάρου)

Στο ΚΟΡΩΠΙ

Ο Δήμος Γλυφάδας και το Δημοτικό Ωδείο οργανώνουν

τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, στις 20:00΄ στα Αστέρια Γλυφά-

δας συναυλία αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ελληνικής

Οπερέτας.

Θα ακουστούν αποσπάσματα από τις ωραιότερες Ελληνι-

κές Οπερέτες όπως: Βαφτιστικός, Απάχηδες των Αθη-
νών, Κόρη της Καταιγίδας, Μπλου-Μπλου κ.α.

Συμμετέχουν, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Γλυ-

φάδας υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Γεωργίου Τσι-

λιμπάρη και Καλλιτέχνες της Λυρικής Σκηνής. ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο εορτασμός της ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ από το

Σύλλογο Γυναικών Σπάτων, έχει προγραμματιστεί

να γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3 στο Κτήμα «Βίλιζα»,

όπου θα παρουσιαστεί και έργο  εργαστηρίων του

Συλλόγου. 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ / ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΚΗΝΗ
Γεννηματά 20 – Αμπελόκηποι / 210-6929090

«Ας μιλήσουμε για άντρες»
Πρώτη θεατρική παρουσία της διακεκριμένης Ελληνίδας συγγρα-

φέως Ευρυδίκης Τρισόν-Μιλσανή που ζει και δημιουργεί στο Πα-

ρίσι. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Μοντζολή

Στο “Θέατρο της Ημέρας”,   7 γυναίκες «μιλούν
για άντρες»…
Πρόκειται για μια γυναικεία(;) υπόθεση.

Κάθε Κυριακή & Δευτέρα 9:30μ.μ.από 16/3/2009
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Locksmith

ΑRT GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

e-mail:  m.gyras@otenet.gr

www.artgallerycafe.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:    ΑΙΜΙΛΙΑ  ΡΑΠΤΗ 
τραγουδάει  Μ. Χατζιδάκι. Πάνος Λουμακης,  πιάνο

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 & 28 ΜΑΡΤ.: ΑΣΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ   Μ. ΣΚΑΡΗ   τραγούδι – Χ.

ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ πιάνο, τραγούδι – Ν. ΡΟΓΚΑΚOΣ  κιθάρα  -  Γ. ΣΚΑΡΗΣ

μπουζούκι  

ΣΑΒΒΑΤΟ  7 & 21 ΜΑΡΤ.  TRIO LAVA
Μελωδίες των χωρών της κεντρικής Ευρώπης  
ΜAΡΙΑ ΛΑΡΟ τραγούδι-βιολί,  ΤΖΕΚΙ ΣΟΥΛΟΥΚΙ βιολί,  ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΠΑ-

ΝΑΓΟΥΛΗΣ ακορντεόν 

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΙΜΕΡΙ MUSICAL SUNDAY 2-5 μ.μ. 

ζωντανή jazz μουσική  και μπουφές 

ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ...
Την Δευτ. 23 Μαρτ. 9 μ.μ. θα γίνει παρουσίαση της Ποιη-

τικής Συλλογής του Μιχάλη Γύρα:  

«ΖΩΗ – ΕΡΩΤΑΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ»
Συμμετέχουν στη παρουσίαση η Καθηγήτρια Λογοτεχνίας Ρού-

λα Πόλλαρντ, ο σκηνοθέτης Νίκος Αλευράς

Απαγγέλουν ποιήματα οι ηθοποιοί:  

Δημήτρης Αγοράς, Βιολέττα Γύρα

Τραγουδάει για τον έρωτα η Μίλλυ  Στυλόγλου με την κιθάρα

της και την συνοδεύει στο πιάνο ο Γιώργος Παυλάκος.

«Grand Prix Μαρία Κάλλας

για Όπερα, Ορατόριο-Λιντ»
Κυριακή 8 έως Κυριακή 15 Μαρτίου 

Ένας διεθνής διαγωνισμός αφιερωμένος στη ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΧΝΗ

ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ, στη μεγάλη τέχνη της ανθρώπινης φωνής. Για

35η χρονιά στην Αθήνα από το Ατενέουμ σε συνεργασία με τον

Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων.

Πενήντα δυο νέοι λυρικοί τραγουδιστές από όλο τον κόσμο, με-

ταξύ των οποίων τέσσερις Έλληνες, επελέγησαν -από τους 74

που υποβάλλανε τη σχετική αίτηση- για το φετινό διαγωνισμό

«Grand Prix Μαρία Κάλλας 2009 για Όπερα, Ορατόριο-Λιντ»,

που διοργανώνεται από το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Ατενέ-

ουμ, σε συνεργασία με τον Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου

Αθηναίων, υπό την Αιγίδα του ΥΠΠΟ και στο πλαίσιο της Ομο-

σπονδίας Διεθνών Μουσικών Διαγωνισμών της Ουνέσκο. 

1ος Κύκλος (προκριματικά)

Κυριακή 8, Δευτέρα 9 & Τρίτη 10  Μαρτίου 2009 

Athenaeum, Αίθουσα  La Divina (Αδριανού 3, τηλ. 210 32 11 955)

2ος  Κύκλος, ημιτελικός

Πέμπτη 12  & Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:30

Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος», Μέγαρο Μουσικής

3ος Κύκλος, Τελικός & Απονομή των Βραβείων 

«Grand Prix Μαρία Κάλλας 2009»

Κυριακή 15 Μαρτίου 2009, στις 18:30

Αίθουσα «Φίλοι της Μουσικής», Μέγαρο Μουσικής

AL NOUR WAL AMAL 

(Φως & Ελπίδα)
Η Αιγυπτιακή Ορχήστρα Μουσικής 

μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα!

Σάββατο, 14 και Κυριακή 15 Μαρτίου

Το 2009 εορτάζεται η επέτειος των διακοσίων χρόνων από τη γέννη-

ση του Λουδοβίκου Μπράιγ (Louis Braille, 4 Ιαν. 1809 – 6 Ιαν. 1852),

του “ευεργέτη” των τυφλών. Ο Μπράιγ, που ήταν και ο ίδιος τυφλός,

εφεύρε, όχι μόνο το ομώνυμο σύστημα γραφής των τυφλών, αλλά

και τον τρόπο να διδάσκονται και τα μαθηματικά και η μουσική, που

ήταν η μεγάλη του αγάπη, αφού και ο ίδιος ήταν ταλαντούχος μου-

σικός και έπαιζε τσέλο και όργανο, ακόμη και για βιοποριστικούς λό-

γους. 

Το Κέντρο Τεχνών στο ACS και τα Special Olympics, συμμετέχοντας

στον εορτασμό, παρουσιάζουν σε δύο συναυλίες την Αιγυπτιακή Ορ-

χήστρα Μουσικής AL NOUR WAL AMAL (Φως & Ελπίδα), η οποία εί-

ναι η μοναδική Ορχήστρα στον κόσμο που αποτελείται εξ ολοκλήρου

από τυφλές ερμηνεύτριες και περιλαμβάνει έγχορδα, πνευστά, χάλ-

κινα και κρουστά όργανα.

Στις δύο συναυλίες της το Σάββατο, 14 και την Κυριακή, 15

Μαρτίου, στις 20:30 στο Κέντρο Τεχνών στο ACS, θα παρου-

σιάσει επιλογή από τα καλύτερα έργα του ρεπερτορίου της και

αναμένεται να ενθουσιάσει με τη δεξιοτεχνία, τη δύναμη της

ερμηνείας αλλά και τη θέληση των 36 μουσικών της.

Προπώληση Εισιτηρίων

● Online προπώληση μέσω πιστωτικής κάρτας www.arts-

center.gr, www.ticketservices.gr

● Τηλεφωνική προπώληση  210 72 34 567

● Εκδοτήρια: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου), Αθήνα

Τα έσοδα των εισιτηρίων θα διατεθούν για τους σκοπούς Spe-

cial Olympics Ελλάς. Τιμή εισιτηρίου: 15€, παιδικό 8€ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ  8 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 18.30
ΘΕΑΤΡΟ MIKHΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ SAGINAW VALLEY 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΒ                

Ελεύθερη είσοδος και μεταφορά με πούλμαν

Δηλώσεις συμμετοχής στο  210 8952241

ΤΡΙΤΗ  10 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 19.30           
ΘΕΑΤΡΟ ΙΛΙΣΙΑ-ΒΟΛΑΝΑΚΗ  «ΤΡΙΠΤΥΧΟ»    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΝΤΝΑ Ο'ΜΠΡΑΙΑΝ
Τρεις γυναίκες γύρω από έναν άντρα, η γυναίκα του, η κόρη του
και η ερωμένη παλεύουν για το ποια θα κυριαρχήσει  στην καρδιά
του. Λόγος καυστικός, με έντονα στοιχεία ειρωνείας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΒ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ, ώρα 7.30μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ ΙΛΙΣΙΑ-ΒΟΛΑΝΑΚΗ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ ΤΟΥ Ρ.  ΑΛΦΙΕΡΙ

“ΕΞΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ ΣΕ … ΕΞΙ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ” 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΒ          
Μία μοναχική αστή προσλαµβάνει ένα νεαρό για κατ' οίκον μα-
θήματα χορού.  Μία απρόβλεπτη σχέση γεννιέται µεταξύ τους,
σχέση τρυφερότητας, που γίνεται μάθηµα ζωής

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3, 11.00πμ. ΜΟΥΣΕΙΟ  ΜΠΕΝΑΚΗ 

«ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΔΕΡΑΤΟΣ»
ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΛΧΙΔΟΣ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΒ

“Στο ΜΠΑΡΑΚΙ του ΒΑΣΙΛΗ”
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ 

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

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

ΣΑΒΒΑΤΟ 7-3-2009

ΤΟ Γ4 ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ
…άφησε τα θρανία, έπιασε τα όργανα να γράψει μελωδία…

Τι κι αν είμαστε μικρά / Ταλέντο έχουμε μεγάλο
Έλα να μας ακούσεις για να πειστείς / Ότι είμαστε το κά-
τι άλλο!!!!!!!

ΚΥΡΙΑΚΗ 8-3-2009

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΚΑΣ & οι LOMIR
στα καινούργια του κομμάτια, αλλά και ευρωεβραϊκά, αρ-

βανίτικα παραδοσιακά και έντεχνα,

καθώς και τραγούδια από το βερολινέζικο θέατρο.

ΗΛΙΑΣ ΦΑΧΙΔΗΣ: κρουστά

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ: ακκορντεόν

ΑΧΙΛ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ: τζαζ κιθάρα, κλασσική κιθάρα, τζουράς

ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΚΑΣ: φωνή

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΠΑΝΙΑΣ: ηλεκτρική κιθάρα, τζουράς

Στη ΒΟΥΛΑ

Στην ΚΕΡΑΤΕΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΑΣ «ΧΡΥΣΗ  ΤΟΜΗ»

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ, 7 μ.μ.

Συναυλία-Αφιέρωμα στη μνήμη του Δημήτρη Νικολάου

στην αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου Φίλιππος Νάκας.
Η Συναυλία οργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών

σε συνεργασία με το Ωδείο Φίλιππος Νάκας  & το ΑΕΜΘΤ.

Αναχώρηση πούλμαν στις 7 μ.μ. από Κεντρική πλατεία Κε-

ρατέας. Δωρεάν μεταφορά και ελεύθερη είσοδο.   

ΣΑΒΒΑΤΟ  14  ΜΑΡΤΙΟΥ, 8.30μ.μ.

Θεατρική παράσταση «ΑΧ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ» του

Εντουάρντο Ντε Φίλιππο Στο θέατρο Περίακτοι σε σκηνο-

θεσία Σπύρου Κολιαβασίλη.

Στο τέλος της παράστασης ο Σύνδεσμος επιφυλάσσει μια

έκπληξη στους συμμετέχοντες.  Συμμετοχή: 15€

Συνοπτική ανάλυση της
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα 

Ο “δαίμων του τυπογραφείου” συμβεβλημένος ή

χρεωμένος στις τράπεζες “έφαγε” κυριολεκτικά

μία ολόκληρη παράγραφο από το άρθρο του Ν.

Θωκταρίδη για την οικονομική κρίση, στο προη-

γούμενο φύλλο μας. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν,

για να σας συνδέσουμε, τις δύο αιτίες της οικονο-

μικής κρίσης που είναι: 

α) Η αλλαγή του νομίσματος, από δραχμή σε ευρώ, χωρίς  την

πρόληψη, για την επερχόμενη οικονομική επίπτωση και τις

συνέπειες αυτής, με έμμεση συνέπεια την ακαριαία « πτώ-

χευση » των Ελλήνων,  λόγω  μείωσης της  αγοραστικής

αξίας του εθνικού μας πλέον νομίσματος, σε σχέση, με τα

των αντιστοίχων εταίρων μας, κρατών μελλών, της  Ε.Ε. 

β) Η σκανδαλώδης, επικρατήσασα ασυδοσία και έλλειψης

κρατικής ελεγκτικής επίβλεψης των τραπεζών, στον υπέρμε-

τρο  και  αλόγιστο υπερδανεισμό, ο οποίος αποσκοπούσε

αποκλειστικά στα τοκογλυφικά υπερκέρδη αυτών, αδιαφορώ-

ντας για την επερχόμενη, με μαθηματική ακρίβεια, αδυναμία

αποπληρωμών, με άμεση συνέπεια  την  αναπτυξιακή ύφεση,

με εκατομμύρια ακάλυπτων επιταγών, γραμματίων, ασφαλι-

στικών και φορολογικών υποχρεώσεων και σε ολοκλήρωση

της συμφοράς, ήρθε το πλήθος των  κατασχεθέντων και  πτω-

χευθέντων  επιχειρήσεων, ακόμη  και ιδιωτών.

Σημείωση: Το άρθρο του Ν. Θωκταρίδη που δημοσιεύθηκε στο

προηγούμενο φύλλο της “7ης” θ’ αποτελέσει βάση συζήτησης ει-

δικής προς τούτο συνάντησης του Ροταριανού Ομίλου Γέρακα.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

«Η 30ετία των παλαιότερων, με το πολύ έργο που επι-
τεύχθηκε αλλά και με τις συντηρητικές παθογένειες
και αγκυλώσεις που εμφάνισε, έκλεισε τον κύκλο
της».
Κι αφού τόνισε ιδιαίτερα ότι ήρθε η ώρα για τη γενιά

του – τους σαραντάρηδες και τους τριαντάρηδες ακό-

μη – συμπλήρωσε: «Η πόλη και οι κάτοικοί της χρω-
στάνε πολλά στη γενιά που απέρχεται, αλλά με ειλι-
κρίνεια πιστεύω ότι η γενιά αυτή δεν έχει πια να δώσει
κάτι σημαντικό στη Βούλα, αφού εκ των πραγμάτων
αδυνατεί να δώσει νέα πνοή, να εφαρμόσει τα νέα συ-
στήματα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και να
εμπνεύσει τη Νεολαία του τόπου που πρέπει να βρί-
σκεται στην πρωτοπορεία.
Αναφερόμενος στους μεγαλύτερους ηλικιακά δημοτι-

κούς συμβούλους, τόνισε ότι “η συμμετοχή αρκετών
από αυτούς στην νέα προσπάθεια θα είναι πολύτιμη,
ώστε να υπάρξει ομαλό πέρασμα από το παλιό στο νέο
αφού θα είναι πολύ χρήσιμη η πείρα τους, με την προ-
ϋπόθεση να συμφωνούν στην ανάγκη της ανανέωσης
και να συμμετάσχουν στην κίνηση ανανέωσης με ειλι-
κρινή πρόθεση να βοηθήσουν».

Επί της «νέας γενιάς», εν προκειμένω, έχουμε να κά-

νουμε δύο επισημάνσεις: 

Πρώτον ότι τα “φρέσκα μυαλά” δεν χαρακτηρίζονται,

μόνο από την εξοικείωση με τη νέα τεχνολογία, αλλά

κυρίως από την τόλμη, τα οράματα και τη νοοτροπία

της προόδου και της ρήξης με τις συντηρητικές δο-

μές. Δεν θέλουμε να πούμε, με τις καλοπροαίρετες

επισημάνσεις μας, ότι λείπουν οι ιδιότητες αυτές απ’

τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. Απομένει να το αποδείξει

αποτινάσσοντας τα “βαρίδια” και της νεοφιλελεύθερης

ιδεοληψίας περί “ανικανότητας»” του δημόσιου φορέα

και περί “θαυματουργίας” του ιδιωτικού.

Δεν είναι αδύναμος ο δημόσιος τομέας – το αντίθετο

– ανίκανοι και διεφθαρμένοι είναι – όταν και εάν είναι

– οι ταγοί του και οι υπηρέτες του. Το “θαύμα” του

ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα τουλάχιστον, συνίστα-

ται στην κάρπωση ποικιλοτρόπως και ποικιλομόρφως

των δημοσίων και κοινόκτητων αγαθών – παραλίες, δη-

μόσια κτήματα, φωτογραφικοί νόμοι, προσωποληψία,

διαφθορά δημόσιων λειτουργών. Οι αγωνιστές επιχει-

ρηματίες, οι εργάτες και «με το σταυρό στο χέρι» σπα-

νίως κάνουν άλματα ή δεν κάνουν πολλά. Αυτά τα λί-

γα ακουμπάνε και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτι-

κού τομέα (ΣΔΙΤ), των οποίων έχει υπεραμυνθεί ο υπο-

ψήφιος.

Το δεύτερο που υπενθυμίζουμε, για να τονώσουμε και

την πίστη του Γρηγόρη στη νέα γενιά, είναι ότι και

στον άλλο αντίπαλο συνδυασμό υπάρχει «το νέο» σε

σύζευξη μάλιστα με το «παλιό», στο πρόσωπο της

συμμαθήτριάς του Ηλέκτρας Τσιριγώτη. Μπορούν λοι-

πόν να αναπτύξουν έναν γόνιμο “πόλεμο” διαλεκτικής

προόδου, για να θυμηθούμε και τον Ηράκλειτο.

Μετά τις εποικοδομητικές, ελπίζουμε, επισημάνσεις,

επανερχόμαστε στη συνέντευξη.

Στις βασικές επιδιώξεις του Συνδυασμού, είπε ο Γρηγ.

Κωνσταντέλλος, «είναι ένας Δήμος σύγχρονος, που
να εκμεταλλεύεται στο έπαρκο τις δυνατότητες της
τεχνολογίας και των ευρωπαϊκών διαδικασιών, φιλι-
κός προς τους δημότες, που να συζητεί μαζί τους τα
προβλήματά τους (συνοικιακά και ατομικά), και πιεστι-
κός και διεκδικητικός απέναντι στους Υπουργούς και
τις δημόσιες υπηρεσίες, αφού χωρίς πίεση δεν χαρί-
ζουν τίποτα (συνήθως περιπαίζουν την Αυτοδιοίκηση
και την αγνοούν)».

Τέλος ανέφερε ότι, «κυρίαρχα για το νέο συνδυασμό, πέ-

ρα από τις λακκούβες ή τα κράσπεδα και το δημοτικό φω-

τισμό (που είναι σημαντικά, αλλά όχι κυρίαρχα) θα είναι η

προσαρμογή της πόλης στις νέες τεχνολογίες, για πιο

αποτελεσματική λειτουργία του δίπολου Δήμος – Πολί-

της, και η εφαρμογή πολιτικών που θα μειώσουν το περι-
βαλλοντολογικό αποτύπωμα της πόλης». 

Δεν θέλει «χρίσμα» αλλά…

Επίσημη διακήρυξη, ο Συνδυασμός, θα κάνει την 1η

Ιουνίου, όπως μας δήλωσε, όπου και θα δοθεί συλλο-

γικά το όνομα αυτού.

Σε ερώτησή μας αν θα διεκδικήσει κομματικό χρίσμα,

μας δήλωσε ότι: επιθυμία του είναι το κόμμα (Ν.Δ.) να
μη δώσει κανένα χρίσμα ή υποστήριξη. Αν όμως κα-
τευθυνθούν προς τα ‘κει τα πράγματα, τότε θα το επι-
διώξει, και μάλλον βάσιμα προσθέτουμε, έναντι του εν-

δοπαραταξιακού του αντιπάλου Ανδρ. Κάσδαγλη, Προ-

έδρου του Δ.Σ., ο οποίος δεν έχει προβεί ακόμη σε δη-

μόσια ανακοίνωση ως προς τις προθέσεις του. Η πρό-

θεσή του όμως είναι δεδομένη, ενώ ήδη κινείται έντο-

να, παρασκηνιακώς, έχοντας λάβει και το «δακτυλίδι»

της διαδοχής, από τον Δήμαρχο, Γ. Μάντεση. 

Σε άλλη μας ερώτηση, ως προς τη συνέχεια της πα-

ρούσας κατάστασης, μιας και συμμετέχει επί δύο δη-

μοτικές περιόδους στη διαμόρφωση των δρώμενων

στη Δημοτική αρχή Μάντεση, μας απάντησε:

«Αναγνωρίζουμε το έργο που έχει παραχθεί, χωρίς αυ-
τό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει λάθη. Δεν είμαι η
συνέχεια, είμαι το νέο. 

Αν και όπου χρειασθεί, δεν θ’ αποφύγω την ρήξη». 
Οψόμεθα.                              

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

Τη ΣΚΥΤΑΛΗ του ΔΗΜΑΡΧΟΥ θα διεκδικήσει 

ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος γεννήθηκε στη Βούλα το 1967. Εί-

ναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Γιάτση και έχουν τρία παι-

διά, (την Αθηνά, την Πέλλη και τον Δημήτρη).

Εκπαιδεύτηκε στην Αεροπορική Ακαδημία “Flight Safety” των

Η.Π.Α., από όπου έλαβε πτυχίο επαγγελματία χειριστή αεροσκα-

φών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του

Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου

(Master) στη Διοίκηση αερομεταφορών από το Παν/μιο CITY του

Λονδίνου.

Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας (Ph.D) στη Διοικητική Επιστήμη

της Αμερικανικής Σχολής Διοίκησης του Παρισιού (International

School of Management – I.S.M).

Εργάζεται στην Ολυμπιακή Αεροπορία/Ολυμπιακές Αερογραμ-

μές από το 1987 και είναι Κυβερνήτης/εκπαιδευτής στα Boeing

737-400.

Έχει αναπτύξει πλούσια συνδικαλιστική δράση και έχει διατελέ-

σει Μέλος Ταμίας, Γεν.Γραμματέας και Πρόεδρος της Ένωσης

Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας θέση που κατέχει και σήμερα,

συμμετέχοντας, επίσης και στη διαχείριση του επικουρικού συ-

νταξιοδοτικού της ταμείου των πιλότων της Ο.Α καθώς και στο

Εργατουπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.) για πολλά χρόνια. 

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ο.Ν.Ν.Ε.Δ Βούλας (Φεβ. 1982) και

Πρόεδρος του 15μελούς του 1ου Λυκείου Βούλας επί διετία (83-

84 και 84-85). 

Ασχολήθηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και διετέλεσε Δημοτι-

κός Σύμβουλος Βούλας 1990-1994 και 2002-2006 καθώς και

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (1990-1994). Εξελέγη Δημοτικός Σύμ-

βουλος και πάλι στις εκλογές του 2006 με τον Δημοτικό συν-

δυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΒΟΥΛΑΣ» του Γιώργου

Μάντεση και στις 02/01/2007 ορίστηκε Αντιδήμαρχος Διοίκησης

& Οικονομικών και Αναπληρωτής Δημάρχου για την περίοδο

2/01/2007 έως 31/12/2008. Πριν λίγες μέρες η θητεία του ανανε-

ώθηκε με απόφαση του Δημάρχου έως τις 31/12/2009.

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

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3  και ώρα 21.00 οργανώνεται συ-

νεστίαση μελών και φίλων στο κέντρο ΣΤΑΝΗ ΙΙ, στη

Βάρη (Δίλοφο) με μουσική, φαγητό και καλό πολιτικό

....κρασί. Τιμή πρόσκλησης 25€. (για προσκλήσεις

τηλ.6944988051 και 6942011555)

2) Την ΤΕΤΑΡΤΗ 18/03 και ώρα 06:30 μμ, στην αίθουσα

της Πνευματικής Εστίας του Δήμου Βούλας θα γίνει

πολιτική εκδήλωση με ομιλητή το Βουλευτή Μίμη Αν-

δρουλάκη και με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις.

Επίσης ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους του ΠΑ-

ΣΟΚ ότι τα Γραφεία της Οργάνωσης στην οδό Πλαστή-

ρα 12, θα είναι ανοιχτά, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη

(6:30–8:00 μμ). 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΣΟΚ ΒΟΥΛΑΣ
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Δημότες της Βούλας,

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων 

ΔΑΔΑ και ΟΡΑΜΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ, και

ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ,

Προχωρήσαμε σε σειρά διαβουλεύσεων γύρω από τα προβλήματα

που έχουν συσσωρευτεί στην πόλη της Βούλας και καταλήξαμε στην

κοινή διαπίστωση ότι:

«Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χρειαζόμαστε συμπα-

ράταξη και σύμπραξη εκείνων των δυνάμεων που θα δώσουν άμεσες

λύσεις στα προβλήματα της πόλης που χρονίζουν. Η πόλη της Βού-

λας έχει μείνει, την τελευταία 10ετία, πολύ πίσω και χρειάζεται ένα

μεγάλο βήμα μπροστά για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος.

