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Ντίνος Βρεττός
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Οι πολίτες αναρωτιούνται για τη νο-

μιμότητα της λειτουργίας “κλαμπ”

χωρών και οργανισμών που έχουν

αυτοανακηρυχθεί σε ρυθμιστές της 

Συνέχεια στη σελ. 2

Η στάση μας απέναντι

στο “κλαμπ των 20”

Σήμερα, 20:30-21:30

Η   ώρα της Γης

Οδικοί Αξονες στην Αν. Αττική
μόνο για τις …μίζες

Σβήστε τα φώτα για 1 ώρα

ΖΩΝΕΣ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

στο Κορωπί
Σελ. 24

Γηροκομείο

Βούλας

Νέα συνάντηση

με Μπούρα
Σελ. 24

Ο Ελευθερίου
ανοίγει τα
χαρτιά του

Σελ. 3

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Αντιπαραθέσεις...
Σελ. 16

Μετά απ’ όσα ακούστηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο των Σπάτων και στο Δημ. Συμβούλιο του Κορωπίου

και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, η πρόταση των οδικών αξόνων,  ενώ πήρε το δρόμο της επιστροφής από τη

Νομαρχία, για επανασυζήτηση, το ΥΠΕΧΩΔΕ προχωράσει στην υλοποίηση! Ρεπορτάζ σελίδες 7, 8, 9

Βουλιώτες, Βουλιώτισες.

Η ευεξήγητη αγωνία μου για το μέλλον της πό-
λης μας, με ωθεί να σας ζητήσω να μου εμπι-
στευθείτε τις τύχες της Βούλας για την επόμε-
νη δημοτική περίοδο.

Το αναμφισβήτητα γόνιμο έργο που επιτελέ-
σθηκε από το 1999 μέχρι σήμερα αποτελεί αφε-
τηρία αλλά και εφαλτήριο για τη συνέχιση της
προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας ζωής
των Βουλιωτών με κοινωνική ευαισθησία.  Στην
προσπάθεια αυτή υπόσχομαι να αναλώσω τον
εαυτό μου, όπως έπραξα μέχρι σήμερα.

Πρόθεσή μου είναι να χρησιμοποιήσω κάθε άξιο
και πρόθυμο ανθρώπινο δυναμικό διατεθειμένο
να συμπορευτεί στην προσπάθεια για την κοινή
πρόοδο.

Το πρόγραμμά μου θα αποτελείται από δύο ισο-
δύναμες συνισταμένες. 

Την ποιότητα ζωής των Βουλιωτών και την επί-
λυση των χρόνιων προβλημάτων που ταλαιπω-
ρούν το Δήμο μας.

Στην προσπάθεια αυτή η ενότητα και η σύμπρα-
ξη όλων των δυνάμεων που ενδιαφέρονται
πραγματικά για το καλό αυτής της πόλης και
θεωρούν την υπηρεσία των πολιτών της αυτο-
σκοπό και όχι όχημα εξυπηρέτησης προσωπι-
κών σχεδιασμών, αποτελούν αναγκαίο όρο για
την ευόδωση της προσπάθειάς μας.

Δηλώνω λοιπόν ότι στις επόμενες Δημοτικές

εκλογές θα είμαι παρών ως υποψήφιος Δή-

μαρχος και καλώ τους συμπολίτες μου να κα-

ταστούν αρωγοί και συνεργάτες μου στη νέα

πορεία. 

Ανδρέας Κάσδαγλης
Δικηγόρος στον Αρείου Πάγο – Πολιτικός Επιστήμων

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας

Περιφερειακοί Μαθητικοί 

καλλιτεχνικοί αγώνες
Σελίδα 13

ΕΝΤΟΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ για τις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ
Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Β Ο Υ Λ Α Σ

Μετά τις ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων του Αγγ. Αποστολάτου και του Γρηγόρη Κωνσταντέλου, μπαίνει

στο στίβο δυναμικά με στόχο να διεκδικήσει το δημαρχιακό αξίωμα και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βούλας, Ανδρέας Κάσδαγλης, ο οποίος κατέχει το αξίωμα αυτό από το 1999, με κοινή αποδοχή.

Την πρόθεσή του γνωστοποίησε στην εφημερίδα μας με ανακοίνωση που μας επέδωσε και την οποία

δημοσιεύουμε αμέσως παρακάτω αυτούσια.



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Οι οπλαρχηγοί του ‘21
γιάννης κορναράκης Σελ. 10

Η γη τρώεται ή το υνί; 
Γρ. Ρώντας Σελ. 11

Καινοτομία στο 2ο Γυμνάσιο

Κορωπίου Σελ. 11

Η Παναθηναϊκή Γλυφάδας - Βού-
λας τίμησε τη γυναίκα Σελ. 12

Αντιπαραθέσεις στο 
Μαραθώνα  Σελ.16

Αγώνες δρόμου στο Γέρακα
Σελ.12

Σκακιστικές διακρίσεις στο
Λαύριο                   Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Από το Αστυνομικό Δελτίο
Την περασμένη εβδομάδα  έγιναν 169 τρο-

χαία ατυχήματα με 204 παθόντες, εκ των

οποίων 9 θανατηφορά με 9 νεκρούς (όλοι

από αυτοκίνητα) από στοιχεία της Διεύ-

θυνσης Τροχαίας Αττικής.

Δέκα σοβαρά και έντεκα σοβαρά τραυμα-

τίες (8 από αυτοκίνητα και 3 από δίκυκλα).

150 ελαφρά με 184 ελαφρά τραυματίες

(101 από αυτοκίνητα και 83 από δίκυκλα).

Τα κυριότερα αίτια – ως συνήθως – ήταν η

οδήγηση χωρίς προσοχή και σύνεση, η πα-

ραβίαση του κόκκινου σηματοδότηση, οι

επικίνδυνοι ελιγμοί, η πεποίθηση ότι «θα

προλάβω».

Οι περιπολίες άρχισαν να αποδίδουν
Συνελήφθη στο Μοσχάτο (19/3)  29χρονος

που λίγη ώρα πριν είχε ληστέψει υποκατά-

στημα Αγροτικής Τράπεζας στο Μοσχάτο,

από περιπολία αστυνομικών Ασφαλείας,.

Ο συλληφθείς με άγνωστο συνεργάτη του

που περίμενε απέξω, μπήκε στην τράπεζα

και προσποιήθηκε ότι θέλει να πάρει δά-

νειο. Στη συνέχεια έβγαλε το όπλο και με

την απειλή του πήρε 7.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από έρευνα ο συλληφθεί

με την ίδια μέθοδο είχε αφαιρέσει χρημα-

τικά ποσά από την Τράπεζα Κύπρου στη Ν.

Σμύρνη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
Στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος

από την Λ. Κηφισού έως την οδό Π. Ράλλη

θα γίνεται διακοπή κυκλοφορίας και στα

δύο ρεύματα στην περιοχή του Μοσχάτου,

Πειραιά, Αγίου Ρέντη μέχρι τις 30 Απριλί-

ου από 11.30 το βράδυ έως 5.30 το πρωί.

Διακίνηση παιδικής πορνο-

γραφίας μέσω διαδικτύου
Από το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλή-

ματος «ψάρεψε» δύο ενήλικες οι οποίοι ει-

σέρχονταν σε εικονικό δωμάτιο επικοινω-

νίας με την ονομασία “Kids The Light Of

Our Lives” και μέσω προγράμματος διαμοι-

ρασμού αρχείων – διαδικτυακών συνομι-

λιών διακινούσαν μεταξύ τους πλήθος αρ-

χείων πορνογραφίας ανηλίκων, ενώ πα-

ράλληλα κάποιο απ’ αυτούς είχαν πρόσβα-

ση σε ζωντανές μεταδόσεις κακοποίησης

ανηλίκων. 

Οι διαχειριστές του εικονικού δωματίου εί-

χαν συλληφθεί και κατά το παρελθόν από

αρχές του εξωτερικού, γιατί ως μέλη πα-

γκόσμιου δικτύου χρηστών, πραγματοποι-

ούσαν ζωντανές μεταδόσεις βιασμών ανη-

λίκων!

Οι κατηγορούμενοι χρήστες δρούσαν δια-

κινώντας το υλικό από την Αθήνα και το

Ηράκλειο Κρήτης.

Ελεύθερα …Οικόπεδα 
Ξύπνησαν ένα πρωί δύο μεσήλικες

και λένε. Ρε δεν πάμε να συρματο-

πλέξουμε το δρόμο να τον κάνουμε

οικόπεδο. Ετσι πήγαν στον Ασπρό-

πυργο τέρμα Γκορυτσάς και έκλεισαν

ένα οικόπεδο μαζί με το δρόμο. Αλλά

τους πήρε κάποιο αστυνομικό μάτι και

τους συνέλαβε επ’ αυτοφόρω.

Αρχαιοκαπηλία στα Οινόφυτα
Στις 23 Μαρτίου συνελήφθησαν στα Οινό-

φυτα Βοιωτίας δύο άντρες για παράβαση

του νόμου περί προστασίας των αρχαιοτή-

των και της πολιτιστικής κληρονομιάς, για-

τί σε έλεγχο που διενήργησε η Αστυνομι-

κή υπηρεσία στο ΙΧ του ενός δράση γιατί

μετέφεραν:

Τμήμα επιτύμβιας στήλης 4ου π.Χ. αιώνα,

ύψους 47 εκ.

Τμημα στήλης με επιγραφή του 4ου π.Χ.

αιώνα 28Χ41 εκ.

Κομμάτι από μαρμάρινη σαρκοφάγο, 2ου

μ.Χ. αιώνα.

Ερωτηματικά για τη στάση μας 

απέναντι στο “κλαμπ των 20”

Ο ΓΕΡΑΚΑΣ
Στις 28 Μαρτίου και ώρα 20:30 πραγματοποιείται στην πλατεία

του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Γέρακα (Κλειτάρχου και Αρι-

στείδου) η συμβολική συγκέντρωση για την ‘’ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ’’ με

την συμμετοχή χορευτικής ομάδας των μαθητριών  της Β’ Γυ-

μνασίου Χορού του Καλλιτεχνι-

κού Γυμνασίου Γέρακα με έναν

Δομημένο Αυτοσχεδιασμό Κίνη-

σης, με τίτλο «Ένα μπαλόνι στον

ουρανό…».Σύλληψη ιδέας και

επιμέλειας η καθηγήτρια χορού

Τιτή Αντωνοπούλου. Στην παρου-

σίαση διαβάζει κείμενα-τραγουδάει

και παίζει φλογέρα η Αελλώ Βαρδοπούλου (μαθήτρια της Γ’ Γυ-

μνασίου Χορού). Ώρα συγκέντρωσης 20:15

ΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
Ο Δήμος μας στο πλαίσιο της δράσης αυτής, προχωρά σε

μία συμβολική κίνηση το βράδυ της 28ης Μαρτίου και κα-

λεί τους κατοίκους της περιοχής να συγκεντρωθούν στον

πεζόδρομο της κεντρικής πλατείας στις 8 μ.μ. και όλοι μα-

ζί κρατώντας αναμμένα κεριά, να δηλώσουν τη διαμαρτυ-

ρία τους ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη. 

Η ΒΑΡΗ
Ο Δήμος καλεί όλους τους πολίτες στην πλατεία Δήμα με

ένα κερί στο χέρι. 

Ώρα 20:30, ας ενώσουμε τις φωνές μας, με τις φωνές δι-

σεκατομμυρίων πολιτών απ’ όλο τον κόσμο. 

Συνέχεια από τη σελ. 1

παγκόσμιας οικονομίας στη βάση του

μεγέθους των οικονομιών τους. Η

ύπαρξη των G7 ή G8 ή G20 είναι από-

δειξη ότι η πλειοψηφία των πληθυ-

σμών της Γης σταθερά απογυμνώνε-

ται από δημοκρατικές κατακτήσεις

και η ελληνική κυβέρνηση δεν φαίνε-

ται να αντιδρά σε αυτή την κατάστα-

ση αφού συμφωνεί, στην Ευρωπαϊκή

Ένωση (ΕΕ), να αντιπροσωπευθεί στη

συνάντηση των G20 από τρείς χώρες

μέλη της ΕΕ και τον Πρόεδρο της.

Οι πολίτες μας γνωρίζουν ποιός είναι

ο πρωθυπουργός και οι διάφοροι

υπουργοί – πως σκέπτονται, πως

ενεργούν, ποιοί είναι οι στόχοι τους.

Οι νόμοι που σχεδιάζουν περνούν

από τον έλεγχο των αντιπροσώπων

τους, στη Βουλή, στις αρμόδιες επι-

τροπές, από τη δοκιμασία της κοινής

γνώμης. Έχουν τη δυνατότητα οι πο-

λίτες, στις εκλογές, να τους κρίνουν

για το πόσο ανταποκρίθηκαν στις

προσδοκίες της πλειοψηφίας. Όμως,

ποιός γνωρίζει τις δια-εθνικές γρα-

φειοκρατίες που επεξεργάζονται τις

αποφάσεις των G7 ή G8 ή G20 και σε

ποιόν λογοδοτούν; Διαθέτουν τερά-

στια εξουσία χωρίς λογοδοσία.

Με τη συμμετοχή της εκλεγμένης

μας κυβέρνησης, μέσω της ΕΕ, σε αυ-

τή τη φάρσα είναι σαν να προδίδουμε

την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εκλε-

γόμαστε για να νομοθετούμε για

τους πολίτες της χώρας μας, όχι για

να αποδεχόμαστε τους νόμους και τις

“ντιρεκτίβες” ανθρώπων, όπως του

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

(ΔΝΤ), που λογοδοτούν σε κανέναν.

Δεν υποχρεώνεται η ΕΕ και η Ελλάδα

να λογοδοτήσει στις 31.03.2009

στους G20 για την πορεία της εφαρ-

μογής των μέτρων που αποφασίστη-

καν στη συνάντηση της Ουάσινγκτον.

Οι αποφάσεις αυτής της συνάντησης

έχουν τεράστιες προεκτάσεις για τον

απλό πολίτη της χώρας μας και της

ΕΕ.

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1. Έχουν αντισταθεί ή σκέπτονται να

αντισταθούν στις λειτουργίες αυτών

των υπερ-εθνικών ομάδων χωρών ή

να προβάλλουν αντιρρήσεις για τη

συμμετοχή της ΕΕ στους G20, στην

επόμενη συνάντηση τους, Απρίλη

2009;

2. Πιστεύουν ότι προσφέρουν υπηρε-

σίες στους πολίτες αυτής της χώρας

με το να αποδέχονται τα προστάγμα-

τα καρτέλ χωρών που είναι καταρχήν

υπεύθυνες για την τρέχουσα χρημα-

το-πιστωτική κρίση;
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Είχαμε γράψει πριν δύο εβδομά-

δες για την παραίτηση του Σωτή-

ρη Ελευθερίου, δημοτικού συμ-

βούλου της Βουλιαγμένης επί δε-

καετίες.

Ο λόγος παραίτησης του αδιευ-

κρίνιστος μέχρι χθες. Ομως, όπως

είχαμε υποσχεθεί, πλησιάσαμε

τον Σωτήρη Ελευθερίου και τον

ρωτήσαμε, να μας εξηγήσει τους

λόγους που παραιτήθηκε, όχι μό-

νο από την παράταξη της πλειο-

ψηφίας με τον οποία εξελέγη, αλ-

λά παντελώς από δημοτικός σύμ-

βουλος. 

Κάτι που δεν ήταν εύκολο να κά-

νει, πιστεύω, μετά από τόσα χρό-

νια αγώνων στη Βουλιαγμένη.

Οι λόγοι όπως τους κατέγραψε ο

Σωτ. Ελευθερίου, είναι ο αέρας

που φυσάει στο Δημο Βουλιαγμέ-

νης, της “ιδιοκτησίας” και της συ-

γκεκριμένης νοοτροπίας.

Σωτήρη, όπως είχαμε πει και
όταν μας ανακοίνωσες την πα-
ραίτησή σου, θα θέλαμε, με δυο
λόγια, να μας εξηγήσεις τους λό-
γους για τους οποίους παραιτή-
θηκες.

Ναι, να σας απαντήσω: 

Μπαίνοντας στον τρίτο χρόνο

συμμετοχής μου στο συνδυασμό

του Γρηγόρη Κασιδόκωστα, φάνη-

κε πλέον καθαρά ότι είναι αδύνα-

τον να συνεχίσω, όταν δεν συμ-

φωνώ στον τρόπο διοίκησης και

διαχείρισης της εξουσίας.

Για μένα, ο Δήμος δεν είναι ιδιο-

κτησία κανενός. Η Διοίκηση πρέ-

πει να υπηρετεί τον πολίτη, να δί-

νει λύσεις στα χρόνια προβλήμα-

τα και να παράγει (σοβαρό έργο).

Να εφαρμόζει τις αποφάσεις. Να

υλοποιεί τις προεκλογικές εξαγ-

γελίες.

Πιστεύω πως πρέπει να υπάρξει

ριζική αλλαγή νοοτροπίας για να

προχωρήσει ο τόπος μπροστά.

Θα είμαι ενεργός πολίτης, θα προ-

σφέρω τις γνώσεις και την πείρα

μου, γιατί πάντα θα ενδιαφέρομαι

για τον τόπο που κατοικώ.

Β Ο Υ Λ Ι Α Γ Μ Ε Ν Η
Καταγγελίες Φαρμακίδου

για ελλείψεις στα σχολεία

Σε σοβαρότατες καταγγελίες και επισημάνσεις,

που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων της

Βουλιαγμένης, προέβη η δημοτική σύμβουλος Έννυ

Φαρμακίδου σε άρθρο της που δημοσιεύθηκε σε το-

πική εφημερίδα.

Καταγγέλλει ανεπάρκεια της καθαριότητας στο Δη-

μοτικό και Γυμνάσιο, το οποίο σημειωτέον ότι κα-

θαρίζουν εργαζόμενοι του Δήμου αποσπασμένοι γι’

αυτό το σκοπό.

Γράφει χαρακτηριστικά «οι καθαρίστριες που είναι
αποσπασμένες από τον Δήμο για αυτή τη δουλειά,
δυστυχώς όπως ακούστηκε στη συνεδρίαση της
σχολικής επιτροπής, δεν είναι παρούσες όλο το
χρονικό διάστημα που θα έπρεπε να είναι εκεί, με
αποτέλεσμα η καθαριότητα και στα δύο σχολεία να
μην είναι αυτή που θα έπρεπε».

Υπέρογκα ποσά για νερό

Ακόμη η Έννυ Φαρμακίδου, καταγγέλει ότι από την

αρχή της λειτουργίας το Λύκειο Βουλιαγμένης δεν

έχει πληρώσει ποτέ νερό στην Ε.ΥΔ.ΑΠ., με αποτέ-

λεσμα το συνολικό ποσό της οφειλής να ανέρχεται

στις 40.000 ευρώ! Φωτογραφίζει δε ως υπεύθυνο

αυτής της κατάστασης τον διευθυντή του Λυκείου,

αφού όπως αναφέρει δεν ενημέρωνε τόσα χρόνια

τη σχολική επιτροπή για το πρόβλημα. Γράφει: «Ζη-
τάει τώρα, ο Διευθυντής του Λυκείου, τα χρήματα
για την πληρωμή από το Δήμο»…

Ελλειπής ενημέρωση!

Όπως ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 11/3/09,

το ρολόι νερού είναι γραμμένο στο όνομα του Σχολείου,

αλλά το χρησιμοποιεί και ο Δήμος για τις κοινόχρηστες

ανάγκες (ποτίσματα κλπ.). Επομένως το νερό που έχει

καταναλωθεί δεν ανήκει στο Λύκειο.

Μας κάνει εντύπωση, αφού η Εννυ Φαρμακίδου είναι δη-

μοτική σύμβουλος αν μη τι άλλο, πρωτίστως όφειλε να

ενημερωθεί, και στη συνέχεια να ενημερώσει το σώμα

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ιδιαίτερα για την καθαριότητα στο Δημοτικό-Γυμνάσιο,

που είναι ένα ευαίσθητο θέμα και παράλληλα θίγονται

εργαζόμενοι.

Είναι θεσμική η θέση της και ως τέτοια πρέπει να ενεργεί.

Αν ήταν ένας απλός πολίτης, θα το καταλαβαίναμε. Αν

πάλι το καταγγείλει και δεν ενεργήσουν, τότε έχει υπο-

χρέωση να το δημοσιοποιήσει.

Α.Μ.

Ο Δήμος δεν είναι ιδιοκτησία κανενός
δηλώνει ο Σωτήρης Ελευθερίου

ΣΥΡΙΖΑ Νοτιοανατολικής  Αττικής

O ΣΥΡΙΖΑ Νοτιοανατολικής  Αττικής (Βάρη, Βούλα,

Βουλιαγμένη, Κορωπί), οργανώνει Ανοιχτή Συνέ-

λευση, με θέμα την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη

του ΣΥΡΙΖΑ (10-12/4) στην πορεία για τις Ευρωε-

κλογές.

Εισηγήσεις από Αυγή Θεοδόση (ΣΥΝ) και Κώστα 

Βογιατζή (ΑΚΟΑ)

Την Κυριακή, 29 του Μάρτη και ώρα 11.00 το πρωί,

στην Ακουα Μαρίνα, πλατεία Βουλιαγμένης.

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα

πραγματοποιήθηκε επίσημη

επίσκεψη της Βουλευτού του

ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια Ατ-

τικής Εύης Χριστοφιλοπούλου,

στα Γραφεία του Ομίλου «Νέοι

Ορίζοντες Φιλίας», παρουσία

του Προέδρου Γιώργου Δρίτσα

και μελών του Δ.Σ.

Η Ε. Χριστοφιλοπούλου ενημε-

ρώθηκε εκτενώς για το έργο,

την αποστολή και την κοινωνι-

κή προσφορά του Ομίλου σε

πανελλήνιο επίπεδο, για τα

προβλήματα που παρουσιάζει

ο εθελοντισμός στη χώρα, τις

προσπάθειες των εθελοντών

του Ομίλου, οι οποίοι αποτε-

λούν την κινητήριο δύναμη για

κάθε δράση και υλοποίηση κά-

θε ενέργειας στο φιλανθρωπι-

κό, περιβαλλοντικό, πολιτιστι-

κό και αθλητικό τομέα όπου και

δραστηριοποιείται ο Όμιλος, τη

συμβολή των Μελών σε θέμα-

τα που αφορούν την περιφέ-

ρεια Αττικής και το Δήμο Βού-

λας, την επιτυχία των επιμορ-

φωτικών προγραμμάτων που

πραγματοποιήθηκαν με τη συ-

νεργασία της Ν.Ε.Λ.Ε. της Νο-

μαρχίας  καθώς και των άμε-

σων δράσεων και προγραμμά-

των που διενεργούνται.

Στη διάρκεια της ένθερμης συ-

νομιλίας, ο Πρόεδρος του Ομί-

λου Γ.  Δρίτσας τόνισε ότι «ο
ρόλος κάθε μη κυβερνητικής
και μη κερδοσκοπικής οργάνω-
σης είναι να συμβάλλει, σύμ-
φωνα πάντα με τις αρχές και
το Καταστατικό της, στη μέγι-
στη δυνατή κοινωνική προσφο-
ρά». 

Η επίσημη ονομασία της χα-

ρουπιάς είναι κερατέα, επει-

δή τα χαρούπια μοιάζουν με κέρατα. Η γειτονική μας Κερα-

τέα, που λέτε, πήρε το όνομά της από τις πολλές χαρουπιές

που φύονται εκεί. Κατ’ επέκτασιν, λοιπόν, και η γνωστή μονή

της περιοχής ονομάστηκε Ι. Μ. Κερατέας. Ένας από τους μο-

ναχούς της (μοναχός είναι αυτός που απαρνείται τα εγκόσμια

κι αφιερώνεται στο Θεό), διακρίθηκε τόσο πολύ για το ήθος

του και για την αφοσίωσή του στο Θεό, που προήχθη σε ηγού-

μενο. Τα προσόντα του, δεν έχουν προηγούμενο!... Για να μην

αποτελεί παραφωνία με το όνομα της Κερατέας, κεράτωσε

τον όρκο του προς το Θεό κι αποφάσισε να ζήσει την υπόλοι-

πη ζωή του σα μοναχός, αλλά όχι μοναχός!

Δια της ψυχολογικής βίας και με άλλες μεθόδους των οποίων

τις πλεκτάνες αγνοούμε, έσυρε στο κρεβάτι του πολλούς νε-

αρούς δοκίμους μοναχούς και βιάζοντας το σώμα και την ψυ-

χή τους, τους διέσυρε, επεκτείνοντας τον διασυρμό και στην

Εκκλησία μας.

Σε προγενέστερο χρονογράφημά μου (29.09.2008) με τίτλο

«Μονή Βατοπεδίου – βατή ή άβατη;» που αναφερόταν στην

ετυμολογία του έτυμου Βα-

τοπαίδιον ή Βατοπέδιον,

έγραφα τα εξής:

«Αν επιλέξουμε το «παιδίον» αντί του «πεδίου», τότε ίσως κα-

ταλήξουμε στο οδυνηρό συμπέρασμα ότι το πρώτο συνθετικό

προέρχεται από το ρήμα «βατεύω» που σημαίνει οχεύω (επί

αρσενικών ζώων) ή οχεύομαι (συνουσιάζομαι)! Δηλαδή πού

θέλουν να καταλήξουν οι υποστηρικτές αυτής της ορθογρά-

φησης; Μήπως στο «βάτεμα» των παιδιών από τους μονα-

χούς;»

Μετά τις θλιβερές αποκαλύψεις σύμφωνα με τις οποίες ο

ηγούμενος «βάτεψε» 21 αθώους νέους δοκίμους μοναχούς,

πρέπει να καταλήξουμε στο αι, δηλαδή Βατοπαίδιον!