Χρειάζεται τόλμη, σχεδιασμό, αποτελεσματική εφαρμογή, πρακτικό

πνεύμα, αλλά και αλλαγή νοοτροπίας και πνεύμα συνεργασίας στον

μέγιστο δυνατό βαθμό, με συσπείρωση όλων των δυνάμεων».

Ενδιαφερόμαστε για το παρόν και το μέλλον αυτής της πόλης. Στην

προσπάθεια αυτή διαγράφουμε τις αντιπαλότητες του παρελθόντος

και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας σε συστράτευση.

Επειδή, βάση για την επιτυχία κάθε συλλογικής προσπάθειας είναι οι

θεμελιώδεις κανόνες που την διέπουν, δηλώνουμε με ρητό τρόπο

την απόλυτη συμφωνία μας στις ακόλουθες αρχές:

1. Διαφάνεια και επιβολή της νομιμότητας στο σύνολο των δραστη-

ριοτήτων της δημοτικής Αρχής και των Υπηρεσιών της, τόσο στον

τύπο, αλλά κυρίως στην ουσία (όχι στην νομιμοφάνεια και στην

επίπλαστη νομιμότητα).

2. Έργο, με σχεδιασμό και προοπτική, με επιστημονική τεκμηρίωση,

και ταυτόχρονα αποτελεσματικό, άμεσο και αποκεντρωμένο σε

όλες τις γειτονιές της πόλης. Διαχείριση, όπου οι δαπάνες να πιά-

νουν τόπο και το αποτέλεσμά τους να μεγιστοποιείται για όφελος

του Δημότη και της πόλης. 

3. Συνεχής διαβούλευση με τους Δημότες και τους Φορείς για το δη-

μοτικό έργο και τις σοβαρές δράσεις του Δήμου. Ο κανόνας είναι:

ρωτάμε τους Δημότες, ακούμε τους Δημότες, μελετάμε και πραγ-

ματοποιούμε, χωρίς χρονοτριβή. 

4. Ο πράσινος χαρακτήρας της πόλης και η περιβαλλοντική προστασία

της είναι ο βασικός μας στόχος. Κεντρικός άξονας της αναγεννητικής

προσπάθειας είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης. Θέλου-

με μια πόλη που να μας παρέχει ποιότητα ζωής. Σε επίπεδο πρασίνου,

ελεύθερων χώρων, παραλιακού μετώπου και αναψυχής.

5. Οφείλουμε να οργανώσουμε μια πόλη λειτουργική, με γνώμονα

την εξυπηρέτηση των πολιτών της, σχεδιασμένη με σύγχρονες

επιστημονικές μεθόδους, για την κυκλοφορία, τη στάθμευση, την

ασφάλεια, την αστυνόμευση, την υγεία, τον πολιτισμό, την παι-

δεία, τον αθλητισμό, το κοινωνικό έργο, τις υπηρεσίες, κ.α. Η πό-

λη μας δεν μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται στην τύχη, με

γνώμονα τα κάθε είδους συμφέροντα.

6. Ο νέος Δημοτικός Συνδυασμός που συγκροτούμε είναι αυστηρά

ανεξάρτητος από κομματικά και οικονομικά συμφέροντα και με

καθαρά αυτοδιοικητικό χαρακτήρα και στόχο την προάσπιση των

συμφερόντων της πόλης.

Η θεμελίωση της συνεργασίας και σύμπραξής μας πάνω σε αυτές τις

απαραβίαστες Αρχές είναι βέβαιον ότι θα αποδειχθεί γόνιμη και δη-

μιουργική για την πόλη μας.

Οι δύο δημοτικές παρατάξεις αλληλοσυμπληρώνονται και φέρνουν

μαζί:

l ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΜΠΕΙΡΙΑ, με ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΕ ΙΔΕΕΣ,

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ και ΜΕΘΟΔΟΥΣ

l ΓΡΗΓΟΡΗ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ και ΕΡ-

ΓΩΝ, με ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ και ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ στην πό-

λη με ΟΡΑΜΑ και ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ

l ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ με ΑΝΟΙΧΤΟ

ΔΙΑΛΟΓΟ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  με ΦΟΡΕΙΣ και ΔΗΜΟΤΕΣ. 

Έτσι, ανακοινώνουμε σήμερα ότι συγκροτούμε, στην βάση των πιο

πάνω Αρχών, τον νέο Ανεξάρτητο Δημοτικό Συνδυασμό

ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ για μια Σύγχρονη Βούλα

Με Υποψήφιο Δήμαρχο τον έμπειρο ΑΓΓΕΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟ και με

Πρόεδρο της Επιτροπής Σχεδιασμού του Δημοτικού Έργου την ΗΛΕ-

ΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ.

Ο Δημοτικός Συνδυασμός «ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ» είναι ανοιχτός σε

όλους όσους δέχονται τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ μας, γιατί πιστεύουμε ότι

δεν περισσεύει κανένας ικανός άνθρωπος στην πόλη μας, και το έρ-

γο που μας αναμένει είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ. 

Με αίσθημα ευθύνης κοιτάμε το ΑΥΡΙΟ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ



Σε κάθε εποχή, ξεπροβάλει και μια ανακάλυψη, που διεκδικεί

τα πρωτεία στη νόηση και στη χρησιμότητα. 

Αναμφισβήτητα όμως, η σπουδαιότερη ανθρώπινη ανακάλυ-

ψη, υπήρξε το Αλφάβητο.  Σαν βάση των πάντων,  το αλφά-

βητο δημιούργησε πολιτισμό. 

Διατρέχοντας τα προϊστορικά χρόνια, συναντάμε τον άνθρωπο,

να διαχειρίζεται τον πιο εύκολο τρόπο μεταφοράς μηνυμάτων,

την εικονογραφία. Δεν  ξέρομε πότε άρχισε. Αλλά το πρώτο ήμι-

συ της τέταρτης χιλιετίας π.Χ. έχομε τα πρώτα δείγματα απεικο-

νιστικής γραφής στη Μεσοποταμία και στις αρχές της 2ης χιλιε-

τίας, στην Κρήτη. Τα ίδια κατ΄ επέκταση δείγματα, χρησιμοποι-

ούνται και στην εποχή τη δική μας, για να καλύψομε  τις ανάγκες

συνεννόησης, σε ένα πρόγραμμα μιας επικοινωνιακής τακτικής

αντί για τη χρήση μιας κοινής γλώσσας: Διεθνή αεροδρόμια, κοι-

νόχρηστοι δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι με ενδεικτικές  εικονο-

γραφικές πινακίδες, ισοπεδώνουν την γλωσσική διαφορετικότη-

τα και εξακοντίζουν την φυλετική προέλευση.

Σε δεύτερη χρονική ακολουθία έρχεται η Ιδεογραφία.

Εδώ διαφορετικά σύμβολα, δηλωτικά ξεχωριστών αντικειμέ-

νων,  απεικονίζονται εν σειρά. Γραμμογραφική ιδεογραφία του

τύπου  γραφής  σφηνοειδούς και ιερογλυφικής βρίσκομε στην

4η και 3η  χιλιετία - αντίστοιχα στην Μεσοποταμία και στην

Κρήτη. Σήμερα  ιδεογράμματα τέτοια  χρησιμοποιούνται στην

Κίνα και την Ιαπωνία.

Τρίτο χρονικό βήμα ανάπτυξης γραφής, που έρχεται μετά την απει-

κονιστική είναι η Φωνητική. Από την 3η χιλιετία μέχρι το 1650 π.Χ.

τα ιερογλυφικά σύμβολα οργανώνονται σε λέξεις, που αντιστοιχούν

σε ονομασίες αντικειμένων και ιδεών, δηλαδή σε ήχους και εικόνες. 

Το 1750 π.Χ. - οι ημερομηνίες εξυπακούεται ότι είναι σχετικές -

στην Κρήτη ανακαλύπτεται η Συλλαβική γραφή, Γραμμική Α΄ και Β΄,

που αποτελούν τη συνέχεια ενός ενδιάμεσου  πρωτογραμμικού ιε-

ρογλυφικού εξελικτικού σταδίου. (Παυσανίας  Α 43 –Μέγαρα).  

Εδώ το κάθε σύμβολο αντιστοιχεί σε μα συλλαβή (ήχο). Συν-

δυασμοί συλλαβών συνθέτουν λέξεις. 

Η Γραμμική Α΄ αποτυπώνει την ελληνική γλώσσα. και μάλιστα

σε πρώιμη αιολική διάλεκτο. (Κρήτη, Θήρα, Μήλος, Λακωνία,

Νάξος, Ικαρία,  Βοιωτία, Σαμοθράκη).

Τώρα γεννιέται το ερώτημα, οι Κρήτες που μιλούσαν Ελληνικά

ήταν Έλληνες; Μα και βέβαια ήταν. Αυτό άλλωστε καταγράφουν

όλοι οι Ελληνες φιλόσοφοι και ιστορικοί. Θεωρούσαν τους Μινω-

ίτες ομοεθνείς τους (Α. Κονταράτος). Οι Κρήτες μιλούσαν και

έγραφαν ελληνικά.  Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης  αναφέρει (V. 58.3)

ότι  ο Μίνωας ήταν  ο πρώτος μεταξύ των Ελλήνων, που έγινε

θαλασσοπόρος. Ο Όμηρος (Οδύσ.  ΧΙΧ. 172-177)  καταγράφει

τους κατοίκους της Κρήτης σαν  Πελασγούς και Ετεοκρήτες (επι-

βεβαιώνει ο Διόνυσος ο Αλικαρνασσεύς Ρωμ. Αρχ. Ι.17) ενώ ο

Ηρόδοτος, έχει τις επιφυλάξεις του όσον αφορά την ελληνικότη-

τα των Πελασγών. Ακόμη η μελέτη του Τσικριτσή Μ. Δ. «Γραμμι-

κή Α’ Συμβολή στην κατανόηση της Αιγαιακής γραφής»,  δηλώνει

την ελληνικότητα της Γραμμικής Α΄. 

Εξελικτικό επόμενο βήμα στη γραφή υπήρξε  η Αλφαβητική ή

άλλως πως το Αλφάβητο. 

Επαναστατική καινοτομία που προέβλεπε περιορισμό του

αριθμού των συμβόλων κάτω από τριάντα. Αρχικά το αλφάβη-

το είχε μόνο  σύμφωνα. Αργότερα στο ελληνικό προσετέθη-

καν και φωνήεντα.

Το πρώτο συλλαβικό δείγμα, αλφαβητικής ελληνικής γρα-

φής, αναφέρεται  στον 8ο π.Χ. και  ανιχνεύεται  στα πρώιμα

επιγραφικά χαράγματα της αρχαίας Θήρας. 

Ερχόμαστε στο σωτήριο έτος 403 π.Χ. Άρχοντας στην Αθήνα ο Ευ-

κλείδης. Ο πολιτικός και στρατηγός Αρχίνος εισηγείται την καθιέ-

ρωση του 24γράμματου αλφαβήτου για τη χρήση των διοικητικών

εγγραφών και την  γενικότερη παιδεία. Η εισήγηση καθιερώνεται

από την εκκλησία του Δήμου και από τότε αρχίζει η μαθητική  βά-

σανος. Υπάρχουν πολλά σχετικά να γραφούν ακόμη. Αλλά δεν θέ-

λω να γίνω κουραστικός. Θα συμπληρώσω μόνο ότι κατά τον

Γκρέιβς, το ελληνικό αλφάβητο ήταν προϊόν της κρητομινωικής ιε-

ρογλυφικής  γραφής. Τα γράμματα και η κάποιας μορφής αρχαϊκή

κρητομινωική συλλαβογραφία, μεταφέρθηκαν από τον Κάδμο στην

Ελλάδα. Αυτό το πρωτοαλφάβητο ήταν αυτό που έφεραν οι “Λαοί

της θάλασσας”  από την Παλαιστίνη δηλαδή οι Κρήτες και Αιγαιο-

πελαγίτες.  Προηγουμένως όμως, πριν τα πάρει ο Κάδμος, στην

Κρήτη ήδη οι ιέρειες της Σελήνης –Ιούς  τα χρησιμοποιούσαν σαν

μυστικό απόκρυφο αλφάβητο για ημερολογιακές και εποχιακές κα-

ταγραφές. Τα γράμματα τα  σχημάτιζαν  οι ιέρειες, πλέκοντας χλω-

ρά κλαδιά  δένδρων. 

Οπως ανέφερα το αλφάβητο μέχρι τότε ήταν μυστικό και όχι

σε  καθημερινή χρήση.   

Επικρατεί η άποψη ότι οι Φοίνικες ανακάλυψαν το Αλφάβητο.

Ίσως αυτό επικράτησε γιατί οι ονομασίες των γραμμάτων συμ-

βαίνει να έχουν εννοιολογική σημασία στα φοινικικά και όχι

στα ελληνικά.  Ίσως όμως γιατί οι Φοίνικες, σαν ναυτικός λα-

ός, συνέβαλαν τα μάλλα στην εξάπλωσή του και εξ αυτού οι-

κειοποιήθηκαν και την πατρότητα. Ο Σωκράτης στον διάλογο

με τον Κρατύλο  (Πλάτων) δίνει κάποιες εξηγήσεις, που πάλι

δεν είναι του παρόντος. Οι Φοίνικες σαν ναυτικοί μπορεί να

διέδωσαν το αλφάβητο αλλά φαίνεται ότι δεν το ανακάλυψαν.

Πρώτα γιατί το λεγόμενο και υποτιθέμενο φοινικικό δεν έχει

περάσει κανένα εξελικτικό στάδιο. Δεύτερον γιατί ένα αλφά-

βητο δεν μπορεί να είναι δημιούργημα ενός λαού, που δεν

έχει κανένα γραπτό πνευματικό λόγο ούτε έχει διαγράψει κα-

μιά γνωστή μέχρι τούδε πνευματική ιστορική πορεία, σε αντί-

θεση με τα ελληνικά διασωζόμενα δείγματα του πνεύματος.

Γι’ αυτό και κατά τη γνώμη πολλών το δικαίωμα του αναδόχου

ανήκει μόνο στους Αιγαιοκρήτες. 

Το σημερινό άρθρο δεν έχει επιμύθιο. Έχει όμως επιστέγασμα

της κορυφαίας επιτυχίας του ανθρώπου – άσχετα με το ποιός

δικαιούται την πατρότητα. Την επιτυχία του ανθρώπου, επα-

ναλαμβάνω, να μπορεί να επικοινωνεί δια του γραπτού λόγου,

να μεταφέρει ιδέες, σκέψεις και πολιτισμό και να διεκδικεί με-

ρίδιο στην ειρηνική συνύπαρξη. Στον άλλο σταθμό, αργότερα,

στην Τυπογραφία ο λόγος ανδρώθηκε έγινε κοινός και πα-

γκόσμιος έγινε το ισχυρότερο όπλο για ό,τι καλό αλλά δυ-

στυχώς και ό,τι κακό. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Είναι γεγονός πως στη σύγχρονη

εποχή οι αγώνες

διεκδίκησης των δι-

καιωμάτων της γυ-

ναίκας οδήγησαν

στη θέσπιση της ισό-

τητας των δύο φύ-

λων σε κάθε έκφαν-

ση της οικονομικής,

κοινωνικής και πολι-

τικής ζωής. Ωστόσο,

η θέση της στη σύγ-

χρονη κοινωνία δεν

έχει ακόμα πλήρως αποκατασταθεί,

κυρίως λόγω της διάστασης μεταξύ

νομικής κατοχύρωσης και έμπρακτης

εφαρμογής των νόμων. Το έλλειμμα,

δηλαδή, που παρουσιάζεται, δεν είναι

κανονιστικό, αλλά έλλειμμα εφαρμο-

γής των ήδη θεσπισμένων κανόνων

ως προς την ισότιμη μεταχείριση των

γυναικών. Η πρακτική αυτή της άνισης

συμπεριφοράς έναντι των γυναικών

επιβεβαιώνει, θα λέγαμε, την αδυνα-

μία του σύγχρονου κοινωνικού κεκτη-

μένου.

Αυτά ισχύουν για τις ανεπτυγμένες,

δυτικές κατά βάση, κοινωνίες. Γιατί

στον υπανάπτυκτο και αναπτυσσόμε-

νο κόσμο η θέση της γυναίκας υπο-

λείπεται κατά πολύ του οράματος του

σύγχρονου κράτους δικαίου και των

αρχών της ισότητας και της ισονο-

μίας. Στις περισσότερες μάλιστα περι-

πτώσεις η γυναίκα δεν απολαμβάνει

ούτε τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαι-

ώματα, όπως  το δικαίωμα στην παι-

δεία, τον πολιτισμό, την υγεία ή την

εργασία.

Από την άλλη βέβαια δεν είναι και λί-

γες, όπως είπαμε, και οι περιπτώσεις

άνισης μεταχείρισης της γυναίκας σε

χώρες του δυτικού κόσμου. Και ενώ

θα περίμενε κανείς αυτό να συμβαίνει

μόνο στην ιδιωτική ζωή, με έκπληξη

συναντάμε την παραβίαση των δικαι-

ωμάτων της γυναίκας και στον δημό-

σιο βίο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύ-

ει την ανάγκη για διαρκή απαίτηση

της εφαρμογής των σύγχρονων κανό-

νων δικαίου.

Το κοινωνικό αυτό έλλειμμα φανερώ-

νει ότι καμία κρατική δράση και νομική

τοποθέτηση δεν πρόκειται να ευδοκι-

μήσει, αν πρώτα δεν χαίρει της κοινω-

νικής αποδοχής. Την ισοτιμία, δηλα-

δή, μεταξύ των δύο φύλων δεν θα τη

φέρουν οι νόμοι, αλλά οι άνθρωποι.

Θα τη φέρουν οι άνδρες που θα απο-

δεχθούν και θα αποδείξουν έμπρακτα

ότι αποδέχονται ως ισότιμες τις γυ-

ναίκες. Θα την φέρει η οικογένεια με

την κατάργηση της διαιώνισης των

κοινωνικών στερεοτύπων. Θα την φέ-

ρει το σχολείο με τη γαλούχηση των

νέων με τις αρχές της ισότητας και

της ισονομίας. Και όλα αυτά βέβαια

δεν μπορεί παρά να είναι θέμα παιδεί-

ας.

Η Ημέρα της Γυναίκας δεν πρέπει να

θεωρείται γιορτή. Θεσμοθετήθηκε για

να μας θυμίζει πως, άσχετα από τα

όσα βήματα έχουν ήδη γίνει προς την

κατεύθυνση της ισότητας των δύο φύ-

λων, αυτά που πρέπει να ακολουθή-

σουν είναι ακόμη πολλά. Είναι μια μέ-

ρα με συμβολικό περιεχόμενο, μια

αφορμή για να επικεντρώσουμε την

προσοχή μας στην ανισότητα ανάμε-

σα στα δύο φύλα. Οφείλουμε, λοιπόν,

ως κοινωνία να αναδείξουμε αυτό το

ζήτημα σε έναν από τους άξονες της

συλλογικής μας δράσης για να μην

παραμείνει η ισότητα μια ευχή χωρίς

αντίκρισμα. Σε τελική ανάλυση αποτε-

λεί βασικό δείκτη του είδους και της

ποιότητας της δημοκρατίας μας.

Νικόλαος Καντερές
Βουλευτής Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής

Παγκόσμια ημέρα γυναίκαςΠαγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μήνυμα της «Παναθηναϊκής»

Παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας

Στο πλαίσιο του ρόλου μας, ως μέλη της «Πανελλα-
δικής Οργάνωσης Γυναικών», χαιρετίζουμε με ιδιαί-
τερη χαρά τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας της
γυναίκας.

Αναγνωρίζοντας δε ότι η προσπάθεια εκσυγχρονιστι-
κής ανασυγκρότησης της κοινωνίας, κλείνει μέσα
της και την ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας, σ’
όλους τους τομείς της κοινωνικής, της οικονομικής,
της πολιτικής και της οικογενειακής ζωής.  Συνενώ-
νουμε τις δραστηριότητές μας, για μια ευρύτερη διά-
σταση της εικόνας της σύγχρονης Ελληνίδας ως αυ-
τόνομης οντότητας, με ελεύθερη σκέψη και στάση
ζωής, στοιχεία που την καταξιώνουν στους ατέρμο-
νες αγώνες της κατά του κατεστημένου και της δί-
νουν το προβάδισμα στην υλοποίηση ευγενών στό-
χων ώστε να συνεχίζει το δικό της αγώνα ενάντια
στο ρεύμα της παγκόσμιας ανατροπής των αξιών,
αποτελώντας φωτεινό ορόσημο στην εξέλιξη του
πολιτισμού.           Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η

Παναθηναϊκή Γλυφάδας – Βούλας θα φιλοξενήσει

τους τρόφιμους του Ιδρύματος Κόκκορη, σε ταβέρνα

της περιοχής, την Τετάρτη 11 Μαρτίου το πρωί.

ΒΑ



Ο κυρ-Γιάννης ο κηπουρός καταγόταν απ’ τα μέρη

της Καππαδοκίας· αρχοντόπουλο. Ο πατέρας του

ήταν μεγαλογαιοκτήμονας στα μέρη τους. Ο μι-

κρός Γιάννης έμαθε όμως από πολύ νωρίς την

αξία της εργασίας. Έτσι τό ‘θελε ο γέρος του.

Δούλευε την γης παιδάκι ακόμα, βόσκαγε τα πρό-

βατα και τα γελάδια, κουβαλούσε κι όπλο μαζί του

στα βοσκοτόπια, ένα παλιό μάουζερ, γιατί στον

τόπο τους είχαν και λύκους και καπλάνια. Καπλάν,

λένε οι Τούρκοι τον λύγκα· ένα δυνατό αιλουροει-

δές που κάποτε ζούσε και στη βόρεια Ελλάδα. 

Ιδιαίτερα ένα καπλάνι τό ‘χε άχτι ο Γιάννης. Ένα

θεριό, μισό μπόϊ μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα

καπλάνια, που τους είχε αφανίσει τα ζωντανά.

Άχτι τό ‘χε το καπλάνι κι ο σκύλος του Γιάννη. Ένα

θεόρατο μαλλιαρό τσοπανόσκυλο, άλλο θεριό κι

αυτό. Τα δυό θεριά είχαν πιαστεί πολλές φορές.

Και πάντοτε ο σκύλος του Γιάννη έβγαινε καταμα-

τωμένος απ’ τον καυγά. Τα νύχια του λύγκα δεν

χωράτευαν. Έτσι, μιά μέρα ο πατέρας του είπε

στον Γιάννη: 

– Θα κάνουμε αυτό που δεν έκαναν οι πρόγονοί

μας και τους σκλάβωσε ο Τούρκος. 

– Τι δεν έκαναν; απόρησε ο Γιάννης. 

– Περίμενε και θα δεις.

Πιάναν τα χέρια του πατέρα του. Κάθησε κι έφτια-

ξε για τον σκύλο έναν πέτσινο θώρακα με μεγάλα

καρφιά στο μέρος του στήθους. Σκάρωσε κι ένα

περιλαίμιο με καρφιά. Όταν αρματώσανε το τσο-

πανόσκυλο, θαρρείς και τό ‘νοιωσε. Φούσκωσε

από περηφάνεια, έτρεξε πέρα κατά τα βοσκοτόπια

και γάβγιζε δυνατά. Σαν νά ‘λεγε στον άλλο «έλα

αν σου βαστάει». Δυό μέρες μετά, έτυχε ο Γιάν-

νης νά ‘ναι μπροστά σαν ζύγωσε τα ζωντανά του

το καπλάνι. Έκανε να σηκώσει το μάουζερ μα δεν

πρόλαβε. Ο σκύλος αμολύθηκε σαν βολίδα πάνω

στον αντίπαλό του. Τα δυό θεριά χτυπήθηκαν

στον αέρα. Ένα πονεμένο ουρλιαχτό κι η μεγάλη

γάτα σωριάστηκε στη γη, σφάδαξε για λίγο και ξε-

ψύχησε. Το βράδυ μετά το φαγητό, άναψε ο πα-

τέρας το τσιμπούκι και μίλησε αργά καθώς αργά

ανέβαιναν τα συννεφάκια του καπνού: 

– Αυτό δεν έκαναν οι παλιοί, όταν ήρθε ο Τούρκος

στα μέρη μας; Δεν αρματώθηκαν; 

– Μόνο αυτό πατέρα;  Δεν ήταν μονιασμένοι κι οι

αρχόντοι, άντε τώρα, σύρε να ξαπλώσεις. Ξά-

πλωσε ο Γιάννης, μα ύπνος δεν του κόλλαγε.

Εκείνος ήταν αρματωμένος, συλλογιόταν. Μα τι

μπορούσε να κάνει ένας παλιο-γκράς μπροστά

σ’ ολάκερη Τουρκιά.