Αν, αγαπητοί αναγνώστες, πεταχτεί κανείς της παρέας σας

και πει ότι τα ήθη μας, τα πιστεύω μας, η περηφάνια μας και η

γλώσσα μας έπεσαν στον πάτο του βαρελιού, να τον ανακα-

λέσετε στην τάξη. Πέρασαν μερικές δεκαετίες από τότε που

κατέληξαν στον απόπατο!

Θωμάς Θεολόγης

Ιστοριοδίφης/ Συγγραφέας

Η Ιερά Μονή της Χαρουπιάς

Η βουλευτής Εύη Χριστοφιλοπούλου στους «Νέους Ορίζοντες Φιλίας»
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Μουσική εκδήλωση – αφιέρω-

μα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο

Δημοτικό Θέατρο, 29 Μαρτίου 

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935 και μεγάλωσε σε μια αυλή στη

Φωκαίας 16 κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας. Ξεκίνησε την κα-

ριέρα του ως δημοσιογράφος και από το 1959 εργάζεται ανελ-

λιπώς στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Το 1963 ασχολήθηκε για

πρώτη φορά με το τραγούδι. Έγραψε τους στίχους 1.200 τρα-

γουδιών και συνεργάστηκε με μουσικούς όπως  ο Θεοδωρά-

κης, ο Ξαρχάκος, ο Λοΐζος, ο Λεοντής, ο Μαρκόπουλος, ο

Μούτσης, ο Σπανός, ο Καλδάρας, ο Πλέσσας, ο Χατζηνάσιος,

ο Πολυκανδριώτης και πολλοί άλλοι.

Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει σπουδαίοι τραγουδιστές

όπως, ο Καζαντζίδης, η Αλεξίου, ο Νταλάρας, η Μαρινέλα,

η Μοσχολιού, ο Διονυσίου, ο Πουλόπουλος, ο Παπακων-

σταντίνου, ο Κόκοτας, ο Μητροπάνος και ο Μητσιάς.

Το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Βάρης θέλοντας να τιμή-

σει τον μεγάλο δημιουργό οργανώνει μια μουσική εκδή-

λωση αφιερωμένη στο έργο και τα τραγούδια του. Η εκ-

δήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης

την Κυριακή 29 Μαρτίου (ώρα 19:00). Θ’ ακουστούν γνω-

στά και αγαπημένα τραγούδια από 9μελή λαϊκή ορχήστρα.

Στη ΒΑΡΗ

“Στο ταξίδι μου των 47 χρόνων μέσα
στην Τέχνη, έμαθα ότι όλα τα είδη
της Τέχνης έχουν μία κοινή συνι-
σταμένη· την αρμονία.
Η αρμονία εκπέμπει φως στην ψυχή
μας και μάς ενώνει με την αστείρευ-
τη συμπαντική θετική ενέργεια.
Πολλά χρόνια πριν άρχισα να κάνω
φωτογραφίσεις των λεπτομερειών
της φύσης με ειδικούς μεγεθυντι-
κούς φακούς. Το αποτέλεσμα ήταν
μια σπουδαία πηγή έμπνευσης για
τη ζωγραφική μου, αλλά και για τη
γλυπτική μου.
Συνέχισα να ασκούμαι πάνω σε
πρωτοποριακές φωτογραφίσεις. 

Σήμερα παίρνω το θάρρος να σας
παρουσιάσω τις εικαστικές φωτο-
γραφικές μου δημιουργίες, που τις
δούλεψα με την κίνηση και το φως”.

Η έκθεση θα γίνει στο μόνιμο εικα-

στικό μου εργαστήρι, το Σάββατο του

Λαζάρου 11 Απριλίου, στις 6μ.μ.

Υ.Γ. Παρακαλώ η προσέλευση των

φίλων θα ‘θελα να είναι μέχρι

8.30μ.μ. διότι μετά θα ακολουθήσει

κλήρωση ενός πίνακά μου, που θα δο-

θεί ως δώρο σε ένα από τους επισκέ-

πτες. Θα ‘θελα ο Θενός να μου επι-

τρέψει, αυτό, να το κάνω κάθε χρόνο

πριν το Πάσχα.

Εικοαστικό Εργαστήρι - Μουσείο Πα-

ράδοσης και Τέχνης “Αγγελική Τσε-

βά”, Βασ. Κων/νου 37 Κορωπί.

Τηλ. 210 6633.3333, 22910 2397

http//aTseva.wordpress.com

Εκθεση  Εικαστικής φωτογραφίας
της Αγγελικής Τσεβά

Ο Δήμος Γέρακα οργανώνει Συναυλία - Μουσικο-

θρησκευτικό έργο “Το Οδοιπορικό του Θείου Πά-
θους” το Σάββατο 11 Απριλίου στις 7.30μ.μ. στο

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.

Ψάλλουν: Ο Ηλίας Κλωναρίδης και η χορωδία πα-

ραδοσιακής μουσικής του Ηλία Γιουρούκου.

«Χαίρε νύμφη ανύμφευτε»

Το τμήμα Αγιογραφίας Αγίας Κυριακής  του Συλλό-

γου Γυναικών Σπάτων (που λειτουργεί σε συνεργα-

σία με τη ΝΕΛΕ Αν. Αττικής), σας προσκαλεί στην

ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί 

στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν. Αγίας Κυριακής,

την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: 15:00 μέχρι το τέλος

της Ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου.

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

Η ROAD Εκδόσεις παρου-

σιάζουν το συλλογικό ιστο-

ρικό έργο, με τίτλο «ΙΣΤΟ-

ΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τη

Δευτέρα 6 Απριλίου, στις

19.00, στο Βυζαντινό &

Χριστιανικό Μουσείο. Την

εκδήλωση προλογίζει ο

Μακαριότατος Αρχιεπίσκο-

πος Αθηνών και Πάσης Ελ-

λάδος κ. Ιερώνυμος, ενώ

απευθύνει χαιρετισμό ο

Εκπρόσωπος του Οικουμε-

νικού Πατριάρχη κ. Βαρθο-

λομαίου, Σεβασμιότατος

Μητροπολίτης Προικοννή-

σου κ. Ιωσήφ.

Το έργο περιλαμβάνει 8

υπερπολυτελείς τόμους

640 σελίδων.  Με πλούσια

εικονογράφηση και ευανά-

γνωστα κείμενα, απευθύ-

νεται σε κάθε ελληνική οι-

κογένεια και θα κυκλοφο-

ρεί από τις Αττικές Εκδό-

σεις μαζί με το Τηλέραμα,

από 10 Απριλίου και κάθε

15 ημέρες ενώ στη συνέ-

χεια και για μία εβδομάδα

θα βρίσκεται ως ανεξάρτη-

τη έκδοση σε όλα τα ση-

μεία πώλησης του Τύπου.

Παρουσίαση του βιβλίου “H κοινωνιο-
λογική παραγωγή του αστικού χώρου
στη μεταπολεμική Αθήνα - Η Περίπτω-
ση της Βούλας” θα γίνει στο Art

Galery Café (Ιπποκράτους 1 & Γαληνού

Βούλα), τη Δευτέρα 6 Απριλίου στις

8μ.μ. Συγγραφέας του βιβλίου ο επ.

καθηγητής κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Παντείου Παν/μίου Λεωνίδας Οικονό-

μου*. Θα μιλήσει ο συγγραφέας και θα

ακολουθήσει συζήτηση.

Το βιβλίο είναι μια μακροχρόνια επιστημονική

έρευνα, η οποία εξετάζει τη σύγχρονη ιστορία

της Βούλας (1920-1970) και ιδίως τις πολιτικές

και πολεοδομικές διαδικασίες μέσα από τις

οποίες διαμορφώθηκε το σχέδιο πόλης και το

σύγχρονο τοπίο της.

Η μελέτη εστιάζει στις πρακτικές των πολιτών και

του κράτους και αναλύει σε βάθος τις κοινωνικές

δυνάμεις και αντιλήψεις που είναι υπεύθυνες για

τη συνεχιζόμενη οικολογική καταστροφή των ελ-

ληνικών πόλεων και της ελληνικής φύσης.

H Βούλα εντοπίζεται εύκολα από μακριά: ο χτι-

σμένος χώρος της σκαρφαλώνει στον Υμηττό

ψηλότερα από κάθε άλλο Δήμο της ευρύτερης

περιοχής. Το πευκόφυτο και παραθαλάσσιο θέ-

ρετρο μετατράπηκε μετά το 1980 σε ένα πολυ-

πληθές και πυκνά δομημένο προάστιο. Ολόκλη-

ρη σχεδόν η έκταση του Δήμου, μαζί και το ορει-

νό δάσος που κάηκε το 1974, οικοδομήθηκε, και

η οικολογική φυσιογνωμία της περιοχής επλήγη

βάναυσα. 

Η σύγχρονη αυτή μορφή της Βούλας καθορίστη-

κε σε μεγάλο βαθμό από διαδικασίες που έλα-

βαν χώρα στις δεκαετίες του 1950 και του 1960,

όταν τα αγροκτήματα, τα βοσκοτόπια και τα δά-

ση, που καταλάμβαναν μεγάλο μέρος της περιο-

χής, οικοπεδοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στο

σχέδιο της πόλης. Το παρόν βιβλίο εστιάζεται

στις εν λόγω διαδικασίες με εθνογραφικό τρόπο

και εξετάζει σε βάθος τις ιδέες και τις πρακτικές

των ατόμων, των ομάδων και των φορέων που

συμμετείχαν σ’ αυτές. Αναδεικνύει την πολύ-

πλευρη συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή

του χώρου, τον ενεργό ρόλο του κράτους στην

παράκαμψη της νομοθεσίας και στην οργάνωση

άτυπων ημιπαράνομων πρακτικών, αλλά και μια

χωρική ιδεολογία που δίνει έμφαση στην ιδιο-

κτησία της κατοικίας και ταυτίζει την ανάπτυξη

με την οικοδόμηση. Η εστίαση στην παραγωγή

του χώρου φωτίζει, έτσι, από μια νέα σκοπιά τον

ελληνικό πολιτισμό, υπογραμμίζοντας τις νεω-

τερικές και ατομικιστικές διαστάσεις του.

* Ο Λεωνίδας Οικονόμου διδάσκει στο Τμήμα

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανε-

πιστημίου. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθη-

νών, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές

στην École des Hautes Études en Sciences

Sociales και στο London School of Economics,

από το οποίο πήρε και το διδακτορικό του δί-

πλωμα. Έχει διεξαγάγει επιτόπια έρευνα στις

ΗΠΑ και την Ελλάδα και έχει δημοσιεύσει άρθρα

και μελέτες για τον αμερικανικό πολιτισμό, για

την τοπική ιστορία και την παραγωγή του χώρου

στην Αθήνα, καθώς και για το ελληνικό λαϊκό

τραγούδι. 

“H κοινωνιολογική παραγωγή του αστικού χώρου στη

μεταπολεμική Αθήνα - Η Περίπτωση της Βούλας”
του Λεωνίδα Οικονόμου
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Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

στην Παλλήνη

Στα ΚΑΛΥΒΙΑ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Την Κυριακή 29 Μαρτίου στη μουσική σκηνή "7 Νύ-

χτες" (Ηρώνδα 6, Καλλιμάρμαρο), το Τονικό Ωδείο

Αθήνας και το Διατονικό Ωδείο Παλλήνης διοργα-

νώνουν ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

στις 19:00 και ΒΡΑΔΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ στις 22:00

Θα εμφανιστούν οι σπουδαστές των Ωδείων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

210 77 87 484, 210 60 33 825

Το Σάββατο, 4 Απριλίου γίνεται η παρουσίαση του βιβλί-

ου “ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ” του Δημ. Μπένα.
Το βιβλίο παρουσιάζουν οι: Πέτρος Φιλίππου, Δήμαρχος

Καλυβίων, Χρήστος Ντούνης, Αντιναύαρχος Λ.Σ. (επίτιμος

Αρχηγός Λιμενικού Σώματος - Συγγραφέας), και Γιάννης

Ασημακόπουλος, Μαθηματικός, δ/ντής 1ου Γεν. Λυκείου.

Κινηματογραφική Λέσχη από 

το 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης

Ξεκίνησαν τις προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης εθελο-

ντική ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων

& Κηδεμόνων σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών και

μαθητών.

Οι ταινίες που θα προβάλλονται θα είναι περιπέτειες, κωμωδίες,

κοινωνικές και άλλες αλλά και ταινίες που έχουν πάρει διάφορα

βραβεία.

Εναρξη γίνεται την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 6.30 με το έργο «Ο

Ψύλλος», μια διεισδυτική ματιά στην ελληνική επαρχία στα τέ-

λη της δεκαετίας του ’60. Πολυβραβευμένη ταινία σε παγκόσμιο

επίπεδο, και πρώτη κινηματογραφική απόπειρα του σκηνοθέτη,

με απολαυστικές ερμηνείες.

Περισσότερα http://www.1gparents.blogspot.com

“Ανοιξιάτικες Βραδιές” 

Παρουσίαση βιβλίων

Κυριακή 29 Μαρτίου ώρα 7:30μ.μ. η Πνευματική

Εστία σε συνεργασία με το Δήμο Βούλας, διοργανώνει εκ-

δήλωση “Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες” αφιερωμένη στον

Κωνσταντίνο Καβάφη στην αίθουσα “ΙΩΝΙΑ” (Λ. Καραμανλή

18 - Δημαρχείο Βούλας).

Χαιρετισμός θα γίνει από τον Πρόεδρο της ΠΕΒ Γ. Στα-

μπέλο ενώ υπεύθυνη για την επιμέλεια των κειμένων και

την παρουσίαση θα είναι η Δημοτική Σύμβουλος Μαρ.

Μαυραγάνη. Στο τραγούδι θα είναι ο Αλέξ. Χατζής σε με-

λοποίηση Γιάννη Πετρίτση.

Συμμετέχουν οι υπεύθυνο εκδηλώσεων της ΠΕΒ Στ. Χα-

τζηστεφάνου και Β. Κασίμη. Η απαγγελία των ποιημάτων

θα γίνει από τα μέλη της Θεατρικής ομάδας του Δήμου.

Η Π.Ε.Β. πάει θέατρο

Τις «ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ», θα δούν

όσοι συμμετέχουν στην επίσκεψη στο Θέατρο “Σφενδό-

νη”, την Πέμπτη 2 Απριλίου στις 6.45μ.μ.

Σκηνοθ.: Δ. Αβδελιώδης. Ερμηνεύει: 'Αν. Κοκκίνου. 

Το Σάββατο 4 Απριλίου, στις 8μ.μ. θα παρακολουθήσουν

την παράσταση  «Ο ΦΑΚΕΛΟΣ». Μια κωμωδία του Σιμόν

Σινιορέ, στο θέατρο    “ALTERA PARS”

Τιμητική εκδήλωση

Η Επιτροπή Παιδείας του Δημου οργανώνει εκδήλωση

προς τιμή των αφυπηρεσάντων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την Τετάρτη 8

Απριλίου και ώρα 19:30, στην αίθουσα της Πνευματικής

Εστίας ( Ζεφύρου 2 ).

Στη ΒΟΥΛΑ

Εκδηλώσεις  Πνευματικής Εστίας

Κωνσταντίνος Καβάφης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ 
Παράρτημα 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ

Εκδήλωση για την ημέρα του νερού

Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή” πα-

ράρτημα Γλυφάδας - Βούλας, οργανώνει εκδήλωση επ

ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Νερού, την Τετάρ-

τη 1η Απριλίου στο ξενοδοχείο  Congo Palace στην πα-

ραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στη Γλυφάδα, στις

6.30μ.μ.

Η εκδήλωση θα διανθιστεί με μικρές εκπλήξεις.

“Με μελάνι και νερό”
Pierre Alechinsky

Σχέδια και χαρακτικά Dessins et estampes

Η έκθεση του Pierre Alechinsky εκτίθεται στη γκαλερί T.Kambani

στη Βασ. Παύλου 82 στη Βούλα μέχρι τις 8 Απριλίου.

Το χαρτί είναι το βασικό υπόστρωμα στο έργο του Pierre

Alechinsky. Τα μαλακά αλλά πολύ σταθερά κινέζικα και ταϊβανέ-

ζικα χαρτιά, παλιά χειρόγραφα που βρίσκει στα παλαιοπωλεία,

λογιστικά βιβλία, χρησιμοποιημένους χάρτες, γκραβούρες κλπ.

Αφιέρωμα  στο Ρήγα Φεραίο

Εκδήλωση-αφιέρωμα στον Πρωτομάρτυρα Ρήγα Φεραίο

διοργανώνουν ο Δήμος Παλλήνης, το Πνευματικό & Πο-

λιτιστικό Κέντρο και η Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Ατ-

τικής, με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Παλιγγενε-

σίας. 

Η εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτί-

ου στις 7μ.μ. στο Κέντρο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων

Τεχνών (ΚΕΕΤ, απέναντι από το 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης)

με ομιλητή τον Γιώργο Καραμπελιά (συγγραφέα εκδότη),

με θέμα «Ο Ρήγας Φεραίος και η Βαλκανική Ομοσπον-
δία», ενώ θα υπάρξει Μουσικό Αφιέρωμα σε τραγούδια

που έγραψε ο Ρήγας, με ξεχωριστή θέση εκείνη του Θού-

ριου και προεπαναστατικά τραγούδια, με δανεισμένη

μουσική από τη Γαλλική Επανάσταση.

«Ιωάννης Καποδίστριας, 
ο κορυφαίος Έλληνας Ευρωπαίος»

H Νομαρχία με την ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής

Παλλιγενεσίας οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Ιωάννης Κα-
ποδίστριας, ο κορυφαίος Έλληνας Ευρωπαίος» την Δευτέ-

ρα 6 Απριλίου και ώρα 6.00 μ.μ. στο Athens Information

Technology (AIT) 19ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου, Παιανία. 

Και άλλα στη σελ. 24

Διάλεξη του Γάλλου

βιολόγου & συγγραφέα

Jacques Testart 

Η επιστήμη και η δη-

μοκρατία συμπρωτα-

γωνιστούν

στη σκηνή του

Megaron Plus! 

Τιμώντας έναν από τους πιο γνωστούς Γάλλους επι-

στήμονες για τη δράση του στον τομέα της βιοϊατρι-

κής, το Megaron Plus καλεί το κοινό του να παρα-

κολουθήσει τη διάλεξη του Ζακ Τεστάρ, Δρα, Επίτι-

μου Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγεί-

ας και Ιατρικής Έρευνας της Γαλλίας (I.N.S.E.R.M.). 

Η ιδιαίτερη αυτή συνάντηση θα λάβει χώρα στις 6

Απριλίου στο  Μέγαρο Μουσικής και θα πραγματο-

ποιηθεί σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία και

το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Η ομιλία του γεωπό-

νου και βιολόγου Ζακ Τεστάρ θα έχει θέμα «Επιστή-
μη και Δημοκρατία». 

Τη διάλεξη θα προλογίσει ο ιατρός και Πρόεδρος

του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

την περίοδο 1996-2001, Οδυσσέας Βουδούρης. 

Εγκαινιάζεται η νέα Gallerie MeLidis την Τετάρτη

1η Απριλίου 7:30μ.μ. στην οδό Αλεξιουπόλεως 60,

Αργυρούπολη. Τηλ. 6972622590

Εγκαίνια της Gallerie MeLidis
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Παντού αναψυκτήρια και πολιτιστικά 

κέντρα βλέπει το ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Το θέμα ανέπτυξε ο Αντιδήμαρχος Σεραφείμ

Κόλλιας.

Παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση  οι Αντινο-

μάρχες Αθαν. Αυγερινός, Πάρις Ευαγγελίου

και οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Θεοδ. Γρίβας

και Αθ. Μπαλής (επικεφαλής παράταξης).

Παρευρέθηκαν ακόμη η  Πολιτική Κίνηση Κο-

ρωπίου του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, η Δημοτική Κίνη-

ση ΠΑΣΟΚ, το Περιφερειακό και το Νομαρ-

χιακό ΠΑΣΟΚ και η Δημοτική Αγωνιστική Κί-

νηση Κορωπίου (Δ.Α.Κ.) που δεν συμμετέχει

στο Δ.Σ.

Από τους συλλόγους παρευρέθηκαν οι:

Εξωραϊστικοί Προοδευτικοί Σύλλογοι: Αγίας

Μαρίνας, Προφάρτας, «Αμπελώνα», Πανο-

ράματος «Πρόοδος, Aλθέας, «Δημοσθένης»,

Αγίου Γεωργίου, «Ανάπλαση» Αγίου Νικολά-

ου, «Αγιος Νικόλαος», «Φιλία» Καρελλά,

«Ανοιξη» Κιτσίου, ο Ναυτικός Σύλλογος «Κέ-

κρωψ», ο Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος

«Μεσοσπορίτισα» Σύλλογος «ΑΪ Γιάννης»,

Σύλλογος ΠΟΝΤΙΩΝ, Σύλλογος Επαγγελμα-

τιών Κορωπίου.

Τροποποίηση Προεδρικού 

Διατάγματος για τις ΖΟΕ 

Υμηττού

O Αντιδήμαρχος Σ. Κόλλιας, ενημέρωσε

για το παλιό Πρ. Διάταγμα που όριζε δύο

ζώνες την Α και Β. Εκτοτε έχουν γίνει διά-

φορες παρεμβάσεις για τροποποίηση του

παλιού Πρ. Διατάγματος.

Τα αυθαίρετα πυκνώνουν καθώς και οι πα-

ράνομες χρήσεις, και γι’ αυτό περίμεναν

διορθωτικές διατάξεις ως προς τον οικιστι-

κό χαρακτήρα της περιοχής, να επιτραπεί η

χρήση κατοικίας, μας ήρθαν εντελώς απα-

γορευτικές ζώνες.

Τόνισε ο Σ. Κόλλιας ότι «για άλλη μια φο-
ρά απαξιώνεται η Ανατολική πλευρά του
Υμηττού. Νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα με
απαγορευτικές και έως το δυσμενέστερο
προτάσεις του. Εμείς  άλλα  είχαμε προτεί-
νει».

Εκείνο που επισημάναμε και μας εντυπω-

σίασε, θα έλεγα, είναι τα πολλά αναψυκτή-

ρια που τοποθετεί ο μελετητής σε κάθε ζώ-

νη (Α1, Β1, Β2, Β3)

Η Α1 ζώνη ενώ ονομάζεται απόλυτης προ-

στασίας, τσουπ και αναψυκτήρια μέσα!

Η Α2 είναι απόλυτης προστασίας, αναψυ-

χής και πολιτισμού, και …αναψυκτηρίων(!)

και περιαστικό πάρκο(!)

Η Β1 προβλέπεται για εγκαταστάσεις επι-

χειρήσεων με κοινωφελή σκοπό και ευα-

γών ιδρυμάτων, και αναψυκτηρίων με αρ-

τιότητα τα 4 στρέμματα.

Η Β2 προβλέπεται για χώρους πολιτιστι-

κών εγκαταστάσεων, εκπαίδευσης και ανα-

ψυχής!

Η Β3 για Αθλητικές εγκαταστάσεις, Εκπαι-

δευτήρια μικρής κλίμακας και Αναψυκτή-

ρια με μέγιστο ύψος τα 3,5 μέτρα και αρ-

τιότητα τα 20 στρέμματα.

80 Πολιτιστικά Κέντρα έχουν αδειοδοτη-

θεί στον Υμηττό και τα 30 είναι στην περο-

χή του Κορωπίου. 

(Σ.Σ.: τόσος πολιτισμός πια θα μας πνίξει).

Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος δήλωσε

ότι οι προτάσεις του ΟΡΣΑ  απηχούν πα-

ρωχημένες αντιλήψεις για τα δεδομένα

της προστασίας του Υμηττού καθώς και της

αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης

αλλά και δεδομένων, που ήδη υπάρχουν

δηλ. των  οικισμών που έχουν δημιουργη-

θεί πριν το Π.Δ του 1978.

«Εχουμε εξαντλήσει τα όριά μας», τόνισε.

«Είναι καθοριστικές οι αποφάσεις για τα
Μεσόγεια. Πρέπει να αποφασίσουμε πού
θα ζήσουν αν όχι τα παιδιά μας, σίγουρα τα
εγγόνια μας».
… «Θα κληθούν όλοι οι πολιτικοί να ενημε-
ρωθούν για τις αποφάσεις που θα πάρουμε
στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ζητήσουμε
να τις στηρίξουν στο Υπουργείο», κατέλη-

ξε.

Ο Δ. Κιούσης τόνισε ότι έχουν αγνοηθεί

παντελώς οι Ανατολικές περιοχές, όταν

υπογράφηκε το Πρ. Διάταγμα (1998) για

τον Υμηττό, με αποτέλεσμα να το δεχθούν

οι δυτικές περιοχές και όλες έχουν ανέβει

μέχρι τις υψηλές υπώρειες του Υμηττού. Η

δε Βούλα έχει περάσει την κορυφογραμμή

και έχει κατέβει πίσω (Κοιμητήριο).

Και σήμερα έρχονται δυσμενέστερες προ-

τάσεις με το σχέδιο του Πρ. Διατάγματος.

Τάχθηκε κατά του Οργανισμού της Αθήνας

(ΟΡΣΑ) και στη δυνατότητά του να ειση-

γείται νομοθετικά χωρίς να γνωρίζει τις

δράσεις και τα δεδομένα της περιοχής. 

Ζήτησε δε, επειδή το θέμα είναι σοβαρό,

να τοποθετηθούν οι πολιτειακοί παράγο-

ντες.

Θεωρεί ότι το σχέδιο δεν περιλαμβάνει την

πραγματική εικόνα, γιατί χρησιμοποιεί χάρ-

τες του 1967, «πιθανά για να παραπλανή-
σει ίσως άλλες υπηρεσίες», εξήγησε.

Με το θέμα όμως θα ξανασχοληθούμε

αφού και ο Δήμος θα καταθέσει τις δικές

του προτάσεις.

Δημοτική Συνεδρίαση για τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, που έχει στείλει για

διαβούλευση το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και τους Οδικούς Αξονες πραγματοποίησε

το Κορωπί την περασμένη Παρασκευή 20/3 στο αμφιθέατρο του Τεχνικού Επαγ-

γελματικού Εκπαιδευτηρίου. 