Ότι είχε πατήσει τα δεκαεφτά κι ήρθαν στα μέρη

τους τα χαμπέρια ότι οι Έλληνες μαζεύουν στρα-

τό για να ριχτούν στους Τούρκους. Το συζήταγε ο

γέρος στον οντά με τους γειτόνους κι ο Γιάννης

άκουγε, άκουγε και δεν χόρταινε. Από την ώρα

που έμαθε τα νέα, μερόνυχτα ξαγρυπνούσε και

συλλογιόταν. Ώσπου αξημέρωτα ένα πρωί, ζαλώ-

θηκε ένα μπογαλάκι που είχε ετοιμάσει αποβραδίς

με τα χρειαζούμενα, άνοιξε σιγά την πόρτα της

κάμαρας των γονιών του κι έμεινε για λίγο εκεί

ασάλευτος να τους θωρεί μ’ ένα δάκρυ να κυλά

στο μάγουλό του. Ύστερα πήγε και στα δωμάτια

των μικρότερων αδελφών του. Δίπλα στο κρεβάτι

του Ηλία άφησε το μάουζερ μ’ ένα σημείωμα:

«Τώρα είσαι εσύ». Στη μικρή Σεβαστή άφησε τον

σκούφο του από το τομάρι του λύγκα. Άνοιξε και

ξανάκλεισε απαλά την εξώπορτα. Στον στάβλο το

αγαπημένο του άλογο χλιμίντρισε σιγανά. Του

έτριψε τη μουσούδα με το μάγουλό του και το

ησύχασε. Το σέλωσε, του φόρεσε πανιά στις

οπλές και ξεμάκρυνε αργά από το σπιτικό του με

το σφίξιμο στην καρδιά να πονά όλο και πιο πολύ.

Πάνω στο  σοφρά του οντά ένα χαρτί με τα κολυ-

βογράμματά του έλεγε: «Σχωράτε με, πάω στην

Ελλάδα να μπω στον στρατό. Θα ξανάρθω στρα-

τιώτης να σας λευτερώσω».

Τράβηξε πολλά για να φτάσει ως τη Σμύρνη κι από

κει στον Πειραιά. Οι στρατολόγοι γέλασαν σαν

τους είπε πως ήρθε να καταταγεί. Τον έδιωξαν.

«Έχεις να φας πολλά καρβέλια ακόμα», του είπαν.

Απλά τονε πείσμωσαν πιο πολύ. Τριγυρνούσε

στην Αθήνα, έκανε δουλειές του ποδαριού στην

αγορά κι αφού κοιμήθηκε σε πάρκα και παγκάκια,

έπιασε δουλειά σ’ ένα μπακάλικο και δόξα τω Θεώ

κοιμότανε τα βράδια  μέσα στο μαγαζί. «Μπακα-

λόγατος», σκεφτότανε με πίκρα. Γι αυτό ήρθε

στην Ελλάδα; Στ’ όνειρό του έβλεπε τον σκύλο

του να χυμάει αρματωμένος στο καπλάνι κι ύστε-

ρα έβλεπε τον εαυτό του στρατιώτη να ορμά

στους Τούρκους. Μια μέρα το αφεντικό τον έστει-

λε μαζί μ’ έναν πλούσιο πελάτη να του κουβαλή-

σει τα ψώνια στο σπίτι. Ήταν ένα αρχοντικό στην

Κηφισιά μ’ έναν ονειρεμένο κήπο ολόγυρα. Ο

Γιάννης ήξερε από δέντρα. Ήταν Ανοιξη και το

έμπειρο μάτι του ξεχώρισε τη φυλλοξήρα στην

κληματαριά της έπαυλης. 

– Αφεντικό, το κλήμα θέλει θειάφισμα, δεν θα σου

κάνει σταφύλια. 

– Ξέρεις από αμπέλια; τον ρώτησε ο πλούσιος με

έκπληξη. 

– Κι από αμπέλια ξέρω κι από δέντρα κι από λου-

λούδια· έχουμε κτήματα στον τόπο μου, του

απάντησε ο Γιάννης. Αυτό ήταν. Ο κηπουρός

του πλούσιου ήταν πολύ γέρος κι ο Γιάννης

έπιασε δουλειά σαν βοηθός του. Ήταν φιλότι-

μος και δουλευταράς και τ’ αφεντικό τον συ-

μπάθησε. Του παραχώρησε κι ένα σπιτάκι μ’

όλες τις ανέσεις στην άκρη του κτήματος. Με

το θάρρος που απόκτησε ο Γιάννης μίλησε μιά

μέρα στον πλούσιο για τον καημό που τον

έτρωγε. 

– Τώρα που βρήκα τόσο καλό περιβολάρη σαν

εσένα μωρέ Γιάννη και θες να φύγεις; Του είπε

με παράπονο. 

– Συχώρα με αφεντικό, δεν είμαι αχάριστος, μου

στάθηκες σαν πατέρας, μα δεν ήρθα από την

άλλη άκρη του κόσμου για να κάνω τον περιβο-

λάρη. Ήρθα για να πολεμήσω. Βούρκωσε ο άλ-

λος με το πάθος του μικρού. Είχε γνωριμίες και

τα κανόνισε να γραφτεί ότι ο Γιάννης ήταν ει-

κοσιενός.

Κι έτσι μιά μέρα, που δεν την ξέχασε όσο ζούσε,

πατούσε και πάλι της Μικρασίας τα χώματα, στη

Σμύρνη, στρατιώτης πυροβολητής. Πήρε μέρος σε

αμέτρητες μάχες, τραυματίστηκε πολλές φορές

και γύρισε στην Ελλάδα μετά την καταστροφή με

το παράπονο του ηττημένου νικητή και με τον

καημό ότι δεν ξανάδε ποτέ τους γονείς και τ’

αδέρφια του. Ο φίλος μου ο κυρ-Γιάννης, ο κη-

πουρός στο πατρικό μου σπίτι, η ζωντανή ιστορία

του Μικρασιατικού Ελληνισμού, της εκστρατείας

και της καταστροφής, που την μπόλιασε με τις

ιστορίες του μέσα μου έτσι που να πονά πολύ κι

αγιάτρευτα. Τ’ άρεσε, θυμάμαι, να πίνει καφέ και

να τα λένε με τον παππού μου, του πατέρα μου

τον πατέρα. 

Μιλούσαν ώρες για τις θύμησές τους από τους

πολέμους. Πολεμιστής της Μικρασίας ο κυρ-Γιάν-

νης, του 12-13 ο μαστρο-Γρηγόρης. Φορές δακρύ-

ζανε κι οι δυό και συχνά το ταξίδι στο χθες τελεί-

ωνε με το παράπονο του κυρ-Γιάννη: –Εσείς του-

λάχιστον νικήσατε και λευτερώσατε τ’ αδέρφια

σας. Εμείς νικήσαμε σε πεντακόσιες μάχες και

χάσαμε σε μιά τον πόλεμο. Ποιός να μας τό ‘λεγε;

Γέρασα κι η πίκρα δεν πάει κάτω. Μ’ αυτήν θα μου

βγει η ψυχή.

Το σπιτάκι κι η δουλειά του κηπουρού τονε περί-

μεναν στην έπαυλη της Κηφισιάς σαν γύρισε.

«Κατέβαινα κάθε μέρα στον Περαία και ρωτούσα

τους πρόσφυγες μήπως βρω κάποιον από τα μέρη

μου. Έμαθα πως οι Τσέτες τραβήξανε πολύ κόσμο

από την Καππαδοκία στα βάθη της Ανατολής. Δεν

τους ξανάδα τους δικούς μου». Και σφούγγιζε τα

μάτια του με την ανάστροφη της τραχειάς παλά-

μης του. Με την ίδια παλάμη που γράπωνε μάτσο

τις τσουκνίδες και τις έτριβε για να γελάει με τη

σαστισμάρα μου. «Βρήκα όμως το καλύτερο για-

τρικό για τον καημό μου-χαμογελούσε πονηρά.

Ψάρεψα μιάν όμορφη παστρικιά από το Γκάζι, πι-

τσιρίκα σαν εμένα και την σπίτωσα στο σπιτάκι τ’

αρχοντικού για ενάμισυ μήνα. Μόνο για φαί και

για την ανάγκη μας σηκωνόμασταν απ’ το κρεββά-

τι».

-Κυρ-Γιάννη, γιατί χάσαμε; τον ρώτησα μιά μέρα.

Τι τό ‘θελα; Πετάχτηκε πάνω και τα μάτια του πε-

τούσαν σπίθες. -Δεν χάσαμε, φώναξε με οργή,

μας πρόδωσαν. Δεν είχαμε καμμιά δουλειά να κυ-

νηγάμε τον Κεμάλ στην έρημο. Μας πρόδωσαν οι

βασιλικοί, όταν έπεσε ο Βενιζέλος. Με τον Λευτέ-

ρη δική μας θά ‘ταν σήμερα η Μικρασία. Κι εγώ θα

είχα ξαναδεί τους γονείς και τ’ αδέρφια μου.

Τον είδα στ’ όνειρό μου ένα βράδυ. Δεν μου μίλη-

σε. Μόνο γελούσε. Όπως γελούσε όταν του είπα

όλος καμάρι ότι πέρασα περιοδεύον. –Ναι μωρέ,

κάνετε κι εσείς στρατιωτικό σήμερα. Να σ’ είχα

στο Εσκή Σεχήρ ν’ ανεβαίνεις όπως εγώ την πλα-

γιά φορτωμένος με την κάννη του πυροβόλου, τον

γυλιό και το τουφέκι κι οι Τούρκοι να σου ρίχνουν

από πάνω. Να σου πω εγώ πόσα απίδια βάζει ο

σάκκος σου.  

Ένα φτωχικό θυμίαμα στη μνήμη σου από τον μι-

κρό σου φίλο, κυρ-Γιάννη. Να σου πω μονάχα εκεί

που βρίσκεσαι ότι ο πιστός σου σκύλος ήταν αρ-

ματωμένος και πριν τον θωρακίσετε και θα το κα-

τάφερνε με το λεπίδι της ψυχής του το καπλάνι,

έτσι κι αλλιώς. Αυτό το λεπίδι που σκουριασμένο

στομώνει μέσα στην δική μας την ψυχή και πλη-

γώνει το γερασμένο κουράγιο μας.

Ο κυρ-Γιάννης απ’ την

Καππαδοκία
Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας
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Συνέχεια από τη σελ. 3

Οι επεμβάσεις αυτές είναι κυρίως λειτουργικές και ση-

μάνσεων, και απαιτούν μικρές επενδύσεις και γι’ αυτό εί-

ναι πολύ δημοφιλείς μεταξύ των «Δημοτικών Αρχό-

ντων». Υπάρχει η άποψη ότι με λίγη μπογιά και μερικά

σήματα και παρκόμετρα ή κάρτες στάθμευσης κάνουμε

έργο που φαίνεται και βγάζουμε και λεφτά για το Δημο-

τικό Ταμείο.

Η ελεγχόμενη στάθμευση είναι αποδεκτή μόνο σαν μέσο

δίκαιης διανομής του δικαιώματος στάθμευσης γύρω από

χώρους κοινού ενδιαφέροντος..

Γ) ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ

Πρέπει να οργανωθεί από τον Δήμο μια εκστρατεία για

μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση της ζωής στην πόλη, μια

εκστρατεία με κεντρικό σύνθημα «Βαδίζω όσο μπορώ

περισσότερο μέσα στην πόλη μου».

Πρέπει να παροτρύνουμε τους Δημότες της Βούλας να

αφήσουν τα αυτοκίνητα τους και να αποκτήσουν την συ-

νήθεια να περπατούν σε ένα όμορφο και ασφαλές περι-

βάλλον που θα δημιουργήσουμε γι’ αυτούς. 

Πρέπει να γίνει, για το σκοπό αυτό, εκτεταμένη πεζο-

δρόμηση σε όλη την Βούλα. Έτσι οι Δημότες θα αποκτή-

σουν την συνήθεια να αφήνουν το αυτοκίνητο μακρύτε-

ρα από τον προορισμό τους και να πηγαίνουν προς αυτόν

πεζή. 

Επίσης πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές διαδρομές για

περίπατο και αναψυχή/άθληση σε όλες τις συνοικίες, πε-

ριφερειακά στην πόλη, όχι μόνο στο κέντρο και την πα-

ραλία. Πρέπει να σχεδιαστούν ελκυστικές διαδρομές και

στις δύσκολες για περίπατο συνοικίες, με παγκάκια και

θέσεις για μικρές στάσεις, με πράσινο και σκιά.

Στο τμήμα της «πεδινής» Βούλας οφείλουμε να αναπτύ-

ξουμε ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων, ώστε οι κάτοικοι να

χρησιμοποιούν το ποδήλατο σαν κύριο μέσο μετακίνησης

τους. Βέβαια, μια μελέτη ποδηλατοδρόμων δεν μπορεί

να είναι ανεξάρτητη από την συνολική κυκλοφοριακή

μελέτη μιας πόλης και από την μελέτη στάθμευσης,

όπως «πρωτοποριακά» επιχειρεί η παρούσα Δημοτική

Αρχή. 

Π.χ. στην οδό Ζεφύρου έχουμε ταυτόχρονα οδικό άξονα,

από τον οποίο περνάει λεωφορείο, μια λωρίδα ελεγχό-

μενης στάθμευσης και, πολύ σύντομα, θα αποκτήσουμε

και ποδηλατολωρίδα. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης των

έργων δεν αποτελεί τρόπο μελέτης και επίλυσης των

προβλημάτων. 

Είναι σκόπιμο να παρατηρήσουμε το πόσο εύκολο είναι

να αστοχήσουν στο τεχνικό τους αποτέλεσμα ακόμη και

σοβαρά έργα, εάν η μελέτη τους δεν είναι πολλαπλή,

επισταμένη και σοβαρή.

Η ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ  και το ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ στη ΒΟΥΛΑ
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Σύμφωνα με έρευνα της Μ.Κ.Ο. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ»

η Διαφθορά Καλπάζει
Νοσοκομεία – Εφορία – Πολεοδομίες στην πρώτη γραμμή

Στην ελληνική κοινωνία το ποσοστό που ανέχεται την

διαφθορά είναι σχετικά μικρό (20%) ενώ το 80% δηλώ-

νει ότι διαφωνεί με πράξεις που ενέχουν στοιχεία δια-

φθοράς. 

Το ερώτημα είναι ποιός τότε συμμετέχει στο 28% που

υποκύπτει στον πειρασμό ή στον καταναγκασμό και τα

“δίνει”. Σημειώνουμε ότι ο δημόσιος τομέας καταλαμ-

βάνει τη μερίδα του λέοντος με 69%. 

Αναλυτικότερα τα στοιχεία: στο ερώτημα σε ποιά υπηρε-

σία κλπ. τους ζητήθηκαν χρήματα εκτός των νομίμων, για

«γρηγορόσημο», ή για να τακτοποιηθεί μια υπόθεσή τους

απάντησαν όπως στο παραπλεύρως γράφημα.

Ευχάριστη παρατήρηση: Οι Δήμοι βελτιώθηκαν (εκτός

Πολεοδομιών βεβαίως, που κι εκεί σημειώθηκε ελαφρά

υποχώρηση).

Όσον αφορά τα ποσά που καταβλήθηκαν για «λάδω-

μα»:

Στα Δημόσια Νοσοκομεία 50 έως 6.000€ (στα ιδιωτικά

έως 80.000€!)

Στις Πολεοδομίες έως 15.000€ (Μέσος όρος 2.169€).

Εφορίες έως 30.000€ (μέσος όρος 2.362 €).

Υπ. Μεταφορών μέχρι 1.000€ (Μ.Ο. 222€)

Στον ιδιωτικό τομέα ο Δικηγορικός κλάδος έως 4.000€

(Μ.Ο. 811€).

Οι Τράπεζες έως 8.000€ (Μ.Ο. 2.282)

Γιατροί έως 3.000€ (Μ.Ο. 1.204) 

Οι κλινικές έως 10.000 € (Μ.Ο. 3.336)

Οι σχολές οδηγών 200 έως 500€.

Την έρευνα έκανε η Public Issue και βασίστηκε σε δια-

χρονικό τυχαίο τηλεφωνικό «δομημένο δειγματολό-

γιο», 6.105 ατόμων.

Το ουσιαστικότερο πόρισμα της έρευνας κατά την

“Δ.Δ.Ελλάς” είναι το μέγεθος της μικροδιαφθοράς, το

οποίο σημείωσε σημαντική αύξηση πέρυσι και είναι της

τάξεως των 750 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρόεδρος της οργάνωσης Κ. Μπακούρης σημείωσε

κατά την παρουσίαση της έρευνας μεταξύ άλλων ότι

δεν είναι αιτία η έλλειψη νομικών διατάξεων, «αλλά κυ-
ρίως η μη αυστηρή και μερικές φορές επιλεκτική εφαρ-
μογή τους. Η αποτελεσματικότερη και δικαιότερη Δη-
μόσια Διοίκηση πρέπει σταθερά να αποτελεί την πρώτη
προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Η μεγαλύτερη διαφά-
νεια και η μηδενική ανοχή δεν μπορεί παρά να είναι η
σταθερή επιλογή. 
Το αποτέλεσμα της έρευνας είναι μια πρώτης τάξης ευ-
καιρία να εξετάσουμε, για μια ακόμα φορά, με σοβαρό-
τητα ως κοινωνία τις καταστροφικές συνέπειες της δια-
φθοράς κυρίως στους τομείς της υγείας, των οικονομι-
κών υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλλοντος
(πολεοδομικές παραβάσεις) και φυσικά γενικότερα των
δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς να παραβλέπουμε τις αντί-
στοιχες δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα, που η
έρευνά μας καταδεικνύει ότι δεν είναι αμέτοχος στο
πρόβλημα».
Ο Κ. Μπακούρης είναι της γνώμης ότι πρέπει να θεσμο-

θετηθεί μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της διαφθοράς

που θ’ αναφέρεται άμεσα στον Πρωθυπουργό. 

Κώστας Βενετσάνος

Σερφάροντας ή αρμενίζοντας – περιπλα-

νώμενος επί το ελληνικότερο στους

ιστότοπους του διαδικτύου, επισκέφθη-

κα την σελίδα «Διεθνής διαφάνεια Ελ-

λάς» της οποίας πρόεδρος είναι ο Κώ-

στας Μπακούρης, ο οποίος προ καιρού

μου έκανε την τιμή να επικοινωνήσει μα-

ζί μου και να μου παραπονεθεί, ευγενι-

κότατα είναι η αλήθεια, για αρνητικό μου

σχόλιο ως προς τη δράση της οργάνω-

σης, επειδή έβλεπα, - αρχές του 2008 –

την ιστοσελίδα της ανενεργή. Η αιτιολό-

γηση ήταν επαρκής: Αναμορφωνόταν η

ιστοσελίδα της. 

Τώρα θα κάνω πάλι αρνητικό σχόλιο με

λύπη μου, για άλλο λόγο πλέον. Και λέω

«με λύπη μου», γιατί όταν επικοινωνεί

ένας Πρόεδρος οργανισμού και αιτιολο-

γεί ευγενικά, σε δεσμεύει ηθικά.

Το «κακό» όμως της δημοσιογραφίας

είναι η αντικειμενικότητα έξω από προ-

σωπικά αισθήματα και ηθικές δεσμεύ-

σεις. Εξηγούμε:

Τέλος Οκτωβρίου του περασμένου έτους

έγινε στην Ελλάδα η 13η Παγκόσμια Συν-

διάσκεψη κατά της Διαφθοράς. Επιλέγω

στην ιστοσελίδα να διαβάσω την ομιλία του

Προέδρου Κ. Μπακούρη και διαβάζω από

την ιστοσελίδα www.transparency.gr: «Η

ομιλία εκφωνήθηκε στα αγγλικά». Έστω,

καλώς. Και ακολούθως: «το πλήρες κείμε-

νο βρίσκεται στην αγγλική ιστοσελίδα»

κλπ. Ε, όχι “καλώς”, κακώς – κάκιστα.

Ερώτηση 1η: Η επίσημη γλώσσα της

Ελλάδας είναι η αγγλική;

Ερώτηση 2η: Αν γινόταν η Συνδιάσκεψη

στην Γαλλία, ο Γάλλος Πρόεδρος θα εκ-

φωνούσε την ομιλία του στα Αγγλικά;

Και θα προέτρεπε τους Γάλλους πολίτες

να την διαβάσουν στην ιστοσελίδα του

στ’ αγγλικά; Όχι, βέβαια!

Ερώτηση 3η: Πώς να εξηγήσω και να

ονομάσω αυτό το φαινόμενο, που δεν

αφορά μόνο τον συγκεκριμένο Πρόεδρο;

Εντάσσεται στη γενικότερη μεθόδευση

αφελληνισμού; Είναι ένδειξη υποτέλει-

ας; Δεν μπορώ να φανταστώ και να πι-

στέψω ότι πρόκειται για εκδήλωση

«σουσουδισμού». Σήμερα, - να μη πω «η

κουτσή Μαρία» - οι νέοι άνθρωποι μέσης

μορφώσεως ξέρουν μια χαρά αγγλικά.

Πώς θα εξοικειώνονταν εξ’ άλλου και θα

χρησιμοποιούσαν τη νέα τεχνολογία, ή

πως θα έκαναν τις σπουδές τους στην

αλλοδαπή και τέλος - τέλος, πώς θα έκα-

ναν “καμάκι” στη Μύκονο;

Να θυμίσω ότι έκανα μια θαυμάσια – όπως

την χαρακτήρισαν – ομιλία, σε ομάδα Γερ-

μανών στα ελληνικά, ενώ οι Γερμανοί την

διάβαζαν γερμανικά, σε κείμενο που τους

είχε διανεμηθεί. Ενώ, για να ικανοποιήσω

και τη δική τους εθνική συνείδηση, είχα

ζητήσει προγενέστερα, στον τόπο τους

να μας μιλούν γερμανικά, αφού ευτυχώς,

υπάρχουν και διερμηνείς.

Τέλος η νέα τεχνολογία – ατελής, είναι

αλήθεια, ακόμη – δίνει την δυνατότητα

αυτόματης μετάφρασης.

Επί τέλους. Από τους ίδιους τους γλωσ-

σολόγους αναγνωρίζεται ότι η Ελληνική

είναι η «μητρική» γλώσσα των πολυπλη-

θέστερων γλωσσών της Ευρώπης. Είναι

και η τελειότερη και η πληρέστερη. Λίγη

αξιοπρεπής υπερηφάνεια δεν βλάπτει. 

Ως υστερόγραφο έρχεται στη μνήμη μου

ένας καθηγητής μου στο «Πάντειο», που

έγινε και υπηρεσιακός Πρωθυπουργός.

Αναφέρομαι στον Παρασκευόπουλο.

Μας είχε μοιράσει κάτι ψευτοσημειώ-

σεις «Πολιτικής Οικονομίας» και μας

έλεγε θρασύτατα ότι όποιος θέλει το

πλήρες σύγγραμμά του μπορούσε να το

μελετήσει στη …γαλλική! Ήταν δε τόσο

σπουδαίες οι σημειώσεις του ώστε είχα

διαγράψει ολόκληρη σελίδα για τις επι-

στημονικές ανακρίβειες που περιείχε. 

Ευτυχώς που υπήρχε και ο Αγγ. Αγγελό-

πουλος, ο Αγαπητίδης, ο Πίντος, ο Σάκης ο

Καράγιωργας, το σύγγραμμα του Αλ. Κόκ-

καλη της Α.Σ.Ο.Ε. και βέβαια ο …Μάρξ.

Επίσημη γλώσσα μας, τα Αγγλικά;
η “Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς” σε “αδιαφανή γλώσσα”

Αφελληνισμός ή υποτέλεια;

Προ ημερών δόθηκαν στην δημοσιότητα τα συμπεράσματα της έρευνας για τη

Διαφθορά στην Ελλάδα από την Μ.Κ.Ο. «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς», και δεν εί-

ναι καθόλου ενθαρρυντικά, αφού καταγράφει αύξηση των φαινομένων διαφθο-

ράς, έναντι του 2007 κατά 10%.

Κορωνίδα της διαφθοράς, κι αυτή τη χρονιά (2008), τα Νοσοκομεία και ακολου-

θούν Εφορία και Πολεοδομία.

Στην πρώτη πεντάδα το Υπ. Μεταφορών (Άδειες οδήγησης, ΚΤΕΟ, κλπ.) και οι Νο-

μαρχίες. Δεν υστερεί βεβαίως ο ιδιωτικός τομέας, με πρώτα πάλι τα Νοσοκομεία.

γράφημα της Public Issue
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Ειδήσεις για όλους επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Κερδίστε μέχρι

και 30% στην 

καύση της βενζίνης

Κέρδη στην κατανάλωση,

αλλά και καλύτερη απόδοση

στο αυτοκίνητο σάς προσφέ-

ρει ο ιονιστής FuelEXX® ο

οποίος απλά τοποθετείται

στον σωλήνα τροφοδοσίας

καυσίμου κάθε μηχανής. 