Εκπρόσωποι της Νομαρχίας, Σύλλογοι και πλήθος κόσμου γέμισε το αμφιθέατρο

περιμένοντας με αγωνία να ακούσουν.

Απειρία προέδρου;

Θα περίμενε κανείς ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα είχε ως μοναδικό θέμα τους οδικούς

άξονες και τις ΖΟΕ Υμηττού, αφού το θέμα, ιδιαίτερα των οδικών αξόνων, μονοπωλούσε

το ενδιαφέρον του ακροατηρίου.

Όμως ο πρόεδρος Αντώνης Ντούνης είχε προτάξει άλλα δέκα θέματα πριν. Επίσης ζή-

τησε από το σώμα να συζητηθούν άλλα 3 ως έκτακτα.

Και τα έκτακτα τα καταλαβαίνουμε, γιατί προκύπτουν, γι’ αυτό άλλωστε λέγονται και

έκτακτα. Αλλά θεωρούμε λάθος την πρόταξη τόσων πολλών θεμάτων πριν από το καίριο,

για την περιοχή, των οδικών αξόνων.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Δ. Κιούσης ζήτησε να προταχθούν οι οδικοί άξονες και οι

ΖΟΕ για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, πράγμα που δεν έγινε αποδεκτό από το προε-

δρείο.

Ετσι βρήκε την ευκαιρία η μειοψηφία να «κάνει παιχνίδι» με τα θέματα. 

Ο κόσμος δυσανασχέτησε, έκανε παρατηρήσεις από κάτω, υποχρεώνοντας τον πρόεδρο,

αφού είχε συζητήσει τα έκτακτα και τα 4 πρώτα, να αναβάλλει τα επόμενα και να προ-

χωρήσει στις ΖΟΕ και τους οδικούς άξονες, προκαλώντας τα χειροκροτήματα.

Ο Αντιδήμαρχος Σ. Κόλλις με τον τ. πρόεδρο
Αν. Χρήστου.

Ο κόσμος δυσανασχέτησε γιατί δεν προτάχθηκαν τα θέματα των ΖΟΕ και των οδικών
αξόνων και άρχισε να φεύγει...



ΕΒΔΟΜΗ  28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Οι Οδικοί άξονες καταστρέφουν Αγία Μαρίνα και Κίτσι
Εισηγητής για τους οδικούς άξονες ο Αντι-

δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σ. Κόλλιας,

που τόνισε ότι άλλα περίμεναν και άλλα

ήρθαν. «Περιμέναμε αποχέτευση, σχολεία,
Γενικό Νοσοκομείο Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς. Τι να τους κάνουμε τους δρόμους;
Να φεύγουν τα φορτηγά με τα βοθρολύμα-
τα γρηγορότερα;» είπε χαρακτηριστικά.

Μίλησε για εξάντληση κάθε νόμιμου μέ-

σου διεκδίκησης των δικαιωμάτων του Δή-

μου καθώς και για ακραίες μορφές αγώνα

και κινητοποίησης. Σημείωσε ότι οι αντι-

δράσεις του Δήμου δεν είναι τοπικού χα-

ρακτήρα αλλά εκφράζουν την αγανάκτηση

των κατοίκων όλων των Μεσογείων. Εμφά-

νισε στοιχεία με τα οποία ο Δήμος είχε κα-

ταθέσει προτάσεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ για τους

άξονες εδώ και ένα χρόνο και ζητούσε συ-

νάντηση με τον Υπουργό για το ίδιο θέμα,

κάτι που ποτέ δεν έγινε.

Με το ίδιο θέμα ασχολήθηκε και το Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο, όπου ακούστηκαν ιδιαίτε-

ρα ενδιαφέρουσες θέσεις. Ρεπορτάζ στην

επόμενη σελίδα.

Ο Δήμος ζητούσε συνάντηση από τον

Ιούνιο του 2008!

Δήλωσε ότι ο «Δήμος Κρωπίας αμέσως

μετά τις εξαγγελίες για τους νέους οδι-

κούς άξονες, από τα ΜΜΕ (3 Ιουνίου 2008),

ζήτησε συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΧΩ-

ΔΕ κ. Γεώργιο Σουφλιά προκειμένου να

ενημερωθεί για πρώτη φορά για τα νέα

σχέδια των χαράξεων (η τελευταία συνά-
ντηση του Δήμου Κρωπίας ήταν το 1992 με
τότε Υπ.  κ. Στέφανο Μάνο, γι’ αυτό το ζή-
τημα, όπου και δόθηκαν διαβεβαιώσεις για
βελτιώσεις των προτάσεων)  για να του πα-

ραδώσει υπόμνημα με τεκμηριωμένες θέ-

σεις του Δήμου για τα ζητήματα που εγεί-

ρονται από τις χαράξεις των οδικών αξό-

νων τόσο για την Αττική όσο και για το Κο-

ρωπί.

Το υπόμνημα είχε ήδη κατατεθεί από

τις 11 Ιουνίου 2008 και δεύτερο υπό-

μνημα στις 21 Ιουλίου 2008 και προς

Υφ. ΠΕΧΩΔΕ Θ. Ξανθόπουλο.   

Η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε

ποτέ!»

Και συνέχισε:

Ο σχεδιασμός που για την περιοχή Κορω-

πίου περιλαμβάνει δύο επιφανειακούς με-

γάλους αυτοκινητόδρομους. Έναν που

συνδέει τα Μεσόγεια μέσω σχεδιαζόμενης

σήραγγας Υμηττού  με δύο προεκτάσεις

μια προς την Αττική οδό και προς Ραφήνα

και έναν νότιο άξονα (11,5Κm) από το λε-

γόμενο Ανισόπεδο κόμβο Μεσογείων προς

την Λουμπάρδα Κορωπίου- Κόμβο Παρα-

λιακής. 

Οι θέσεις του Δήμου περιείχαν σοβαρές
αντιρρήσεις: 
3 για τις επιφανειακές χαράξεις των οδι-

κών αξόνων του Κορωπίου που κατατεμα-
χίζουν το Δήμο και κυρίως τις ζώνες προ-
στασίας του Υμηττού. Πρέπει να σημειωθεί
ότι το 40% του έργου κατασκευάζεται στο
Δήμο Κρωπίας με επιφανειακές χαράξεις,

χωρίς να προβλέπονται μέθοδοι ορυγμά-
των, καλύψεις κ.α.
3 για τη νέα  θέση της σήραγγας Υμηττού

στη θέση Ρ. Χαλιδούς με έξοδο στο στρα-
τόπεδο Σακέτα στο Βύρωνα.
3Για τον τρίτο κόμβο στον Καρελλά (στις

νέες εξαγγελίες της 17ης Φεβρουαρίου
2009 τον έχει αφαιρέσει) και τώρα  για την
θέση  του νέου Κόμβου Κορωπίου.

Ο Δήμος μας ουδέποτε μετείχε σε δια-
βούλευση για το έργο από τον Ιούνιο
του 2008.  

Στις νέες ανακοινώσεις του Υπουργού ΠΕ-
ΧΩΔΕ (Συνέντευξη Τύπου 17ης Φεβρουα-

ρίου 2009) ανακοινώθηκε αναθεωρημένη
εκδοχή,  εξαγγέλθηκε διαβούλευση 2 μη-
νών και  τέθηκε ο Μάιος ως μήνας δημο-
πράτησης του έργου. 

Η πρότασή μας ουδέποτε τέθηκε, ως εναλ-
λακτική,  στην  ΜΠΕ που κατατέθηκε πρό-
σφατα (3 Μαρτίου) και δόθηκε στους Δή-
μους. Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η ΜΠΕ
περιέχει ακόμα και τη μηδενική λύση(!)
δηλ. της ματαίωσης του έργου δεν είχε  τη
δική μας εναλλακτική πρόταση.

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανασόπουλος

δήλωσε ότι οι νέοι οδικοί άξονες σαρώ-

νουν και καταστρατηγούν τις ζώνες προ-

στασίας του Υμηττού, περιέχουν μεγάλες

ανακρίβειες και λάθη  σε σχέση με τις εκτι-

μήσεις των περιβαλλοντικών (και κατ΄επέ-
κταση και των κοινωνικών) επιπτώσεων.

Δυσκολεύουν επίσης την επικοινωνία με

οικισμούς του Δήμου και διαμορφώνουν

υποβαθμισμένες οικιστικές,  δασικές και

αγροτικές ζώνες.  Κατέστησε σαφές ότι :

δεν θα επιτρέψει ο Δήμος τη νότια χάραξη

της επέκτασης των 8km προς Κίτσι,  Λου-

μπάρδα,  Αγία Μαρίνα. 

3 θα επιμείνει σε μεθόδους και τεχνικές,

που δεν θα διαμελίσουν κρίσιμες περιοχές

του Δήμου (οικισμός Καρελλά) και θα προ-

στατέψουν το περιβάλλον 

3 θα επιμείνει για την μεταφορά του κόμ-

βου Κορωπίου σε άλλη θέση

3 θα επιμείνει στην πρότασή του για εφαρ-

μογή της  σχεδίασης του 1992 και της με-

λέτης του Smith του 1970 για παρασυλλε-

κτήριο λεωφόρο παράλληλα της Λ. Σουνί-

ου προς Σαρωνίδα. 

Ο Δ. Κιούσης επεσήμανε ότι «αυτός ο σχε-
διασμός μάλλον είναι και ο οριστικός. Από-

ψεις είναι ότι επιβαρύνουν το περιβάλλον
τα έργα αλλά δίνουν και ανάσα. Υπάρχουν
τα θετικά υπάρχουν και τα αρνητικά». Τόνι-

σε δε ότι πρέπει να έχουν ενιαία θέση, γι’

αυτό να συγκεράσουν τις απόψεις, να

βρουν κοινή συνισταμένη οι Δήμοι Κορωπί,

Καλύβια και Βάρη.

Τάχθηκε κατά του Οργανισμού της Αθήνας

(ΟΡΣΑ) και στη δυνατότητά του να ειση-

γείται νομοθετικά χωρίς να γνωρίζει τις

δράσεις και τα δεδομένα της περιοχής. Ζή-

τησε πολιτική κάλυψη σε επίπεδο κοινο-

βουλευτικό και την κατάλληλη νομική κά-

λυψη στο ΣτΕ. Τέλος,  συντάχθηκε με τις

βασικές θέσεις της εισήγησης  για τα νέα

οδικά έργα που αφορούν το Κορωπί. Το

λόγο έλαβαν επίσης οι δημοτικοί σύμβου-

λοι, Αναστάσιος Χρήστου, Γεώργιος Σπέλ-

λας, Κωνσταντίνος Δήμου και Σπύρος Λά-

μπρου. 

Ο Αντινομάρχης Πάρις Ευαγγελίου απευ-

θυνόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο τόνισε

ότι πρέπει να δώσουν μία απόφαση που να

λέει ότι «δεν νοούμεθα ότι θα δεχθούμε τη
χάραξη αυτή».

«Οι μελετητές ήρθαν γυμνοί. Δεν είχαν
απαντήσεις. Συζητάγανε για τα Λατομεία
που ήδη έχουν σχεδόν στο σύνολό τους
αποκατασταθεί». τόνισε

Ο Σπέλλας πρότεινε επίσης ακραίες μορ-

φές αγώνα.

Ο Θ. Αυγερινός πρότεινε να απαιτήσουν τη

διαπλάτυνση της Λαυρίου από τη διασταύ-

ρωσης της Παιανίας μέχρι το Κορωπί.

Και εκπρόσωποι Συλλόγων

Ο πρόεδρος της Αγία Μαρίνας  Θ. Αγγού-

ρης παρουσίασε γραπτά και με στοιχεία

την δραματική επιβάρυνση που θα έχει η

περιοχή από τους άξονες, μία εικόνα που

«“βιάζει” περιβαλλοντικά και κοινωνικά το
σύνολο της περιοχής προκαλώντας ταυτό-
χρονα το κοινό αίσθημα σε υπερβολικό
βαθμό μάλιστα».
Και παρακάτω σημειώνει: «Είναι προφανές

ότι με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, δεν εξυ-

πηρετείται ούτε κατ’ ελάχιστον η κυκλοφο-

ριακή ανακούφιση των κατοίκων της παρα-

λίας και της Μεσογαίας, στις μετακινήσεις

τους προς το κέντρο και αντίστροφα».

Ζούμε τα αποτελέσματα
του Αεροδρομίου καθη-

μερινά τόνισε η Β. Κών-

στα (ΔΑΚ) ενώ ο εκπρό-

σωπος του ΣΥΝ τόνισε

ότι δεν πρέπει να «βρά-
σουμε στο ζουμί μας».

ΑΜ.

«Τι να τους κάνουμε τους δρόμους; 

Να φεύγουν τα φορτηγά με τα βοθρολύματα 

γρηγορότερα;»
Σεραφείμ Κόλλιας

το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε

μεταξύ άλλων (Αρ. Απ. 86/2009)
Α) Την απόρριψη της ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

ΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το έργο «ΝΕΑ ΟΔΙ-

ΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Β) Την επανασύνταξή της . σύμφωνα με τις

προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Την Εφαρμογή της λύσης του 1992 αντί της

προτεινόμενης λύσης.

3. Την Μεταφορά του Κόμβου ΚΑΡΕΛΛΑ Δυτι-

κότερα διότι είναι πολύ κοντά στην Λ. Λαυρίου

και θα δημιουργεί προβλήματα Κυκλοφοριακά.

4. Την Κατασκευή του τμήματος από την Λ.

ΛΑΥΡΙΟΥ μέχρι την οδό ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ με το

σύστημα CUT & COVER.

5. Την Κατασκευή του τμήματος από Α/Κ ΜΕ-

ΣΟΓΕΙΩΝ μέχρι την Διασταύρωση με την οδό

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ υπογειοποιημένο με κατακό-

ρυφα πλευρικά τοιχεία και ηχοπετάσματα.

6. Να συμπεριληφθεί στο Έργο και η Αποκατά-

σταση Σύνδεσης Παιανίας Κορωπίου από Δια-

σταύρωση Παιανίας Μαρκοπούλου μέχρι την Λ.

Κορωπίου -Βάρης.

7. Την Πρόβλεψη εξόδου και εισόδου στο Αυ-

τοκινητόδρομο στην θέση των διοδίων πριν τη

σήραγγα του Υμηττού.

8. Οι επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής

που θα γίνουν λόγω διελεύσεως του αυτοκινη-

τοδρόμου πρέπει να είναι ολοκληρωμένες.

9. Να αφαιρεθούν από τη Μ.Π.Ε. ότι: τα Λατο-

μεία ΖΩΙΤΣΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΜΜΟΣ ΧΑ-

ΤΖΗΓΙΑΝΝΗ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως

Διαθεσιοθάλαμοι των εκσκαφών του Έργου.

10. Να προβλεφθεί στο πλάτος της απαλλο-

τρίωσης και η διέλευση τροχιάς τραίνου (ΜΕ-

ΤΡΟ προαστιακός).

11. Να γίνει υδραυλική μελέτη για όλο το έργο.

Ομόφωνη η απόφαση του Δ.Σ. 
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Νέοι Οδικοί άξονες για εμάς
Όπως είχαμε γράψει σε προη-

γούμενα φύλλα μας οι οδικοί

άξονες που έρχονται στην Ανα-

τολική Αττική, εξυπηρετούν μό-

νο τη Δυτική Αττική επιβαρύνο-

ντας κατάφορα την περιοχή των

Σπάτων, της Αγίας Μαρίνας και

του Κιτσίου στο Κορωπί.

Ετσι το Δημοτικό Συμβούλιο

Σπάτων σε μια ιδιαίτερα σοβαρή

και προβληματισμένη συνεδρία-

ση απέρριψε ομόφωνα το σχέδιο

των οδικών αξόνων όπως προ-

τείνεται για την περιοχή του,

προτείνοντας άλλες εναλλακτι-

κές λύσεις.

Το ίδιο έκανε και το Κορωπί (γρά-

φουμε σε άλλη στήλη) και τέλος

το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνε-

δρίασε την περασμένη Δευτέρα

23/3 με το ίδιο θέμα.

Λόγω της σοβαρότητας του θέ-

ματος παρευρέθηκαν οι Δήμαρ-

χοι των οποίων  πλήττεται, από

τα έργα, η πόλη τους,   αλλά και

πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων

και φορέων.
Ο Δήμαρχος Σπάτων Αθαν. Τούντας

που ήταν από την αρχή της συνε-

δρίασης, ιδιαίτερα ανήσυχος, θα

έλεγα, παρέμεινε μέχρι να ακούσει

την απόφαση. Ο πρόεδρος της Κοι-

νότητας Πικερμίου Αδαμόπουλος, ο

Δήμαρχος  Αρτέμιδας Αλτιπαρμά-

κης, Παιανίας Δ. Δάβαρης, Κορωπί-

ου Θ. Αθανασόπουλος και ο πρόε-

δρος Αντ. Ντούνης, ο Αντιδήμαρχος

Ραφήνας Β. Πιστικίδης, από την

Παλλήνη ο δημοτικός σύμβουλος και

επικεφαλής παράταξης Θ. Γκοτσό-

πουλος, η δημοτική σύμβουλος Μα-

ρία Λεβαντή, από τη Βάρη οι δημοτι-

κοί σύμβουλοι Δ. Κυπριώτης (επικε-

φαλής παράταξης) και η Λυδία Αρ-

γυροπούλου.

Παρευρίσκοντο και οι μελετητές της

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων (ΜΠΕ) του έργου από το ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ Νασιόπουλος, Αντωνίου, Ζέ-

κος, Καϊμάκη και Παρασκευόπουλος.

Γλώσσα λανθάνουσα τ’

αληθή λέγει….

Ο μελετητής Γ. Νασιόπουλος

στην έναρξη της παρουσίασης

των βασικών αξόνων ξεκίνησε

λέγοντας «προχωράει αυτή τη
στιγμή» και διορθώνει λέγοντας

«θα προχωρήσει με σύμβαση πα-

ραχώρησης το έργο, για να συν-

θέσει το λεκανοπέδιο Αθήνας με

το Λεκανοπέδιο Μεσογείων μη-

δενίζοντας τις αποστάσεις σε

ελάχιστα λεπτά».

Μ’ αυτό το έργο ολοκληρώνονται

οι δακτύλιοι της Αττικής ο μι-

κρός, ο μεσαίος και ο μεγάλος,

τμήμα του οποίου περιλαμβάνε-

ται μέσα σ’ αυτό το έργο από τον

κόμβο της Λ. Μεσογείων μέχρι

τον κόμβο της Λ. Μαραθώνος.

Με 4 ανισόπεδους κόσμους.

l 3 λωρίδες ανά κατεύθυνση και

βοηθητική, 

l 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση με

Ανισόπεδο Κόμβο (ΑΚ) στο Κο-

ρωπί μέχρι τον ημικόμβο του Λα-

τομείου και  από τον ημικόμβο

Λατομείου μέχρι την  Αγία Μαρί-

να με μία λωρίδα ανά κατεύθυν-

ση και από εκεί και πέρα η κυ-

κλοφορία διαχέεται στην ευρύ-

τερη περιοχή.

l Διόδια θα καταβάλλονται με

τμήμα ανά χιλιόμετρο ηλεκτρονι-

κά ή χειροκίνητα, σε 6 σταθμούς

κατ’ ουσία 3 αμφίπλευρους, 1 μο-

νόπλευρο και 2 πλευρικούς. Στην

Υμηττού, στην έξοδο της μεγά-

λης σήραγγας, στον κόμβο Αττι-

κής Οδού και Αρτέμιδος, ένας

μονόπλευρος στην επέκταση της

Περιφερειακής και 2 πλευρικοί

στον ΑΚ Μεσογείων, και από και

προς Αγ. Μαρίνα.

Εχει σχεδιαστεί το έργο, έχει

ολοκληρωθεί και τίθενται οι πε-

ριβαλλοντικοί όροι σε δημόσια

διαβούλευση(!), όπως προβλέπε-

ται από νομικές διατάξεις η δια-

δικασία, τόνισε ο μελετητής, σε

αντιδράσεις συμβούλων για την

απουσία ενημέρωσης πριν από

το σχεδιασμό. «Οι φορείς έχουν

τη δυνατότητα να προτείνουν»,

κατέληξε.

Βέβαια αν λάβουμε υπ’ όψιν μας

τα όσα ακούστηκαν στην αίθου-

σα, το έργο έχει αποφασιστεί και

«για τα μάτια του κόσμου» εστά-

λη για …διαβούλευση, αφού ού-

τε το Νομάρχη, ούτε τους Δη-

μάρχους, που προσπάθησαν, δεν

δέχτηκε να δει ο Υπουργός Γ.

Σουφλιάς για το έργο.

Με τους μελετητές των περιβαλ-

λοντικών επιπτώσεων, τι να συ-

ζητήσουν, ήταν η φράση του Δη-

μάρχου.

Αυτό άλλωστε επεσήμανε και ο

Παντελής Ασπραδάκης λέγο-

ντας: «σήμερα δηλαδή καλούμα-
στε να εγκρίνουμε τους περιβαλ-

λοντικούς όρους και μόνο, και τί-

ποτα άλλο!»

Όπως και ο Δημ. Μπαρούτας που

διαπίστωσε ότι  «ενώ έχει αναγ-

γελθεί πομπωδώς το έργο δεν

έχει γίνει κάποια ενημέρωση,

όταν βρισκόταν στην προμελέτη,

με τις τοπικές κοινωνίες».

Εξόργισε το ακροατήριο η μελε-

τήτρια Καϊμάκη, η οποία απάντη-

σε ότι «έγιναν έλεγχοι και δεν

βρήκαμε υπέρβαση θορύβου και

ότι υποχρεούται ο ανάδοχος να

στήσει σύστημα ελέγχου θορύ-

βου».

Σ.Σ.: “Βάλανε το λύκο να φυλάει

τα πρόβατα”, όπως και στο αερο-

δρόμιο που τρέχουν σήμερα οι

κάτοικοι προσφεύγοντας προς

κάθε αρμόδια αρχή για τα αυτο-

νόητα.

Ο Αθ. Μπαλής, αναρωτήθηκε:

«Εχετε από κανέναν φορέα αίτημα

κατασκευής αυτού του έργου;» Και

σημείωσε: «Ο σχεδιασμός είναι το

1985, μας είπαν. Να θυμίσω ότι ο

σχεδιασμός αυτός προέβλεπε τον

οικιστικό σχεδιασμό, που δεν έγι-

νε. Δεν μπορεί 600.000 και

1.000.000 κάτοικοι τους καλοκαιρι-

νούς μήνες να μην έχουν αποχέ-
τευση!».

… «Είμαστε σκλάβοι σε μια πειρα-

τική γαλέρα στο Νομό», κατέληξε.

Γ. Πάντζας: «Σχεδιάζεται ο δρό-

μος μέχρι τη Ραφήνα και …τέρ-

μα. Αυτό το έργο δίνεται σε κά-
ποιους για να πέσουν οι μίζες.

Ένα έργο καθαρά εισπρακτικό

και με τεράστια περιβαλλοντική

καταστροφή».

Ολοι οι σύμβουλοι που πήραν το

λόγο και μίλησαν διαπίστωσαν

την απουσία διαβούλευσης όχι

μόνο με τις τοπικές κοινωνίες,

αλλά και με τους θεσμικούς εκ-

προσώπους, τους Δημάρχους

και το Νομάρχη της Ανατ. Αττι-

κής που ουσιαστικά περνούν οι

οδικοί άξονες.

Ολοι, ο καθένας ξεχωριστά, επε-

σήμαναν δραματική επιβάρυνση

της περιοχής, χωρίς κανένα

όφελος των κατοίκων. Αντιθέτως

μάλιστα βλάπτει τους κατοίκους

αφού περνάει μέσα από σπίτια,

δίπλα από σχολεία, μέσα από αρ-

χαιολογικούς χώρους και δασι-

κές περιοχές, χωρίς καμία αντι-

πλημμυρική προστασία και…

και…

Διπλωματική απόφαση

Παρά τα όσα ακούστηκαν κατη-

γορηματικά, καταγγελτικά και

ομόθυμα. Το Ν.Σ. με πρόταση

του Νομάρχη και κατά πλειοψη-

φια, ΔΕΝ απέρριψε απερίφραστα

τη ΜΠΕ, αλλά με διπλωματικη

διατύπωση. “...το Ν.Σ. διαπίστω-
σε σοβαρές ελλείψεις στην υπο-

βληθείσα ΜΠΕ και την επιστρέ-
φει”. (διπλανή σελίδα).

Οδικοί άξονες “μόνο για τις …μίζες”

Ο Νομάρχης Λεων. Κουρής επεσήμανε βασικά στοιχεία που απου-

σιάζουν από τη μελέτη:

– Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι με προβολή στα

επόμενα χρόνια.

– Τα μέσα Σταθερής Τροχιάς

– Από κανέναν ανισόπεδο κόμβο δεν θα μπο-

ρούν να επικοινωνήσουν με το Αεροδρό-

μιο!

– Η απουσία της αντιπλημμυρικής θωράκισης. 

– η είσοδος του αεροδρομίου από τη βόρεια

πύλη.

– η ηχορύπανση και ο έλεγχός της.

– φαραωνικό κατασκεύασμα 40 στρεμμάτων ο κόμβος Ραφήνας

που δεν οδηγεί πουθενά!

Δεν απάντησαν στο καίριο ερώτημα της Ι. Στεργίου: «ποιους εξυ-
πηρετεί αυτή η χάραξη;», η οποία καταστρέφει ένα μεγάλο τμήμα
του δάσους της Καισαριανής. Είναι επεκτάσεις χωρίς χωροταξικό

σχεδιασμό και ουσιαστικά έργα υποδομής στα Μεσόγεια (αντι-

πλημμυρικά, αποχέτευση, νοσοκομείο κλπ.), οικιστικές πιέσεις πα-

ντού και ιδιαίτερα στον Υμηττό και δημιουρ-

γία μεγάλων υπερτοπικών εμπορικών χρήσε-

ων με την ανάπτυξη παράλληλα τερατωδών

εμπορικών κέντρων.