Το αποτέλεσμα μίας τέτοιας

κίνησης είναι η πολύ καλύτε-

ρη καύση στον κινητήρα. 

Κατά συνέπεια σας δίνει πε-

ρισσότερη δύναμη, λιγότερα

καυσαέρια και περισσότερα

χιλιόμετρα με την ίδια ποσό-

τητα και ποιότητα καυσί-

μου!!!

Επιθετικά συμπεριφέρονται οι Σκοπιανοί στους Έλληνες

πολίτες που βρίσκονται στη χώρα τους και όπως φαίνεται

μόνο την ειρηνική γειτνίαση δεν θέλουν. Μου θυμίζουν την

παροιμία γάτος γ…εί και γάτος σκούζει…

Θέλουν να αλλάξουν την ιστορία και να καπηλευθούν

εκτός απ’ το όνομα ποιος ξέρει τι, απαιτούν και να το δε-

χτούμε αυτό σαν κάτι αυτονόητο και δεδομένο. 

Μήπως θα έπρεπε η Ελλάδα να ταράξει λίγο τα νερά; Πο-

λύ ευγενικά απαντάμε στις εξωπραγματικές βλέψεις τους

και δεν είναι πάντοτε η ευγενική οδός η καλύτερη για να

δείξεις την διαφωνία σου σε κάτι, μερικές φορές αυτό

εκλαμβάνεται ως αδυναμία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γ. Κουμου-

τσάκος λόγω πρόσφατων δυσάρεστων γεγονότων προέβη

στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει τους Έλληνες πο-

λίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Πρώην Γιουγκο-

σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με την πρόθεση να

διαμείνουν ή απλώς να διέλθουν, για επαγγελματικούς ή

προσωπικούς σκοπούς, ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν

προβλήματα, ενδεικτικώς για τους εξής λόγους: 

Α) Το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί σε βάρος της χώ-

ρας μας, το τελευταίο έτος, προκάλεσε περιστατικά προπη-

λακισμών προσώπων, ιδίως οδηγών και επιθέσεων και φθο-

ρών σε  αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας 

Β) Η τοπική νομοθεσία και οι διαδικαστικοί κανόνες, π.χ.

όσον αφορά: 

- τελωνεία, φορολογία, μεταφορές τράνζιτ, εξαγωγή πο-

σού σε ξένο συνάλλαγμα που υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ,

εκτός αν δηλωθεί κατά την είσοδο στην χώρα, 

- κανόνες οδικής κυκλοφορίας, 

εφαρμόζονται πλειστάκις, από τις σκοπιανές αρχές έναντι

των Ελλήνων πολιτών, με εξάντληση κάθε αυστηρότητας,

με εμφανή χαρακτηριστικά κατάχρησης και δυσανάλογες

συνέπειες.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία στην

ΠΓΔΜ αλλάζει συνεχώς και χωρίς καμία προηγούμενη

ενημέρωση του κοινού, ούτε των ενδιαφερομένων επαγ-

γελματικών κλάδων.

Τα ανωτέρω έχουν καταγραφεί ως περιστατικά, ιδίως στους

τελευταίους μήνες, από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές. 

Οι Έλληνες πολίτες ενθαρρύνονται να ενημερώνονται εγκαί-

ρως για τους ισχύοντες στην ΠΓΔΜ κανόνες καθώς και να

τους τηρούν πολύ σχολαστικά και, κυρίως, να λαμβάνουν μέ-

τρα ιδιαίτερης προσοχής και σύνεσης, όσον αφορά την ασφά-

λεια του προσώπου και της περιουσίας τους, κατά την διαμο-

νή ή την διέλευσή τους από την ΠΓΔΜ.

Ο ελληνικές διπλωματικές και προξενικές Αρχές στη χώρα

είναι στην διάθεση των Ελλήνων πολιτών, για τυχόν διευ-

κρινίσεις ή για συνδρομή στην περίπτωση δυσάρεστου

συμβάντος”.

Ψεκάστε και ...τελειώστε χωρίς φόβο 

Νέα μέθοδος αντισύλληψης εφηύραν

Αυστραλοί επιστήμονες με ένα απλό

ψέκασμα ενός σπρέι. 

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύεται

στο ΑΠΕ, παρασκεύασαν ένα αντι-

συλληπτικό σπρέι, το οποίο χρησιμο-

ποιήθηκε σε 40 γυναίκες επιτυχώς. 

Ο επικεφαλής της εταιρίας, Ρίτσαρντ

Τρέγκους, ανέφερε πως οι γυναίκες

μπορούν να βάζουν λίγο σπρέϊ στον

καρπό του χεριού και αυτό περνά στο

δέρμα και λειτουργεί ως αντισυλλη-

πτικό. 

"Τα έως τώρα πειράματα δείχνουν ότι
το σπρέϊ που είναι αποτελεσματικό
και δεν έχει παρενέργειες, όπως συμ-
βαίνει με το χάπι, θα αντικαταστήσει

πολλές μεθόδους αντισύλληψης” εί-

πε ο Ρ. Τρέγκους. 

Εμείς με τη σειρά μας λέμε να μη βια-

στείτε να το χρησιμοποιήσετε καθώς

ένα παρασκεύασμα πρέπει να κυκλο-

φορήσει για τουλάχιστον 5 χρόνια

μέχρι να βεβαιωθεί ο επιστημονικός

κόσμος ότι δεν έχει παρενέργειες.

Εξοπλίζονται τεχνολογικά οι δημόσιες υπηρεσίες με την προ-

μήθεια 1.450 αδειών του λογισμικού «ΜΑΤΖΕΝΤΑ Office Suite

Professional for Windows» για την κάλυψη αναγκών. Συγκεκρι-

μένα:

• Κεντρικά Γραφεία της Υ.ΠΕ.  • Νοσοκομείo ΣΩΤΗΡΙΑ 

• Νοσοκομείo ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ  • Νοσοκομείo ΚΑΤ

• Νοσοκομείo ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ  • Νοσοκομείo ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

• Νοσοκομείo ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

Η προμήθεια έγινε στα πλαίσια τού έργου «Δημιουργία Πληρο-

φοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της οργάνωσης και

διοίκησης των μονάδων υγείας της Β’ Υγειονομικής Περιφέρει-

αs igmaf; Αττικής» με αναθέτουσα αρχή την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε..

Έτσι, τα κεντρικά γραφεία τής Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

και τα 6 Νοσοκομεία που εντάσσονται στο Έργο, έχουν στη διά-

θεσή τους όλες τις εφαρμογές που θα χρειαστούν για την κάλυψη

των αναγκών τους, ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση να ανταλλάσ-

σουν χωρίς πρόβλημα έγγραφα με άλλες υπηρεσίες. Το θέμα είναι

οι υπάλληλοι θα είναι εκπαιδευμένοι να τα χρησιμοποιούν;

Οδηγίες για όσους ταξιδέψουν στην ΠΓΔΜ
Το Δημόσιο εκσυγχρονίζεται

Γυναικείο φύλο… τι έχει περάσει ανά δε-

καετίες και τι έχει ειπωθεί από «σοφούς»

ανθρώπους δεν μπορεί να διατυπωθεί σε

μια σελίδα εφημερίδας. Απόψεις για να γε-

λάς αλλά και να κλαις με τη «λογική» του

ανθρώπινου είδους. Απόψεις που διατυπώ-

θηκαν από άνδρες στην προσπάθεια να κα-

τανοήσουν το γυναικείο φύλο σε μια αν-

δροκρατούμενη κοινωνία κρίνοντας την

γυναικεία συμπεριφορά μόνο με την ανδρι-

κή ψυχολογία… Μάταιο. Θα απαριθμήσω

μερικά σε μια λίγο κωμική προσέγγιση του

εορτασμού της 8η Μαρτίου ως ημέρας της

Γυναίκας. 

• Κατά την Χριστιανική θρησκεία η γυναίκα

απ’ τη στιγμή που γεννιέται είναι αμαρτωλή. 

• Κατά τον Σαίξπηρ «η γυναίκα έπρεπε να
ονομαστεί αστάθεια κι όχι γυναίκα».

• Μια γυναίκα για τον Ευριπίδη «είτε αθώα εί-

τε ένοχη, εκτίθεται στην κακογλωσσιά από

μόνο το γεγονός ότι δεν μένει στο σπίτι της». 

• Δάντης:«Γυναίκα, το πλάσμα μιας ώρας».

• Δουμάς: «Η πιο ανόητη γυναίκα είναι εκα-
τό φορές πιο πονηρή απ’ τον πιο έξυπνο
άντρα».

• Νίτσε: “Όταν πηγαίνεις σε μια γυναίκα,
μην ξεχνάς το μαστίγιό σου”.

• Ενώ ο Αριστοτέλης πίστευε πως «ο
άντρας είναι απ’ τη φύση του καλύτερος
απ’ τη γυναίκα. Ο άντρας διευθύνει και η
γυναίκα υπακούει σ’ αυτόν»…

• Στις αρχές του 5ου αιώνα Γάλλοι επίσκο-

ποι διοργάνωσαν στην πόλη Μάκον, τοπική

σύνοδο στην οποία συζητήθηκε το ερώτη-

μα αν η γυναίκα είναι άνθρωπος!

Το καλύτερο σας το κράτησα για το τέλος. 

Άρθρο που είχε δημοσιευθεί 

πριν 76 χρόνια:

«Ορισμένα τινά Ελληνικά θήλεια ζητούν να
δοθή ψήφος εις τας γυναίκας.
Σχετικώς με το ίδιον τούτο θέμα διαπρεπέ-
στατος επιστήμων είχεν άλλοτε αναπτύξη
από του βήματος της Βουλής το επιστημο-
νικώς πασίγνωστον, άλλωστε, γεγονός ότι
παν θήλυ διατελεί εις ανισόρροπον και
έξαλλον πνευματικήν κατάστασιν ωρισμέ-

νας ημέρας εκάστου μηνός. 
Επειδή, εν τούτοις, αι ημέραι αύται, δεν
συμπίπτουν ως προς όλα τα θήλεια, είναι
αδύνατον να ευρεθεί ημέρα πνευματικής
ισορροπίας και ψυχικής γαλήνης όλων των
θηλέων, ώστε την ευτυχή εκείνη ημέραν να
ορίζωνται αι εκάστοτε εκλογαί. Η γυναι-
κεία συνεπώς ψήφος είναι πράγμα επικίν-
δυνον, άρα αποκρουστέον». 

(«Νέα Ημέρα», 20.3.1928)

Στο έτος 2009 που διανύουμε ευτυχώς τα

πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχει βέβαια

μια μερίδα ανδρών που δεν έχει καταφέρει

να βγάλει από μέσα της τα υπολείμματα

τέτοιων απόψεων ή μπορεί και να μην τους

συμφέρει να τα βγάλει. Τι δύσκολο που εί-

ναι τελικά να δεχτείς ότι είσαι ίσος με

όλους…
* Οι Λατίνοι ονόμαζαν την γυναίκα “res” δηλαδή

πράγμα, ενώ οι …δημοκρατικοί Αθηναίοι «οικού-

ρημα».                           

Γυναίκα… «πράγμα»* επικίνδυνο
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Η ΠΑΛΛΗΝΗ όπως παλιά...

Από δύο μεγάλους πόλους ξεκίνησε η γιορτή στην

Παλλήνη, την Κυριακή της Αποκριάς, που στη συ-

νέχεια έγιναν ένα. Ο ένας ξεκίνησε από την πλα-

τεία 1η Μάη, στις εργατικές κατοικίες, και ο δεύτε-

ρος από το πάρκο της Κάντζας, έχοντας ως πυρή-

να χορευτές του τμήματος παραδοσιακών χορών

του Πνευματικού & Πολιτιστικού Κέντρου, μαζί με

γαϊτανάκι και συνοδεία οργάνων, συναντήθηκαν

στο χώρο του Κέντρου Εικαστικών και Εφαρμο-

σμένων Τεχνών. Με τη συνοδεία της ιδιαίτερης πα-

ραδοσιακής ορχήστρας του Δήμου Ασπροπύργου

«Θρία» και την καθοδήγηση του Χρυσόστομου Μη-

τροπάνου, το κέφι και ο χορός κράτησαν για ώρες. 

Ακολούθησε διαγωνισμός  για τις καλύτερες πρω-

τότυπες ομαδικές αμφιέσεις, που η πρωτοτυπία και

τα χρώματα, έδωσαν έναν ξεχωριστό τόνο στην

εκδήλωση.  Η επιτροπή  δυσκολεύτηκε να αποφα-

σίσει για την νικήτρια ομάδα.

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών εμφανίστηκε με χειρο-

ποίητες μάσκες, οι γονείς του Συλλόγου του 4ου Δη-

μοτικού σχολείου, ντύθηκαν ...Μεξικάνοι και οι μαθη-

τές του 3ου Δημοτικού Σχολείου έγιναν “πουλιά”!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέ-

ντρου του Δήμου κορυφώθηκαν με τα Κούλουμα

στο Πεδίον του Άρεως στο λόφο Παλλήνης, σε συ-

νεργασία με τον Εξωραϊστικό και Πολιτιστικό σύλ-

λογο «Λόφος Παλλήνης». Το γλέντι άναψε όταν

το χορευτικό τμήμα του Πνευματικού Κέντρου

άνοιξε με παραδοσιακούς αποκριάτικους χορούς

υπό την καθοδήγηση της δασκάλας κ. Κονδάρα. Η

ζεστή φασολάδα, η λαγάνα, τα νηστίσιμα εδέσμα-

τα και το άφθονο κρασί, βοήθησαν να φουντώσει

το κέφι.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς στον σύντομο

χαιρετισμό του ευχήθηκε υγεία και Καλή Σαρακο-

στή.  

Χορηγοί των εκδηλώσεων ήταν καταστήματα

εστίασης της περιοχής.

Ενα τριήμερο γεμάτο αποκριάτικες εκδηλώσεις

Ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα έδωσε στη Ραφήνα  η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής της Φιλαρμονικής

του Δήμου. Το διήμερο 1 και 2 Μαρτίου διέσχισε τους δρόμους της πόλης σκορπώντας μουσικές νό-

τες που πραγματικά ξεσήκωναν τον κόσμο.

Παράλληλα και τις δύο ημέρες κατέληγαν την μεν Κυριακή στην Πλατεία, την δε Καθαρά  Δευτέρα

στο Πάρκο Καραμανλή, παρουσιάζοντας ένα ευχάριστο μουσικό πρόγραμμα, που ενθουσίασε το κοι-

νό και δίκαια απέσπασε το θερμό χειροκρότημα αλλά και τα ενθουσιώδη σχόλια.

Η Δημοτική Φιλαρμονική Ραφήνας έχει πλούσια δραστηριότητα μέσα στο χρόνο και παράλληλα επι-

τελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό έργο λειτουργώντας τμήματα Μουσικής Θεωρίας και εκμάθησης

μουσικών οργάνων σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας ή μουσικών γνώσεων. Η Ορχήστρα τελεί υπό τη

διεύθυνση του Αρχιμουσικού της Γιώργου Καλούδη.

ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ, ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ

Και ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Σπάτων γιόρτασε στις περιοχές Αγίας Κυριακής –

Νεάπολης – Αθλητικού – Πολιτιστικού Πάρκου Χριστούπολης & στο Δημοτικό Στάδιο Σπάτων.

Παρούσα η Δημοτικού Αρχή σχεδόν στο σύνολό της. Ο καλός καιρός έδωσε την ευκαιρία στον

κόσμο,  να απολαύσει τα παραδο-

σιακά εδέσματα, προσφορά του

Πολιτιστικού Οργανισμού του Δή-

μου Σπάτων.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόε-

δρος του Πολιτιστικού Οργανι-

σμού Χρ. Γεωργακόπουλος στο

Δημοτικό Στάδιο ευχαρίστησε

όλους τους παρευρισκομένους

& δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν

ακόμη καλύτερες ημέρες για τα

πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. 

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΙ

Παιδικό αποκριάτικο πάρτυ διοργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κορωπίου (28/2) στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Αγ. Μαρίνας. 
Μάγοι, ζογκλέρ, κλόουν προσέφεραν απολαυστικές στιγμές στα  παιδιά που κατέκλυσαν το χώ-
ρο.  Στη γιορτή παραβρέθηκε η αντιδήμαρχος Γεωργία Γιανίτσα-Κόγκα και ο δημοτικός σύμβου-
λος  Κων/νος Δήμου.

Ο Δήμαρχος σέρνει το χορό με το χορευτικό του Πν.Κ.
Αριστερά, πλημμύρισε η πλατεία ...από παιδιά. 

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ

έδωσε τη γιορταστική νότα της Αποκριάς

Παραδοσιακά και στο Γέρακα

Οι πολίτες του Γέρακα  κατέκλυσαν τον ανοιχτό χώρο του Κολυμβητήριου (2ο Αθλητικό

Κέντρο)  διασκεδάζοντας

με μουσική και οι πιτσιρικά-

δες με τα φουσκωτά παιχνί-

δια.

Στα τραπέζια πέρα από τα

καθιερωμένα εδέσματα

προσφέρθηκαν μεζέδες

από την Κρήτη (Σύλλογος

Κρητών «Η Μεγαλόνη-

σος»),  σπιτικός χαλβάς

(Σύλλογος Γυναικών «Η Ερ-

γάνη»), ταραμοσαλάτα και

Ηπειρώτικο Κρασί από το

Σύλλογο Ηπειρωτών Γέρα-

κα.
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Μανικιούρ | Ομορφιά Ποδιών
Αποτρίχωση

Μακιγιάζ | Περιποίηση Προσώπου

Κερατέα: Λ. Αθηνών-Σουνίου & Ανθυποσμηναγού Παναγιωταράκου

Τηλ. 22990 42057

Κηφισιά: Κυριαζή 6-8, τηλ. 210 8083 896

Κολωνάκι: Χερσώνος & Δημάκη, Τηλ. 210 3625 027

ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ & ΧΟΝΔΡΙΚΗ

Στη ΒΑΡΗ με ...μήνυμα

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και ο

Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης με τη

συνδρομή των εθελοντών, πέτυχαν να ορ-

γανώσουν μία εξαιρετική εκδήλωση στην

παραλία της Βάρκιζας.

Ο κόσμος ξεχύθηκε και πλημμύρισε την άμ-

μο, απολαμβάνοντας τα εδέσματα που

πρόσφερε ο Δήμος, από τις χορηγίες των

επιχειρηματιών της περιοχής, που ο Δή-

μαρχος τους ευχαρίστησε δημόσια.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Παναγιώ-

της Καπετανέας τόνισε:

«Θέλω να πω δυο λόγια για το χώρο που
βρισκόμαστε σήμερα. Την παραλία του δή-
μου μας. Στόχος μας είναι να διατηρήσει
τον ελεύθερο χαρακτήρα της. Αυτό άλλω-
στε προσδιορίζεται από τους νόμους και το
Σύνταγμα. Η ανατολική παραλία ανήκει

και θα ανήκει στους δημότες της Βάρης.
Στόχος μας είναι η αναβάθμισή της, χωρίς

καμία παρέκλιση εις βάρος του φυσικού
της χαρακτήρα. Ας το μάθουν καλά όλοι: Ο

Δήμος Βάρης δεν θα ανεχτεί κανένα “παι-
χνίδι” με αντικείμενο την ανατολική παρα-
λία. Παιχνίδια σαν αυτά που έλαβαν χώρα
και δημοσιοποιή-
θηκαν στο πρό-
σφατο παρελθόν
όπως, χαριστικές
συμβάσεις, πολε-
οδομικές αυθαιρε-
σίες, έλλειψη σε-
βασμού προς τον
πολίτη, δεν θα
αφήσουμε να εξε-
λιχθούν. Είμαστε
πάντα εδώ. Έτοι-
μοι να διαφυλά-
ξουμε την παρα-
λία και το περι-
βάλλον, από κάθε
είδους αυθαιρε-
σίες. Είμαστε όλοι 
εδώ ΕΝΩΜΕΝΟΙ».

Ένα γεμάτο τριήμερο από-

λαυσαν οι κάτοικοι της Κερα-

τέας, με πλούσιες εκδηλώ-

σεις, ξεκινώντας το Σάββατο

με  αποκριάτικο πάρτυ μασκέ

για μικρόυς και μεγάλους. Λά-

τιν  με μουσικούς και χορευ-

τές, κλόουν και ξυλοπόδαροι

διασκέδασαν τα παιδιά. 

Ή εκδήλωση οργανώθηκε από

τον Πολιτιστικό Οργανισμό

του Δήμου σε συνεργασία με

τους Συλλόγους Γονέων και

Κηδεμόνων του Γυμνασίου

και των Δημοτικών Σχολείων.

Την Κυριακή  αποκριάτικο

γλέντι με μασκαράδες, καρ-

ναβαλιστές, νταούλια και πί-

πιζες, με συμμετοχή όλων

των φορέων της πόλης και

από τον Κουβαρά ακόμη, ξε-

σήκωσαν τις γειτονιές, τρα-

γουδώντας και χορεύοντας

καταλήγοντας στην κεντρική

πλατεία, όπου συνέχισαν το

καθιερωμένο παραδοσιακό

αποκριάτικο γλέντι.

Την Καθαρά Δευτέρα στο

Οβριόκαστρο  εντυπωσίασαν

τα γκράφιτι και οι χαρταετοί

στα παλιά αυτοκίνητα της Πε-

ριβαλλοντικής Ομάδας του

Γυμνασίου. Μοιράστηκαν από

το Δήμο σαρακοστιανά εδέ-

σματα, φασολάδα, λαγάνες

και έπαιξαν δύο συγκροτήμα-

τα.

Σε όλες τις εκδηλώσεις το πα-

ρόν έδωσαν ο Δήμαρχος

Σταύρος Ιατρού, οι αντιδή-

μαρχοι, μέλη του Δ.Σ., εκπρό-

σωποι φορέων της πόλης, κα-

θώς και ο αντινομάρχης Πά-

ρης Ευαγγελίου και οι νομαρ-

χιακοί σύμβουλοι Θοδωρής

Γρίβας και Παντελής Ασπρα-

δάκης.  

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. 

ΓΑΪΤΑΝΑΚΙΑ και ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Παραδοσιακές εμφανίσεις, γαϊτανάκι, καρναβαλιστές, νταούλια και πίπιζες, χρωμάτισαν ιδιαίτερα
τις γειτονιές της Κερατέας.

Στο Πανόραμα της Βούλας

Στη Βούλα, όπως κάθε χρόνο, ο εξωραίστικός Σύλλογος
Πανοράματος, στήνει γλέντι στην πλατεία με μουσική
και παραδοσιακά καθαροδευτεριάτικα φαγητά.

Οι περισσότεροι Δήμοι και Κοινότητες
της Ανατ. Αττικής έχουν να παρουσιά-
σουν πλούσιες εκδηλώσεις, στην πε-
ρίοδο των Απόκρεω, και ιδιαίτερα την
Καθαρή Δευτέρα. Εθιμα, ξεχασμένα
από παλιά αναβιώνονται και ζωντα-
ντεύουν οι γειτονιές, επικοινωνούν οι
πολίτες, γνωρίζονται...
Ετσι παρουσιάζουμε ένα μικρό δείγμα,
του τριημέρου που έκλεισε τον κύκλο
των Απόκρεω και άρχισε η περίοδος
του 40ημέρου μέχρι την Πασχαλιά
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Σ τ ι γ μ έ ς  α π ό  τ ο  Ν ο μ α ρ χ ι α κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  

Οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Ιωάννα Στεργί-

ου και Καλλιόπη Μετοχιάκη γράφουν μετα-

ξύ άλλων στην πρότασή τους:

Η συγκεκριμένη πρόταση  του ΟΡΣΑ, ενώ

αναγνωρίζει το καθεστώς αυθαιρεσίας που

επικρατεί στον Υμηττό  και αντί οι προτά-

σεις του να στοχεύουν σε υψηλότερη προ-

στασία  του σπάνιου αυτού δασικού οικοσυ-

στήματος, κινούνται  σε αντίθετη κατεύθυν-

ση.

Αμφισβητείται ο δασικός χαρακτήρας του

ορεινού όγκου με την πρόταση για δημιουρ-

γία «Περιαστικού Πάρκου» μέσα στην Α ζώ-

νη του Υμηττού, καθώς το νομικό καθεστώς

του Πάρκου είναι διαφορετικό.

Χωροθετούνται χρήσεις  εγκαταστάσεων

(π.χ.εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστά-

σεις κλπ), εμπορικές χρήσεις (αναψυκτήρια

κ.α.), νομιμοποιούνται  ως κοινωφελείς

εγκαταστάσεις  που έχουν κριθεί από το

ΣτΕ  παράνομες  και όσον αφορά την πε-

ριοχή μας νομιμοποιούνται βιομηχανικές

εγκαταστάσεις στο Κορωπί  με την εξαίρε-

σή τους  από τη Β’ ζώνη προστασίας.