Αντί οι όποιοι οδικοί άξονες να συνοδεύουν

κεντρικές χωροταξικές και πολεοδομικές

επιλογές, εδώ προηγούνται του πολεοδομι-

κού σχεδιασμού και δημιουργούν προϋποθέ-

σεις. Με την απόλυτη κυριαρχία τελικά των

ΙΧ και των σοβαρών περιβαλλοντικών, οικο-

νομικών επιπτώσεων που δημιουργούν και

αδυναμία ενίσχυσης των έργων του Μετρό και γενικά ανάπτυξης
ενός ενιαίου δικτύου δημοσίων μέσων σταθερής τροχιάς, το έργο

αυτό θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα, περιβαλλο-

ντικά, οικονομικά, πολεοδομικά και συγκοινωνιακά ακόμη, από αυ-

τά πο προσπαθεί να λύσει».

Ποιούς εξυπηρετεί το έργο;

Θετική η εισήγηση

της Επιτροπής

Η εισήγηση της 3ης Νομαρχιακής

Επιτροπής που επεξεργάστηκε το

θέμα ήταν κατ’ αρχήν θετική, με

δύο συμβούλους της μειοψηφίας

(Στεφανίδη και Καλαποθαράκο) να

καταψηφίζουν.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει:

«…έπειτα από διαλογική συζήτηση

και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ

των μελών της 3ης Ν.Ε. κατά πλειο-
ψηφία γνωμοδοτεί υπέρ της ανα-
γκαιότητας κατασκευής του έργου

διότι:

Θα συμβάλλει στην εξομάλυνση

του κυκλοφοριακού φόρτου της

περιοχής

Θα διευκολύνει την προσβασιμότη-

τα των κατοίκων της Αν. Αττικής».

Βέβαια βάζει και την «σάλτσα» πα-

ράγραφο: «να ληφθούν υπόψη οι

παρατηρήσεις και προτάσεις των

αποφάσεων των Δημοτικών Συμ-

βουλίων των περιοχών από τις οποί-

ες διέρχονται οι οδικοί άξονες τόσο

ως προς τη χάραξη των συγκεκριμέ-

νων οδών όσο και προς τις περιβαλ-

λοντικές επιπτώσεις τις οποίες προ-

καλούν», και… καθάρισε. 

«Και σ’ όποιον αρέσει στο κάτω –

κάτω,» όπως χαρακτηριστικά είπε ο

πρόεδρος της Ν.Ε. Χαρ. Δαμάσκος.
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αλλά, αδιαφορώντας για εμάς!
Η προθεσμία απάντησης λήγει

στις 27 Μαρτίου, δηλαδή χθες.

Ομως,  δεν τους δέχθηκε εδώ και

ένα μήνα, Νομάρχη και Δημάρ-

χους, ο Υπουργός για το θέμα,

θα τους περιμένει να ξανασυνε-

δριάσουν, όταν τους έχει ορίσει

καταληκτική ημερομηνία και

όταν έχει εξαγγελθεί ότι το Μάιο

θα γίνει η δημοπράτηση του έρ-

γου; Περιμένετε να κάνει διορ-

θώσεις!  

Μήπως είχε δίκηο η Χριστιάνα

Φράγκου που “έσκιζε τα ιμάτιά

της” και μιλούσε για διγλωσσία;

Κατέθεσε δε πρόταση να απορρι-

φθεί με τους συγκεκριμένους λό-

γους και τις συγκεκριμένες πα-

ρατηρήσεις, όπως και όλη η μει-

οψηφία. Πρόταση όμως που κα-

ταψηφίστηκε, αφού δεν την υπο-

στήριξε η πλειοψηφούσα παρά-

ταξη, και πέρασε μόνο με 2 ψή-

φους η πρόταση της αναβολής.

Ολες οι παρατάξεις της μειοψη-

φίας απόρριψαν την πρόταση

της αναβολής.

Μη τήρηση 

θεσμοθετημένων 

κανόνων από 

την πολιτεία

Ο Δήμαρχος Σπάτων Αθ. Τούντας,

εμφανώς αγχωμένος με την εξέλιξη

της συνεδρίασης και την τύχη της

πόλης των Σπάτων, προσπάθησε να

καταθέσει τον προβληματισμό τους.

«Στόχος είναι η μεταφορά της Αθή-

νας στα Μεσόγεια».

Το βασικότερο σημείο είναι η μη τή-

ρηση θεσμοθετημένων κανόνων της

πολιτείας. Δεν τηρούν τις ΖΟΕ του

1993, που κάποιοι κάτοικοι έκαναν

επενδύσεις πάνω σ’ αυτό το σχέδιο

που σήμερα ανατρέπεται.

“Κοινό” για τον

Υπουργό οι Δήμαρχοι!

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θ. Αθανασό-

πουλος, απογοητευμένος από το

κράτος – εργοδότη, που παρουσιάζει

το φαινόμενο να «αναθέτει μελέτες

χωρίς να ξέρουν πού τις τοποθε-

τούν!». Επεσήμανε ότι ζήτησε ρα-

ντεβού μαζί με άλλους 3 Δημάρχους

της περιοχής από τον Υπουργό,

όπου πήραν την απάντηση από τη

γραμματέα ότι: «ο Υπουργός δεν δέ-
χεται κοινό».

2 εκατομμύρια επιβάτες περνούν σή-

μερα από τη Ραφήνα, επεσήμανε ο

Αντιδήμαρχος Πιστικίδης. Ανοίγο-
ντας η Υμηττού θα έρθουν πολλα-
πλάσιοι. Με ποια πρόβλεψη!

«Ως αντισταθμιστικό μέτρο για την

υλοποίηση του έργου της Αγ. Μαρί-

νας απαιτείται η πλήρης αποκατά-

σταση του λατομείου Ζωίτσα», γρά-

φει η μελέτη. Αλήθεια γιατί ένα τόσο

σπουδαίο και καλό έργο για μας,

απαιτεί αντισταθμιστικά, αναρωτή-

θηκε ο πρόεδρος της Αγ. Μαρίνας

Θεόδωρος Αγγούρης.

Για 22 οχήματα/ώρα

καταστρέφουν Ολη

την Αγία Μαρίνα!

Οι μελετητές σημειώνουν ότι το

2020 η ωριαία διέλευση οχημάτων

από την Αγία Μαρίνα στον ημικόμβο

του Λατομείου θα είναι 19 ελαφρά

οχήματα και 3 βαρέα. (πίνακας

7.11.1).

Και αναρωτιέται ο αναγνώστης: είναι

δυνατόν να επιφέρουν τέτοια κατα-

στροφή στην περιοχή για 22 οχήμα-

τα; Πώς είναι δυνατόν να πείσουν!

Όταν με το δρόμο αυτό επέρχεται

ολική καταστροφή στην παραλία της

Αγίας Μαρίνας (Λουμπάρδας) και

της περιοχής γενικότερα, αφού ο

οδικός άξονας θα καταλήγει σε έναν

τεράστιο «πολυόροφο» κόμβο της

Λουμπάρδας. Τα δε απόνερα από

τους οδικούς άξονες (με βαρέα μέ-

ταλλα και άλλες  ρυπογόνες ουσίες)

θα καταλήγουν στον πλησιέστερο

χείμαρρο (δηλαδή τον απόλυτης

προστασίας Ξερέα!) και από εκεί,

απορροή στη θάλασσα, (δηλαδή στη

Λουμπάρδα).

Και ων ουκ έστι τέλος, με όλα τα αρ-

νητικά που ακούστηκαν για τους οδι-

κούς άξονες, ιδιαίτερα για τις περιο-

χές Αγία Μαρίνα, Κίτσι, Σπάτα και

Καισαριανή.

Κατά τ’ άλλα γίνονται για μας, αλλά

χωρίς εμάς.

Αννα Μπουζιάνη

Υ.Γ.: Την ώρα που κλείναμε και

την τελευταία σελίδα της εφη-

μερίδας μας, ήρθε δελτίο τύπου

από τη Νομαρχία, που επιβεβαί-

ωσε τους φόβους μας.

Το Υπουργείο με αστραπιαία

ενεργητικότητα, απάντησε κιό-

λας στη Νομαρχία, αυτό που

φοβόμαστε.  

Μας αγνοεί και προχωράει!!

Διαβάστε τη μαύρη στήλη!

Εκείνο που απομένει· όλοι να πά-

ρουμε την τύχη μας στα χέρια

μας, με κινητοποιήσεις από τους

κατοίκους, το Δήμο, τη Νομαρχία

να ξαναδούν όλο αυτό το τερα-

τούργημα που επιχειρείται και

προωθείται κατά πως φαίνεται με

ταχείς ρυθμούς.

Διαδικασία 

Εκποίησης των

«Αλυκών 

Αναβύσσου»

Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συ-

νεργασία Αν. Αττικής ζητά να

συζητηθεί στην ημερήσια διάτα-

ξη του προσεχούς Νομαρχιακού

Συμβουλίου, το θέμα του διαγω-

νισμού που έχουν προκηρύξει τα

Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα

Α.Ε. με αντικείμενο την παραχώ-

ρηση σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέ-

ροντα 1200 στρεμμάτων στην

περιοχή του κτήματος «Αλυκών

Αναβύσσου». Ήδη, σύλλογοι και

φορείς της ευρύτερης περιοχής

συντονίζονται με σκοπό να ανα-

τραπούν τα σχέδια μετατροπής

ενός ακόμα ελεύθερου χώρου

σε πεδίο κερδοφορίας για τα με-

γάλα ξενοδοχειακά και εμπορικά

συμφέροντα που έχουν ήδη κα-

τακλύσει τη δημόσια γη της Αν.

Αττικής. 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις στην υπο-

βληθείσα ΜΠΕ και την επιστρέφει προκειμένου να επανυποβληθεί

ώστε να συμπεριλαμβάνει:

• την πλήρη κυκλοφοριακή μελέτη, που θα περιλαμβάνει τους λεπτομερείς μελ-

λοντικούς κυκλοφοριακούς φόρτους, ούτως ώστε να εκτιμηθούν οι  συνεπακό-

λουθες επιπτώσεις στη ρύπανση, στο θόρυβο κλπ.

• τα απαραίτητα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που πρέπει να ενσωματω-

θούν στο υπό μελέτη έργο και να εκτελεσθούν ταυτόχρονα με αυτό.

• την πλήρη μελέτη φυτοτεχνικών εργασιών και αποκατάστασης του τοπίου.

• τους απαραίτητους τοπικούς οδικούς άξονες που θα ενσωματωθούν στο υπό με-

λέτη έργο προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία στην περιοχή.

• την ενδελεχή μελέτη των προταθεισών εναλλακτικών λύσεων για συγκεκριμέ-

να έργα (χάραξη Έτους, κόμβος Ζωΐτσα, κατάργηση Α/K Πικερμίου κλπ).

• το λεπτομερές σχέδιο απόθεσης των υλικών εκσκαφής δεδομένου ότι οι προ-

τεινόμενες λύσεις είτε δεν επαρκούν είτε δεν είναι τεκμηριωμένες.

• την τήρηση των προβλεπόμενων ΖΟΕ Μεσογείων για τη χάραξη των οδ.αξ.

• την ταύτιση χάραξης οδ. αξόν. με τις προτεινόμενες γραμμές του προαστιακού.

• την άμεση κατασκευή του τμήματος από Α/Κ Σπάτων έως τη Λεωφόρο Σπάτων–

Λούτσας με ταυτόχρονη στάση του προαστιακού στην έξοδο του από το  αερο-

δρόμιο.

• την αναλυτική εξέταση της προταθείσης λύσης προς την Ν.Α. Αττική (μελέτη

Σμιτ) σε αντικατάσταση της εξόδου προς παραλιακή στην Αγία Μαρίνα.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ
Σε απάντηση του δελτίου τύ-

που του ΥΠΕΧΩΔΕ για την

απόφαση του Νομαρχιακού

Συμβουλίου, σχετικά με τις

περιβαλλοντικές επιπτώσεις

των νέων οδικών αξόνων

της Αττικής ανακοινώνονται

τα εξής:

«Οι θέσεις που διατυπώνο-

νται στο χθεσινό δ.τ. του

ΥΠΕΧΩΔΕ επιβεβαιώνουν για

μια ακόμη φορά την άρνηση

των υπεύθυνων να προχωρή-

σουν έστω και σε ένα στοιχει-

ώδη διάλογο με την αυτοδιοί-

κηση προκειμένου να αντιμε-

τωπιστούν συγκεκριμένα

προβλήματα που δημιουργού-

νται εξαιτίας του ότι κάποιοι

επιμένουν να σχεδιάζουν για

μας χωρίς εμάς.

Όσοι προσπαθούν να προω-

θήσουν έργα που ο σχεδια-

σμός τους γίνεται με συστη-

ματική αγνόηση των απόψε-

ων των τοπικών κοινωνιών

καιρός είναι να αντιληφθούν

ότι ο ρόλος της αυτοδιοίκη-

σης δεν είναι του βωβού πα-

ρατηρητή, όπως επιδιώκουν,

αλλά του εκφραστή τεκμη-

ριωμένων προτάσεων που

θα διεκδικηθούν αταλάντευ-

τα μέχρι τέλους»

4 Σύλλογοι της περιοχής Κορωπίου,

Αγίας Μαρίνας, Κιτσίου «Η Ανοι-

ξη», Ποντίων ο «Εύξεινος Πόντος»

και η «Αλθέα» κατέθεσαν υπόμνη-

μα αναλυτικότατο, που πιάνει παρά-

γραφο παράγραφο τη μελέτη και

επισημαίνει παραλείψεις, αστοχίες

και καταστροφικές παρεμβάσεις.

«Επιχειρείται να λυθεί το κυκλοφο-

ριακό πρόβλημα του Δυτικού λεκα-

νοπεδίου και όχι το ανύπαρκτο της

Περιφέρειας Αττικής.

…Είναι προφανές ότι με τον προ-

τεινόμενο σχεδιασμό του συγκεκρι-

μένους τμήματος της οδικής αρτη-

ρίας αυτής, δεν εξυπηρετείται ούτε

κατ’ ελάχιστον η κυκλοφοριακή

ανακούφιση των κατοίκων της πε-

ριοχής.

Επισημαίνουν με τις ίδιες λέξεις

των μελετητών, μεταξύ άλλων ότι:

- Προσφέρουν προσπέλαση στις

παραλίες.

- 8.000.000 κυβικά μέτρα ορυγμά-

των θα οδηγηθούν προς απόθεση

σε αργούντα λατομεία της περιο-

χής (για τη αποκατάστασή τους),

και σημειώνει το Λατομείο Ζωίτσα,

“το οποίο μπορεί να δεχθεί
4.595.570m3)” κατά το μελετητή!

«Τα ορύγματα αυτά (κατά το μελε-

τητή)  λόγω της εξαιρετικής ποιότη-

τάς τους είναι πιθανόν στο μεγαλύ-

τερο μέρος τους να χρησιμοποιη-

θούν για ανάγκες άλλων έργων,

μελλοντικά!!

- Θα διακινηθούν 800.000 κινήσεις

φορτηγών, οι διαδρομές των οποί-

ων κατά το μελετητή θα είναι: 

1. Λ. Μαραθώνος, Αττική οδός, Λ.

Βάρης-Κορωπίου, Αγ. Μαρίνας 

2. Λ. Βουλιαγμένης ή Λεωφ. Ποσει-

δώνος – Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου –

Αγ. Μαρίνας Κορωπίου.

- Οι περιοχές που γειτνιάζουν με

κεντρικούς ή και ημικεντρικούς οδι-

κούς άξονες παρουσιάζουν υψηλές

στάθμες θορύβου. Οι πιο υψηλές

στάθμες έχουν καταγραφεί στην

Αγία Μαρίνα,  (αποτελέσματα ηχο-

μετρήσων κατά τους μελετητές).

Περνάει 200 μέτρα από το νέο σχο-

λείο ο κόμβος, διχοτομώντας το Κί-

τσι και αποκλείοντας στα παιδιά του

Κιτσίου την πρόσβασή τους σ’ αυτό.

Σε μήκος 350 μέτρα από τον κόμβο

Κιτσίου, σχεδιάστηκαν επιχώσεις

που φτάνουν τα 3-4 μέτρα και στη

συνέχεια από την έξοδο των ση-

ράγγων μέχρι τον κόμβο του Λατο-

μείου (για 500 μ.) επιχώσεις ύψους

7 μ.. Δηλαδή για 1,5- 2 χλμ. συμπε-

ριλαμβανομένου και του ενδιάμε-

σου λόφου, θα υπάρχει ένα «φράγ-

μα», που τα δύο τμήματα του Κιτσί-

ου θα βρίσκονται στον πάτο μιας

…τεχνητής λίμνης. 

Δίνει όμως αντισταθμιστικά οφέλη

(κατά τους μελετητές)· την αποκα-

τάσταση του λατομείου Ζωίτσα!

Με Υπόμνημα 4 Σύλλογοι του 

Κορωπίου καταγγέλουν
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Την περίοδο την προ και μετά την έναρξη της επανάστα-

σης του ’21, ξεχωριστές κοινωνικές ομάδες  που είχαν

κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την αγάπη  στα όπλα, εύ-

ρισκαν τη φυσική τους κατοικία στα βουνά. Εκεί κυκλοφο-

ρούν ελεύθεροι και παράνομοι. Απέναντι στην εξουσία του

Τούρκου κατακτητή, αλλά και του ντόπιου εγκατεστημέ-

νου πληθυσμού· ενίοτε όμως με κάποια εξαίρεση  όσον

αφορά τις χαμηλές οικονομικά τάξεις. Οι απόκρημνες πλα-

γιές της Πίνδου και η ορεινή Μάνη ήταν τα κρησφύγετά

τους. Αυτοί οι ελεύθεροι οπλοφορούντες  κατά κανόνα

ήταν οργανωμένοι σε ξεχωριστές ιδιότυπες ομάδες  και

σχηματισμούς: Τους Κλέφτες, τους Αρματωλούς και τους

Κάπους. Επικεφαλείς των ομάδων ήταν οι Καπετάνιοι ή οι

Οπλαρχηγοί και κάτω απ’ αυτούς  τα παλικάρια. 

Οι Κλέφτες ήταν καταδιωκόμενοι  από το νόμο, φυγόδικοι.

Οπλοφορούσαν παράνομα, σχημάτιζαν συμμορίες και ζού-

σαν από προϊόντα  της λεηλασίας.  Έκλεβαν, βασάνιζαν,

λήστευαν, δολοφονούσαν  Τούρκους και Έλληνες, κατά

κανόνα και γενικά πλούσιους. Για το λόγο αυτό είχαν απο-

σπάσει τη συμπάθεια και την υποστήριξη των χωρικών που

βρίσκονταν σε συνεχή καταπίεση από τους τσιφλικάδες.

Μετά από τις ληστρικές πράξεις, ξαναγύριζαν στα βουνά.  

Οι Αρματωλοί,  ξεχώριζαν γιατί οπλοφορούσαν νόμιμα. Οι

Τούρκοι  τους χρησιμοποιούσαν για την τήρηση της τάξης,

προστασία των συγκοινωνιών καιί έλεγχο των δερβενιών

δηλαδή στενών διόδων.   Ήταν μια επινόηση  της εξουσίας

για να έχει το πάνω χέρι  στην περιστολή ή καταστολή της

ληστείας, αλλά και την στρατολόγηση των ληστών στην

αμφιλεγόμενη νομιμότητα των αρματωλών.

Ακόμη ήταν μια παραχώρηση στους ορεινούς πληθυσμούς

να διατηρούν δικά τους μέσα προστασίας.

Οι Αρματωλοί  στην πραγματικότητα,  ίσως δρούσαν σαν

προστάτες των γαιοκτημόνων των κάμπων και όχι μόνο.

Τα επαγγελματικά όρια Αρματωλών και Κλεφτών δεν ήταν

σαφώς καθορισμένα και η μετάπτωση από την παροχή

υπηρεσιών στην κατάσταση της ληστρικής αρπαγής ήταν

το σύνηθες. Οι Αρματωλοί δεν μαζεύονταν σε συμμορίες

αλλά ήταν οργανωμένοι  σε ομάδες πληθυσμού και κάτω

από έναν αρχηγό. Το Αρματολίκι ή Καπετανάτο, ήταν σύ-

μπλεγμα χωριών ή κεφαλοχωριών ελεύθερων και απαλ-

λαγμένων από την παρουσία του Τούρκου. Ο αρχηγός λε-

γόταν Μπουλούκ-Πασάς ή Ότζάκ. και ήταν ο υπεύθυνος

διοικητής και προστάτης, του ή των χωριών.  Ήταν αιρετός

από τους κατοίκους και μάζευε του φόρους  με το δικό του

κέρδος.  Καπετανάτα βρίσκομε στο Σούλι  και Καπετανίες

στα χωριά της Μάνης. Στο Σούλι, πάνω από τον Αχέροντα,

βρίσκομε τις ίδιες φάρες, δηλαδή οικογένειες να οπλοφο-

ρούν, να διοικούν και μάλιστα απολυταρχικά.

Από αυτές τις φάρες βγαίνουν οι Μποτσαραίοι και Τζαβε-

λαίοι, που αργότερα πολιτεύονται στη δυτική Ρούμελη· ο

πρώτος  στο αγγλικό και ο δεύτερος στο ρωσικό κόμμα.

Κόμματα που δεν άργησαν να οδηγήσουν και σε διχασμό.

Στη Μάνη τα πράγματα καταγράφονται  διαφορετικά. Πα-

ρατηρείται μια κοινωνική ταξική διάκριση  ανάμεσα στους

Οπλαρχηγούς- Μπουλουκτσήδες, που ήταν στεριωμένοι

στους γνωστούς μανιάτικους πέτρινους Πύργους και

στους Φαμέγιους· δηλαδή υπηρέτες που κατοικούσαν

ολόγυρα σε καλύβες. Ένα σκηνικό που τόνιζε  το κοινωνι-

κό ρήγμα, μια οικονομική ανισότητα που βάθαινε από γε-

νιά σε γενιά. Όλοι όμως, Μπουλουκτσήδες και Φαμέγιοι,

οπλοφορούσαν. Οικογένειες μεγάλες μπουλουκτσήδων

ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι στη δυτική Μάνη και οι Τζανετά-

κηδες στην ανατολική.  Και οι δυό διεκδικούσαν την γενι-

κή αρχηγία, δηλαδή  το Μπεηλίκι  της όλης Μάνης. Ηγετι-

κή μορφή της

Μάνης ο μπέης

Πέτρος Μαυρο-

μιχάλης ή Πε-

τρόμπεης, που

ευφυώς δια του

αδελφού του,

είχε συγγενέψει

με τον άρχοντα

προεστό της Κα-

λαμάτας Πανα-

γιώτη Μπενάκη. 

Υπήρχαν και μι-

κρότερης δύνα-

μης  οπλαρχη-

γοί, στη Μάνη

και στη Ρούμε-

λη, και ιδιαίτερα

στην περιοχή

των Αγράφων που έφερναν την ισορροπία στις  διενέξεις

και διαμάχες εξουσίας των μεγάλων μπουλουκτσήδων. Γι’

αυτό και αποτελούσαν και προκαλούσαν, το ιδιαίτερο εν-

διαφέρον προσέλκυσης και προσεταιρισμού. Αναφέρω

ηρωικές μορφές του αγώνα,- αλλά εξ ανάγκης χώρου εν

συνόψει.- Στην άγρια δυτική Ακαρνανία: τους Γριβαίους

(Φλώρο, Σταύρο, Θεόδωρο και τον Γαρδικιώτη), τον Αν-

δρέα Ίσκο,  τους Στράτους (Νικόλαο και Ιωάννη). Στην Αι-

τωλία οι: Γεώργιος Βαρνακιώτης και ο Στάικος Σταικόπου-

λος. Στην Φθιώτιδα ο Παπακώστας και ο Μήτσος  Κοντο-

γιάννης. Οι ομάδες αυτές, πολλές φορές, για να μεγαλώ-

σουν την εξουσία τους συνεταιρίζονταν συμπτύσσοντας

μεγαλύτερες ομάδες. Έτσι γινόταν πιο πλεονεκτική η δυ-

νατότητα μιας - κάτω από το τραπέζι - ύποπτης συμφωνίας

με Τούρκους,  Αλβανούς, ή και Έλληνες. Στην ανατολική

Ρούμελη οι Έλληνες προεστοί ήταν ιδιαίτερα ισχυροί και

οι Τούρκοι προύχοντες πολλοί. Γι΄ αυτό και οι οπλαρχηγοί

εδώ, δεν μπορούσαν εύκολα να αναπτύξουν  επαναστατι-

κές πρωτοβουλίες.  Να αναφέρω όμως τους  Κριεζώτη

(Ευβοια), Μαυροβουνιώτη (Αν. Ρούμελη)  Γιάννη Μαμούρη

(Φωκίδα), Γιάννη Γκούρα, Γιάννη Μακρυγιάννη.

Οι Κάποι ήταν οπλαρχηγοί που  ανήκαν στην προσωπική

φρουρά των προεστών. Είχαν περιορισμένη εξουσία και

μοναδικό αφεντικό τον προεστό. Οι περισσότεροι Πελο-

ποννήσιοι οπλαρχηγοί και ηγέτες της επανάστασης ήταν

Κάποι και όχι Αρματωλοί. Κι εδώ, οι προεστοί ποτέ δεν

μπόρεσαν να συμβιβαστούν ότι οι πρώην Κάποι τους, τους

αμφισβητούσαν για να πάρουν τα πρωτεία στον αγώνα

του έθνους. Γι’ αυτό και η μεταξύ τους συνεχής διαμάχη.