Το πρόβλημα με τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, που

δεν είναι βέβαια θέμα ΠΔ, αλλά νομοθετικής ρύθμισης,

παραμένει στον Υμηττό ιδιαίτερα έντονο. Η αυθαίρετη δό-

μηση κατατρώγει το Βουνό. 

Το γεγονός θα υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο το δασι-

κό οικοσύστημα  του Υμηττού, αναπαράγοντας συγχρό-

νως την αδιέξοδη λογική χρήσης του Ι.Χ., ως μόνο μέσο

μεταφοράς

Η επέκταση της  Αττικής Οδού  και η δημιουργία νέων

αυτοκινητόδρομων, που προετοιμάζονται από το ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ  θα μεγαλώσει την άναρχη οικιστική ανάπτυξη της

Ανατολ. Αττικής η οποία συντελείται χωρίς χωροταξικό

σχεδιασμό και χωρίς βασικά έργα υποδομής  (αποχέτευ-

ση, σχολεία, υγεία κλπ). 

Πολλά τα θέματα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της περασμένης Τρίτης 3 Μαρτίου. Αλλά και

πριν την ημερήσια διάταξη αναπτύχθηκαν σοβαρά θέματα. Μεγάλη και η παρουσία του ακρο-

ατηρίου, που είχαν έρθει από τους Δήμους Δροσιάς, Αγ. Στεφάνου και όμορων Δήμων και

Κοινοτήτων διαμαρτυρόμενοι για τα διόδια που επιχειρούν να επιβάλουν στον κόσμο του

Αγίου Στεφάνου.

Η Ιωάννα Στεργίου ζήτησε προ ημερησίας να ενημερώσει το σώμα για την πρόταση που έκα-

νε να συζητηθεί προ ημερησίας η πρόταση του Οργανισμού Αθήνας (ΟΡ.Σ.Α.)για την τροπο-

ποίηση του Προεδρικού Διατάγματος περί χρήσεων γης στον Υμηττό.

Ο Νομάρχης Λεων. Κουρής, αφού άκουσε την εισήγηση απάντησε ότι το Σχέδιο Πρ.Διατάγ-

ματος για τον Υμηττό δεν έχει έρθει στη Νομαρχία. Την τελευταία εβδομάδα πήγε στους Δή-

μους, να τις μελετήσουν και να καταθέσουν προτάσεις μέχρι τέλος Μαρτίου στον ΟΡ.Σ.Α

Και επεσήμανε: “δεν είναι η πρώτο φορά. Οσο εγώ είμαι Νομάρχης, η Νομαρχία δεν έχει
κληθεί ποτέ στην Εξεταστική Επιτροπή για να εκφράσουμε τη γνώμη μας. Αυτό οφείλεται
προφανώς στη Διοίκηση του ΟΡΣΑ”.

Πάντως, κατέληξε ο Νομάρχης, εγώ θα στείλω επιστολή στον ΟΡΣΑ να το στείλει και σε
εμάς και εν τέλει, εμείς θα έχουμε στενή επαφή με τους Δήμους Γλυκών Νερών, Παιανίας,
Κορωπίου, Βάρης και Βούλας, που τους αφορούν.

Η Νομαρχία δεν έχει ενημερωθεί για το

Προεδρικό Διάταγμα περί τον Υμηττό!!

Τα στοιχεία των οδικών αξόνων, και οι με-

λέτες έχουν περάσει στους ενδιαφερόμε-

νους Δήμους, Γλυκά Νερά, Παιανία, Κο-

ρωπί, Βάρη, Βούλα, οι οποίοι φροντίζουν

για τη μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση

των πολιτών και των φορέων για να κατα-

θέσουν τις προτάσεις τους. 

Όταν και οι Δήμοι ολοκληρώσουν τις προ-

τάσεις τους, θα πάει το θέμα στο Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο προκειμένου να πάρει

θέση κι αυτό.

Προσλήψεις για το ...2011!!

Προσλήψεις τακτικού και έκτακτου προσωπι-

κού με ορίζοντα το 2011 αποφάσισε το Ν.Σ.

Τις προσλήψεις που έκανε φέτος η Νομαρχία,

είναι από διαγωνισμό του 2007, εξήγησε ο Νο-

μάρχης και μάλιστα πήραν το 80% αυτών που

είχαν ζητήσει.

Παραμένει η Πολεοδομία στο

Μαρκόπουλο
Ανανεώνεται η μίσθωση του κτιρίου που στεγά-

ζεται η Πολεοδομία Μαρκοπούλου. Ετσι δεν θα

μετακινηθεί, παραμένει στο ίδιο.

Και το κτίριο της Πολεοδομία Αχαρνών το ίδιο.

Δημοτικό Γηροκομείο στη

Δροσιά

Ο Δήμος Δροσιάς παραχώρησε οικόπεδο

που περιήλθε στα χέρια του προκειμένου

να γίνει Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας (Γηρο-

κομείο). Ετσι το Ν.Σ. ενέκρινε σύναψη συ-

μπληρωματικής προγραμματικής σύμβα-

σης για τις ανάγκες του έργου. Η χρημα-

τοδότηση γίνεται από πόρους του Δήμου

και της Νομαρχίας.

Το Γηροκομείο της Βούλας παραμένει

κουφάρι ανοιχτό, γιατί δεν βρέθηκε κανέ-

νας δημοτικός άρχοντας και κανένας βου-

λευτής της περιφέρειας να το κυνηγήσει.

Θα τρίζουν τα κόκκαλα του αείμνηστου

διαθέτη Διαμαντόπουλου, που έδωσε ένα

«φιλέτο» για να βρίσκουν στέγη τα γερό-

ντια και μένει σκελετός, γιατί δεν διαθέ-

τουν ούτε δημοτική ούτε πολιτική βούλη-

ση.

Αγωγός φυσικού αερίου

υψηλής πίεσης

Αναβλήθηκε η συζήτηση για τις περιβαλ-

λοντικές επιπτώσεις του «αγωγού φυσι-

κού αερίου υψηλής πίεσης» που θα περά-

σει σε μια μεγάλη διαδρομή πολλών χι-

λιομέτρων μέσα από την Πάρνηθα για την

τροφοδοσία του ΘΗΣ Αλιβερίου.

Η υπηρεσία βάζει έναν μεγάλο προβλημα-

τισμό και οι ενστάσεις που εγείρονται εί-

ναι σοβαρές.

Τις ίδιες ανησυχίες εξέφρασε και ο πρόε-

δρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Περι-

βάλλοντος Χαρ. Δαμάσκος.

Η Κ. Μετοχιάκη και ο  Δ. Κατσίκης επε-

σήμαναν,  ότι καλό θα είναι να ενημερω-

θούν οι φορείς και οι ΟΤΑ των περιοχών.

Η άποψη που επικρατεί είναι ότι υποβαθ-

μίζεται για άλλη μια φορά η περιοχή.

Διαμαρτυρήθηκε ο Γ. Ξηντάρας, για την

ενημέρωση που ζητούσαν νομαρχιακοί

σύμβουλοι και παίρνοντας το μικρόφωνο

δήλωσε: Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην Επι-
τροπή και δεν χρειάζεται πολύωρη ενημέ-
ρωση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Σ.Σ.: Και κάποιοι υπουργοί είχαν εμπιστο-

σύνη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

κύριε Ξηντάρα, για το Βατοπέδιο, αλλά…

Πάντως, ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι

όποιος ενδιαφέρεται για το πού και πώς

περνάει ο αγωγός, μπορεί να ζητήσει

στοιχεία από την υπηρεσία περιβάλλο-

ντος της Νομαρχίας.

Το θέμα αναβλήθηκε και θα επανέλθει.

Υπάρχουν 

κι άλλες 

Πολεοδομίες

Γίνεται πολύ συζήτηση σε

σχέση με κάποιες ενέργει-

ες που έχουν γίνει από τις

Πολεοδομίες της Ανατ. Ατ-

τικής, με τις δυνατότητες

να μπορεί κάποιος να περι-

γράφει τις ατελείς διατά-

ξεις του Πρ. Διατάγματος

του 1998 και δεν έχει γίνει

καμία συζήτηση, σε σχέση

με τις ενέργειες που έχει

κάνει ή που δεν έχει κάνει η

Πολεοδομία της Νομαρχίας

της Αθήνας και οι αντίστοι-

χες Πολεοδομίες. Φαίνεται

ότι θέλουν να προστατεύ-

σουν κάποια συγκεκριμένη

περιοχή του ΥΠΕΧΩΔΕ και

ο Υμηττός δεν είναι ενιαίο.

Όταν ασθενεί το

κοπάδι, να πάει

στη Νομαρχία

Χρ. Φράγκου: Κύριε Νομάρ-

χα, υπάρχει Κτηνιατρικό Ια-

τρείο στην Παλλήνη, γιατί

παραπονέθηκαν πολίτες ότι

πήγαν και το βρήκανε κλει-

στό.

Νομάρχης: Το Κτηνιατρικό

Ιατρείο  βρίσκεται εδώ στην

Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Φράγκου: Πού, κάτω;

Νομάρχης: Ναι, στο ισόγειο.

Φράγκου: Δηλαδή, εγώ το

σκυλί μου, τη γάτα μου, την

κατσίκα μου, θα την φέρω

εδώ; Και θα λέω στους κατοί-

κους, φέρτε το κοπάδι εδώ.

Νομάρχης: Ναι κυρία Φρά-

γκου εδώ, όπως το έφερναν

και στο Κτηνιατρικό Ιατρείο,

στο ισόγειο μιας πολυκατοι-

κίας στην Παλλήνη.

Και άλλα θέματα
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Σε κυκλοφοριακό αποκλεισμό πολλών Δήμων οδηγεί 

η νέα Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας και τα διόδια
Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο η συζήτηση για τα προβλήμα-

τα που δημιουργεί η νέα Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας,

αλλά και η πρόθεση της εταιρίας να επιβάλλει διόδια στον

Αγιο Στέφανο και τη Βαρυμπόμπη.

Δεν τη φτάνουν τα διόδια που έχει πάνω στην Εθνική Οδό,

την εργολήπτρια εταιρία, θέλει να εισπράττει και από αυ-

τούς που κινούνται στον παράδρομο και κάποια στιγμή

μπαίνουν στην Ε.Ο., γιατί ...χάνει έσοδα και ας διέθεσε

ελαχιστότατα κονδύλια από δικά της κεφάλαια. Μόνο το

5% της δαπάνης βάζει από την τσέπη της, όπως ελέχθη σε

προηγούμενο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Τα υπόλοιπα τα βά-

ζουμε εμείς, οι πολίτες από τον κρατικό κορβανά και από

τον ευρωπαϊκό (δηλαδή πάλι εμείς!).

Ενας παράδρομος χωρίς τη στοιχειώδη σήμανση, χωματό-

δρομος, χωρίς φωτισμό επιχειρείται να αποκτήσει διόδια!!

Στην εισήγησή του ο Νομάρχης Λ. Κουρής επεσήμανε ότι

ο κυκλοφοριακός φόρτος στην είσοδο/έξοδο των παρα-

δρόμων της Εθνικής οδού έχει αυξηθεί κατακόρυφα, αφού

οι οδηγοί τόσο των μεγάλων επαγγελματικών οχημάτων

όσο και των Ι.Χ.  προσπαθούν να αποφύγουν την καταβο-

λή των αυξημένων διοδίων. Το γεγονός αυτό σε συνδυα-

σμό με την κακή κατάσταση των παραδρόμων καθιστά

εξαιρετικά επικίνδυνη την διακίνηση των αυτοκινήτων και

δημιουργεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στις ώρες αιχμής. 

Παρά τις υποσχέσεις των αρμοδίων του ΥΠΕΧΩΔΕ  για

προώθηση μελέτης για την βελτίωση, και παρά το ότι ανα-

γνώρισε ως δίκαιες τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, δεν

προχώρησε  σε κανένα ουσιαστικό μέτρο παρά μόνον

στην αιφνιδιαστική και χωρίς καμιά διαβούλευση με τους

εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών εξαγγελία δημιουρ-

γίας δύο νέων σταθμών διοδίων στον Αγ. Στέφανο και στη

Βαρυμπόμπη.

Ολοκληρώνοντας ο Νομάρχης εξέφρασε την αντίθεση της

Νομαρχίας στις επιλογές του ΥΠΕΧΩΔΕ, που χωρίς να λύ-

νει το κυκλοφοριακό πρόβλημα επιβαρύνει με νέο χαράτσι

τους κατοίκους της Βορειοανατολικής Αττικής, και γι΄αυ-

τό καλεί τους πολίτες σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και κι-

νητοποιήσεις, που θα αποφασισθούν από κοινού με την

πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση της περιοχής.

Ακολούθως μίλησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι Δήμοι και Κοι-

νότητες, ο Δήμαρχος Αγ. Στεφάνου Π. Βορριάς, (Από το

Δήμο Αγ. Στεφάνου παρίστατο θα λέγαμε σύσσωμο το

Δ.Σ., αφού οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων του Δη-

μοτικού Συμβουλίου ήταν εκεί και μίλησαν). Οι Κοινοτάρ-

χες Βαρνάβα Ν. Βούλγαρης, Αφιδνών Αλ. Ζουγανέλης,

Κρυονερίου Ι. Καλαφατέλης, Καπανδριτίου Ε. Κελίδου,

Μαλακάσας Κ. Λίτσας πολλοί Δημοτικοί και Κοινοτικοί

Σύμβουλοι και εκπρόσωποι κατοίκων της περιοχής. Ολοι

τόνισαν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα χα-

ράτσια, που τους ζητούν για να μπουν και να βγουν από τα

σπίτια τους.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η βουλευτής Εύη Χρι-

στοφιλοπούλου, η οποία ενημέρωσε το σώμα ότι έχει κά-

νει ερώτημα στο Υπουργείο και η απάντησή του ήταν

ήξεις, αφήξεις, επισημαίνοντας ότι:

Δεν δεσμεύεται ο κ. Υπουργός ούτε όσον αφορά την κα-
τασκευή, αλλά ούτε για παράπλευρους άξονες από την
Κηφισιά και πάνω. 
Η απάντηση του κ. Υπουργού μιλάει για αναγνώριση της
ταλαιπωρίας και των προβλημάτων που θα υποστεί η πε-
ριοχή. 
Αφ’ ότου,  και αν δεν καταστεί δυνατόν να φύγουν εντε-
λώς τα διόδια, θα μπορούσαμε να έχουμε είτε μείωση, εί-
τε κάρτες για τους κατοίκους και παράλληλα να έχουμε το
έργο των παραπλεύρων αξόνων ως δέσμευση.

Η Χριστοφιλοπούλου πρότεινε, εφ’ όσον δεν έχει υπάρξει
καμία συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να πάει
σε επαναδαπραγμάτευση με την εταιρία.
Ο Νίκος Καντερές, που εκτός από βουλευτής, διατηρεί και

τη θέση του Νομαρχιακού συμβούλου, τόνισε ότι: “δεν θα
δεχθούμε να μπουν επιπλέον διόδια στην Βαρυμπόμπη
και τον Αγιο Στέφανο”.
Την αντίθεσή τους εξέφρασαν και όλες οι παρατάξεις του

Ν.Σ. (Θ. Μπαλής, Ν. Στεφανίδης, Ι. Στεργίου).

Ετσι το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

– να εκφράσει την αντίθεσή του στην δημιουργία νέων

σταθμών διοδίων στον Αγ. Στέφανο και στην Βαρυμπό-

μπη

– να απαιτήσει από το ΥΠΕΧΩΔΕ να διαβουλευθεί  με

τους εκπροσώπους των αυτοδιοικήσεων της περιοχής

πριν προωθηθεί οποιαδήποτε επέμβαση

– να αναζητηθεί συνολική λύση των κυκλοφοριακών προ-

βλημάτων με μελέτη που να καλύπτει ολόκληρη την πε-

ριοχή της βορειοανατολικής Αττικής

– να οργανώσει από κοινού με τους Δήμους και τις Κοι-

νότητες της περιοχής κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις

διαμαρτυρίας, αρχής γενομένης από την συγκέντρωση

διαμαρτυρίας που οργανώνει ο Δήμος Αγ. Στεφάνου

στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου την Τετάρτη 11

Μαρτίου και ώρα 18:30.

Η παράταξη “ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ” με επικεφα-

λής τον Θ. Μπαλή, με ανακοίνωση που μας απέστειλε, «κα-

ταγγέλλει τον Νομάρχη και τους Νομαρχιακούς Συμβούλους της
παράταξής του, οι οποίοι για μια ακόμα φορά δε διστάζουν να αυ-
τοπροσδιοριστούν με σαφήνεια και να δηλώσουν ακραιφνείς υπη-
ρέτες της Κυβέρνησης, του κόμματος που τους στηρίζει και σε
συνδυασμό υπηρέτες των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.

Ο κος Νομάρχης εφαρμόζοντας την προσφιλή του τακτική προ-
σπάθησε να εκμαιεύσει ένα ομόφωνο γενικό και αόριστο ψήφισμα
από το Νομαρχιακό Συμβούλιο προκειμένου να εξέλθει ατσαλά-
κωτος από τέτοιου είδους διαδικασίες ρήξης.

Τον καταγγέλλουμε στη συνείδηση των κατοίκων της περιοχής
πως ενώ επί αρκετό καιρό γνώριζε την παραπάνω σύμβαση θεώ-
ρησε καλό να την αποκρύψει όπως ακριβώς έκανε και με το Βα-
τοπέδι». 

Στο ψήφισμα δε που κατέθεσαν γράφουν μεταξύ άλλων:

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής μετά από συζή-

τηση  καταγγέλλει τον Υπουργό Πε.Χω.Δε και την Κυβέρνηση που

με νόμο εκχώρησε τα δικαιώματα του και την περιουσία του ελ-

ληνικού λαού σε ιδιώτες προκειμένου να υπηρετηθούν τα συμφέ-

ροντα του κεφαλαίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καταγγέλ-

λει τη σύμβαση που τη θεωρεί καθεστώς αποικιακού χαρακτήρα

διότι στην παραπάνω σύμβαση πέρα από τη χαρακτηριστική πα-

ραχώρηση είσπραξης των διοδίων στον ιδιώτη προς όφελος του,

του εκχωρήθηκαν χαριστικά οι παρόδιες εκτάσεις του εθνικού

δρόμου καθώς και οι παράπλευροι οδοί. 

Για λογαριασμό του ιδιώτη αίρονται όλοι οι περιορισμοί που προ-

βλέπονται από νόμους και διατάγματα και τον καθιστούν απόλυ-

το άρχοντα πλην όμως οι παραπάνω περιορισμοί και νόμοι δεν

παύουν να ισχύουν για τους υπόλοιπους Έλληνες κατατάσσοντας

τους στην κατηγορία των δουλοπάροικων. 

Οι παρατάξεις «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑ-

ΣΙΑ Ν.Α.Σ).» και «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤ.  ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ» κατέθεσαν, επίσης, δικό τους κοινό ψήφισμα, στο

οποίο μεταξύ άλλων γράφουν:

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α.Α. απορρίπτει τα σχέδια του

ΥΠΕΧΩΔΕ να επιβάλλει νέα διόδια στην Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,

στο ύψος του Αγ. Στεφάνου και της Βαρυμπόμπης στην είσοδο

και έξοδο της Ε.Ο.

Η απόφαση αυτή θα επιβαρύνει περισσότερο το εισόδημα των κα-

τοίκων των όμορων περιοχών και των εργαζομένων, οι οποίοι

έχουν ήδη προκαταβάλει μεγάλο τίμημα για τα έργα που χρησι-

μοποιούν, πηγαίνοντας από και προς τις επιχειρήσεις της περιο-

χής.

Τα έργα αυτά έχουν κατασκευαστεί τόσο μέσω της άγριας φορο-

λογίας που υφίστανται οι εργαζόμενοι, όσο και των αυξημένων

διοδίων που πληρώνουν σε Αφίδνες, Σχηματάρι, Αττική Οδό κ.α.

Ολοι μίλησαν για κοινή δράση και σύμπνοια, αλλά δυστυ-

χώς, στο τραπέζι «έπεσαν» τρία ψηφίσματα, με αποτέλε-

σμα να επικρατήσει της πλειοψηφίας με τις δικές τους ψή-

φους μόνο.

Ο Θ. Μπαλής εξέδωσε ένα «αριστερό» ψήφισμα αν και

ανήκων στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Νίκος Στεφανίδης

ένα μετριοπαθές ψήφισμα μέσα στα πραγματικά δεδομένα

και πλαίσια,  αν και εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Σημειωτέον ότι

το ψήφισμα ήταν κοινό με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Αννα Μπουζιάνη

Ετοιμάζονται νέα διόδια

στον Άγιο Στέφανο. 

Να μην το επιτρέψουμε,

προτρέπει το ΚΚΕ

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι Κομματικές Οργανώσεις

Βορειανατολικής Αττικής του ΚΚΕ, όπου επισημαίνουν ότι

εγκαταστάθηκε εργοτάξιο στον κόμβο του Αγίου Στεφάνου και

έχουν αρχίσει οι προεργασίες για την τοποθέτηση των διοδίων.

Σταθμοί διοδίων θα τοποθετηθούν ακριβώς στην έξοδο της

Εθνικής για Άγιο Στέφανο και Κρυονέρι και στην απέναντι ακρι-

βώς πλευρά, στην έξοδο προς την Εθνική με κατεύθυνση την

Αθήνα. 

Η τοποθέτηση των συγκεκριμένων σταθμών διοδίων γίνεται για

να πληρώνουν όσοι μπαίνουν από παράδρομους και δεν κατα-

βάλλουν το χαράτσι στα διόδια Αφιδνών.

... Σημειώνουμε ότι πριν λίγες μέρες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γ.

Σουφλιάς, ανακοίνωσε την κατασκευή των επεκτάσεων της Ατ-

τικής Οδού με «σύμβαση παραχώρησης», που σημαίνει ότι θα

προστεθούν άλλοι έξι σταθμοί διοδίων στο Λεκανοπέδιο, στους

ήδη υπάρχοντες της Λεωφόρου...
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Πλ. Ελευθερίας 153 51-Παλλήνη

Πληρ. Β.Παπαϊωάννου                                                                                       

Τηλ 210 6600711 ΦΑΧ: 210 6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80

για την επισκευή ηλεκτρολογικών οχημάτων και μηχανημάτων

έτους 2009 αξίας 28.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η Μαρτίου 2009 ημέρα Δευτέρα

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

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

την 11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφο-

ρά μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέ-

χρι και την 20η Μαρτίου ημέρα Παρασκευή.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (5%) επί

του ποσού του Ενδεικτικού – Προϋπολογισμού χωρίς  ΦΠΑ και δί-

δεται με ισόποσο γραμματίο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή ανα-

γνωρισμένης Τράπεζας η του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον

τύπο που ισχύει για το Δημόσιο ήτοι 1.190,00 €.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό πα-

ρέχονται κατά τις εργάσιμες  ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρε-

σία του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου). 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Πλ. Ελευθερίας 153 51-Παλλήνη

Πληρ. Β.Παπαϊωάννου                                                                                       

Τηλ 210 6600711 ΦΑΧ: 210 6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80

για την συντήρηση και επισκευή σαρώθρων έτους 2009 αξίας

44.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20η Μαρτίου 2009 ημέρα Παρα-

σκευή στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος

όροφος) με ώρα ενάρξεως την 10:00’ π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής

προσφορών την 11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφο-

ρά μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέ-

χρι και την 19η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (5%) επί

του ποσού του Ενδεικτικού – Προϋπολογισμού χωρίς  ΦΠΑ και δί-

δεται με ισόποσο γραμματίο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή ανα-

γνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον

τύπο που ισχύει για το Δημόσιο ήτοι 1.849,00 €.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό πα-

ρέχονται κατά τις εργάσιμες  ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρε-

σία του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου). 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Πλ. Ελευθερίας 153 51-Παλλήνη

Πληρ. Β.Παπαϊωάννου                                                                                       

Τηλ 210 6600711 ΦΑΧ: 210 6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80

για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων και λεωφορείων

SCANIA έτους 2009 αξίας 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Μαρτίου 2009 ημέρα Τετάρτη

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

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

την 12:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφο-

ρά μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέ-

χρι και την 17η Μαρτίου ημέρα Τρίτη.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (5%) επί

του ποσού του Ενδεικτικού – Προϋπολογισμού χωρίς  ΦΠΑ και δί-

δεται με ισόποσο γραμματίο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή ανα-

γνωρισμένης Τράπεζας η του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον

τύπο που ισχύει για το Δημόσιο ήτοι 463,00 €.. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες

ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες  κ.