Σαν Κάποι αναφέρονται, από την Καρύταινα ο Κολοκο-

τρώνης, ο Δημήτρης Κολιόπουλος ή Πλαπούτας, ο Νική-

τας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς και ο Βασίλειος Πετι-

μεζάς από τα Καλάβρυτα.  Ολοι Κάποι των Δεληγιάννη-

δων, εκτός από τον Πετιμεζά που ήταν Κάπος των Ζαΐμη-

δων.  Αργότερα, σκέπασαν το ξεκίνημά τους και ονομά-

στηκαν όλοι Αρματωλοί (Πετρόπουλος). Το 1806 άρχισε

μεγάλος διωγμός όλων όσων έφεραν όπλα  σε μια προ-

σπάθεια καταστολής της ληστείας. Τότε πολλοί οπλαρχη-

γοί, για να μην παραδώσουν τα όπλα κατέφυγαν στα

Επτάνησα. Εκεί κατατάχτηκαν σε ειδικά ελαφρά  τάγματα

του αγγλικού στρατού, όπου έλαβαν  στρατιωτική εκπαί-

δευση, αλλά και διέπρεψαν. Διοικητής τους ήταν  ο

Richard Church, μεγάλος φιλλέληνας που αγωνίστηκε αρ-

γότερα, μαζί με τους  Έλληνες, και εγκαταστάθηκε  τελι-

κά μόνιμα στην Ελλάδα. 

Στα Επτάνησα  ήρθαν σε επαφή με άλλους Σουλιώτες και

Ρουμελιώτες. Αντάλλαξαν  τους πόθους τους για την ανά-

σταση του Έθνους και θέριεψαν τον αγώνα κατά του κα-

τακτητή. Κλέφτες, Αρματωλοί και Κάποι σ' έναν κοινό

αγώνα απέναντι σ’ έναν κοινό εχθρό· τον Τούρκο κατα-

κτητή. Η ιστορία πρέπει να λέγεται και να γράφεται, γιατι

οι λαοί χωρις μνήμη δεν έχουν παρελθόν· είναι χύμα. Εί-

ναι συγκοινωνούντα δοχεία, που γεμίζουν την ιστορική

τους πορεία “ηκεί και ως έτυχεν”.  

Κάποιες στιγμές, καλόν είναι να  θυμόμαστε ότι τη λευτε-

ριά δεν χαρίζεται. Λευτεριά χωρίς αίμα δεν υπάρχει. Και

ακόμα, η Γαλανόλευκη σημαία - σύμβολο ζωής - ματώνε-

ται μόνο με αίμα λευτεριάς και  κουρελιάζεται μόνο σε τί-

μιους αγώνες. Εκτός αν όλοι οι αγώνες βαφτιστήκανε  τί-

μιοι και η γενιά η δική μου δεν το πληροφορήθηκε ακόμα.           

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––––
1. John Petropoulos: Πολιτική και Συγκρότηση του Κράτους στο ελληνικό

βασίλειο, Μ.Ι.Ε.Τ. 1985.

2. Ιστορία του νέου ελληνισμού “Ελληνικά Γράμματα”.

Οι Οπλαρχηγοί του ΄21
Μια αναφορά χωρίς πάθος

Η εθνεγερσία μας, του 1821
Η εθνεγερσία μας του 1821 είναι ανεξάντλητο θησαυροφυλάκιο ιδεών και θεμάτων

σαν γεγονός μεγάλης σημασίας, όχι μόνον για την Ελληνική, αλλά και για την παγκό-

σμια ιστορία.

Δεν απελευθέρωσε μόνο τους ιερούς χώρους, των Αθηνών, της Σπάρτης, των Θηβών,

της Δήλου, των Δελφών, της Ολυμπιας, και τόσων άλλων ιερών χώρων.

Εξαπέλυσε συγκλονιστικό σύνθημα ελευθερίας σε όλους τους Βαλκανικούς λαούς.

Απελευθέρωσε συγχρόνως, από σκοτεινά καταθλιπτικά νέφη τον ορίζοντα όλου του

πολιτισμένου κόσμου. Αλλαξε το πνεύμα και ανέτρεψε την τάξη του ισχύοντος τότε

αποτελματωμένου Ευρωπαϊκού καθεστώτος.

Εσπασε τις βαρετές αλύσιδες της κραταιάς Ιεράς Συμμαχίας. Αναζωπύρωσε τις κατα-

πιεσμένες φλόγες των Φιλελευθέρων ιδεών σε όλη τη Δύση. Υποδαυλίζοντας τον φι-

λελληνισμό, αποκατέστησε στο πραγματικό τους δυναμικό όλες τςι γόνιμες αξίες του

Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού.

Ανασταίνοντας την ανεξαρτησία του μικρού πυρήνα του Ελληνικού Εθνους, ανάστη-

σε στο αρχικό του ηθικό μέγεθος κάθε τι το Ελληνικό.

Επαναφέροντας στην ενέργεια την αξιοποίηση του ενδόξου μας παρελθόντος θεμε-

λίωνε εκ νέου το εθνικό μας μέλλον, την Ελληνική συνέχεια, που δια μέσου των αιώ-

νων πολλά πρόσφερε πάντοτε στην ανθρωπότητα και λίγα πήρε πάνοτε από τους

ισχυρούς της.

Ευρύτατο, απέραντο ιστορικό έδαφος διακατέχει το 1821. Και όπως είναι κατάμεστο

από ένδοξα μνημεία, Ηρωισμού και Ανδραγαθίας, κατάμεστο από ιερούς βωμούς μαρ-

τυρίας και θυσίας, κατακλύζεται παντού από αστείρευτες πηγές εμπνεύσεως, εξάρ-

σεως, παραδειγματισμού, φρονηματισμού.

Οσοι αιώνες, όσες χιλιετηρίδες κι αν περάσουν, ο στοχαστής μέσα στην οκταετία του

έπους εκείνου, θα βρίσκει απειράριθμα θέματα για να τροφοδοτεί αένεα τον λόγον.

Οσον κι αν υποτιμηθούν, ίσως, μέσα στον ορμητικό ρου της εποχής μας άλλες αξίες

του νεώτερου ιστορικού μας βίου, η αξία του 1821, μέσα στην εθνική μας συνείδηση

δεν θα μειωθεί ποτέ και με αυτήν, εγκόλπιο και φυλακτό του, το γένος θα διαιωνίζει

τη διάρκειά του.

Λεωνίδας Κατερίνης

Ανώτ. Αξιωματικός ε.α.

Οικονομολόγος στατιστικός
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(Αφιερωμένο στην επέτειο ενάρξεως

του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώ-

να, 1η Απριλίου 1955 και σ’ εκείνους τους

Έλληνες της Κύπρου μας που έχυσαν το

αίμα τους για Ένωση με την Μητέρα Ελ-

λάδα κι όχι για ν’ ακούνε σήμερα οι από-

γονοί τους από «υπεύθυνα» χείλη πως

δεν είναι Έλληνες...αλλά Κύπριοι).

Όταν κατέχω ένα προϊόν, που η τιμή του

πέφτει μέρα με τη μέρα και το κόστος

συντήρησής του ανεβαίνει, τότε έχω κά-

θε λόγο να κλείσω συμφωνία με τον

υποψήφιο αγοραστή, όσο το δυνατόν

γρηγορότερα. Το κέρδος μου θα είναι η

μικρότερη δυνατή ζημία μου.

Αντιθέτως, όταν κατέχω ένα προϊόν που

η τιμή του διαρκώς ανεβαίνει και κάποιοι

προσπαθούν, σώνει και καλά, να με πεί-

σουν να το πουλήσω κοψοχρονιά, ε τότε

θα πρέπει να είμαι πολύ αφελής για να

την πατήσω. Ή να είμαι κάτι άλλο, χειρό-

τερο.

Τέλος σεμιναρίου βασικών αρχών παζα-

ρέματος. Και τώρα ακολουθούν ερωτή-

σεις κρίσεως.

Ποιός έχει το πιο χοντρό πρόβλημα, όσο

συνεχίζεται η κατοχή του 38% της Κύ-

πρου από την Τουρκία; Η Κύπρος, που

είναι χώρα-μέλος της Ε.Ε., οικονομικά

ισχυρή και με δικαίωμα αρνησικυρίας σε

οποιαδήποτε φάση της ενταξιακής πο-

ρείας της Τουρκίας προς την Ένωση; Ή

μήπως η Τουρκία που επιβαρύνεται οικο-

νομικά και πολιτικά με μιά τεράστια ετή-

σια δαπάνη για τη διατήρηση στρατού

κατοχής επί εδάφους της Ε.Ε.;

Πώς μπορείς να ελπίζεις σε μιά παρα-

γωγική διαπραγμάτευση, όταν ακυρώ-

νεις ο ίδιος εκ των προτέρων την από

θέσεως ισχύος διαπραγματευτική σου

δυνατότητα; Διότι, επί του προκειμένου,

ασφαλής θέση διαπραγματευτικής

ισχύος δεν είναι ο στρατός κατοχής του

αντιπάλου, ούτε η βρετανο-αμερικανική

υποστήριξη σε αυτόν. Ασφαλής θέση

διαπραγματευτικής ισχύος είναι η ιδιότη-

τα του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, του τελούντος υπό μερική κα-

τοχή από κράτος-μη μέλος που επιθυμεί

να ενταχθεί στην Ένωση. Τα νοτιοανατο-

λικά σύνορα της Ε.Ε. είναι η Κερύνεια

και η Αμμόχωστος. Ή μήπως όχι;

Τίνος είδους διακοινοτική διαπραγμά-

τευση μπορεί να τελεσφορήσει, όταν η

μία κοινότητα-θεωρητικά-δίνει λόγο μό-

νο στους πολίτες της και η άλλη ζητά

την άδεια του επικυρίαρχου, ακόμα και

για να πάει στην τουαλέτα;

Πώς θα εξασφαλίσεις την απαραίτητη

κάλυψη της εθνικής ομοψυχίας στην

όποια διαπραγματευτική σου προσπά-

θεια, όταν αποφεύγεις όπως ο διάολος

το λιβάνι τον όρο «έθνος» και τα παρά-

γωγά του και αυτοϋποβαθμίζεσαι με δη-

λώσεις σου σε «κοινότητα» και «πλευ-

ρά»; Όταν δυναμιτίζεις ο ίδιος την εθνι-

κή ομοψυχία, αγνοώντας κατεκτημένη

πείρα δεκαετιών, ταπεινώνοντας το φρό-

νημα της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελ-

ληνοκυπρίων, που εκφράστηκε με το δη-

μοψήφισμα στο σχέδιο Ανάν και τελικά

καλλιεργώντας ηττοπάθεια στους συ-

μπατριώτες σου, αφού βαφτίζεις «ρεαλι-

σμό» την νομιμοποίηση των ωμών εκβια-

σμών και των ιταμών τετελεσμένων;

Πόσο φαρισαϊκό είναι για κάποιους να

διϋλίζουν τον κώνωπα του 1964-67,

όταν έχουν καταπιεί την κάμηλο του

1974 και αναζητούν εναγωνίως ένα

όποιο χωνευτικό τύπου Ανάν;

Ποιός θα εξηγήσει στους δικαιολογημέ-

να πικραμένους πρόσφυγες των κατε-

χομένων, ότι είναι υπέρογκο το αντίτιμο

της δειγματοληπτικής-και σε χρόνο

άγνωστο-επαναποκτήσεως κάποιων πε-

ριουσιών τους, όταν προϋποτίθεται η ου-

σιαστική κατάλυση της Κυπριακής Δημο-

κρατίας και η μετατροπή της σε προτε-

κτοράτο περιορισμένης κυριαρχίας;

Πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίσεις

ανατολίτη παζαριτζή, προσφέροντάς

του ως βάση εκκινήσεως διαπραγματεύ-

σεων, αυτό που ουσιαστικά θα τον ικανο-

ποιούσε ως τελικό αποτέλεσμα;

Σε τι, αλήθεια, σε εξυπηρετεί να καμώ-

νεσαι ότι ξεχνάς την καταξιωμένη από

αρχής ανθρωπίνου γένους αλήθεια, πως

το γεράκι όταν έρχεται η ώρα του φαγη-

τού, δεν επιθυμεί τίποτε περισσότερο

από ένα καλοθρεμμένο και ειρηνικό πε-

ριστέρι;

Πως, άραγε, να αντιμετωπίσεις τις όποι-

ες πιέσεις, όταν προσέρχεσαι να δια-

πραγματευθείς φέρων στα επίμαχα ση-

μεία το ευδιάκριτο αυτοκόλλητο ΠΙΕΣΤΕ

ΕΔΩ; (εάν σας θύμισα ότι το ίδιο αυτο-

κόλλητο φέρουν και κάποια χορευταρού-

δικα αρκουδάκια με μπαταρίες, δεν το

‘κανα επίτηδες).

Σε ποιό πεδίο δοκιμής δοκιμάστηκε και

δεν άντεξε η σφυρηλατημένη στο αμόνι

5.000 ετών, κυπριακή λαϊκή σοφία...

Το ‘νιν αντάν να τρώει την γην,
τρώει την γην χαρκιέται,
μα τσείνον είν’ που τρώεται
τσαι τσείνον καταλυέται
...που δείχνεις να περιφρονείς, έχοντας

απέναντί σου στο τραπέζι των διαπραγ-

ματεύσεων...το υνί;

10 ερωτήματα σε απλά ελληνικά

Η γη τρώεται ή το υνί;

Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Πιστεύοντας πως το δημόσιο σχολείο

μπορεί, στο πλαίσιο της διδασκαλίας

ξένων γλωσσών, να εφοδιάσει τους

μαθητές και με τυπικά προσόντα, πέ-

ραν των ουσιαστικών, ξεκινήσαμε ένα

«φιλόδοξο» πρόγραμμα. Στόχος του

προγράμματος αυτού είναι η πιστοποί-

ηση των γνώσεων των μαθητών μας

στη γερμανική γλώσσα, μέσα στις δυ-

νατότητες που μας παρέχει το σχολι-

κό  ωρολόγιο πρόγραμμα.

Με κίνητρο την αγάπη μας και την πε-

ποίθηση ότι οι μαθητές μπορούν να θέ-

σουν και να επιδιώξουν σημαντικούς

στόχους, ξεκινήσαμε την προετοιμα-

σία τους για την απόκτηση του Κρατικού

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στα Γερ-

μανικά. Σ’αυτό μας ενίσχυσε η σκέψη ότι,

εφόσον το εκπαιδευτικό μας σύστημα δίνει

τη δυνατότητα στους μαθητές να διδα-

χτούν ξένες γλώσσες, εμείς, οι δάσκαλοί

τους, μπορούμε να κάνουμε την εκμάθησή

τους ποιοτική και ικανοποιητική, στο βαθμό

που να της αντιστοιχεί επάξια ένα τυπικό

αντίκρισμα, όντως σημαντικό για κάθε Ελ-

ληνόπουλο, πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης.

Η πρωτοβουλία μας βρήκε θετική ανταπό-

κριση από τους μαθητές μας, οι οποίοι συ-

χνά αδιαφορούν για την ξένη γλώσσα κα-

τά τη σχολική πράξη, λόγω έλλειψης ξεκά-

θαρων βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθε-

σμων στόχων. Θεωρούμε ότι αυτό το κενό

μπορεί να πληρωθεί με πρωτοβουλίες που

αγκαλιάζονται από όλους, όσοι περιλαμβά-

νονται σ’αυτή τη διαδικασία.

Με ενθουσιασμό πολλοί μαθητές δήλωσαν

συμμετοχή στις εξετάσεις του προσεχούς

Μαΐου, πράγμα που αποκτά ιδιαίτερη αξία,

εφόσον το όλο εγχείρημα είναι προαιρετι-

κό. Οι μαθητές αγόρασαν βιβλία με την ύλη

των εξετάσεων και ήδη άρχισαν να μελε-

τούν εντατικά για την απόκτηση του πιστο-

ποιητικού γλωσσομάθειας, βελτιώνοντας

έτσι αισθητά και τη γενική επίδοσή τους

στη διδασκόμενη ύλη που αντιστοιχεί στην

τάξη τους.

Ασφαλώς, αναγνωρίζουμε

τη στήριξη που έχουμε από

τους γονείς των μαθητών

μας, οι οποίοι είναι πρόθυ-

μοι να ανταποκριθούν στις

ανάγκες που δημιουργήθη-

καν αναφορικά με τα βιβλία

και τα εξέταστρα. Το αμέρι-

στο ενδιαφέρον τους, για

την πρόοδο των παιδιών

τους είναι πασιφανές και εί-

ναι αξιέπαινοι γι’ αυτό.

Πρώτιστο ρόλο σ’αυτή την

προσπάθεια έχει ο διευθυ-

ντής του σχολείου μας 

κ. Χρήστος Θεοχαρόπουλος. Χαιρέτησε με

ενθουσιασμό την πρωτοβουλία μας και μας

ενίσχυσε ηθικά και πρακτικά. Μας εξασφά-

λισε ειδική αίθουσα, που τη διαμόρφωσε

κατάλληλα σε εργαστήριο με τηλεόραση

και DVD αποκλειστικά για τη διδασκαλία

της γερμανικής γλώσσας. Τον ευχαριστού-

με απ’την καρδιά μας γι’αυτό.

Ευχόμαστε στους μαθητές μας καλή πρόο-

δο και επιτυχία στις εξετάσεις που θα διε-

ξαχθούν στις 9 και 10 Μαΐου. Ελπίζουμε η

προσπάθεια να ευοδωθεί και να συνεχιστεί

τις επόμενες σχολικές χρονιές.

Ισμήνη Θεοδώρου

Κων/να Νικολάου

Καινοτομία στα Γερμανικά από το 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου Κίνηση Πολιτών Γέρακα 

Ελεύθεροι χώροι και ΓΠΣ

Η Κίνηση Πολιτών Γέρακα θα παρουσιάσει τη

Δευτέρα 30 Απριλίου στις 9μ.μ. το θέμα “ΔΙΑ-
ΔΡΟΜΕΣ πολιτισμού, τέχνης και δημοτικού
προβληματισμού”, στην κεντρική πλατεία

(Ηρώων Πολυτεχνείου 11 και Θεσσαλονίκης)

στο Γέρακα. 

Συζητούν για τους Ελεύθερους χώρους και

τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό στον Δή-

μο Γέρακα.

Κεντρικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Δρόσος

- Πολιτικός Μηχανικός - Πολεοδόμος

«Γενιά των 700 ευρώ και 

πολυπολιτισμικότητα» 

Την Κυριακή 29 Μαρτίου και ώρα 11 το πρωί, θα

πραγματοποιηθεί  ημερίδα με θέμα «Γενιά των
700 ευρώ και πολυπολιτισμικότητα». Η εκδήλω-

ση θα γίνει στην αίθουσα του δημοτικού συμβου-

λίου του Δήμου Γλυφάδας (Δημαρχείο, Άλσους

15). Την εκδήλωση οργανώνει το περιοδικό

Patria και ο «Πατριωτικός κύκλος».

Ομιλητές θα είναι: 

Αθανάσιος Πλεύρης, βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ. Αθη-

νών, ο Νίκος Λεβετσοβίτης, αντιδήμαρχος Γλυ-

φάδας, ο Κων/νος Ρωμανός, καθηγητής Παν/μί-

ου, ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, εκδότης περιοδι-

κού Patria και ο Ιωάννης Αναστασίου, πρόεδρος

Νοσηλευτών - αποφοίτων ΤΕΙ 
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Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των φυ-

λετικών διακρίσεων το Πνευματικό Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου Μαραθώνα διοργάνωσε μια

πολυπολιτισμική βραδιά με τη συμμετοχή φολ-

κλορικών συγκροτημάτων από την Ελλάδα, τη

Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ινδία, την Κυ-

ριακή 22 Μαρτίου, στις εγκαταστάσεις της αφε-

τηρίας του μαραθωνίου δρόμου. «Μέσα από τον

πολιτισμό μας» είπε χαιρετίζοντας την εκδήλω-

ση ο Δήμαρχος Μαραθώνος  Σπ. Ζαγάρης «εκ-

φράζεται η ιστορική μας συνέχεια ως λαού και

τόπου. Παράλληλα,  ο πολιτισμός είναι ένα μέ-

σο επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης ανάμε-

σα στις τοπικές συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα και

τις παραδόσεις. 

Η ανάπτυξη των πολιτιστικών δεσμών είναι βα-

σική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της κοι-

νωνικής συνοχής, της αλληλοκατανόησης και

της αποδοχής του πολυμορφικού γίγνεσθαι, ως

εφαλτήριο για την ανάδειξη της εθνικής κληρο-

νομιάς». Πρόγραμμα εκδήλωσης:

1. Φολκλορικό συγκρότημα “TRADITII” της Ρου-

μανικής Κοινότητας «Αγ. Στέφανος ο Μέγας».

Τραγούδι: Marianna Cauesteanu. Χορός: 12με-

λές χορευτικό συγκρότημα.

2. Φολκλορικό συγκρότημα ‘Rondina’ (Πατρίδα)

από τη Βουλγαρία, μαέστρος: Αλέξανδρος Κων-

σταντίνοφ.

3. Φολκλορικό συγκρότημα ‘Rajbir and Jioty

Group’ από την Ινδία, της Ελληνο-ινδικής Πολι-

τιστικής Ένωσης (Greek- Indian Cultural and

Welfare Association)

4. Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί, Κ.Α.Π.Η.

Ελευσίνας, επίβλεψη:  Ντίνα Τριλίκη.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Αγγελική Ρέρρα.

Πολυπολιτισμική εκδήλωση 

στο Μαραθώνα

Mεγάλη ανταπόκριση από το κοινό βρήκε η

εκδήλωση για τους Μεσογείτες στην Επανά-

σταση του 1821, που πραγματοποιήθηκε

στην Κερατέα (24/3) με ομιλητές τον  ιατρό

από την Παιανία Κώστα Πρίφτη με το θέμα

«Οι Μεσογείτες στην Επανάσταση του ‘21»

και τον εκπαιδευτικό από την Κερατέα Γιώρ-

γο Αγγελή, που μίλησε με θέμα «Η τοπική

παράδοση για έναν αγωνιστή του ’21 από

την Κερατέα».

Ο Κώστας Πρίφτης παρουσίασε τον τόπο

πριν και κατά την διάρκεια της Επανάστασης,

τις πολλές πηγές του, τα γεγονότα που συ-

νέβησαν στα Μεσόγεια και στην Αθήνα τα

χρόνια της Επανάστασης (1821-1830), τις

μάχες που πήραν μέρος Μεσογείτες και στο

τέλος έβγαλε τα αναγκαία συμπεράσματά

του. Η ομιλία του διανθιζόταν από σπάνια έγ-

γραφα, λιθογραφίες, εικαστικό υλικό όπως οι

πίνακες του Παναγιώτη Ζωγράφου ύστερα

από εξιστόρηση του Μακρυγιάννη κ.α.  

Ο Γιώργος Αγγελής, γλαφυρός και άμεσος,

συγκίνησε το ακροατήριο παρουσιάζοντας

στοιχεία από την τοπική παράδοση και τον

προπάππο του Σωτήρη Αγγελή που μεταξύ

των άλλων βρέθηκε στο πλευρό του Γεώργι-

ου Καραϊσκάκη. Παρουσίασε ένα χάλκινο

αριστείο μαζί με συνοδευτικό δίπλωμα συμ-

μετοχής στον αγώνα για την παλιγγενεσία

που απονεμήθηκε στον Σωτήρη Αγγελή το

1844. Κάποιες φορές χρησιμοποίησε και την

αρβανίτικη διάλεκτο για τις επισημάνσεις

του προπάππου του για τον Γ. Καραϊσκάκη

που μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά και

ενθουσίασαν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους

κατοίκους της Κερατέας.

Η Δημοτική Χορωδία μετά τις ομιλίες, με και-

νούργιες ενδυμασίες υπό την διεύθυνση του

Αναστάσιου Λάζαρου, παρουσίασε ένα επε-

τειακό συγκινησιακό πρόγραμμα. 

Ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού προ-

λόγισε τους ομιλητές και τη Δημοτική Χορω-

δία κι έδωσε - όπως πάντα - το στίγμα με τα

δικά του ιστορικά στοιχεία. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι

όλων των φορέων της πόλης και ο αντιδή-

μαρχος Κορωπίου Σερ. Κόλλιας.

Στο κοινό που γέμισε το Πολιτιστικό Κέντρο

Κερατέας μοιράσθηκε ένα πρόγραμμα με

τους Μεσογείτες αγωνιστές του ’21 από τα

βιβλία του Σουρμελή και Χρ. Ρώμα, κι ακόμα

ένα πρακτικό πληρεξουσίων της επαρχίας

Αθηνών για την Εθνική Συνέλευση (17 Ιανου-

αρίου 1826).

Οι εκλέκτορες από την Κερατέα (όπως ανα-

γράφεται) είναι οι: Ιωάνις Ρόμας, Αναγνόστι

Θανάσις, Αναγνόστι Σίνις. Τα στοιχεία αυτά

ήταν από τη διάλεξη της Κ. Φλεριανού στις

24/3/2008 και προέρχονται από τα Αρχεία

της Ελληνικής Παλλιγενεσίας 1821-1832

(Έκδοση της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα

2001).

Η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών

παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας, τίμη-

σε την Ημέρα της Γυναίκας, με προ-

σφορά χαράς στις γυναίκες  του Ιδρύ-

ματος Μ. Κόκκορη (σύνδρομο Down)

στη Γλυφάδα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύσσωμο το

Δ.Σ. της Παναθηναϊκής με την πρόε-

δρο Μαίρη Δαμηλάκου, αφού προη-

γουμένως είχε οργανώσει την πλού-

σια προσφορά για το Ιδρυμα, οδήγησε

όλους τους τρόφιμους με Λεωφορείο

σε κοσμική ταβέρνα της Βούλας. Εκεί

τους παρέθεσε γεύμα με μουσική και

τραγούδια.

Τους τρόφιμους του Ιδρύματος συνό-

δευσαν το Διοικητικό Συμβούλιό του

για την καλύτερη ασφάλειά τους.