Παπαϊωάννου). 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Αρ. Πρωτ.: 3610/25-02-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια επα-

ναληπτική μειοδοτική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρω-

σης τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 και του

Ν. 3463/2006 η εργασία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

19% και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την

18η Μαρτίου 2009, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την

09:30π.μ. και ώρα λήξης την 10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας

επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που

παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.785,00€ σε εγγυητική επιστολή ανα-

γνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακή-

ρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γρα-

φεία του Δήμου Κρωπίας  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο

τηλ. 210-6622379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.415.995,55

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16.254.668,82

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.711.553,79

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 32.382.218,16

ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 32.064.209,49

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 318.008,67

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 32.382.218,16

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται σε εφαρμογή του

άρθρου 159 παρ.5 του Ν.3463/2006

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.4139

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     5-3-2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕ-

ΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. 3 (Γ’ ΓΕΙΤΟΝΙΑ) στα Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.)

Ο.Τ.3039, Κ.Χ.3080, Κ.Χ.3084, Ο.Τ.3089, Ο.Τ.3090, Ο.Τ.3093, Κ.Χ.3092, Ο.Τ.3117,

Ο.Τ.3118, Ο.Τ.3119, Κ.Χ.3133, Ο.Τ.3078, Ο.Τ.3061, Ο.Τ.3065, Ο.Τ.3067, Ο.Τ.3016,

Ο.Τ.3017, Ο.Τ.3018, Ο.Τ.3019, Ο.Τ.3124, Ο.Τ.3139, Ο.Τ.3150, Ο.Τ.3152, Ο.Τ.3153,

Ο.Τ.3155, Κ.Χ.3156, Ο.Τ.3154, Ο.Τ.3160, Ο.Τ.3159, Ο.Τ.3158, Ο.Τ.3171 και Κ.Χ.3083 ΠΕ-

ΡΙΟΧΗ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  από

16/03/2009 έως και 30/03/2009, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τυχόν υπο-

βολή ενστάσεων ή δηλώσεων ιδιοκτησιών, βάσει   της υπ’ αριθμ. 44/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ταχ. Δνση : Ιωάννου Κώτσου 25 & Ελύτη

Ταχ. Κώδικας  : 153 54 - Γλυκά Νερά Αριθμ. Πρωτ.  1108

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών   α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  την πλήρωση προσωπι-

κού έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της

υπηρεσίας Καθαριότητας, για τις εξής ειδικότητες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΕ

-  ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ-ΦΟΡΤΗΓΟΥ:    ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ

1. Κύρια προσόντα

Α. Δίπλωμα  Ι.Ε.Κ ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β)

εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου

σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας

Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου

Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής

Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μη-

χανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδι-

κότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή

Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων οχημάτων ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών

Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτο-

ματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής

Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

2. Επικουρικά προσόντα

Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από

υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπε-

ται η πρόσληψη  με προσόν διορισμού οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο

σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ., καθώς και

ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη

εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από

υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπε-

ται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

(δηλ. απολυτήριο τίτλο  Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),

ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδή-

γησης Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχι-

στον.

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από

υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπε-

ται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

(δηλ. απολυτήριο τίτλο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),

ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδή-

γησης Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχι-

στον.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΥΕ

- ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(συνοδοί Απορριμματοφόρου):   ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4)  ΘΕΣΕΙΣ  

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα και τίτλοι σπουδών.   

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Ιωάν-

νου Κώτσου 25 & Ελύτη και ειδικότερα στο γραφείο Πρωτοκόλλου (αρ-

μόδια υπάλληλος κ. Παπάζογλου Ζωή τηλ.: 2132016011) εντός προθε-

σμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευ-

ταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτη-

σής της στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ  Π.  ΣΙΩΚΟΣ
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Συμβαίνουν στην Κερατέα

Επειδή ακούστηκε ότι η αναφορά μου στη λακκούβα της

πλατείας των ταξί και το φρεάτιο στην Σουνίου αρ. 84 εί-

ναι αντιπολιτευτικά σχόλια, δηλώνω σαφώς ότι δεν κάνω

αντιπολίτευση.

Όμως δεν μπορώ να μην επισημάνω κάποια μικρά – μικρά

που ενοχλούν και που χρειάζονται πολύ λίγα πράγματα

για να γίνουν!

Ακούσαμε παράπονα από οικισμούς της Κερατέας ότι δεν

παραβρεθήκαμε σε εκδηλώσεις τους. Για να γίνει κάτι τέ-

τοιο πρέπει πρωτίστως να μας ενημερώσουν και δεύτερον

να μας καλέσουν. Σ’ αυτούς που μας κάλεσαν παραβρε-

θήκαμε. Γράψατε και για τους χορούς τους και τις πίτες

μας (Αμφιτροπή, Μανούτσου, Δροσά, Συντερίνα, Αγ. Σε-

ραφείμ κλπ.)

Ενημερώνουμε λοιπόν τους οικισμούς ότι μπορούν να τη-

λεφωνούν στα γραφεία της εφημερίδας 2106030655 ή

στο 6976237130 προκειμένου να μας ενημερώσουν για

εκδηλώσεις τους ή προβλήματα της περιοχής τους ή για

μια εκ του σύνεγγυς συζήτηση. 

Τελικά τι γίνεται με τους ΧΥΤΑ. Και στην  Επιτροπή Περι-

βάλλοντος της Βουλής συζητήθηκε και συνεχώς το τριγυ-

ρίζουν. Τώρα λένε για εργοστάσια. Πού; Επάνω στον Αρ-

χαιολογικό χώρο; Δίπλα από το λιμάνι του Λαυρίου; Γύρω

από τους 57 οικισμούς της Κερατέας; Κανένας δεν θα δε-

χτεί και δεν θα ανεχτεί μια τέτοια επιβάρυνση.

Γιατί δεν παίρνουν πρότυπα από την Ευρώπη, που έχει κά-

νει εργοστάσια τέτοια μέσα στην πόλη και περνάς απέξω

και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, όχι όπως στα Λιόσια!

Κώστας Χρηστίδης

Οι περιοχές Κερατέας και Γραμματικού, και όλη η Ανατολι-

κή Αττική ταλαιπωρούνται εδώ και χρόνια με τις αυθαίρε-

τες, αντιδημοκρατικές και παράτυπες επιλογές κυρίως του

Ε.Σ.Δ.Κ..Ν.Α που στηρίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και το Υπ.

Εσωτερικών για ίδρυση χωματερών.

Ο πολύχρονος αγώνας μας, η απόλυτη ομοφωνία της τοπι-

κής κοινωνίας και των εκπροσώπων της, η στήριξη από τη

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και από τη πλειοψηφία των βου-

λευτών μας και των κομμάτων έχουν φέρει αποτέλεσμα.

Σήμερα και ενώ είναι δημοπρατημένη η δημιουργία

Χ.Υ.Τ.Α., με τον αγώνα μας, όπως ομολόγησε ο κ. Νάκος

δεν προχωράει τίποτα. Τονίζουμε ότι εκτός των κοινωνικών

αγώνων σε εξέλιξη βρίσκονται και νομικές ενέργειες που

έχουν μπλοκάρει το έργο. Και για τους δύο χώρους έχουν

μπλοκάρει με προσφυγές μας οι απολλοτριώσεις και εκ-

κρεμούν ακόμα πολλές προσφυγές.

Ειδικά στην Κερατέα υπάρχουν επιπλέον δύο αποφάσεις

της αρχαιολογικής Υπηρεσίας που απαγορεύουν την έναρ-

ξη έργων δεδομένου ότι ο χώρος είναι αρχαιολογικός. 

Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζεται. Όμως τώρα

υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Φαίνεται ότι κάτι άλλαξε έχου-

με κερδίσει σε όλες τις μάχες, και τις εντυπώσεις. Θα κερ-

δίσουμε τον πόλεμο.

Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά ο ΕΣΔΚΝΑ, η Περιφέρεια

Αττικής και η ΤΕΔΚΝΑ προκαλούν ξεδιάντροπα, χωρίς καν

να διαβουλευτούν μαζί μας, χωρίς να ρωτήσουν, χωρίς να

ενημερώσουν, ανήγγειλαν ότι προχωρούν σε μελέτες και

δημοπρατήσεις για έργα κάποιων εργοστασίων δίπλα στις

χωματερές. 

Τα έργα αυτά είναι απαράδεκτα μεταξύ άλλων γιατί, έχουν

επιλογές από τους ίδιους μελετητές που επέλεξαν παρα-

νόμως τις χωματερές, και καταλήγουν σε εργοστάσια "φω-

τογραφία" συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων, που

δεν είναι παρά μια επιμέρους διαχείριση απορριμμάτων.

Λέμε όχι στις απαράδεκτες διαδικασίες και λύσεις.

Δεν θα επιτρέψουμε όχι μόνο ΧΥΤΑ, ούτε εργοστάσια για-

τί η επιλογή είναι παράνομη και κυρίως γιατί κάποιοι επιμέ-

νουν να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς.

Ο σεβασμός στην περιοχή μας είναι πλέον το κυριότερο

που απαιτούμε.

17 Μαρτίου διαδηλώνουμε

Επί πλέον, στις 17 Μαρτίου θα διαδηλώσουμε την αντίθεση

μας στη Περιφέρεια Αττικής ενάντια σ’ αυτό το σχεδιασμό.

Για τη λύση του προβλήματος, έχουμε προχωρήσει στη

ανακύκλωση και απαιτούμε να εφαρμοσθεί ο νόμος και να

επιτραπεί τα απορρίμματα μας να μεταφέρονται στο νόμιμο

χώρο της Αττικής.

Σταύρος Ιατρού Νικόλαος Κούκης

Δήμαρχος Κερατέας Πρόεδρος Κοινότητας

Γραμματικού

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ Χ.Υ.Τ.Α.

ΦΙΛΟΖΩΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
Στειρώσεις αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με το Δήμο

Πολιτισμός είναι: (σύμφωνα με το λεξικό του ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ)  

α)  Η Διακυβέρνηση των κοινών   β) Η κατάσταση κατά την

οποία ο άνθρωπος έχει αναπτύξει συνειδητό βίο ηθικό, πνευ-

ματικό και καλαισθητικό και γ)  Η ημερότης των ηθών. 

Το καλύτερο υλικό, λοιπόν, που διαθέτει μία Πόλις είναι πρώ-

τα απ΄ όλα το ανθρώπινο δυναμικό της. Μ΄ αυτό το σκεπτικό

και με έντονο αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πόλη, μία ομά-

δα ανθρώπων με μπροστάρη την Νέλλη Μακρυδοπούλου,

έφτιαξαν έναν φιλοζωικό Σύλλογο με την επωνυμία ΠΡΟ-

ΚΡΙΣ. 

Οπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου, «Μέλημά μας είναι να
έρθει μία ημέρα όπου θα έχουμε κι εμείς την εικόνα μίας Ευ-
ρωπαϊκής πόλης, αφού βέβαια πρώτα ημερέψουμε τα ήθη
μας». 
Τα αδέσποτα ζώα και κυρίως τα σκυλιά περιφέρονται γύρω

μας άρρωστα, πεινασμένα, διψασμένα, επικίνδυνα και λίγοι

είναι αυτοί που συνειδητοποιούν το κακό που μας προκαλούν

στο συναίσθημα, την αισθητική, αλλά και την υγεία μας. Το Ιν-

στιτούτο ΠΑΣΤΕΡ μας ειδοποιεί ότι: η λεϊσμανίαση  (γνωστή

ως Καλά-αζάρ)  μεταδίδεται μέσω της φλεβοτόμου σκνίπας

από ζώο σε ζώο, αλλά ακόμη και στον άνθρωπο. Γι΄αυτό τα

πτώματα πρέπει ή να θάβονται βαθειά ή να καίγονται και όχι

να αντικρίζουμε καθημερινά το απαράδεκτο θέαμα των σκο-

τωμένων σκύλων στους δρόμους. 

Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προ-

βλήματα είναι ο έλεγχος των γεννήσεων (οι απόγονοι ενός

ζεύγους σκύλων μέσα σε έξι χρόνια μπορεί να φτάσουν τις

67.000).

Ο Δήμος  με τη βοήθεια του συλλόγου έχει αρχίσει ήδη την

περισυλλογή, στείρωση και επανένταξη στο φυσικό τους πε-

ριβάλλον και φιλοδοξεί μελλοντικά να δημιουργήσει Δημοτι-

κό καταφύγιο.

Καλούν, λοιπόν, όλους τους πολίτες της Κερατέας να βοη-

θήσουν. Κάθε γειτονιά μέσα στην πόλη και κάθε οικισμός

περιφερειακά, θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον δύο

εθελοντές, που θα είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν και να

βοηθούν για τα προβλήματα των σκύλων της περιοχής τους. 

Για το φιλοζωϊκό σύλλογο Κερατέας:

ΜΑΚΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΛΛΗ  (6944970573)

Για τον Δήμο Κερατέας: ΛΙΑΠΗ ΜΑΤΑ (22990 66840) 

Να σταματήσουν να βάλλονται έτσι γενι-

κά και αορίστως οι αγρότες

Την πανωλεθρία που έχουν πάθει οι γεωργοί παρα-

γωγοί με τα όσα παρουσιάζουν τα μαζικά μέσα ενη-

μέρωσης, για τη ρύπανση των γεωργικών προϊόντων

από τα μολυσμένα νερά, περιέγραψε η Χριστιάνα

Φράγκου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και πρότεινε, η

Νομαρχία να αναθέσει στο Παν/μιο Αθηνών μία έρευ-

να-αξιολόγηση που υπεύθυνα θα δώσει απαντήσεις,

γιατί η μόλυνση δεν έχει σύνορα.

Ψηφίστηκε επιδημιολογική μελέτη
Ο Νομάρχης πρότεινε και ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα ξε-

κινήσει άμεσα μία επιδημιολογική μελέτη, η οποία μετά

την πίεση που άσκησε στον Υπ. Υγείας  Δ. Αβραμόπουλο,

εκείνος έδωσε το πράσινο φως να προχωρήσει και σημε-

ρα - αύρο  υπογράφεται η σχετική ψήφιση.

Να απαιτήσουμε από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων να προχωρήσει στην έρευνα αυτή, σε σχέ-

ση με το αν βαριά μέταλλα και στοιχεία επικίνδυνα,

περνούν στην ανάπτυξη των ανάλογων καλλιεργειών,

τόνισε ο Λ. Κουρής.

Εκείνο που προέχει, έστω και με μεγάλη καθυστέρη-

ση, είναι η επιδημιολογική μελέτη. Αυτή θα δείξει αν

υπάρχει αύξηση.                          Ιπ. Κοκκινόπουλος

Σε απόγνωση οι γεωργοί των Οινοφύτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ  Π.Κ. ΩΡΩΠΟΥ

ΤΟΥ  ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ 

Η Πολιτική Κίνηση Ωρωπού του Συνασπισμού της Αριστεράς, καταδι-

κάζει την επίθεση που δέχτηκε  από «αγανακτισμένους αγρότες» από

το χωριό Αγ.Θωμάς, ο αγωνιστής παπά-Γιάννης Οικονομίδης, που έχει

πρωτοστατήσει στην αποκάλυψη της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού

και του ευρύτερου υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής  Οινοφύτων,

Σχηματαρίου, Ωρωπού από την ανεξέλεγκτη λειτουργία των εργοστα-

σίων της βιομηχανικής περιοχής.

Η επίθεση και ο τραυματισμός ενός αγωνιστή που μπήκε μπροστά σε

όλους τους αγώνες των κατοίκων της περιοχής  για να σταματήσει

αυτό το έγκλημα που γίνεται σε βάρος της υγείας  χιλιάδων κατοί-

κων είναι απαράδεκτη και προκαλεί ερωτήματα, ποιους τελικά εξυ-

πηρετεί η προσπάθεια  συγκάλυψης που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια,

μπροστά στα συντεχνιακά μικροσυμφέροντα.

Οι κάτοικοι των περιοχών μας μαζί με τους αγρότες και τους άλ-

λους επαγγελματίες είναι ανάγκη να συστρατευτούν και να

«διοχετεύσουν το θυμό τους» όχι στους πολίτες που διαμαρτύ-

ρονται και υπερασπίζονται την υγεία των παιδιών τους, αλλά

στις πολιτικές των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που

άφησαν ασύδωτους τους βιομήχανους να καταστρέφουν και να

αδιαφορούν ακόμη και σήμερα για το λαό της περιοχής μας. 

Π.Κ. Ωρωπού του Συνασπισμού της Αριστεράς

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΚΑΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ:
Καλά θα κάνει ο κ. Σουφλιάς εκεί που ανακοινώνει τον
περιφερειακό του Υμηττού και το ένα και το άλλο,  να
ανακοινώσει το πρόγραμμα του κεντρικού δικτύου στην
Ανατ. Αττική.
Αν ανιχνεύουμε στα Οινόφυτα και στον Ασωπό σήμερα,
αύριο θα ανιχνεύσουμε στο Μαραθώνα, γιατί δεν υπάρχει
το στοιχειώδες που είναι η αποχέτευση.

Θ. Μπαλής

Είναι κρίμα που τόσοι βουλευτές, όλων των κομμάτων, με
ερωτήσεις που έχουμε κάνει  για το εξασθενές χρώμιο
δεν ακουστήκαμε, αλλά το Υπουργείο άνοιξε τα αυτιά
του όταν έγινε ρεπορτάζ στο ΣΚΑΙ, αυτό λέει πολλά για
τη δημοκρατία μας.

Εύη Χριστοφιλοπούλου
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Πολύωρη συνάντηση πραγ-

ματοποίησε ο Υπουργός

ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς με

τον υφυπουργό Οικονομίας

και Οικονομικών Αθ. Μπού-

ρα στα πλαίσια των μεγά-

λων έργων που ολοκληρώ-

νονται από το Γ΄ΚΠΣ και

συνεχίζονται ή και εντάσ-

σονται στο ΕΣΠΑ  2007-

2013.

Στη συνάντησή τους συζή-

τησαν και τα μεγάλα οδικά

έργα της Αττικής, τα οποία

θα καταστήσουν συντομό-

τερη την πρόσβαση σε πολ-

λούς δήμους της Περιφέ-

ρειας Αττικής. Συγκεκριμέ-

να, μέχρι το 2014 θα υλο-

ποιηθούν έργα ύψους 1,658

δις € για επεκτάσεις της

Αττικής Οδού κατά 62 χι-

λιόμετρα, που συμπεριλαμ-

βάνουν σήραγγες και υπο-

γειοποιήσεις (γράφαμε στο

προηγούμενο φύλλο μας

αναλυτικά). Τα χρήματα

που αξιοποιούνται από το

Δημόσιο, εκτός από την

εισροή 1,3 δις επενδυτικών

κεφαλαίων, θα δημιουργή-

σουν και 4.000 νέες θέσεις

εργασίας. 

Και για τον Ασωπό

Αναλύθηκαν ακόμα πολλά

ζητήματα της Περιφέρειας

Αττικής μεταξύ των οποίων

και το θέμα του Ασωπού

ποταμού. Ειδικότερα, το θέ-

μα αυτό συζητήθηκε και με

τον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ

Καλογιάννη σε τηλεφωνική

συζήτηση των δύο υφυ-

πουργών. Ο κ. Καλογιάννης

απέστειλε σχετικό σημείω-

μα, στο οποίο αναφέρει ότι

πέραν των προστίμων των

3,5 εκατ. ευρώ που έχουν

εισηγηθεί οι Επιθεωρητές,

έχουν αποσταλεί και οι φά-

κελοι των υποθέσεων στον

αρμόδιο εισαγγελέα αλλά

και στις αδειοδοτούσες αρ-

χές στις οποίες συστήνεται

το προσωρινό ή οριστικό

κλείσιμο των επιχειρήσεων

με άδειες διάθεσης υγρών

αποβλήτων σε περίπτωση

μη συμμόρφωσής τους.

Στα πλαίσια των εντατικών

ελέγχων που πραγματοποι-

ούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ,

εφαρμόζεται δέσμη μέτρων

για την προστασία του πο-

ταμού. Ενδεικτικά αναφέρ-

θηκαν η υδροδότηση των

Δήμων Σχηματαρίου και Θί-

σβης Οινοφύτων από την

ΕΥΔΑΠ, αλλά και για την

Τανάγρα η οποία βρίσκεται

σε διαδικασία σύνδεσης.

Επιπλέον, προωθείται και η

μελέτη για την κατασκευή

δικτύου αποχέτευσης των

βιομηχανικών επεξεργα-

σμένων αποβλήτων, που

εκπονείται από το Εθνικό

Μετσόβιο Πολυτεχνείο.   

Όσον αφορά στην ύδρευση

του Ωρωπού, ο Θ. Μπούρας

διευκρίνισε ότι η πορεία

υλοποίησης καθώς και οι

διαδικασίες δημοπράτησης

από τη Νομαρχία Ανατολι-

κής Αττικής βρίσκονται σε

εξέλιξη, με την ένταξη του

πρώτου έργου της Περιφέ-

ρειας Αττικής στο ΕΣΠΑ,

συνολικού προϋπολογι-

σμού περίπου 10 εκατ.€. 

Συνάντηση του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Θανάση Μπούρα 

με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο  Σουφλιά

για τα μεγάλα έργα της Αττικής και τη ρύπανση του Ασωπού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Πλ. Ελευθερίας 153 51-Παλλήνη

Πληρ. Β.Παπαϊωάννου                                                                          

Τηλ 210 6600711 ΦΑΧ: 210 6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80

για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων (τύπου Ι.Χ. – μικρών

φορτηγών – VAN-μικρών λεωφορείων)  έτους 2009 αξίας 31.700,00

€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η Μαρτίου 2009 ημέρα Πέμπτη

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

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

την 11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφο-

ρά μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέ-

χρι και την 18η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (5%) επί

του ποσού του Ενδεικτικού – Προϋπολογισμού χωρίς  ΦΠΑ και δί-

δεται με ισόποσο γραμματίο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή ανα-

γνωρισμένης Τράπεζας η του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον

τύπο που ισχύει για το Δημόσιο ήτοι 1.332,00 €.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό πα-

ρέχονται κατά τις εργάσιμες  ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρε-

σία του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου). 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 4/03/2009

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Πλ. Ελευθερίας 153 51-Παλλήνη

Πληρ. Β.Παπαϊωάννου                                                                                       

Τηλ 210 6600711 ΦΑΧ: 210 6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ. 28/80

για τη μηχανογραφική τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δή-

μου (τεχνική υποστήριξη hardware & network και τεχνική υποστή-

ριξη λογισμικών) έτους 2009 αξίας 30.000,00€ συμπεριλαμβανομέ-

νου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Μαρτίου 2009 ημέρα Τετάρτη

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

ώρα ενάρξεως την 12:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών

την 13:00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφο-

ρά (ταχυδρομικώς) μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γρα-

φείο του Δήμου μέχρι και την 17η Μαρτίου ημέρα Τρίτη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογι-

σθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες

ώρες και μέρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ.

Κακουλάκη).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Αλιευτικό 

καταφύγιο 
Παλαιάς Φώκαιας

Εγκρίθηκαν οι περιβαλ-

λοντικοί όροι για τον εκ-

συγχρονισμό και τη βελ-

τίωση του αλιευτικού

καταφυγίου Παλαιάς

Φώκαιας από το Ν.Σ.

Ο πρόεδρος Μανώλης

Τσαλικίδης βρισκόταν

εκεί και αναφέρθηκε στο

αλιευτικό καταφύγιο. 

Περισσότερες λεπτομέ-

ρειες στο επόμενο φύλλο.
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Αυτοδίκαιη η παρέμβαση

της πολιτείας 

στην δωρεά οργάνων 

μετά το θάνατο

προτείνει ο Ντίνος Βρεττός

«Όσοι δεν έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να είναι

δωρητές οργάνων μετά το θάνατό τους, τότε αυτοδι-

καίως να μπορεί να επεμβαίνει η

πολιτεία και να διαχειρίζεται τα όρ-

γανά τους». 

Την πρόταση αυτή που κατέθεσε για

άλλη μια φορά ο βουλευτής Αττικής

Ντίνος Βρεττός στην κοινή συνε-

δρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοι-

νωνικών Υποθέσεων και της Ειδικής

Μόνιμης Επιτροπής Ευρωπαϊκών

Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διά-

ταξης την «Εξέταση της πρότασης
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφά-
λειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για
μεταμόσχευση {COM (2008) 818 τελικό}».

Ο Ντίνος Βρεττός αναφερόμενος στην δέσμευση του

Δ. Αβραμόπουλου το 2007 ότι θα βελτίωνε την υπάρ-

χουσα νομοθεσία, την οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει

υλοποιήσει, επεσήμανε για άλλη μια φορά, «την  έλ-

λειψη καμπάνιας ενημέρωσης για την σημασία της δω-

ρεάς οργάνων κατά το  έτος μεταμοσχεύσεων και  τα

αποτελέσματά της, τα  μέτρα που προωθούνται για

την βελτίωση της διεθνούς θέσης της χώρας μας στον

τομέα της δωρεάς οργάνων. Τα παραπάνω ζητήματα

είχαν τεθεί στον κ. Υπουργό με την μορφή ερώτησης,

στην οποία ποτέ δεν έλαβα απάντηση.  Η ερώτησή μου

εξακολουθεί», είπε ο Ντ. Βρεττός και «παρακαλώ να

πάρω μια επίσημη απάντηση. Είναι μια πρόταση η

οποία είχε εφαρμοστεί στην Ισπανία και έχει σώσει

ζωές. 

Αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Να το με-

λετήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμε-

τωπίσουμε. 

Στον προσεχή νόμο που θα φέρετε κύριε Υπουργέ, θα

έλεγα ότι θα έπρεπε να ήταν η προτεραιότητά σας».

Την κωλυσιεργία και την περίεργη

«σιωπή» του ΥΠΕΧΩΔΕ απέναντι

στην πρόταση του Δήμου Αναβύσσου

και της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας

για τη χωροθέτηση Κέντρου Επεξερ-

γασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Ανατολικού

Σαρωνικού, επισημαίνει  με ερώτησή

της προς τον αρμόδιο υπουργό, η βου-

λευτής Περιφέρειας Αττικής, Εύη Χρι-

στοφιλοπούλου. 

Η επιλογή της ευρύτερης περιοχής

από πολίτες για την ανέγερση κύριων

και παραθεριστικών κατοικιών με την

παράλληλη έλλειψη αποχετευτικού

δικτύου συμβάλλει αναπόφευκτα στη

ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και

της θαλάσσιας περιοχής του κόλπου

της Αναβύσσου, που αποτελεί τόπο

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αναφέ-

ρει χαρακτηριστικά η βουλευτής στο

κείμενο της ερώτησης. 

Στο παρελθόν  η Ε.Υ.Δ.Α.Π. είχε εκπο-

νήσει μελέτη και χωροθέτησε το

Κ.Ε.Λ. σε απόσταση μόλις 500 μέτρων

από το πολεοδομικό συγκρότημα της

Παλαιάς Φώκαιας, όμως η πρόταση

συνάντησε την καθολική αντίδραση

από την τοπική κοινωνία. Έκτοτε, η

Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας και ο Δή-

μος Αναβύσσου κατέθεσαν συγκεκρι-

μένη πρόταση για νέα χωροθέτηση

του Κ.Ε.Λ., συνοδευόμενη από σχετι-

κή επιστημονική γνωμάτευση, επί της

οποίας ενημερώθηκαν τόσο ο Υπουρ-

γός ΠΕΧΩΔΕ, όσο και στελέχη της

Ε.Υ.Δ.Α.Π, όμως εδώ και οχτώ μήνες

έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί, χω-

ρίς να ξεκαθαρίζουν τις προθέσεις

τους. 

Η προτεινόμενη θέση βρίσκεται στο

59,5 χιλιόμετρο της οδού Αθηνών –

Σουνίου, έχει έκταση μεγαλύτερη των

30 στρεμμάτων και – σύμφωνα με δη-

μοσιευμένες στον τοπικό Τύπο γνώ-

μες επιστημόνων

– ενδείκνυται για

την εγκατάσταση

του Κ.Ε.Λ. Προϋ-

πόθεση βέβαια για

να αποδώσει η συ-

γκεκριμένη επέν-

δυση μέσα από το μοντέλο της διαδη-

μοτικής συνεργασίας, είναι η ολοκλή-

ρωση των αναγκαίων αποχετευτικών

δικτύων στις εντός σχεδίου και στις

υπό ένταξη περιοχές για να πάψουν

να λειτουργούν οι χωνευτοί βόθροι. 

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου επισημαίνει

ότι η χωροθέτηση Κ.Ε.Λ. Ανατολικού

Σαρωνικού είναι αναγκαία για τη βιώ-

σιμη ανάπτυξη της περιοχής, καθώς

πρόκειται για μεγάλο έργο με ορατά

κοινωνικά, περιβαλλοντικά, αλλά και

οικονομικά οφέλη.

ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑ 

ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

Το Δεκέμβριο του 2008 (υπ’ αρ.

2658/31.12.08 ΦΕΚ) δημοσιεύθηκε η από-

φαση του Υφ. Εξωτερικών, με την οποία

καθορίζονται οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι

πιστοποιούν την άριστη γνώση της ξένης

γλώσσας για τους ήδη συνεργαζόμενους

ως ελεύθερους επαγγελματίες, μεταφρα-

στές του Υπουργείου, επισημαίνει με ερώ-

τησή του ο βουλευτής Βασ. Οικονόμου.

Η απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων ρυθμίσε-

ων, αναφέρει ότι αρκεί απολυτήριος τίτ-

λος σπουδών της αλλοδαπής ισότιμος

του ελληνικού σχολείου υποχρεωτικής

εκπαίδευσης. Κοινώς, εάν κάποιος έχει τελειώσει την

υποχρεωτική εκπαίδευση σε μια άλλη χώρα, είναι κατάλ-

ληλος για μεταφραστής από και προς την ελληνική γλώσ-

σα. 

Το αξιοσημείωτο όμως είναι πως στη συγκεκριμένη από-

φαση δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά με την πιστοποίηση

της υποτιθέμενης άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσ-

σας. Με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, λοιπόν, ένας απόφοιτος

λυκείου, ανεξαρτήτως του ακαδημαικού ιστορικού του κα-

θενός, είναι ικανός να είναι ορκωτός μεταφραστής!! 

Και ερωτά: Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στις απαραίτη-

τες ενέργειες έτσι ώστε να τροποποιηθεί η εν λόγω από-

φαση του Υφυπουργού και να καθορίζει αξιοκρατικά κριτή-

ρια για τους ορκωτούς μεταφραστές;

Ελλιπέστατη η Υπουργική Απόφαση 

για τους Νέους Αγρότες της Αν. Αττικής

Έπειτα από καταγγελίες των Αγροτικών Συλλόγων της Αττικής

και με την ερώτηση μας στη Βουλή (Αρ. Πρωτ.

13360/23.1.09) διαπιστώσαμε ότι το σχέδιο της νέας

ΚΥΑ που αφορά τους αγρότες δεν ευνοεί καθόλου

την ανάπτυξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

και των Νέων Αγροτών, τονίζει ο βουλευτής Βασί-

λης Οικονόμου και καυτηριάζει τη χρηματοδότηση

ορισμένων μόνο Δήμων και όχι όλων των περιοχών

της Ανατ. Αττικής.

Τονίζει δε ακόμη την απουσία της χρηματοδότη-

σης της  Γυναικείας Επιχειρηματικότητας η οποία

συνεχίζει να μένει εκτός διατάξεων της Υπουργι-

κής Απόφασης δημιουργώντας αντιδράσεις και

αναστάτωση των Αγροτικών Συλλόγων.

«Κωλυσιεργεί το ΥΠΕΧΩΔΕ για τη χωροθέτηση

Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων 

Ανατολικού Σαρωνικού» 

Ερώτηση της βουλευτού Εύης Χριστοφιλοπούλου

Διακοπή δρομολογίων στο

2ο Γυμνάσιο Παιανίας

Για την  τρίτη κατά σειρά μέσα στο σχο-

λικό έτος,  διακοπή  δρομολογίων για τη

μεταφορά μαθητών Τμημάτων Αθλητι-

κής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ) του 2ου Γυμνα-

σίου Παιανίας, επειδή δεν πληρώθηκε ο

ιδιώτης που έχει αναλάβει το έργο.

Ευθύνες του ΥΠΕΠΘ στους

Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων

Από ανοιχτή επιστολή της Ομοσπονδίας

Γονέων Μαθητών Νομαρχίας προκύπτει

ότι Διευθυντές Δημόσιων Σχολείων ζητά-

νε, όχι πλέον φραστικά, αλλά με επιστο-

λές υπογεγραμμένες και σφραγισμένες με

τις κρατικές επίσημες σφραγίδες των σχο-

λείων, από τους Συλλόγους Γονέων & Κη-

δεμόνων να μεριμνήσουν για ζητήματα

στα οποία την ευθύνη φέρει αποκλειστικά

η κυβέρνηση και το ΥΠΕΠΘ.

Στην παράλληλη στήριξη μαθητών που

χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας στα σχο-

λεία, δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευ-

τικοί, με αποτέλεσμα οι γονείς να προ-

σφεύγουν σε ιδιώτες, καταγγέλει ο

βουλευτής, βάζοντας έτσι το Υπουργείο

τον ιδιώτη στο Δημόσιο σχολείο.

Ερωτήσεις προς τους αρμόδιους Υπουργούς κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ 

Γιάννης Γκιόκας, που αφορούν θέματα εκπαίδευσης στην Ανατ. Αττική όπως:



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...
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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

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

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3  7.00μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3  8.00μ.μ.

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

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

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
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Τετάρτη

11/3 με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

10. Περί κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών της κοινοπραξίας

Δ.Α. Μουστάκας Α.Ε. (καντίνες Καβουρίου).

13. Επί αίτησης του Ε. Μαράκη για παράταση σύμβασης μίσθω-

σης του καταστήματος “Λασίθι” για 12 ετη.

24. Επί αίτησης των κατοίκων των οδών Μαυρολέοντος, Ερα-

τούς και Ερμού σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση.

26. Επί αίτησης της Ε. Παναγόπουλου για τοποθέτηση προκατα-

σκευασμένου μεταφερόμενου φυλακίου επί της οδού Ακτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα 9/3 με

14 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

1. Εγκριση κανονισμού λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης.

3. Καθορισμός τελών διαφήμισης στους ηλεκτρονικούς πίνακες
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Διαβήτης κύησης
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Αυτοέλεγχος της εγκύου 

με διαβήτη κύησης

Συνιστάται έλεγχος των σακχάρων 4 φορές την ημέρα:

Κατά την πρωινή έγερση, 1-2 ώρες μετά το πρωινό, 1-2

ώρες μετά το γεύμα και 1-2 ώρες μετά το δείπνο. Στόχος

είναι τιμή νηστείας  <95mg/dl και τιμή 2 ώρες μετά τα γεύ-

ματα <120 mg/dl (αν και τελευταία οι συστάσεις είναι ακό-

μη πιο αυστηρές, απαιτώντας τιμή νηστείας <90 mg/dl και

1 ώρα μετά τα γεύματα <120 mg/dl).

Συνιστάται εξάλλου, καταγραφή των γευμάτων με στόχο

των εντοπισμό πιθανών ιδιαιτεροτήτων στην αντίδραση

του οργανισμού της εγκύου στις διάφορες τροφές. 

Επιπλέον, η έγκυος πρέπει να ελέγχεται καθημερινά για

παρουσία κετόνης στα πρωινά ούρα. Η εμφάνιση  κετόνης

μπορεί να οφείλεται σε: 1)χαμηλή πρόσληψη υδατανθρά-

κων, 2)χαμηλή πρόσληψη θερμίδων, 3)παράληψη γευμά-

των ή γευματιδίων ή περισσότερες από 10 ώρες νηστείας

μεταξύ του τελευταίου γευματιδίου  προ του ύπνου και

του πρωινού. Οι συνέπειες της εμφάνισης κετόνης κατά

την κύηση είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Μια μελέτη έχει

συσχετίσει την παρουσία κετονών κατά τη διάρκεια του 3ου

τριμήνου με μειωμένη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού.

Έναρξη Ινσουλίνης

Όταν οι προαναφερθέντες στόχοι σακχάρων στον αυτοέ-

λεγχο της εγκύου δεν μπορούν να επιτευχθούν με μόνη τη

διαιτητική αντιμετώπιση και την άσκηση, τότε ο θεράπων

ιατρός θα συστήσει την έναρξη ινσουλίνης. Δεδομένου ότι

μια μεμονωμένη υψηλή τιμή μπορεί να οφείλεται σε παρο-

δική  διαιτητική παρεκτροπή, συνιστάται η ένταξη σε ιν-

σουλίνη να γίνεται όταν υπάρχουν 2 ή περισσότερες υψη-

λές τιμές σακχάρων μέσα σε χρονικό διάστημα μιας  ή δύο

εβδομάδων.

Και μετά τον τοκετό, τι;
Οι γυναίκες με διαβήτη κύησης έχουν 66% κίνδυνο εμφά-

νισης διαβήτη κύησης και σε μελλοντικές εγκυμοσύνες.

Επιπλέον ο κίνδυνος εκδήλωσης διαβήτη τυπου 2 στα επό-

μενα 5-15 έτη κυμαίνεται από 40-60%, σε σύγκριση με τον

κίνδυνο του γενικού πληθυσμού που είναι περίπου 15%.

Αμέσως μετά τον τοκετό η γυναίκα πρέπει να ελέγχεται

επανειλημμένως μέχρι και την έξοδό της από το μαιευτή-

ριο ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι τιμές των σακχάρων

έχουν επιστρέψει στα φυσιολογικά.

Έξι έως οκτώ εβδομάδες μετά τον τοκετό ή σύντομα μετά

τη διακοπή του θηλασμού, πρέπει να γίνεται 2ωρη καμπύ-

λη σακχάρου με 75g γλυκόζης. Τέλος, γυναίκες με ιστορι-

κό διαβήτη κύησης πρέπει να ελέγχονται ετησίως με μέ-

τρηση σακχάρου αίματος.

Έχει αναφερθεί ότι το ποσοστό εμφάνισης σακχαρώδους

διαβήτη τύπου 2 στις γυναίκες αυτές (40-60%) μπορεί να

μειωθεί στο 25% με έλεγχο του βάρους τους και τακτική

άσκηση.

Ευτυχία Χαλά

Παθολόγος

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ. Mitsubishi SpaceStar GLX μοντ.2000, 1300cc,

εξοπλισμός full extra, χρώματος Χρυσαφί Μεταλλικού, περα-

σμένο ΚΤΕΟ, άριστη κατάσταση, €6.500. Τηλ 6974-941886.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 79Μ2
ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ Η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6974/097290

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

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

Στα πλαίσια εκπαιδευτικής επισκέψεως

στο Κ.Υ Βάρης,14 ιατρών και νοσηλευ-

τών από δύο Κ.Υ. της Σουηδίας έγινε

ενημερωτική ομιλία με θέμα: “Κ.Υ.Βάρης:

Παρελθόν, Παρόν και μέλλον”.

Στην αρχή έγινε σύντομη ιστορική ανα-

σκόπηση, με αναφορά στον πατέρα της

Ιατρικής Ιπποκράτη. Σύμφωνα με την

Ιστορία είναι αυτός ο οποίος για πρώτη

φορά προσπάθησε να παρατηρήσει τα

κλινικά σημεία των ασθενειών, παρατη-

ρώντας τους ασθενείς του, καθισμένος

κάτω από ένα δέντρο στην Κω.  Μέχρι

τότε η ιατρική βασιζόταν σε δεισιδαιμονι-

κές δοξασίες και αντιλήψεις.

Ο Ιπποκράτης είναι επίσης ο πρώτος Γε-

νικός Ιατρός.  Η άσκηση της Ιατρικής

πρακτικής, κυρίως ως Γενικής Ιατρικής,

θα συνεχιστεί στην χώρα μας, έως τις

πρώτες δεκαετίες μετά τον 2ο Παγκό-

σμιο πόλεμο.  Η εξέλιξη της Ιατρικής τε-

χνολογίας θα έχει σαν αποτέλεσμα την

δημιουργία υπερεξειδίκευσης στην Ιατρι-

κή, με αποτέλεσμα τον προσωρινό παρα-

μερισμό της Γενικής Ιατρικής.

Οι κυριότεροι ιστορικοί σταθμοί τα τελευ-

ταία 20 χρόνια στον χώρο της

Π.Φ.Υ.(Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-

ας), στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθοι.

Α. Το έτος 1977 γίνεται το συνέδριο της

Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργάνωση Υγείας),

στην πρωτεύουσα του Καζακστάν Alma-

Ata.  Tότε διεπιστώθη η σημασία της

πρόληψης και γενικότερα της Π.Φ.Υ για

την υγεία των λαών. Το μήνυμα αυτό το

διαβίβασαν στις κυβερνήσεις των χωρών,

προκειμένου να πάρουν τα απαραίτητα

νομοθετικά μετρά.

Β. Ιδρυτικός νόμος του Ε.Σ.Υ. (1397/83)

στην Ελλάδα, που δίνει μεγάλη βαρύτητα

στον χώρο της Π.Φ.Υ.  

Στη συνέχεια δημιουργούνται 150 Κέ-

ντρα Υγείας σε ολόκληρη την Ελλάδα,

κυρίως σε αγροτικές περιοχές.  Το Κ.Υ.

Βάρης ήταν ένα από τα τελευταία που

ιδρύθηκαν το 1990.

Γ.   Στα μέσα της δεκαετίας 1980 καθιε-

ρώνεται η ειδικότητα της Γενικής Ιατρι-

κής, που τώρα είναι τετραετής.  Παράλ-

ληλα ιδρύεται ο επαγγελματικός σύλλο-

γος των Ελλήνων Γενικών Ιατρών “ΕΛΕ-

ΓΕΙΑ” (Ελληνική Εταιρ. Γενικής Ιατρικής).

Δ. Στην αρχή της δεκαετίας 1990 προ-

σπάθεια αυτοδιοίκησης των Κ.Υ. τα οποία

μέχρι τότε υπαγόταν στα πλησίον ευρι-

σκόμενα περιφερειακά Νοσοκομεία, με

την υπαγωγή τους στις Διευθύνσεις Υγι-

εινής.  Αυτό έγινε στην σύντομη διακυ-

βέρνηση από την συντηρητική κυβέρνη-

ση, για να επανέλθουν και πάλι στην δι-

οίκηση των Νοσοκομείων.

Ε.  Στα τέλη της δεκαετίας 1990, ενεργο-

ποίηση των ΠΕΣΥ(Περιφερειακά Συμβού-

λια Υγείας).

Στ.   Η ψήφισης από την Βουλή του νο-

μοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντί-

δα Υγείας. (2004&2008).

Διαπιστούται η μη λειτουργία Κ.Υ. αστι-

κού τύπου αν και προβλέπονται από τον

ιδρυτικό νομό του Ε.Σ.Υ.  

Το Κ.Υ. Βάρης λόγω των ιδιαιτέρων χα-

ρακτηριστικών του, μπορεί να αποτελέ-

σει πιλοτικό Κ.Υ. αστικού τύπου, όπως θα

αναφερθεί στην συνέχεια, στο επόμενο

φύλλο.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ BAΡΗΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
του Μιχαήλ Δανδουλάκη - Ιερέως-Ιατρού, Δ/ντου Γεν.Ιατρικής Κ.Υ.Βάρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ομιλία με θέμα “Πώς να προστα-
τεύσω τους νεφρούς μου” θα πραγ-

ματοποιήσει ο Ελληνικός Ερυθρός

Σταυρός Παλαιού Φαλήρου την Τε-

τάρτη 18 Μαρτίου στις 7μ.μ. στον

πολυχώρο του Δημαρχείου (Τερψι-

χόρης 51 & Αρτέμιδος) στο Φάληρο.

Ομιλητής θα είναι ο Δρ. Αθανάσιος

Αγραφιώτης

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Ο αιμοδοτικός σύλλογος ΔΗΜΟ-

ΣΘΕΝΗΣ διοργανώνει εθελοντική

αιμοδοσία την Κυριακή 8 Μαρτίου

(10.00πμ-13.00μμ) και την Τετάρτη

11/3 στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΒΑΡΗΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 15 Φεβρουαρίου έγινε στα γραφεία του συλλόγου η

ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση – που φέτος ήταν ταυ-

τόχρονα και καταστατική – η καθιερωμένη κοπή της πίτ-

τας και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού

Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. 

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. που προέκυψε από  εκλογές,

έχει ως εξής:

Ντάρας Γεώργιος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκίκα Ελένη, ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κούτρας Φώτης, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπανικολάου Κων/νος, ΤΑΜΙΑΣ

Χρήστου Πηνελόπη, ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ριφιώτης Χρήστος, ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

Ιωάννου Σωσσάνα, ΜΕΛΟΣ

“Η προσέλευση των μελών μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη,
σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ και γι’ αυτό το λόγο
εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλους και
τους υποσχόμαστε ότι θα φροντίσουμε να τους αποζη-
μιώσουμε με τις δραστηριότητές μας και αυτή τη χρονιά”,
σημειώνει το νέο Δ.Σ.

Τα γραφεία του Συλλόγου είναι στην οδό ΒΑΚΧΟΥ 10 ΒΑ-

ΡΗ και  ΤΗΛ. FAX 210 8973455

Γονείς, επωφεληθείτε!!
Μια μοναδική ευκαιρία

για γνώση!

Η Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρα-

τηγικής 2006-2013 και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής

Ένωσης υλοποιεί το έργο γονείς.gr το οποίο αφορά στην

εκπαίδευση γονέων μαθητών υποχρεωτικής δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Επικοινωνίας (ΤΠΕ), και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδι-

κτύου. Απευθύνεται σε όλους τους γονείς μαθητών που

θα εγγραφούν στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση κατά το σχολικό έτος 2008-2009. 

Πρόκειται για μια νέα δράση η οποία υλοποιείται με τη συ-

νεργασία των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών

και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και από το Εθνι-

κό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), φορέα

εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και

Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Οι δικαιούχοι γονείς έχουν το δικαίωμα δωρεάν κατ’ οί-

κον εκπαίδευσης από ειδικούς εκπαιδευτές, και πρόσβα-

σης σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνομης μάθησης μέσω

Διαδικτύου (e-learning). 

Επιπλέον, το έργο επιδοτεί την απόκτηση νέας, ευρυζω-

νικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο διάρκειας δύο (2) μηνών,

για τους ωφελούμενους γονείς που δεν την διαθέτουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Δικαιούχος να έχει στο

σπίτι Η/Υ (σταθερό ή φορητό) με δυνατότητα σύνδεσης

στο Διαδίκτυο. 

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύ-

ου, οι γονείς θα δικαιούνται να συμμετάσχουν δωρεάν σε

εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση πιστοποιητικού

γνώσεων Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε τουλάχιστον

τρεις (3) από τις ενότητες βασικών γνώσεων. 

Η εγγραφή γονέων σε εκπαιδευτικά προγράμματα παρα-

τείνεται έως την Παρασκευή 17/4/2009. 

Ο Καθηγητής  και Υπεύθυνος  Εξεταστικού Κέντρου ECDL  Φώτης Κου-

φόπουλος ενημερώνει για το πρόγραμμα “γονείς.gr” στο τηλ. 2106668800

- 6944396661

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια
με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, συνεχίζει και φέτος την

πολυετή προσφορά του στα πολιτιστικά δρώμενα της πό-

λης, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες συμμετοχής για όλους

τους πολίτες σε Εκπαιδευτικά Εργαστήρια που λειτουρ-

γούν για την περίοδο 2009.

1. Για παιδιά

• Τμήμα Θεατρικού Εργαστηρίου

• Τμήμα Εικαστικού Σχολείου

• Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

• Τμήμα Εκμάθησης Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων

2.Για εφήβους
• Τμήμα Θεατρικού Εργαστηρίου

• Τμήμα Εικαστικού Σχολείου (Προετοιμασίας Σχεδίου για εξετάσεις)

• Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

• Τμήμα Εκμάθησης Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων

• Τμήμα Δημιουργικής Φωτογραφίας

• Τμήμα Ψηφιδωτού & Συντήρησης Έργων Τέχνης 

3. Για ενήλικες
• Τμήμα Θεατρικού Εργαστηρίου

• Τμήμα Εικαστικού Σχολείου 

• Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

• Τμήμα Εκμάθησης Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων

• Τμήμα Δημιουργικής Φωτογραφίας

• Τμήμα Ψηφιδωτού & Συντήρησης Έργων Τέχνης

• Βυζαντινής & Παραδοσιακής Χορωδίας 

Πληροφορίες  (Δευτέρα έως Παρασκευή) στο γραφείο του Πνευ-

ματικού Κέντρου – Αττικής 12 12.00 – 14.00 και στην ιστοσελίδα

του Δήμου Κορωπίου www.koropi.gr 

Τηλέφωνο: 210 60 26 270, ώρες 12.00 – 14.00

E- mail Πνευματικού Κέντρου: pkkoropi@pkkoropi.gr 

Αυτό τον καιρό, δεν ξέρω, αλλά ακούω

συνέχεια κακά μαντάτα. Ανθρωποι φεύ-

γουν, αποχωρούν από τον μάταιο τούτο

κόσμο, άξαφνα, αιφνίδια, έτσι που όταν

το ακούμε κάτι μας παγώνει...

Ετσι πρόσφατα έμαθα για δύο παλιούς

φίλους τη Θεοδώρα και τον Αργύρη Πα-

γώνη, που μέσα σε 3 μήνες ταξίδεψαν...

και οι δύο. 

Επίσης ο γιατρός, ο Μάκης Φερτάκης,

που βιάστηκε...

Και ο Κώστας ο Ηλιόπουλος
Δεν είναι καιρός που ήπιαμε έναν καφέ

στο καφενείο της πλατείας και συζητή-

σαμε επί παντούς επιστητού. Γιατί ο

Κώστας ήταν ενημερωμένος πολίτης

και συμμέτοχος στα κοινά. Παρακολου-

θούσε τις εξελίξεις και ήταν παρών στα

Δημοτικά Συμβούλια της Παλλήνης.