Η χαρά των γυναικών ήταν ζωγραφι-

σμένη στα πρόσωπά τους, νιώθοντας

ζεστασιά και ανθρώπινη αγάπη.

Χάρηκαν, πήραν τα δώρα τους, ευχα-

ρίστησαν την Παναθηναϊκή με χαμό-

γελα ενθουσιασμού και αισθάνθηκαν

την ημέρα της Γυναίκας.

Ειναι μεγάλη ικανοποίηση να δίνεις

και να παίρνεις μαζί σου τη χαρά της

προσφοράς από τους συνανθρώους

σου.

Γι’ αυτό η Παναθηναϊκή όχι μόνο στέ-

κεται δυνατά στη Γυναίκα  - στο Παιδί

- στο Γέροντα, στον αδύναμο γενικά

άνθρωπο, αλλά δημιουργεί μεγάλο

κοινωνικό έργο.

Θ.Σ.

ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Η Παναθηναϊκή Οργάνωση  Γλυφάδας - Βούλας
Τίμησε με έναν ξεχωριστό τρόπο την Ημέρα της Γυναίκας
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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

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. 

Στις 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Πει-

ραματικό Μουσικό σχολείο Παλλήνης η τελε-

τή απονομής βραβείων των σχολείων της

Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής που δια-

κρίθηκαν στους 15ους περιφερειακού μαθητι-

κούς καλλιτεχνικούς αγώνες.

Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο του Μουσικού

Σχολείου Παλλήνης,  με μαθητές, εκπαιδευτι-

κούς και ανθρώπους των γραμμάτων έγιναν

οι απονομές κατά κατηγορία. Ο Δήμαρχος

Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς κήρυξε την

έναρξη της τελετής.

Ο Δ/ντης Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής Από-

στολος Παπακωνσταντίνου εξήρε τη συμβο-

λή της Παιδείας, αφού το θέμα των φετινών

αγώνων ήταν «Η Παιδεία αλλάζει τον κό-

σμο», στην ανάδειξη του πολιτισμού μέσα

από τις τέχνες και επισήμανε ότι δεν πρέπει

να γίνεται αυτοσκοπός η επιβράβευση αλλά

αξία έχει η συμμετοχή των μαθητών μας

στους καλλιτεχνικούς αγώνες».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο υφυπουργός

Οικονομίας και Οικονομικών Αθ. Μπούρας, ο

οποίος χαιρετώντας την εκδήλωση «εξήρε το

νόημα των καλλιτεχνικών αγώνων και της ευ-

γενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών».

Ο βουλευτής τ. Υπουργός Απ. Σταύρου, που

δήλωσε ότι πρέπει να προτρέπουμε τους μα-

θητές μας να «καλλιεργήσουν αυθεντικές

αξίες και να τις προβάλουν μέσα από την

καλλιτεχνική δημιουργία και τη συλλογική

έκφραση».

Ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός, ο οποίος «συ-

νεχάρη τους μαθητές που διακρίθηκαν στους

καλλιτεχνικούς αγώνες και τους εκπαιδευτι-

κούς που συνέβαλαν στη προώθηση του θε-

σμού».    
Παρευρέθηκαν ακόμη ο  αντινομάρχης παιδείας

Πάρης Ευαγγελίου, ο δήμαρχος Αυλώνα Αγγελής

Σύρμας, που δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος, αφού

βραβεύθηκαν δύο σχολεία του δήμου του. 

Επίσης, παρευρέθηκαν στην τελετή οι προϊστάμε-

νοι των Γραφείων της Δ/νσης Αν. Αττικής: του 1ου

Γρ. Χρήστος Παλιοκώστας, του 2ου Γρ. Χαρ. Τσιρι-

γώτης, του 3ου Γρ. Αθηνά Πέτρου, του Γραφείου

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σωκρ. Χριστοδού-

λου και Φυσικής Αγωγής Κυριακή Μαύρου, Διευθυ-

ντές σχολείων, Εκπαιδευτικοί, Εκπρόσωποι της

ομοσπονδίας γονέων, συλλόγων γονέων και κηδε-

μόνων, γονείς, μαθητές.

Τα βραβεία
Ζωγραφική, Γυμνάσια
Έπαινος: Κωνσταντίνος Γκίκας, Γυμνάσιο Κουβα-

ρά, Αγγελική Φιλιππή, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέ-

ρακα, Παναγιώτης Λουκάς, 2ο Γυμνάσιο Νέας Μά-

κρης, Έλενα Ορφανίδη, Πειραματικό Μουσικό Γυ-

μνάσιο Παλλήνης, Ευαγγελία Ντζιαβίδα, 3ο Γυμνά-

σιο Γέρακα

Ειδ. Διάκριση: Αθανασία-Θεοδώρα-Δήμ. Παπαθεο-

δώρου, 1ο Γυμνάσιο Αυλώνα

Γ΄ Βραβείο: Γιάννης Οικονόμου, 1ο Γυμνάσιο Κο-

ρωπίου

Β΄ Βραβείο: Γεωργία Καπράλου, Καλλιτεχνικό Γυ-

μνάσιο Γέρακα

Α΄ Βραβείο: Λένια Πλατανιά, Καλλιτεχνικό Γυμνά-

σιο Γέρακα

Ζωγραφική, Λύκεια!

Έπαινος: Αγάπη Χριστοδουλέλη, 2ο ΓΕΛ Καλυβίων

Ειδική Διάκριση: Θόδ. Κοστιουτσουκ, ΓΕΛ Άνοιξης

Γ΄ Βραβείο: Έρβις Λίπο, ΓΕΛ Λαυρίου

Β΄ Βραβείο: Θεοφάνης Λιάτης, ΓΕΛ Αυλώνα

Α΄ Βραβείο: Βαία Χούχλια, Λυκειακές Τάξεις Καλ-

λιτεχνικό Γέρακα

Θέατρο-Αρχαίο Δράμα:

Ειδική διάκριση: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

«Νεφέλες» Αριστοφάνη

Β΄ Βραβείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

ΑΓΩΓΗ «Όρνιθες» Αριστοφάνη

Θέατρο-Σύγχρονο Δράμα:

Έπαινος: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ «αφιέρω-

μα στην ελληνικό κινηματογράφο»

Ειδική διάκριση: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ «musical

αξημέρωτα» των Ανδρακάκου-Διαγουρτά

Α΄ Βραβείο: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ «η

φάρμα των ζώων»  του Όργουελ

Μουσική-Ελληνικό Τραγούδι- Σύνολα έντεχνου

ελληνικού τραγουδιού

Έπαινος: ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ

Μουσική-Ελληνικό Τραγούδι- Σύνολα ρεμπέτικου

και σμυρναίικου αστικού τραγουδιού

Ειδική διάκριση: 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης  & Μουσι-

κό Γυμνάσιο Παλλήνης.

Μουσική-Ελληνική Παραδοσιακή - Φων. σύνολα

Έπαινος: 1ο Λύκειο Παλλήνης

Α΄ Βραβ: Μουσικό Γυμνάσιο & Λύκειο Παλλήνης

Μουσική-Ευρωπαϊκή μουσική-Μουσικά σύνολα –

Διασκευή από ελληνικό και ξένο κινηματογράφο

Ειδική Διάκριση: 2ο Λύκειο Καλυβίων  

Παραδοσιακός Χορός, Γύμνάσια:

Έπαινος: Πειρ. Μουσικό Γυμνάσιο  Παλλήνης 

Β΄ Βραβείο: 1ο Γυμνάσιο Αχαρνών 

Α΄ Βραβείο: 1ο Γυμνάσιο Αυλώνα

Παραδοσιακός Χορός Λύκεια

Β΄ Βραβείο: 2ο ΓΕΛ Αχαρνών

Α΄ Βραβείο: Λυκειακές τάξεις Καλλ. Γέρακα

Σύγχρονος Χορός-Χορογραφία Λύκεια

Έπαινος: 1ο ΓΕΛ Παλλήνης

Ειδική διάκριση: Λύκειο Σκάλας Ωρωπού

Α΄ Βραβείο: Λύκειο Αυλώνα.

Περιφερειακοί μαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Τους επόμενους μήνες πρόκειται να παραδοθεί στο Δήμο μας το ιστορικό νεοκλα-

σικό κτίριο Δροσόπουλου που αναπαλαιώθηκε για να στεγασθεί το Μουσείο της

πόλης μας (Ιστορικό-Λαογραφικό) και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατέας.

Το Δ.Σ του Πολιτιστικού μας Κέντρου καλεί κάθε δημότη ή κάτοικο της Κερα-
τέας που έχει στη διάθεσή του ιστορικά-λαογραφικά τεκμήρια (παλαιά έγγρα-
φα, ημερολόγια, σημειωματάρια, αρχαιολογικά ευρήματα, παλαιές τοπικές φο-
ρεσιές και χρηστικά αντικείμενα γεωργικά ή άλλα κ.λ.π.) να επικοινωνήσει μα-
ζί μας σε πρώτη φάση για την καταγραφή τους.
Επίσης, το Ιστορικό Λαογραφικό Αρχείο του δήμου μας καλεί τους ηλικιωμέ-
νους δημότες ή τους οικείους τους που θα ήθελαν να καταγραφούν οι μαρτυ-
ρίες τους, οι εντυπώσεις τους για ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, να μας
ενημερώσουν για μαγνητοφώνηση ή κινηματογράφηση.
Τέλος, αναμένουμε από τους πολιτιστικούς φορείς του τόπου μας ολοκληρω-
μένες και συγκεκριμένες προτάσεις για το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της
Κερατέας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 2299042869-6948884820

Ο Δ/ντης Δ/θμιας Εκπ/σης  Απ. Παπακωνσταντί-
νου με την Ανθή Γεωργιάδη, ειδική συνεργάτιδα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη: 26/3/2009

ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αριθ.Πρωτ. 3901

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φειδιππίδου 22Β - Τ.Κ  153 51 - ΠΑΛΛΗΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πλήρωσης δέκα (10 )  θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου  του  Δήμου Παλλήνης, που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης

Έχοντας υπόψη:

Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιή-

σεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995,

2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260 /

2004 , 3320 / 2005 και 3584/2007.

Την αριθ. 31/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης

η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 08/ΔΤΑ/4054/16-3-09 απόφαση Γ. Γραμματέα

Περιφέρειας Αττικής. 

Την παρ. 2 του άρθρου 57 του Ν. 2218/94, την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ.

33/2006 ΠΥΣ, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/03 (προκειμένου για

την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ).

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  ΦΕΚ 1892/τ.Β΄/30-12-05  του Δήμου

Παλλήνης.

Ανακοινώνει 

Την  πλήρωση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10 ) ατόμων για την κάλυψη

εποχικών ή παροδικών αναγκών  των υπηρεσιών καθαριότητας και

ύδρευσης για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοι-

χα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

διάρκεια 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΔΕ 29 1 1 Α. Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων 8 μήνες

οδηγοί (α) τεχνικού αυτοκινήτου

αυτοκινήτου οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων

(ρυμουλκού οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ ή Β’

μετά κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού

ρυμουλκούμενου) Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας

Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριο

τίτλο: Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχα-

νικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών

Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83

(ΦΕΚ 46Α΄) ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή

συναφούς ειδικότητας δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολό-

γου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών Συ-

στημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημά-

των και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού

Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας   εκπαί-

δευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθη-

τείας  του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλ-

λοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β΄. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης  Γ΄ και

Ε΄ κατηγορίας.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλή-
ρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα
της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρό-
σληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτή-
ριο τίτλο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης  ή ΙΕΚ καθώς και ισχύουσα επαγγελματική
άδεια Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία 6
μηνών τουλάχιστον.
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση
των θέσεων από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα
προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορι-
σμού τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυ-
τήριο 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. 580/70 ή απολυτήριο τίτλο
εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτιση του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισό-
τιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματι-
κή άδεια οδήγησης Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας    και αντί-
στοιχη εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον.
3. Σε περίπτωση που δεν καθιστά δυνατή η πλήρωση
των θέσεων από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα
προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορι-
σμού τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυ-
τήριο 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. 580/70 ή απολυτήριο τίτλο
εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτιση του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισό-
τιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματι-
κή άδεια οδήγησης Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας και αντίστοιχη
εμπειρία 6 μηνών τουλάχιστον

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

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

ΔΕ28 1 8 μήνες

χειριστής 1. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια

μηχανημάτων μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων

έργων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

(σαρώθρου) ομάδας Ι΄ και Δ΄.

2. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή  Β΄ κύκλου

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνι-

κού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελ-

ματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83  ή άλ-

λος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδα-

πής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας .

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και

αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής

ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος

υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση

της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγ-

γέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτ-

λου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και

εμπειρίας.

3.Ισύχουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνι-

κή ή επαγγελματική. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλή-

ρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προαναφε-

ρόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κα-

τόχους άδειας μηχανοδηγού-χειριστή της παρ. 1Α και

με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνω-

ρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής

ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδα-

πής, βάσει του οποίου χορηγείται η παραπάνω άδεια

μηχανοδηγού χειριστή και άδεια οδήγησης επαγγελ-

ματική ή ερασιτεχνική. Γίνεται επίσης δεκτός οποι-

οσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνι-

κής σχολής της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο

υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την

έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης

επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμέ-

νου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό

και εμπειρία.

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλή-

ρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα προ-

αναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη

από κατόχους της άδειας μηχανοδηγού-χειριστή της

παρ. 1Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεω-

τικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυ-

μνασίου 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 Εργα-

στηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

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

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπει-

ρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση

της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή και

άδειας οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλή-

ρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα προ-

αναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη

από κατόχους της άδειας μηχανοδηγού-χειριστή της

παρ. 1Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεω-

τικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυ-

μνασίου 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 Εργα-

στηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

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

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπει-

ρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση

της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή και

άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική. 

Σημείωση: Σε όλους τους πίνακες ισχύει και αντίστοι-

χη άδεια που έχει εκδοθεί βάσει του Π.Δ. 22/1976. Στην

περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει βε-

βαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας Υπη-

ρεσίας, για την αντιστοιχία της άδειας βάσει του Π.Δ.

31/1990, με την αιτούμενη από την ανακοίνωση. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΥΕ16 6 Δεν απαιτούνται σύμφωνα  με 8 μήνες
εργάτες την παρ. 2 του άρθρου 5 
καθαριότητας του Ν. 2527/97 για την αναφερόμενη 

ειδικότητα τυπικά προσόντα 8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΥΕ16 2 Δεν απαιτούνται σύμφωνα την παρ. 2 8 μήνες
εργάτες του άρθρου 5 του Ν. 2527/97
ύδρευσης για την αναφερόμενη ειδικότητα 

τυπικά προσόντα  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.-  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδί-
κη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαί-
ρεσης.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που
τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994
άρθρο 4 παρ.  6). 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά
του βαθμού εντοπιότητας (α’, β’, γ’ κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ’ αυτούς που έχουν την

ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν
οι έχοντες τα επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων
από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας
προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης
κ.ο.κ.. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή
επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολο-
γούμενα κριτήρια (ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.).

Προτάσσονται κατά σειρά:
α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ:
Του Δήμου Παλλήνης. (α΄ βαθμός εντοπιότητας)
Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του νομού Αττικής. (β΄ βαθμός εντοπιό-
τητας)
β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας. (χωρίς εντοπιότητα)

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρε-
σίας μας , οδός Φειδιππίδου αριθ. 22Β και ειδικότερα στην υπηρεσία  (προσω-
πικού,  αρμόδιος κ Κατσιαούνου Ευαγγελία τηλ. 2106600810) εντός  προθε-
σμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοι-
νοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτι-
κά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στον οποίο να
αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού (ΜΟΝΟ για υποψηφίους των κατηγο-
ριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ).  Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιο-
λογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου
να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητι-
κό βαθμό.

Διευκρίνιση:
Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ.: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος
βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερό-
μενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ  και η οποία δεν ισχύει αυ-
τοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει :
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο
μέσος όρος βαθμολογίας του στo θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποί-
ησης 
ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την  οποία  να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολο-
γίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημε-
ρομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος. 

Φωτοαντίγραφο  ισχύουσας άδειας οδήγησης.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της
αρχικής κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η
ημερομηνία λήξης της άδειας , πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλλουν  και
σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση
αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται
ο λόγος αδυναμίας καθώς και η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρ-
θρο 8 του Ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημε-
ρομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης
που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαί-
ωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυ-
ναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελ-
ματικές άδεις οδήγησης ημεδαπής».

Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο  της ειδικότητας (όπου απαιτείται), 

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

1α. Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος και

– Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η
διάρκεια της ασφάλισής του.

2α. Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υπο-
ψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργο-
δότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρ-
κεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή
δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξει-
δικευμένης εμπειρίας.

3α. Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα:

Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε
Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ.
3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία στους
κατά τα ανωτέρω φορείς του δημόσιου τομέα είτε η εμπειρία αυτή είναι εξει-
δικευμένη είτε όχι μπορεί πάντοτε να αποδείξει τέτοια εμπειρία με βεβαίωση
του φορέα που έχει απασχοληθεί, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ενώ απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος ως τυπικό προσόν διορισμού.

4α. Ειδικά για τους επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται ως οδηγοί στο δι-
κά τους αυτοκίνητο αποδεικνύουν την εμπειρίας τους με πιστοποιητικό του Τα-
μείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε
αυτό σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986,
στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους
και διαθέτουν την εμπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους. 

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος : 

1β. Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα:

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ
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πρώτου και δευτέρου βαθμού , σε ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει , ή σε φορείς της παρ.3 του άρθρου 1
του Ν.2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την
οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική
διάρκεια της παροχής της.

2β. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης.

Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου , κατά το άρθρο 8
του Ν.1599/1986 , στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος
της εμπειρίας  του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επω-
νυμίας της επιχείρησης  αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

3β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να  αναγράφεται η
διάρκεια της ασφάλισής του.

Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986,
ότι εξετέλεσε  συγκεκριμένες  εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντι-
κείμενο της εμπειρίας, και

Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών
που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.

Όταν η εμπειρία  έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κα-
τά περίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει :

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των ερ-
γαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας εί-
ναι υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρε-
ται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς
κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των ερ-
γαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας εί-
ναι μη υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρε-
ται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,

Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας
του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επι-
χείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η
ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας
δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα
της αλλοδαπής μπορεί να  αποδεικνύεται  και με βεβαίωση του αντίστοιχου δη-
μόσιου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτή-
θηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα των  πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8
του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και

σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απά-
τη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απι-
στία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευ-
θερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι
υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργη-
μα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δι-
καιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,     δ) ότι δεν τελούν υπό
δικαστική συμπαράσταση. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν
τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1
του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη πε-
ριοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υπο-
ψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρε-
σία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχό-
λησής του (έναρξη και λήξη).

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμό-
διος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσό-
τερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προ-
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύ-
θυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία
να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψη-
φίου στο πρόγραμμα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα
παρακολούθησης  του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την
οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μη-
τρώα.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου
για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.  

10. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό της
οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκ-
δοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμε-
νο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
(άρθρο 6, παρ. 
2, Ν. 3454/2006 ). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών,
εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα (απόφα-
ση Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστα-
τεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνι-
κή ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (άρθ.6, παρ.3 ν.3454/2006).

11. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον: 
α) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια  μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαί-
δευση, βεβαίωση ισοτιμίας  από την αρμόδια  Διεύθυνση του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και  για τεχνική και επαγγελματική εκ-
παίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών
του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.)  -
Εθνικής Αντιστάσεως  41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και βεβαίωση, για την αντιστοιχία
του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη   κλίμακα.
β) Προκειμένου για Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας  από τη Δι-
εύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.)
της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά
τόπους Δ/νσεις Β/θμιας  Εκπαίδευσης  της ημεδαπής.

12.  Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι
ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο.
Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντο-

πιότητας,   όπως   ορίζεται   στο   κεφάλαιο   Β΄  του   παρόντος,  απαιτείται
η υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα
(άρθρο 4 παρ. 5 Ν.2647/1998).

Σημείωση:
 Η επικύρωση των πάσης φύσεως διοικητικών εγγράφων μπορεί να γίνεται

από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. Ακόμη μπορεί να γίνεται επικύ-
ρωση από Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999).  

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την
πρόσληψη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελ-
ληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 Π.Δ. 50/2001
και Ν. 148/1914).
Τα ανωτέρω συμπεριλαμβανομένων και των τίτλων που αποδεικνύουν την
γνώση ξένης γλώσσας, προσκομίζονται:
Σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του
ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγρα-
φο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).
Η επικύρωση των ως άνω τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων όταν προ-
σκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε,
επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Πρέπει δε να συνοδεύονται και από την
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, από αρμόδια κατά νόμο αρ-
χή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώ-
ρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του
ν. 148/26-12-1913/1-2-1914.

Ε΄.   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα στοι-

χεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),  να δημοσιευθεί σε δύο

(2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές  εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της οικείας υπηρε-

σίας και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή  κοινοτικού καταστήματος

του δήμου ή της κοινότητας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατ’

άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.  

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο Δημοτικό κατάστημα,
συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλή-
λους της υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν  εν-

στάσεις, στο Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά

την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.

Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παραβόλου στο δημό-

σιο ταμείο σαράντα ευρώ (40) €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Κινδύνους για τη δημόσια υγεία

επισημαίνει η Νομαρχία Αθηνών

Με εικόνα μεσαιωνικής πόλης ήρθαν αντιμέτωποι οι

υπάλληλοι υγειονομικού συνεργείου της Νομαρχίας

Αθηνών, όταν την Πέμπτη 19 Μαρτίου, διενήργησαν

αυτοψία στο κέντρο της πόλης, στην οδό Μενάνδρου.

Σε ετοιμόρροπο κτίριο κοντά σε σπασμένο από καιρό

αποχετευτικό αγωγό διέμεναν Έλληνες και αλλοδα-

ποί, τοξικομανείς, εκδιδόμενες γυναίκες, πωλητές λα-

θραίων, ποντίκια, κατσαρίδες, ανάμεσα σε δύσοσμους

σωρούς από περιττώματα, αποφάγια, χρησιμοποιημέ-

νες σύριγγες και σκουπίδια. Το συνεργείο της Νομαρ-

χίας σφράγισε το κτίριο, αλλά δεν είναι το μόνο που

παρουσιάζει αυτή την τριτοκοσμική εικόνα στο κέντρο

της πρωτεύουσας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας έχουν από τον

Ιανουάριο καταρτίσει και δημοσιοποιήσει ειδικό χάρτη

με 427 επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία σημεία στην

ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Δυστυχώς η κυβέρνη-

ση-όπως και σε μιά σειρά από άλλα ζητήματα-κλείνει κι

εδώ τα μάτια και προσποιείται ότι δεν βλέπει το πρό-

βλημα. Με αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός από τους

εκατοντάδες καθημερινά εισερχόμενους στην Ελλάδα

λαθρομετανάστες να συσσωρεύεται στο κέντρο της

Αθήνας, με δραματικές επιπτώσεις, όχι μόνο στη δη-

μόσια υγεία, αλλά και στην κατακόρυφη αύξηση της

εγκληματικότητας, στην κάμψη της κίνησης των εμπο-

ρικών καταστημάτων και στον τουρισμό.

Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας υποβαθμίζεται συνε-

χώς, αλλά η κυβέρνηση ποιεί την νήσσα.                                  

Γρ. Ρώντας

ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ

Ο Οικιστικός Σύλλογος Αμφιτροπής (Μητροπησίου) Κερατέ-
ας ευχαριστεί τη Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής της ΔΕΗ
και το Δήμαρχο Κερατέας κ. Σταύρο Ιατρού για τη συμβολή
τους στην επίλυση του προβλήματος της μεταφοράς του
υποσταθμού της ΔΕΗ ΜΚ 30. Ο υποσταθμός αυτός βρισκό-
ταν επί χρόνια σε ιδιόκτητο χώρο και ο ιδιοκτήτης διαμένει
μόνιμα στην Αθήνα. Για το λόγο αυτό ήταν αδύνατη η πρό-
σβαση των συνεργείων της ΔΕΗ, τόσο για την συντήρηση
του υποσταθμού, όσο και για την αποκατάσταση των βλα-
βών, που, εξαιτίας της παλαιότητάς του, ήταν πάρα πολλές.
Έτσι, με τη μεταφορά του υποσταθμού, λύθηκε ένα μεγάλο
πρόβλημα που ταλάνιζε επί χρόνια τον Οικισμό.

Για τον Σύλλογο οικιστών Αγίου Γεωργίου-Μητροπήσι

Νίκος Ζαχαράκης 

Σύλλογος Γυναικών Κορωπίου «Η ΣΤΟΡΓΗ»

Κύπρου 11, 19400 - Τηλ. 2106622960

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2009 στις 6.00 μ.μ. καλούνται τα μέλη του

Συλλόγου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, στο Εντευκτήριό του,

οδός Κύπρου 11, Κορωπί.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβου-

λίου & απαλλαγή του

2. Ισολογισμός – Απολογισμός Ταμείου

3. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής

4. Προκήρυξη Εκλογών

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η οριστική Γενική Συνέ-

λευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Απριλίου, στις 6.00 μ.μ.

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαργαρίτα Σάκκα-Θηβαίου Βίκυ Δάβαρη

Πηγάδια θανάτου
Όταν έφυγε η γαλλική εταιρία από το Λαύριο άφησε

για ενθύμιο, όλα τα πηγάδια ανοιχτά, τα οποία χρησι-

μοποιούσαν για εξαερισμό των στοών. Και τέτοια πη-

γάδια υπάρχουν στο Λαύριο, στην Καμάριζα, στην Κε-

ρατέα και ο κίνδυνος να πέσει κάποιος μέσα είναι με-

γάλος. Σημειωτέον ότι έχουν βάθος που φθάνει και τα

εκατό μέτρα. 