Ακόμη και ο τρόπος της αποχώρησής του,

ήταν ιδιαίτερος, αφού η απαρχή του φευ-

γιού του έγινε πάνω στο χορό, σε εκδή-

λωση της Τοπικής του ΠΑΣΟΚ της Παλλή-

νης.                                                 Α.Μ.

ΚΟΡΩΠΙ

...έφυγαν από κοντά μας

Ο Κώστας Ηλιόπουλος στο ακροατήριο του Δημοτ-
κού Συμβουλίου Παλλήνης.

Με κέφι και ευαισθησία για

τους στόχους του ΚΔΑΠ

Εκδήλωση στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Σε μια όμορφη, γεμάτη ευαισθησία εκδήλωση, εξελίχθηκε η κοπή

της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχό-

λησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες,  στην κοσμική ταβέρνα «Συ-

ντριβάνι».

Δεκάδες παιδιά του ΚΔΑΠ με τους γονείς τους, εκπρόσωποι του

ΚΕΑ «Η ΧΑΡΑ», εκπρόσωποι και ομάδα παιδιών από την στέγη για

την υποστηριζόμενη διαβίωση ΑΜΕΑ, «ΠΕΤΑΓΜΑ» του Χαλανδρί-

ου, καθώς και από τον ξενώνα Εφήβων του ΠΝΑ, βρέθηκαν μαζί

σε μια ευχάριστη εκδήλωση.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Σπύρος Κωνσταντάς, αφού ευχαρίστησε

τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, διατύπωσε για

άλλη μια φορά την σταθερή βούληση της Δημοτικής Αρχής  να συ-

μπαρασταθούν στην προσπάθεια και τους στόχους του ΚΔΑΠ, το

οποίο υποστηρίζει ηθικά και οικονομικά από την πρώτη στιγμή και

με ίδιους πόρους. Ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους που βοη-

θούν από πολιτική είτε  εργασιακή σχέση δίνοντας τον  εαυτό

τους στο ΚΔΑΠ.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης, με τιμητικά λόγια για την πολύ-

τιμη προσφορά στην πόλη, του πρόωρα αποθανόντα Κώστα Ηλιό-

πουλου, μέλους του Δ.Σ. της ΚΕΔΠ.  Παρόντες μάλιστα ήταν οι

δύο γιοι του εκλιπόντος μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Παλ-

λήνης, ο οποίος πρότεινε στον  Γιώργο Ηλιόπουλο να αναπληρώ-

σει τον πατέρα του στο Δ.Σ. της ΚΕΔΠ. Ο  Γιώργος Ηλιόπουλος

παίρνοντας το λόγο αποδέχτηκε την πρόταση του δημάρχου να

συμμετάσχει στο Δ.Σ. της ΚΕΔΠ, υποσχόμενος ότι θα προσπαθή-

σει από τη νέα του θέση να προσφέρει στην πόλη, ευχαριστώντας

τον δήμαρχο για την πρόταση. 

Παρόντες στην εκδήλωση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παν. Λάκκος,

Π. Ζινέλη και η  πρόεδρος του ΠΠΚΔΠ Γκόνου.

Εκδήλωση με το ΤΟ.ΣΥ.Ν.

Κερατέας

Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Κερατέας (ΤΟ.Σ.Ν.) σε συ-

νεργασία με τα δεκαπενταμελή συμβούλια των μαθητών

Γυμνασίου και Λυκείου Κερατέας, οργανώνουν συναυ-

λία με τον Αλκιβιάδη Κωνσταντά την Τετάρτη 11 Μαρτί-

ου στις 8.30μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου. Η τι-

μή της πρόσκλησης είναι 10€ και τα έσοδα θα διατεθούν

για τις εκδρομές των παραπάνω σχολείων.

Υποβολή 

δικαιολογητικών

για επιτυχόντες 

ΑΣΕΠ
Κατάθεση των ιατρι-

κών και άλλων δικαιο-

λογητικών από επιτυ-

χόντες σε διαγωνι-

σμούς ΑΣΕΠ σε Δή-

μους, δέχεται και το

γραφείο της Νομαρ-

χίας που εδρεύει στο

Δήμο Βούλας. Υπεύθυ-

νη είναι η Χρ. Ροκού-

νογλου. 

Κάθε Δευτέρα και Τε-

τάρτη από 09:00 -

12:30π.μ.
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Ιππικά νέα
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΛΕΥΚΑΡΟΣ» ΒΟΥΛΑΣ

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

JU JITSUΔιαπρέπει η Ελλάδα 

στο TOSCANA TOUR

Σημαντικές Ελληνικές επιτυχίες σημείωσε (27 Φε-

βρουαρίου – 1 Μαρτίου), ο διάσημος διεθνής αγώ-

νας υπερπήδησης εμποδίων, Toscana Tour στο

Arezzo της Ιταλίας. 

Και φέτος οι Έλληνες ιππείς και αμαζόνες έδωσαν

δυναμικό παρών στις συνολικά πέντε εβδομάδες

του διεθνούς αγώνα, που θα διαρκέσει έως και τα

τέλη Μαρτίου. 

Την πρώτη εβδομάδα, που περιλάμβανε αγωνίσματα

ενός και δύο αστέρων, CSI* και CSI2*, τρεις ουσια-

στικά Έλληνες έκλεψαν την παράσταση. 

Ο λόγος για τις αδερφές Μαρτίνη, Μόνικα και Λά-

ουρα και τον Αλέξανδρο Φουρλή. Πολύ καλές εμ-

φανίσεις πραγματοποίησε η 2η Πανελληνιονίκης

Εφήβων 2008, Μόνικα Μαρτίνη, που αναδείχθηκε νι-

κήτρια σε τρεις κατηγορίες, δύο φορές σε αγωνί-

σματα ύψους 1.30μ. και μία φορά σε αγώνισμα

ύψους 1.20μ. 

Η αδερφή της, Λάουρα Μαρτίνη, κατέλαβε μία δεύ-

τερη θέση σε αγώνισμα της κατηγορίας παίδων και

ο Αλέξανδρος Φουρλής πήρε το χάλκινο μετάλλιο

σε αγώνισμα ύψους 1.35μ. 

Η αγωνιστική ομάδα του

«ΑΣ.ΛΕΥΚΑΡΟΥ» έλαβε

μέρος στο διασυλλογικό

Πρωτάθλημα JU JITSU

στο FIGHTING  που έγι-

νε στις 15 Φεβρουαρίου

στο κλειστό Γυμναστή-

ριο «Κλαδησού» Χανίων.

Οι αθλητές του Συλλό-

γου έφεραν για άλλη μια

φορά καταπληκτικά απο-

τελέσματά.

Στα Χανιά συμμετείχε ο

Σύλλογός με 12 αθλητές

και με προπονητή τον

Γ.Ζαντιώτη αποκομίζοντας

11 μετάλλια (7 χρυσά,3 αρ-

γυρά και 1 χάλκινο).

Αναλυτικά οι αθλητές

Πρώτη θέση κατέκτη-

σαν: Σαγγιώτης Αναστ.,

Ζύγουρας Χρ., Λαζανά-

κης Ορ. ,Τζανικιάν Αρα,

Σερεπίσιος Αλεξ  Σαγ-

γιώτης Χρ. και Σιώρη

Αθηνά

Δεύτερη θέση: Μιχαιρί-

νας Μιχ. ,Καλλιπέτη Κατ.

και Μαρκέτος Αριστ. 

Και την Τρίτη θέση κατέ-

κτησε ο Ζήσης Παν.

Αξιέπαινη ήταν η συμμε-

τοχή  όλων των αθλη-

τών. 

Στις 3 το μεσημέρι της Κυ-

ριακής 8 Μαρτίου,  ο ΑΟ

Κορωπίου αγωνίζεται με

τον Κεραυνό Κερατέας για

την Γ΄Εθνική Κατηγορία

Ποδοσφαίρου. 

Στο κλειστό Γυμναστήριο

του 1ου Γυμνασίου πραγ-

ματοποιούνται Περιφερεια-

κοί Αγώνες Βadminton

Aττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας,

και Νήσων του Αιγαίου στις

10 το πρωί. 

Το Μαρκόπουλο μέσα σε

λίγες μέρες έκανε το

«δύο στα δύο» στο Ζηρί-

νειο κόντρα στον Ηρα-

κλή Κηφισιάς. Η ομάδα

του Γιώργου Λυκούδη,

όπως και στο πρωτάθλη-

μα, πήρε τη νίκη με 3-1

και μαζί την πρόκριση.. 

Την τετράδα συμπλήρω-

σαν ο Παναθηναϊκός, ο

Ολυμπιακός, και ο Ηρα-

κλής που επίσης πήραν

τη νίκη στους προημιτε-

λικούς αγώνες του Κυ-

πέλλου Ελλάδας γυναι-

κών και μαζί την πρόκρι-

ση για το φάιναλ-4 της

διοργάνωσης (27-28

Μαρτίου, Σύρος). 
Μετά την αναβολή του 2ου

αγώνα Ανάπτυξης, σειρά

στο πρόγραμμα της ιππα-

σίας αυτό το Σαββατοκύ-

ριακο, 7 και 8 Μαρτίου, έχει

ο 3ος αγώνας Ανάπτυξης

στην Υπερπήδηση Εμπο-

δίων και η 3η ημερίδα της

χρονιάς. 

Συγκεκριμένα, το Σάββατο

θα διεξαχθεί ο 3ος αγώνας

Ανάπτυξης Βόρειας και Νό-

τιας Αττικής, αντίστοιχα,

στις εγκαταστάσεις του Ιπ-

πικού Ομίλου Mega Sports

στη Δεκέλεια και του Αττι-

κού Ομίλου Ιππασίας στο

Κορωπί, ενώ την Κυριακή η

3η Ημερίδα των Περιφερει-

ών Αττικής θα φιλοξενηθεί

στον Ιππικό Όμιλο Mega

Sports. 

Οι αγώνες της Ανάπτυξης,

που θα αρχίσουν το Σάββα-

το στις 10.00, θα περιλαμ-

βάνουν τις Κατηγορίες Η

ύψους 1.00μ, Ζ ύψους

1.05μ. και Ε ύψους 1.10μ. 

Το πρόγραμμα της ημερί-

δας της Κυριακής, που θα

αρχίσει επίσης στις 10.00,

περιλαμβάνει το ομαδικό

αγώνισμα των ομίλων

ύψους 1.15μ. και ελεύθερα

αγωνίσματα ύψους από

1.05μ. έως και 1.25μ. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 

ΝΟΒ-Νηρέας Χαλανδρίου: 17-1

Άνετη νίκη με 17-1 επί του Νηρέα Χαλανδρίου πήρε

ο ΝΟΒ για την ενδέκατη αγωνιστική της Α1 γυναι-

κών, παραμένοντας έτσι στην κορυφή της βαθμολο-

γίας.

Οι παίκτριες της Αλεξίας Καμμένου μπήκαν δυνατά

στο ματς και δεν άφησαν περιθώρια στις αντιπάλους

τους να κάνουν όνειρα για θετικό αποτέλεσμα.

Tα οκτάλεπτα: 4-0, 4-0, 5-0, 4-1

Στο φάιναλ-4  του Κυπέλλου 

Ελλάδας γυναικών

Ανάπτυξη και Ημερίδα

ΜΜααρρκκόόπποουυλλοοvolley

ΝΟΒουλιαγμένης

Ετήσιος Χορός Διαιτητών

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών ποδοσφαίρου Ανατολικής

Αττικής διοργανώνει ετήσιο χορό στο κοσμικό κέ-

ντρο “ΟΥΡΑΝΟΣ” (Λ. Ειρήνης 71, Πεύκη) την Πα-

ρασκευή 19 Μαρτίου στις 22.00.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ενημερώ-

σουν για την προσέλευσή τους στο τηλέφωνο:

210-6684110

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική ποδο-

σφαιρική Ομοσπονδία ενημερώνει διαι-

τητές, αθλητές και σωματεία για τους

κανόνες που πρέπει να ισχύουν καθότι

παρατηρείται  το φαινόμενο να διεξά-

γονται ποδοσφαιρικοί αγώνες χωρίς οι

αθλητές να φέρουν τα αρμόζοντα

στον τεχνητό χλοοτάπητα ποδοσφαι-

ρικά υποδήματα με αποτέλεσμα να

προκύπτει ταχύτατη αλλλοίωση του

χλοοτάπητα. 

Με την παρούσα ανακοίνωση λοιπόν,

“σας γνωρίζουμε ότι από εδώ και στο

εξής κανείς αγώνας δεν θα διεξάγεται

στον τεχνητό χλοοτάπητα των Αθλητι-

κών κέντρων των Ε.Π.Σ. χωρίς οι ποδο-

σφαιριστές να φέρουν τα αρμόζοντα σε

αυτό το είδος χλοοτάπητα υποδήματα”.

Η Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. εντέλλεται να ενημε-

ρώσει αμέσως όλους τους διαιτητές να

μην διεξάγουν τον αγώνα όταν η μια ή

και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες δεν

φέρουν τα κατάλληλα ποδοσφαιρικά

υποδήματα.

Θα ακυρώνονται οι αγώνες αν οι αθλητές 

δεν φορούν τα ειδικά παπούτσια
Στο ΚορωπίΑ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009 (15.30)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ-ΑΟ ΩΡΩΠΟΣ

Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Μ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.

ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ-ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-Κ. ΑΣΤΗΡ Β.

ΡΑΦΗΝΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦ.-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κυριακή, 8 Μαρτίου (15.30)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ

ΓΕΡΑΚΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ

ΛΕΚΑΝΕΣ Α. ΕΛΠΙΔΑ ΑΧ.-ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΛΕΚΑΝΕΣ Β. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΥΛ.-ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. Ν.

ΡΟΤΣΑ Ν.Α. ΡΟΤΣΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝ.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού έτους 2009, εξασφαλίστηκε πί-

στωση στον Τακτικό Προϋπολογισμό, προκειμένου να τα-

κτοποιηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες, οι οποίες απορ-

ρέουν από τις μετακινήσεις μαθητών στα αθλητικά σχο-

λεία όλης της χώρας.

Έχει ήδη δρομολογηθεί από υπαλλήλους της ΓΓΑ η διαδι-

κασία ελέγχου των παραστατικών στοιχείων (συμβάσεις,

τιμολόγια και πίνακες κατάρτισης των κρατήσεων που

προβλέπονται εκ του νόμου), προκειμένου να εκδοθούν

άμεσα οι αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις πληρωμής

των δικαιούχων μέσω του δημόσιου ταμείου.

Αποκαθίσταται η μετακίνηση των

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

Σημεία συνάντησης
Για τον καλύτερο συντονισμό,  τη διευκόλυνση των δημο-

τών και την ασφάλεια των συμμετεχόντων  αποφασίστη-

κε να οριστούν δύο τόποι συνάντησης-προώθησης στο

χώρο της αναδάσωσης.

Το πρώτο σημείο είναι το 4ο Δημοτικό Σχολείο ( τέρμα Γ.

Βλάχου). Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται από τις

οδούς Ισίδωρου Μωραΐτη- Γ. Βλάχου προς το 4ο Δημοτι-

κό Σχολείο και από εκεί αριστερά στο δρόμο που οδηγεί

στον Αγ.Θωμά. Η έξοδος των οχημάτων πρέπει να γίνεται

από την οδό Γ. Γεώργα μετά το 4ο Δ.Σ ευθεία και δεξιά.

Το δεύτερο σημείο συνάντησης  είναι στην οδό Κολοκο-

τρώνη κοντά στο 1ο ΤΕΕ ( από αριθμούς 83-67) και  δια-

μέσου των οδών Θωμά Ζωίτσα,  Γ. Μερκούρη, και Γ. Κου-

λοχέρη θα προωθούνται στη αναδασωτέα έκταση και στο

μονοπάτι προς τον Αγ. Θωμά. Σε αυτό το σημείο θα προσέρ-

χονται οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων του Κορωπίου,

τα παιδιά του ΚΔΑΠ Κορωπίου και των νεανικών ομάδων,  που

μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μπορούν να προ-

σεγγίζουν τη περιοχή της αναδάσωσης. 

Δημοτική συγκοινωνία για Αγ. Μαρίνα-Κίτσι

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών, των μαθητών και των

γονέων, που διαμένουν στην Αγία Μαρίνα και Κίτσι θα

διατεθεί ένα δημοτικό λεωφορείο, που θα εκτελέσει δρο-

μολόγιο στις 10.30πμ με αφετηρία το νέο Δημοτικό Γυ-

μναστήριο στη Λεωφόρο Αγ. Μαρίνας και μετά διαμέσου

οδού Ταξιαρχών στο Κίτσι στις 11πμ (Πολιτιστικό Κέντρο

στην Ν. Παπαγιαννοπούλου) και μετά  θα κατευθυνθεί

στη οδό Κολοκοτρώνη στο 1ο ΤΕΕ. Η επιστροφή θα γίνει

στις 13.00μμ. 

Όλοι οι άλλοι κάτοικοι του κέντρου της πόλης,  του  Κα-

ρελλά,  τα μέλη των υπόλοιπων συλλόγων καθώς και πο-

λίτες της Αττικής  μπορούν να ακολουθήσουν τη βασική

διαδρομή:  από κέντρο Κορωπίου ( Βασιλ. Κωνσταντίνου-

Ι. Ν. Αναλήψεως) προς τις οδούς  Αγγ. Κιούση, Αντ. Χα-

τζηδήμα, Θωμά Ζωίτσα ή Γ. Κουλοχέρη  και με μονοπάτι

στο Αγ. Θωμά,  στην τελευταία περιοχή της αναδάσωσης,

είτε να κατευθύνονται  διαμέσου της οδού Αδριανού

προς την οδό Ισίδωρου Μωραΐτη (τέταρτο στενό αριστε-

ρά) η οποία μετεξελίσσεται σε οδό Γ. Βλάχου και θα φτά-

νουν στο  4ο Δημοτικό Σχολείο.  

Θα διευκολύνει  η περιορισμένη χρήση του ΙΧ στη οδό

Κολοκοτρώνη για λόγους ασφαλείας αλλά από το 4ο Δη-

μοτικό Σχολείο  στο δρόμο που οδηγεί στον Αγ. Θωμά. 

Είναι μια ευκαιρία να αφήσουμε το αυτοκίνητο και να

περπατήσουμε!

Η αναδάσωση στην περιοχή Παλάτι στο Κορωπί αποτε-

λεί άλλον ένα σταθμό στη  μεγάλη  εκστρατεία, του

Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού

(ΣΠΑΥ),  που εκπροσωπεί 15 Δήμους γύρω από τον

Υμηττό, για την διάσωση  και αποκατάσταση των καμέ-

νων δασικών περιοχών. 

Η φυσική αναγέννηση στις πλαγιές του Υμηττού, που

ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορωπίου εξε-

λίσσεται πολύ καλά - ιδιαίτερα στην περιοχή ΣΕΣΙ και

Προφήτης Ηλίας – γι΄αυτό και αποφασίστηκε από το

Δήμο Κορωπίου και τον  ΣΠΑΥ να αναδασωθεί μια δη-

μόσια δασική περιοχή, το Παλάτι,  που είναι σημαντική

για τους κατοίκους  του κέντρου του  Κορωπίου. 

Η περιοχή που θα αναδασωθεί

Η περιοχή Παλάτι στη θέση Αγ. Θωμάς είναι δημόσια δα-

σική έκταση.  Έχει πληγεί αρκετές φορές από πυρκαγιές

κατά το παρελθόν γι΄αυτό έχει χαμηλή δασική βλάστηση

παρόλα αυτά διασώζονται  αρκετά δένδρα χαλεπίου πεύ-

κης,  κυπαρισσιού, αγριελιάς ενώ τελευταία  παρουσιάζει

μια αξιόλογη φυσική αναγέννηση.  

Η πρώτη πρόσφατη πυρκαγιά εκδηλώθηκε την 21η Ιουλίου

2006 και έκαψε 65 στρέμματα και η δεύτερη την 21η Ιου-

λίου 2008 με απώλειες 8 στρεμμάτων. Τα δένδρα που θα

τοποθετηθούν ανέρχονται σε 3000 και καλύπτουν έκταση

35 στρεμμάτων. Τα είδη που θα φυτευτούν είναι είδη, που

αντιστοιχούν στην υπάρχουσα δασική βλάστηση και συνα-

ντιούνται στην Αττική γη,  όπως πεύκο,  κουμαριές, κυπα-

ρίσσια, ακακίες, δενδρολίβανα, σπάρτα, κουτσουπιές, χα-

ρουπιές κ.α Ουσιαστικά πρόκειται για μια επιχείρηση

εμπλουτισμού και υποβοήθησης της διαδικασίας φυσικής

αναγέννησης.

Στο χώρο της αναδάσωσης θα υπάρχουν εργαλεία φύτευ-

σης και οδηγίες καθώς και  ομαδάρχες με ειδικά γιλέκα.

Οποίος φυσικά επιθυμεί μπορεί να φέρει και δικά του ερ-

γαλεία (τσάπες κα.). Οι λάκκοι έχουν ήδη διανοιχτεί.

Για το πότισμα των δένδρων  θα τοποθετηθούν από τον

Σ.Π.Α.Υ δεξαμενές νερού σε δύο σημεία της αναδασωμέ-

νης περιοχής ενώ το επιστημονικό δυναμικό του θα υπο-

στηρίζει τη διαδικασία του εμπλουτισμού της φυσικής και

τεχνητής αναδάσωσης της έκτασης.  

Το συνολικό σχεδιασμό του ΣΠΑΥ και του Δήμου Κορωπίου υποστηρί-

ζουν ο  Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου, το 2ο Σύστημα Προσκόπων

Κορωπίου, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού- Τμήμα Κορωπίου και αυτο-

οργανωμένοι εθελοντές του Δήμου.

Για τη δενδροφύτευση έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή
Η Σχολή Ποριώτου, το ΚΔΑΠ Κορωπίου, αυτοργανωμένοι εθελοντές,

το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ( 2ο Σύστημα, ΤΕ Μεσογείων ) ο Κυ-

νηγετικός Σύλλογος Κορωπίου,  το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού –

Τμήμα Κορωπίου,  σύλλογοι του Κορωπίου, της Αγίας Μαρίνας, του

Κιτσίου, του Καρελλά,  το  «Αεροδρόμιο Αθηνών Ελ. Βενιζέλος», εθε-

λοντικές ομάδες από τον Υμηττό, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατο-

λικής Αττικής, νομαρχιακές και κρατικές υπηρεσίες, δημοτικές παρα-

τάξεις, βουλευτές περιφέρειας Αττικής, εκπρόσωποι της πολιτικής

ηγεσίας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ενώ αναμένονται δηλώσεις συμμετοχής από δημόσια σχολεία του

Κορωπίου, μαθητικές κοινότητες,  συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων,

ΜΚΟ, αθλητικούς συλλόγους κα. 

Εν όψει της αυριανής αναδάσωσης στο Κο-

ρωπί, επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Θεόδ.

Αθανασόπουλο ο οποίος μας απάντησε σε

σχετικό ερώτημά μας.

Κύριε Δήμαρχε, πώς αποφασίσατε με τον
ΣΠΑΥ να αναδασώσετε το Παλάτι πάνω από
το Κορωπί  και όχι τον Υμηττό, μια που ο
ΣΠΑΥ είναι ο Σύλλογος Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού;

Η φυσική αναγέννηση στις πλαγιές του Υμηττού που

ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορωπίου εξε-

λίσσεται πολύ καλά και ιδιαίτερα στις περιοχές ΣΕΣΙ

και Προφήτης Ηλίας που παλαιότερα είχαν πληγεί από

πυρκαγιές. 

Εκτός αυτού, είχα δεσμευτεί το 2007, στα παιδιά του

τότε 4ου Νηπιαγωγείου και τώρα 4ου Δημοτικού σχο-

λείου,  ότι θα αναδασώσουμε την περιοχή πάνω από το

σχολείο τους, όταν κάηκε εκείνο το καλοκαίρι. 

Συνεπής στην υπόσχεσή μου αυτή, αποφασίσαμε μαζί

με τον ΣΠΑΥ να αναδασωθεί μια δημόσια δασική περιο-

χή, που είναι σημαντική για τους κατοίκους  του κέ-

ντρου του  Κορωπίου και για τα παιδιά των σχολείων

που εδρεύουν στην περιοχή.  

Ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος απευθύ-

νει μήνυμα προς τους κατοίκους της

πόλης, επισημαίνοντας: 

«Την Κυριακή 8 Μαρτίου μπορούμε
στο Κορωπί να αλλάξουμε τις συνή-
θειες μας και να ανηφορίσουμε στο
Παλάτι να δώσουμε «ζωή και οξυγό-
νο» σε εμάς και στα παιδιά μας. Το
Κορωπί, ο Υμηττός, είναι το Σπίτι μας
και η ταυτότητά μας και πρέπει να το

προστατέψουμε».

Ο Δήμαρχος Κορωπίου 
μιλάει στην “ΕΒΔΟΜΗ”