Κατά καιρούς έχουν χαθεί ζώα, ιδίως κυνηγόσκυλα,

αλλά και  άνθρωποι, αφού στον πυθμένα τους έχουν

βρεθεί ανθρώπινα οστά. Πολλοί φορείς – κατά καιρούς

– έχουν ζητήσει από την πολιτεία να τα περιφράξουν,

αλλά κανείς δεν τους άκουγε. 

Τα στόμια αυτών των πηγαδιών με την πάροδο του

χρόνου έχουν πιάσει χορταράκι και δεν διακρίνονται

καν. Ετσι όποιος περάσει και πατήσει σε τέτοιο σημείο

θα βρεθεί στο χάος.

Κατά καιρούς ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαυρίου, που

είναι και γνώστης αυτής της θλιβερής κατάστασης,

προσπαθούσε μόνος του να τα κλείσει με τα ισχνά οι-

κονομικά που διαθέτει. Και το έχει κάνει σε μεγάλο

βαθμό στο Λαύριο.

Λένε ότι οι προσπάθειες του Συλλόγου παίρνουν σάρ-

κα και οστά, αφού σε συνεργασία με την Κυνηγετική

Ομοσπονδία κατέγραψαν τα πηγάδια και σύντομα θα

αρχίσουν το κλείσιμό τους.

Εν τω μεταξύ στους νέους παραθεριστικούς οικισμούς,

που έχουν δημιουργηθεί υπάρχουν πηγάδια ανοιχτά.

Καλό θα είναι να το έχουν υπόψη τους οι κάτοικοι και

να ενημερώνουν και τους επισκέπτες.
Κώστας Χρηστίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) τμήμα Γ΄ εκθέτει σύμφωνα με τις δια-

τάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, δηλαδή του Ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του

ιδίως με τους Ν.2052/92, Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3212/03, του Ν.3263/04, Ν.3316/05 και

του Ν. 3481/06 και τα εκτελεστικά τους Π.Δ. όπως συνοψίζονται στον Ν. 3669/08, την Απόφαση έγκρισης διάθε-

σης πίστωσης Δ9/12564/05-11-2008/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε., σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές, με το σύστημα προσφοράς ’’με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης’’ (άρθρο 6 του Ν.3669/08) την εκτέ-

λεση του έργου: «ΣΠ5-08 Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Βάρης – Κο-

ρωπίου και Λ. Λαυρίου», προϋπολογισμού: 800.000,00 €. Εκ των οποίων 630.161,35 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ

και απρόβλεπτα και ανήκει στη κατηγορία των έργων Πρασίνου.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 14-04-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η

επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210.92.19.041 και tele-

fax: 210.92.19.945).

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της παρούσας και

σύμφωνα με την γνωμοδότηση 494/93 του Νομικού συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή με την εγκύ-

κλιο Δ17/3/62/ΦΝ 312/21-9-93 του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με την οποία αποκλείονται οι αρχιτέκτονες από τους δια-

γωνισμούς έργων πρασίνου που δημοπρατούνται αυτοτελώς:

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για

έργα κατηγορίας πρασίνου, ανεξάρτητα από την έδρα τους, σύμφωνα με την παρ. 40 του άρθρου  4  του

Ν.2940/01.

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για

έργα κατηγορίας πρασίνου, που έχουν έδρα στο Ν. Αττικής, (ή έχουν δηλώσει το Ν. Αττικής ως δεύτερο νομό

στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ) και αναφέρεται ρητά στη βεβαίωση εγγραφής τους, με τις προϋποθέσεις της

παρ. 41 του αρ. 4 του Ν. 2940/01.

γ. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 39, Ν. 3669/08), μετα-

ξύ των καλουμένων  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω παραγράφων.

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα κα-

τηγορίας πρασίνου, με τις προϋποθέσεις της παρ.10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορί-

ου λόγω κοινοπραξίας). 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32

του Ν. 3669/08, ενώ η σύναψη της σχετικής σύμβασης δεν υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του

άρθρου 33 του ίδιου Νόμου.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 12.605,00 € και απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που

διεξάγει το διαγωνισμό, τη Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ9) Παν. Τσαλδά-

ρη 15 - ΤΚ 176.76, είτε στο φορέα κατασκευής, τη ΔΚΕΣΟ (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΚΕΣΟ) Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ

176.76 και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον διακόσες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 3

του άρθρου 23 του ΠΔ 609/85 και τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκα-

τόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ενάριθμου έργου 1997ΣΕ06800002, της Σ.Α.Ε. 068.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9).

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα προσφοράς και  περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα

γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα Γ΄, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1ος όροφος, και από ώρα 8 π.μ. έως 13 μ.μ.,

αφού καταβληθούν 20 € στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού 137/54054081 υπέρ Δ/νσης Δ9/ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ/ΓΓΔΕ,  μέχρι και την 09-04-2009, ημέρα Πέμπτη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με

e-mail και FAX.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε.: www.ggde.gr στην ενότητα: Πολίτης – Προκηρύξεις.  

Καλλιθέα  20 - 03 - 2009

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ9

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 23/3/2009

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5102

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ: 

Διενεργείται μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τη

στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Κρωπίας.

Το προσφερόμενο οίκημα πρέπει να είναι έτοιμο σε όλα, να έχει ωφέλιμη

επιφάνεια από 100τ.μ. μέχρι 110 τ.μ., θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική -

υδραυλική εγκατάσταση και να βρίσκεται εντός των ορίων των οδών του

Δ. Κρωπίας, το δε μέγιστο όριο της προσφοράς ορίζεται στο πσό των

1500,00 ευρώ μηνιαίως.

Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών από

της δημοσιεύσεως της παρούσης, να υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέρο-

ντος. Κατόπιν τούτου και μετά από επιτόπια έρευνα, η αρμόδια επιτροπή

θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και πε-

ρί του αν αυτά πληρούν τους όρους διακήρυξης, συντασσόμενης σχετι-

κής εκθέσεως εντός δέκα (10) ημερών, οπότε λήγει η προθεσμία λήψεως

των προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες στο τηλ. 210-6626294.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Ο παλιός Δήμαρχος Ευάγγελος Μέξης,

μαθαίνοντας ότι ο νυν δήμαρχος προτί-

θεται να καθαρίσει τους δρόμους σε διά-

φορους οικισμούς της πόλης, απέστειλε

επιστολή που ζητάει να μάθει αν έχουν

άδεια από το δασαρχείο, αν έχουν μελέ-

τη, αν... αν... 

Γράφει μεταξύ άλλων στην επιστολή που

απέστειλε προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρ-

χο και τον προϊστάμενο των Τεχνικών

Υπηρεσιών:  «Μετά τα δημοσιεύματα

στον τοπικό τύπο για τον καθαρισμό δρό-

μων, στον οικισμό του Κάτω Σουλίου,

εντός του οικισμού Μαραθώνος καθώς

και σε άλλες περιοχές, παρακαλώ να μας

ενημερώσετε εάν έχετε τις σχετικές

άδειες από το Δασαρχείο για την περιο-

χή που κάνετε τους καθαρισμούς και αν

υπάρχει απόφαση από το Δ.Σ.

Εάν το έργο είναι εγγεγραμμένο στο
τεχν. Πρόγραμμα, καθώς επίσης να μας

στείλετε σε φ/α τη μελέτη του έργου,
την επιτροπή διαγωνισμού και την επι-
τροπή παραλαβής»…

Ως Δήμαρχος θα γνωρίζει πολύ καλά

τις διαδικασίες για τέτοιας εμβέλειας

έργα. Και θα γνωρίζει επίσης και την

ταλαιπωρία των κατοίκων σε δρόμους

μη προσβάσιμους.

Δεν είναι καλό για τον τόπο η στείρα

αντιπολίτευση.

Κάπως έτσι άλλω-

στε απαντά και ο

νυν Δήμαρχος

Σπύρος Ζάγαρης,

ο οποίος στην επι-

στολή που απέ-

στειλε στον Ε. Μέ-

ξη γράφει μεταξύ

άλλων:

«Κύριε Μέξη, 
Μας προκαλεί κατάπληξη το γεγονός,
ότι ένας πρώην Δήμαρχος επιχειρεί να
καταγγείλει ενέργειες του Δήμου που
καταφανώς υπηρετούν το καλό των
δημοτών και της πόλης».

…Χαρακτηρίζετε ως δασικούς, τους
δρόμους των οικισμών Κάτω Σουλίου,
εντός του οικισμού Μαραθώνα και των
άλλων περιοχών και ζητάτε να έχουμε
άδεια από το δασαρχείο για να κάνου-
με το αυτονόητο.
Την εξασφάλιση της στοιχειώδους
προσβασιμότητας των δρόμων.

Αρκετές δεσμεύσεις έχει ο πολύπαθος
Δήμος μας και δεν είστε εντελώς άμοι-
ρος ευθυνών. Μη προσπαθείτε να μας
φορτώσετε κι άλλες».

Σεμινάρια Επιστημονικού & επιμορφωτικού

κέντρου Χημικών Μηχανικών
Το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΙ-

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΗΜΙ-

ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ έχει προ-

γραμματίσει τα παρακάτω σε-

μινάρια  για τον Απρίλιο.

1. (2-3/4) ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η

ενημέρωση για το ισχύον νο-

μοθετικό πλαίσιο σε ότι αφο-

ρά στην εκπόνηση, κατάθεση,

έλεγχο και έγκριση των Μελε-

τών Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων (ΜΠΕ) στην Ελλάδα, αλ-

λά και παρακολούθηση – περι-

βαλλοντικός έλεγχος των έρ-

γων κατά τη λειτουργία τους,

η κωδικοποίησή της νομοθε-

σίας, καθώς και η πρακτική

τους εφαρμογή μέσω της πα-

ρουσίασης της ακολουθούμε-

νης μεθοδολογίας εκπόνησης

ΜΠΕ και συγκεκριμένων πα-

ραδειγμάτων. 

2. (6-7/4): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

ΝΟΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

(ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΞΙΟ-

ΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΠΑ-

ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΈΡΓΟΥ).

Το σεμινάριο πραγματεύεται

την κωδικοποίηση του ισχύο-

ντος αναπτυξιακού νόμου και

των σχετικών αποφάσεων.

3. (13-14/4) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι

να παρουσιαστούν τα εξής:

Διαδικασίες έναρξης εργα-

σιών Ελεύθερου Επαγγελμα-

τία Μηχανικού, Τήρηση βι-

βλίων εσόδων – εξόδων, συ-

μπλήρωση περιοδικών και εκ-

καθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ

και καταστάσεων προμηθευ-

τών –  πελατών, Συμπλήρωση

Φορολογικής Δήλωσης, κ.α.

Το σεμινάριο θα πραγματοποι-

ηθεί στα γραφεία του ΕΕΚ,

όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθυνθούν για πε-

ρισσότερες πληροφορίες στα

τηλέφωνα 2109536775 - 6.
Επιστημονικό και Επιμορφωτικό

Κέντρο Χημικών Μηχανικών

Γρυπάρη 136, 176 73 Καλλιθέα

Τηλ: 2109536775-6, Fax: 2109536777

e-mail: eekxm@hol.gr, 

site: http://www.psxm.gr/

Εγκρίθηκαν 

πιστώσεις 

για την οδό 

Παιανία –

Σπάτα – Λούτσα

Με υπογραφή του Υφυπουρ-

γού Οικονομίας και Οικονομι-

κών   Αθανάσιου Μπούρα,

εγκρίθηκαν πιστώσεις ύψους

13,7 εκατ. Ευρώ για το 2009

στα πλαίσια του έργου «Βελ-

τίωση Γεωμετρικών Στοιχείων

και Χάραξης της Επαρχιακής

Οδού 40 Παιανία – Σπάτα –

Λούτσα». Δόθηκε ήδη χρημα-

τοδότηση ύψους 6,1 εκατ. ευ-

ρώ στη Νομαρχία προκειμέ-

νου να πληρωθούν κατά προ-

τεραιότητα εντός της προβλε-

πόμενης προθεσμίας

(21.03.09) οι αποζημιώσεις

που αφορούν το τμήμα Σπάτα

– Λούτσα. 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: Αντιπαραθέσεις που κάνουν κακό…
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Ειδήσεις για όλους επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Συνεπώς, για όσους ακόμα κάνουν χρήση των παραδοσιακών θερμομέτρων κα-

λό είναι σε περίπτωση σπασίματος να ακολουθείτε τα εξής:

1. Ανοίγετε τα παράθυρα, για να αερίζεται καλά ο χώρος. 

2. Απομακρύνετε παιδί ή ζώο.

3. Φοράτε τα γάντια σας. 

4. Με ένα κομμάτι χαρτί συγκεντρώνετε τα σώματα του υδραργύρου. Δε χρησι-

μοποιούμε ηλεκτρική σκούπα ή σκουπάκια διότι βοηθάνε στην εξάπλωση του

υδραργύρου στον αέρα!!!

5. Τα βάζετε σε τρεις πλαστικές σακούλες που τις κλείνουμε όσο πιο ερμητικά γίνεται

και τα βγάζουμε στο μπαλκόνι.

6. Τα απορρίπτετε, όχι στα σκουπίδια, αλλά σε σταθμούς συγκέντρωσης τοξικών

αποβλήτων. Οι περισσότεροι Δήμοι έχουν τέτοιους πια.

Ο
λοι έχουμε στο σπίτι μας από ένα

θερμόμετρο υδραργύρου. Σε πολ-

λούς από εμάς θα έχει συμβεί να

σπάσει κιόλας. 

Τι αξιοθαύμαστες που είναι αυτές οι

σταγόνες που σαν μαγνήτης τραβάει η

μια την άλλη και ενώνονται. Πόσες φο-

ρές παίξατε πριν τις μαζέψετε για να

τις πετάξετε;

Ήρθε η ώρα να μάθετε ότι έχετε έρθει

σε επαφή με το πιο επιβλαβές βαρύ μέ-

ταλλο, η κατάποση ή η εισπνοή του

οποίου επιφέρει από πρόσκαιρες παρε-

νέργειες όπως πονοκέφαλο, απώλεια

συνείδησης κ.λ.π. μέχρι και μόνιμες

καρδιαγγειακές και νεφρικές βλάβες. 

Έτσι η χρήση του υδραργυρικού θερ-

μομέτρου απαγορεύτηκε και ο νόμος

θα τεθεί σε ισχύ από 1.1.2011 όπου με

οδηγία της Ε.Ε. όλοι θα χρησιμοποιού-

με πλέον ηλεκτρονικά. Τα οποία δυ-

στυχώς δεν είναι πάντα αξιόπιστα...

Προσοχή στον Υδράργυρο

Ο “Σύλλογος για τα ανθρώπινα δικαιώμα-

τα οικογενειών αγνοουμένων και πεσό-

ντων Κυπριακής τραγωδίας 1974” ξεκίνη-

σε ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της

ιστοσελίδας του για το “αν οφείλουν, για

το ανθρωπιστικό πρόβλημα των πεσό-

ντων, αγνοούμενων και αδήλωτων αιχμα-

λώτων της Κυπρικής τραγωδίας του

1974, να δραστηριοποιούνται εξίσου Ελ-

λάδα και Κύπρος”.

Αυτό το ζήτημα, αν και η απάντηση του

για τους περισσότερους Έλληνες είναι δε-

δομένη, εγείρεται μέχρι και σήμερα. 

Με την πλήρως ελεύθερη και ανώνυμη

ψηφοφορία αυτή επιχειρούν να αφυπνί-

σουν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και το

Εξωτερικό διατρανώνοντας την κοινή πο-

ρεία Ελλάδας-Κύπρου για την τελική επί-

λυση του πολύπαθου Κυπριακού ζητήμα-

τος.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

www.agnooumenoi74.gr

Ψηφοφορία για την Κύπρο

Είσαι ρατσιστής; Μη βιαστείς να απαντήσεις.

Για να γίνει ανάλυση ενός θέματος πρέπει να υπάρχει ένας κοινός

παρανομαστής, ένα δεδομένο πάνω στο οποίο θα στηριχτούμε για

να ξεδιπλώσουμε τις απόψεις μας.

Ο κοινός παρανομαστής μας εδώ πρέπει να είναι η ερμηνεία της λέ-

ξης ρατσισμός. Ρατσισμός= θεωρία που υποστηρίζει την ανωτερό-

τητα μιας φυλής και αποβλέπει στη διατήρηση της «καθαρότητάς»

της και στην κυριαρχία της επί των άλλων. (Λεξικό Τεγόπουλος –

Φυτράκης)

Το τελευταίο αιώνα έχουν γίνει φρικτά πράγματα στο όνομα της

υπεροχής μιας φυλής. Πολλές φυλές έχουν υποφέρει από αυτή

την «αψυχολόγητη» αίσθηση ανωτερότητας που διακατέχει τους

ανθρώπους. Μια «ανωτερότητα» που προέρχεται απ’ το ότι είχαν

την «τύχη» να γεννηθούνε στην μερίδα των «ισχυρών». Ισχυρών

είτε λόγω πληθυσμού, είτε λόγω οικονομικής υπεροχής. Η άγνοια

και ο φόβος της απώλειας της υψηλής τους θέσης, τους κάνει να

αντιμετωπίζουνε τη μαύρη φυλή π.χ. ως υποδεέστερη. Γι’ αυτό και

συνήθως ρατσιστικές συμπεριφορές, δεν βρίσκουμε στις αδύνα-

μες ομάδες, στους μετανάστες ή στις μειονότητες γενικά. 

Πώς αισθάνεστε βλέποντας την εικόνα 1;

Βλέποντας όμως την εικόνα 2 είμαι σίγουρη ότι τα αισθήματά σας μέ-

νουν ουδέτερα. Γιατί; Και τα δύο άλογα ανήκουν στο ίδιο είδος ζώου,

απλώς διαφέρουν στο χρώμα. Μπορεί να έχετε μια προτίμηση π.χ.

στο μαύρο γιατί σας αρέσει όπως γυαλίζει το τρίχωμά του. Αλλά δεν

βλέπετε το άσπρο ως υποδεέστερο και το αντίθετο. 

Στην πρώτη εικόνα ουσιαστικά συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Βλέπε-

τε τα άκρα 2 ζώων του ίδιου είδους σε διαφορετικό χρώμα. Ορι-

σμένοι όμως από εμάς θα νιώσουν αποστροφή κοιτώντας την δια-

φορετικότητά τους.

Πόσοι από εμάς θα δεχόντουσαν η κόρη τους ή ο γιος τους να πα-

ντρευτούν, ένα μαύρο, έναν Αλβανό ή έναν Τούρκο…

Πόσες φορές μου έχει τύχει να ρωτήσω κάποιον γνωστό μου «από

πού είσαι;» και να με διαπεράσει η γεμάτη φόβο και δισταγμό μα-

τιά του για να μου απαντήσει από την Αλβανία.

Ακόμα κι όταν πολλοί από μας στις συζητήσεις λέμε, ότι δεν εί-

μαστε ρατσιστές στη κρίσιμη στιγμή που κάτι προσωπικό θα εμ-

φανιστεί στη ζωή μας, γινόμαστε.  

Προσοχή, μ’ αυτό δεν υποστηρίζω ότι είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά ότι

είμαστε όλοι ίσοι.

Όπως είχε πει ο Μπεν Τζελούν συγγραφέας του βιβλίου Partir,

«υπάρχουν περισσότεροι από 6.000.000.000 από εμάς στον πλα-

νήτη και κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλο. Αυτή η διαφορετι-

κότητα είναι ο πλούτος της ανθρωπότητας, θα ήταν τρομερό να

ήμασταν όλοι ίδιοι»…

Είσαι ρατσιστής;

εικόνα 1

εικόνα 2

Ο φύλακας της περιουσίας σας από τις φωτιές

ΕΝΑ πρωτοποριακό σύστημα προειδοποίησης πυρκαγιών, με τη χρήση δορυφορικών τε-

χνολογιών μπορεί να αποτελέσει την λύση σε περιπτώσεις καταστροφικών πυρκαγιών

για ιδιώτες που σε πολλές περιπτώσεις βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται

χωρίς να μπορούν να επέμβουν. Το σύστημα αυτό ονομάζεται European Fire Guard

Alarm System™ και  είναι προϊόν της εταιρίας Άρατος Τεχνολογίες Α.Ε. 

Το καινοτόμο αυτό σύστημα, μοναδικό στην Ευρώπη, δίνει τη δυνατότητα παρακολούθη-

σης, μέσω πλήθους δορυφόρων, συγκεκριμένης περιοχής, που ορίζεται από τον χρήστη,

εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, ανά 15 λεπτά. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζο-

νται από την εταιρία μας και σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία πυρκαγιάς, αποστέλλο-

νται αμέσως αυτοματοποιημένα SMS (μηνύματα κινητού) και email στον χρήστη. 

Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο πρόβλημα πυρκαγιών που αντιμετωπίζει η Ελλάδα κατά

την διάρκεια των εαρινών, θερινών ακόμα και φθινοπωρινών μηνών και το μεγάλο οικο-

νομικό και συναισθηματικό κόστος σε απώλειες που απαριθμούμε κάθε χρόνο φαίνεται

το σύστημα αυτό να είναι μια καλή λύση. 
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Επιστημονικό σεμινάριο θα

πραγματοποιήσει το Επι-

μορφωτικό Κέντρο Χημικών

Μηχανικών στις 2-3, 6  και

13-14 Απριλίου με τις πα-

ρακάτω ενότητες.

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

ΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Σκοπός του σεμιναρίου:είναι η

ενημέρωση για το ισχύον νο-

μοθετικό πλαίσιο σε ότι αφορά

στην εκπόνηση, κατάθεση,

έλεγχο και έγκριση των Μελε-

τών Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων (ΜΠΕ) στην Ελλάδα, αλ-

λά και παρακολούθηση – περι-

βαλλοντικός έλεγχος των έρ-

γων κατά τη λειτουργία τους, η

κωδικοποίησή της νομοθεσίας,

καθώς και η πρακτική του

εφαρμογή μέσω της παρουσία-

σης της ακολουθούμενης με-

θοδολογίας εκπόνησης ΜΠΕ

και συγκεκριμένων παραδειγ-

μάτων. 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ –

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ-

ΛΕΤΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ-

ΔΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΈΡΓΟΥ). (ΝΈΟ), 6/4

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, 14/4

Οι επιχειρήσεις μπορούν να

επωφεληθούν από τις ευ-

νοϊκές διατάξεις για την

επιστροφή της εργοδοτικής

εισφοράς 0,45% μέσω ΟΑ-

ΕΔ (πρόγραμμα ΛΑΕΚ). 

Το σεμινάριο θα πραγματο-

ποιηθεί στα γραφεία του

ΕΕΚ, όπου οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να απευθυν-

θούν στα τηλέφωνα

2109536775 - 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΒΑΡΗ 24/03/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3507

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης Διακηρύσσει

ότι προκηρύσσει πρόχειρο μειοδο-

τικό διαγωνισμόμε το σύστημα των

ενιαίων ποσοστών έκπτωσης κατά

ομάδες του άρθρου 4 παράγραφος

4 περίπτωση α. του Ν.1418/84 και

του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85 με

σφραγισμένες προσφορές για το

έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

“ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ” ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ»

συνολικού προϋπολογισμού

44.997,10 € συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7

Απριλίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00π.μ. (Λήξη επίδοσης προσφο-

ρών) στο Δημαρχείο Βάρης στη Βά-

ρη ενώπιον της αρμόδιας επιτρο-

πής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό

Πρόγραμμα έτους 2009 του Δήμου

Βάρης προϋπολογισμού

45.000,00€ (συμπεριλαμβανομέ-

νου του Φ.Π.Α.) θα χρηματοδοτηθεί

από τον Δήμο μας και θα βαρύνει

τον Κ.Α.30.7322.0017.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-

μετάσχουν εργολήπτες, εργολη-

πτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες

εργοληπτικών επιχειρήσεων εφό-

σον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1ης

τάξης (εφ’ όσον έχουν έδρα στο

Νομό Αττικής) για έργα κατηγορίας

Πρασίνου.

Συνολική προθεμία περαίωσης του

έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες

αρχής γενομένης από την υπογρα-

φή της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε

2% επί του προϋπολογισμού με επι-

στολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του

Τ.Π.&Δ. ή αναγνωρισμένης τράπε-

ζας ποσού 781,00€ (άρθρο 15 Δια-

κήρυξης).

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της

μελέτης καθώς και άλλες πληροφο-

ρίες δίνονται από την Τεχνική Υπη-

ρεσία του Δήμου Βάρης μέχρι και

την 02/04/09 τις εργάσιμες Δευτέ-

ρα - Πέμπτη κατά τις ώρες 8.00 -

13.00.

Πληροφορίες κα. Ελένη Μωραΐτη,

τηλ. 213-2030429.

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή της

διακήρυξης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: ΤΥ10/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Εργασία λειοτεμαχισμού προϊόντων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ κλαδέματος με ειδικό μηχάνημα

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠ: 16.640,00€ πλέον ΦΠΑ 19%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμέ-

νες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προ-

σφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση

της εργασίας με τίτλο:

“ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 16.640,00€ πλέον Φ.Π.Α.

19% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και Ν.

3463/06 και  Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 08 Απριλί-

ου 2008, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 11:00π.μ. και ώρα λήξης την

11:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 832,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης

Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η Κυβέρνηση, παρά τις αντι-

δράσεις του συνδικαλιστικού

κινήματος προχώρησε σε νέα

πρωτόγνωρη επίθεση σε βάρος

του εισοδήματος και των δικαι-

ωμάτων μας.

Με πρόσχημα την κρίση στα-

μάτησε να χορηγεί και τα ελά-

χιστα ψίχουλα, που έδινε ως

«αυξήσεις» στους μισθούς και

τις συντάξεις μας.

Για πρώτη φορά τα τελευταία

χρόνια αντί για εισοδηματική

πολιτική καταφεύγει σε έκτα-

κτα βοηθήματα, που αφορούν

ένα μικρό αριθμό εργαζόμενων

και συνταξιούχων, καταδικάζο-

ντας το σύνολο των δημοσίων

υπαλλήλων σε κατακόρυφη

μείωση του εισοδήματός μας.

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ.

5/2009 συνεδρίασης του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Βουλιαγμένης,

Αριθ. Αποφ. 63/2009.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επί του με αρ. πρωτ. 45/19-2-09

εγγράφου του Γενικού Λυκείου

Βουλιαγμένης σχετικά με οικονο-

μική επιχορήγηση.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό

Κατάστημα σήμερα την 11η του

μήνα Μαρτίου του έτους 2009,

ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη

και ώρα 19:00μ.μ. συνήλθε σε συ-

νεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο,

στην αίθουσα Συνεδριάσεων του

Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα

απότην 1544/24-2-09 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου που

επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα

από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και

σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν

παρόντα 13 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονή, 2. Σπ.

Πανάς, 3. Π. Καρυώτης, 4. Κ. Κα-

ραγεώργος, 5. Ε. Σκουλάξενου,

6. Μ. Κακογιαννάκου, 7. Α. Φαρ-

μακίδη, 8. Π. Σκουζής, 9. Μ. Χό-

βρη - Σίνα, 10. Γ. Καμπάνης, 11.

Δ. Γεωργουλόπουλος, 12. Π. Κου-

λουβάρης, 13. Θ. Σταμάτης

Απόντες

1. Δ. Τζιώτης, 2. Σ. Ελευθερίου,

3. Ε. Παναγοπούλου, 4. Ι. Κυρια-

κόπουλος

Ο οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν

κληθεί νόμιμα, παρόντος και του

Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδό-

κωστα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισάγει

προς συζήτηση το 8ο θέμα της

ημερησίας διάταξης και θέτει

υπόψη του σώματος, το με αρ.

πρωτ. 45/19-2-09 έγγραφο του

Γενικού Λυκείου Βουλιαγμένης

σχετικά με οικονομική επιχορή-

γηση.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία κα-

ταγράφεται στα απομαγνητοφω-

νημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε

το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας

υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ. 45/19-2-09 έγγρα-

φο του Γενικού Λυκείου Βουλιαγμέ-

νης.

2. Το από 26/2/09 υπηρεσιακό ση-

μείωμα της Οικονομικής Υπηρε-

σίας.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

“Κώδικας Δήμων και Κοινοτή-

των”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκτακτη οικονομική

επιχορήγηση της τάξεως των

40.000€, προκειμένου να εξο-

φληθούν οι λογαριασμοί της ΕΥ-

ΔΑΠ του Λυκείου Βουλιαγμένης.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα

αριθμό 63/09 και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

NA MHΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 2 ΑΠΡΙΛΗ
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Ο γέροντας δεν έβαλε γλώσσα μέσα του σ’ όλη τη διάρκεια της μαθητι-

κής παρέλασης για την 25η Μαρτίου. «Κοίτα χάλια! Είναι βήμα αυτό; Εί-

ναι ντύσιμο αυτό; Κοίτα μαλλιά! Αμ οι με-

γάλοι! Όλο παρλαπίπα είναι. Ούτε προσοχή

δεν στάθηκαν όταν ακουγόταν ο Εθνικός

Ύμνος. Ρεζιλίκια πράγματα. Πάει η Ελλάδα,

πάει...πανηγυράκι την καταντήσαμε την

εθνική γιορτή». Κι άλλα τέτοια.

Ας παρελαύνουν παππού κι ας παρελαύ-

νουν κι έτσι. Με άναρχο βήμα, μίνι και ντύ-

σιμο ρεμπέτ ασκέρ. Κι οι γονείς τους ας

φλυαρούν κι ας μη νοιώθουν την ανάγκη να

σταθούν προσοχή στην ανάκρουση του

Εθνικού Ύμνου.

Αρκεί που είμαστε εδώ τέτοια μέρα. Ένα

θυμίαμα στη μνήμη Εκείνων είναι όλο αυτό

το πολύχρωμο και πολύβουο κι απείθαρχο

ανθρωπομάνι που σ’ ενοχλεί. Ανεβαίνουν

τα χάχανα κι οι φωνές, τ’ αρώματα και τα χρώματα της ζωής και φτάνουν

εκεί που πρέπει να φτάσουν.

Γι’ αυτό το «πανηγυράκι», όπως το λες παππού, δεν χάρηκαν τα νιάτα

τους αυτοί που μας χάρισαν τη λευτεριά. Για το ανέμελο μαλλί τ’ αγορι-

ού, το μπουμπούκιασμα και το καμάρωμα του κοριτσιού, την κουβέντα των

μεγάλων για τη δουλειά, τ’ αυτοκίνητο, τα χρέη και τον έρωτα, για όλα αυ-

τά που μπορούμε να είμαστε και να κάνουμε, επειδή κανείς πια δεν μας

μαζεύει στα ξέφωτα για να διαλέξει ποι-

οί θα ζήσουν, ποιοί θα πεθάνουν και ποι-

οί θα πάνε για σκλάβοι και γενίτσαροι.

Χαζολογάμε και ξεφεύγουμε παππού,

αλλά είμαστε εδώ σήμερα. Και πρώτα ο

Θεός θα είμαστε και του χρόνου εδώ,

για να παρελάσουμε με βήμα αυτοσχέ-

διο και να κουνιόμαστε σαν βάρκες στο

άκουσμα του Εθνικού μας Ύμνου.

Έχεις δίκιο βέβαια, δεν τιμούμε τους

ηρωϊκούς προγόνους με σοβαρότητα

και πειθαρχία, αλλά Εκείνοι ξέρουν το

καλά ότι τους αγαπάμε κι ας το δεί-

χνουμε περίεργα καμμιά φορά.

Αν ο μη γένοιτο χρειαστεί να τους το

αποδείξουμε έμπρακτα, όπως η δική

σου γενιά το ’40, θα κάνουμε αυτό που

πρέπει, μη νοιάζεσαι.

Άσε μας τώρα να χαρούμε όσα μπορούμε από κείνα που μας πρόσφεραν

με το αίμα τους. Γι’ αυτά θυσιάστηκαν παππού. Γι’ αυτά που σ’ ενοχλούν.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας       

Γι’ αυτά θυσιάστηκαν!

Καθοριστικής σημασίας ήταν η Συνάντηση της Εθελο-

ντικής Ομάδας του Δήμου Μαρκοπούλου, που πραγ-

ματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου στο Δημαρχείο

Μαρκοπούλου, παρουσία του Δημάρχου Φώτη Μαγου-

λά, της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρί-

κας Μαντάλα, του Αντιδημάρχου Κώστα Δαρεμά, του

ειδικού συμβούλου Γιώργου Σκαφά, του Αντινομάρχη

Πάρη Ευαγγελίου και δεκάδων εθελοντών - μελών

της Ομάδας.

Με την 344/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρκοπούλου, έχει εγκριθεί το Καταστατικό της Εθε-

λοντικής Ομάδας του Δήμου. Η εξέλιξη αυτή σε συν-

δυασμό με τον καθορισμό της νέας ηγεσίας, καταρτί-

ζει και κατοχυρώνει και τυπικά την Ομάδα των Εθελο-

ντών, ως οργανικό κομμάτι του Δήμου Μαρκοπούλου.

Η Νέα Ηγεσία

Αρχηγός, Μαντάλα Μαρίκα, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλί-

ου Μαρκοπούλου - Υπαρχηγός, Ζαφειρίου Χαράλαμπος,

διασώστης - πυροσβέστης - Τομεάρχης Πολιτικής Προστα-

σίας, Χασάπη Μαρία, δασοπυροσβέστης - Βοηθός Τομεάρχη

Πολ. Προστασίας, Ζαφειρίου Αλέξανδρος, δασοπυροσβέ-

στης - Τομεάρχης Περιβάλλοντος, Γκλιάτης Νεκτάριος, επι-

χειρηματίας - Βοηθός Τομεάρχη Περιβάλλοντος, Κουερίνης

Νικόλαος, υπάλληλος Τμ. Περιβάλλοντος Ελληνικού Κέ-

ντρου Θαλασσίων Ερευνών - Τομεάρχης Κοινωνικής Υποστή-

ριξης, Γιαννακοπούλου Νικολέτα, ψυχολόγος - Βοηθός Τομε-

άρχη Κοινωνικής Υποστήριξης, Τσιούρη Ευαγγελία, π. Αντι-

πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Φώτης Μαγουλάς ανάφερε τα εξής: «Η Εθελοντική
Ομάδα αποτελεί πλέον και τυπικά κομμάτι του Δήμου
Μαρκοπούλου και απολαμβάνει της πλήρης υποστήρι-
ξής μας. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει κωδικό χρηματοδό-
τησης στον προϋπολογισμό και πραγματοποιήσαμε
παραγγελία υλικών ύψους 45.000 ευρώ. Προχωρήσα-
με σε συγκρότηση της νέας ηγεσίας, εξασφαλίζουμε
εξειδικευμένο χώρο λειτουργίας της. Είμαστε υπερή-
φανοι για τη μέχρι τώρα εξέλιξη του Προγράμματος
Εθελοντισμού – Πολιτικής Προστασίας και είμαστε σί-
γουροι ότι τα ικανότατα στελέχη που θα ηγηθούν, θα
κατευθύνουν με τον καλύτερο τρόπο την Εθελοντική
Ομάδα του Δήμου, σε ακόμη αρτιότερη εκπαίδευση,
οργάνωση και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Είμαστε συ-
νεχώς δίπλα τους, στο απαιτητικό αυτό έργο που ανα-
λαμβάνουν».

Σε λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας του Προ-

γράμματος Εθελοντισμού στο Δήμο Μαρκοπούλου

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολλά και σημαντικά βή-

ματα:

– πρότυπο επιχειρησιακής οργάνωσης

Από τους πρώτους κιόλας μήνες λειτουργίας του Προ-

γράμματος, αποτέλεσε πρότυπο επιχειρησιακής οργά-

νωσης για την Αττική και πολλούς Δήμους στην Ελλά-

δα, με την έκδοση και εφαρμογή του Μνημονίου Πολι-

τικής Προστασίας

– εκπαίδευση

Περισσότερα από 70 εγγεγραμμένα μέλη, εκ των

οποίων τα 25 έχουν ήδη εκπαιδευτεί από το Κέντρο

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) και τη «Δια Βίου Μά-

θηση».

– οργανόγραμμα

Έδρα Εθελοντών

Ο χώρος των Εθελοντών θα αποτελέσει νευραλγικό

κομμάτι της λειτουργίας και ανάπτυξης της Ομάδας,

αφού εκτός από σημείο συνάντησης και συναναστρο-

φής, θα φιλοξενεί την εκπαίδευση, δραστηριότητες,

υλικό προβολής και ενημέρωσης για την αξία του Εθε-

λοντισμού και την προσέλκυση νέων μελών, σημείο

εκκίνησης των επιφυλακών. Για την καλύτερη εξυπη-

ρέτηση της Ομάδας, προγραμματίζεται επίσης ο εξο-

πλισμός της με μηχανήματα και οχήματα κίνησης 4x4.

Παράνομες

επιχωματώσεις

στον 

υγρότοπο

Στόμι στο

Σχοινιά 

ερώτηση του Βουλευτή

Θανάση Λεβέντη

Σύμφωνα με καταγγελία

της Ελληνικής Ορνιθο-

λογικής Εταιρείας, στον

υγρότοπο Στόμι στη θέ-

ση Δικαστικά του Σχοινιά

Μαραθώνα, διαπιστώθη-

καν παραβάσεις με πα-

ράνομες επιχωματώσεις

οι οποίες αλλοιώνουν τα

χαρακτηριστικά του πάρ-

κου και το υποβαθμίζουν.

Επειδή το Εθνικό Πάρκο

του Σχοινιά αποτελεί τό-

πο Εθνικής και Ευρωπαϊ-

κής σημασίας, χαρακτη-

ρισμένη ως σημαντική

περιοχή για τα πουλιά

της Ελλάδας και μέρος

του δικτύου προστασίας

Natura 2000 και με δεδο-

μένο ότι οι εργασίες συ-

νεχίζονται,

Ερωτάται ο  Υπουργός:

• Τι μέτρα προτίθεται να πά-

ρει άμεσα ώστε να σταμα-

τήσουν οι παράνομες ενέρ-

γειες και η περιβαλλοντική

υποβάθμιση το υγρότοπου

Στόμι στα Σχοινιά Μαραθώ-

να;

• Είναι ενήμερες οι αρμό-

διες υπηρεσίες της Πολιτεί-

ας και αν ναι, έχουν επιβλη-

θεί οι ανάλογες κυρώσεις

στους υπευθύνους;

ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Οι μεγάλοι δραματουργοί από τους αρχαίους Ελληνες, μέχρι

τους μεγάλους Ευρωπαίους, αυτούς του 20ου αιώνα, μέχρι τους

σύγχρονους, έχουν σημαδέψει τη σκέψη και την πνευματική ζωή

των ανθρώπων, γιατί προσεγγίζουν με έναν τρόπο μοναδικό τον

ίδιο τον άνθρωπο, τη ζωή του και την κοινωνία, την κοινότητα μας,

από τη μικρή μας γειτονιά μέχρι την οικουμένη. Δεν είναι τυχαίο

ότι το θέατρο ζει τόσους αιώνες και σε όλους τους τόπους, είτε

με έντεχνη μορφή είτε όχι (πρωτόλεια, αυθόρμητα, λαϊκή, naïf).

Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι το θέατρο έχει πάντοτε ένα ευρύ κοι-

νό, ευρύτερο άλλων τεχνών.

Είναι παρήγορο ότι έξω από την Αθήνα υπάρχουν θεατρικές ομά-

δες που δουλεύουν με μεράκι, καταθέτουν ενέργεια και πάθος και

έτσι προσφέρουν στους κατοίκους της περιφέρειας που δεν

έχουν την εύκολη πρόσβαση στο κέντρο και που αν δεν το συνα-

ντούσαν στη γειτονιά τους ίσως δεν θα είχαν ποτέ την ευκαιρία.

Το περιφερειακό θέατρο κινητοποιεί και καλλιεργεί πολίτες σε μια

εποχή σαν τη σημερινή. Όπως λέει μια αρχαία κινεζική παροιμία

«Καλύτερα ν’ ανάψεις ένα κερί παρά να καταριέσαι το ατέλειωτο

σκοτάδι». 

Αυτό ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι του θεάτρου της Ανατολικής

Αττικής, ενός ευλογημένου τόπου που διεκδικεί σκληρά τον εαυ-

τό του, δημιουργώντας πολιτισμό. Εδώ και μερικά χρόνια τιμούν

την ημέρα αυτή, παρουσιάζοντας θεατρικά δρώμενα που είχαν τη

χρονιά που πέρασε. 

Μία τοπική θεατρική ομάδα, αναλαμ-

βάνει κάθε χρόνο τη διοργάνωση

αυτής της γιορτής. Φέτος είναι η

χρονιά της Νέας Μάκρης, θεατρική

ομάδα «Πολιτιστικές Απόπειρες»

και έχει ετοιμαστεί ένα τριήμερο θε-

ατρικό πανόραμα, με τη συμμετοχή

21 τοπικών θεατρικών ομάδων, στις

27-28-29 Μαρτίου, αφιερωμένο

στον δάσκαλο του Ελληνικού θεά-

τρου, «Κάρολο Κουν».

Το 3ήμερο Παρουσίασης Θεατρικών Δρώμενων, είναι μία ευκαιρία

να γνωρίσουμε από κοντά τις προσπάθειες που καταβάλουν οι

ερασιτεχνικές αυτές ομάδες και να έρθουμε πιο κοντά τους. Επι-

πλέον χρειάζονται στήριξη και μόνο αναλογιζόμενοι τη δυσκολία

που υπάρχει στο ανέβασμα μίας θεατρικής παράστασης, σε κο-

στούμια, σκηνικά, ηχητικά, μεταφορές σκηνικών και πολλές άλ-

λες εργασίες, αξίζει να την προσφέρουμε.

Οι τοπικές θεατρικές παραστάσεις, ιδιαίτερα ορισμένες, δεν

υστερούν έναντι άλλων επαγγελματικών. Συμβάλλουν στην καλ-

λιέργεια μας, συσπειρώνουν τους ανθρώπους για έναν ευγενικό

σκοπό, εκφράζουν φόβους αγωνίες, ανάγκες της ζωής και του αν-

θρώπου, ψυχαγωγούν και οδηγούν, προκαλούν διάθεση ανάτα-

σης, βάζουν τον πήχη ψηλότερα. «Ο άνθρωπος είναι το μόνο ορό-

σημο, που μπορεί να σημειωθεί σαν η αρχή ή το τέλος στον ίλιγ-

γο της αβύσσου. Εμείς οι άνθρωποι που σκεπτόμαστε, θα έπρεπε

κιόλας, να είχαμε προχωρήσει. Θα έπρεπε κιόλας να είχαμε πει:

«η δική μας πατρίδα είναι ο άνθρωπος» (Νικηφόρος Βρεττάκος,

ποιητής – ακαδημαϊκός).

Η γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου θα λάβει χώρα στην

αίθουσα ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ, Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη, πληροφο-

ρίες 2294098500. 

Νίκος Γιαννής

Περιφέρεια Αττικής

www.nicosyannis.gr

Η Αττική τιμά την Παγκόσμια

Ημέρα Θεάτρου, 27 Μαρτίου 

27, 28, 29 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27, ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3, ΠΕΜΠΤΗ 2/4

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, 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 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  30/3  6.00μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3  7.00μ.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 30η

Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 με 21 θέματα στην

ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

7. Σχετικά με παράταση σύμβασης παραχώρησης – εκμίσθω-

σης Δημοτικού Αναψυκτηρίου «ΛΑΣΙΘΙ».

9. Περί λειτουργίας του μέτρου ελεγχόμενης στάθμευσης. 

18. Τοποθέτηση ομπρελών για σκίαση λουόμενων έμπροσθεν του

κοινόχρηστου χώρου του καταστήματος «ΓΑΡΜΠΗ».

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3  8.30μ.μ.



. . . γ ια την υγειά μας

Νεφροί: πολύτιμα όργανα
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Στις ινκρετίνες, ορμόνες οι οποίες παράγονται από το ανθρώπι-

νο έντερο, εστιάζουν  πλέον οι επιστήμονες το ενδιαφέρον τους

για την αντιμετώπιση του διαβήτη, χωρίς φυσικά να αγνοούν τα

εντυπωσιακά αποτελέσματα που έχει στους  παχύσαρκους δια-

βητικούς  η βαριατρική, η οποία χρησιμοποιείται για την αντιμε-

τώπιση της παχυσαρκίας.

Αυτά ελέχθησαν σε συνέντευξη τύπου εν όψει του  11ο Πανελ-

λήνιου Διαβητολογικού Συνεδρίου που γίνεται  στην Αλεξαν-

δρούπολη.

«Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ανέφερε χαρακτηριστικά ο  Α.

Αλαβέρας  η προσπάθεια ελέγχου του διαβήτη σχετιζόταν με

ουσίες που αύξαναν την σύνθεση της

παγκρεατικής ινσουλίνης ή την εκμε-

τάλλευση της ήδη εκκρινόμενης από

το πάγκρεας ινσουλίνης. Τα τελευταία

όμως χρόνια οι έρευνες έχουν δείξει

ότι το έντερο παίζει πολύ σημαντικό-

τατο ρόλο στην αντιμετώπιση του δια-

βήτη. Έτσι στη φαρέτρα μας στην κα-

ταπολέμηση του διαβήτη έχει μπει και

μια νέα κατηγορία φαρμάκων, οι ιν-

κρετίνες».

Οι ινκρετίνες, όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δια-

βητολογικής Εταιρείας, είναι  ορμόνες οι οποίες παράγονται φυ-

σιολογικά στο έντερο. Αυτές εκκρινόμενες κατά τη διάρκεια των

γευμάτων προάγουν την έκκριση ινσουλίνης από το β-κύτταρο

και μάλιστα ακόμα και πριν αυξηθούν τα επίπεδα της γλυκόζης

στο αίμα.

Οι ινκρετίνες μειώνουν ταυτόχρονα την απορρόφηση του περιε-

χομένου του εντέρου αφού καθυστερούν την εκκένωση του στο-

μάχου, γεγονός που διευκολύνει την καλύτερη ρύθμιση του σακ-

χαρώδους διαβήτη.

Ένα επί πλέον πλεονέκτημα των ινκρετινών είναι ότι προάγουν

την έκκριση ινσουλίνης μόνον με την λήψη τροφής, με αποτέλε-

σμα να μην συσχετίζεται η λήψη τους με υπογλυκαιμία, μια ση-

μαντική παρενέργεια των περισσοτέρων αντιδιαβητικών φαρμά-

κων. Οι ινκρετίνες κυκλοφορούν σε μορφή δισκίων, ως και σε

ενέσιμη μορφή.  

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες, όπως τονίστηκε, έχει εξελιχθεί πολύ

και η βαριατρική (από το βάρος και ιατρική), ο κλάδος της ιατρι-

κής που ερευνά τις αιτίες  για την αντιμετώπιση της παχυσαρ-

κίας. 

Από αρκετά παλαιά έχει παρατηρηθεί ότι τα λίαν παχύσαρκα

άτομα (ΒΜΙ > 40) που αντιμετωπίστηκαν με βαριατρική επέμβα-

ση, εφόσον είχαν και σακχαρώδη διαβήτη, αυτός σε σημαντικό

ποσοστό (50-80%) δεν χρειάζονταν πλέον αντιδιαβητική αγωγή,

ή ρυθμίζονταν πολύ πιο εύκολα μετά την επέμβαση. 

Το ενδιαφέρον σε αυτήν την προσέγγιση είναι ότι υπάρχουν

στοιχεία τα οποία αναφέρουν

ότι η επέμβαση αυτή και σε

άτομα με διαβήτη χωρίς όμως

να είναι και υπερβολικά παχύ-

σαρκα ίσως, ευνοεί σημαντικά

την ρύθμιση του διαβήτη. 

«Σύμφωνα με τα νέα αυτά

στοιχεία, ανέφερε ο Α. Αλαβέ-

ρας, θα μπορούσε κανείς να

αναρωτηθεί αν ο διαβήτης είναι και εντερική πάθηση ή ακόμα

και χειρουργική.  Μέχρι όμως να αποσαφηνιστούν όλα αυτά, ιδι-

αίτερα σε μη παχύσαρκα άτομα με διαβήτη, η προσπάθεια θα

πρέπει να εξακολουθήσει να παραμένει στην ρύθμιση όλων

εκείνων των παραμέτρων που σχετίζονται με την καρδιαγγεια-

κή επιβάρυνση, δηλαδή την αρτηριακή πίεση, την δυσλιπιδαι-

μία, την διακοπή του καπνίσματος και την ενθάρρυνση της τα-

κτικής σωματικής άσκησης».

Η  ΑΣΘΕΝΕΙΑ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Ο διαβήτης είναι η συχνότερη αιτία νεφρικής ανεπάρκειας, η συ-

χνότερη αιτία τύφλωσης και η συχνότερη αιτία μη τραυματικού

ακρωτηριασμού των κάτω άκρων. Είναι επίσης ευρέως γνωστό ότι

τα άτομα με διαβήτη έχουν 2-3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμ-

φανίσουν έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αγγειακό εγκεφαλικό επει-

σόδιο σε σχέση με το άτομο που δεν έχει διαβήτη. 

Μια ιδιαίτερη δυσάρεστη διαπίστωση είναι ότι η παιδική παχυσαρ-

κία, επιδημία πλέον στις δυτικές κοινωνίες, συσχετίζεται με την

εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. 

Από πολλές μελέτες διαπιστώνεται ότι η ρύθμιση του επιπέδου

της γλυκόζης του αίματος, της υπέρτασης και της χοληστερίνης

μειώνουν τον κίνδυνο των ανωτέρω επιπλοκών. Όσον αφορά τα

επίπεδα της γλυκόζης, η μείωση της επιτυγχάνεται με σωστή δια-

τροφή, άσκηση και διάφορες κατηγορίες από του στόματος δι-

σκίων ή ινσουλίνη. 

Παρά τις εντυπωσιακές επιτεύξεις της θεραπευτικής στον διαβή-

τη, σημαντικός αριθμός ατόμων με διαβήτη εξακολουθεί να εμφα-

νίζει επιπλοκές. Τρεις μελέτες που δημοσιεύτηκαν σχετικά πρό-

σφατα, είχαν σκοπό την διερεύνηση της  αποτελεσματικότητας

της σημαντικής μείωσης της γλυκόζης του αίματος στην προστα-

σία από το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και στις τρεις μελέτες η

μείωση της γλυκόζης δεν συνοδεύτηκε από μείωση του κινδύνου

εμφράγματος του μυοκαρδίου. Σε μια μάλιστα παρατηρήθηκε αύ-

ξηση των θανάτων στην ομάδα με τα χαμηλότερα επίπεδα γλυκό-

ζης, πιθανότατα διότι εξ αρχής ήταν η πιο επιβαρυμένη. 

Περαιτέρω όμως ανάλυση των υπο-ομάδων των τριών αυτών με-

λετών, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εξαρχής επιθετική αντιμε-

τώπιση του διαβήτη, η αποτελεσματική ρύθμιση του σακχάρου

πριν από την εμφάνιση των επιπλοκών που χαρακτηρίζουν τον δια-

βήτη και η αυστηρή ρύθμιση του διαβήτη όταν οι τιμές της γλυκό-

ζης βρίσκονται ακόμα σε χαμηλά σχετικώς επίπεδα ενδεχομένως

να προστατεύουν από το έμφραγμα του μυοκαρδίου.  Αντιθέτως,

στα άτομα που είχαν ήδη επιπλοκές ή δεν ήταν μεταβολικά ρυθμι-

σμένα ή είχαν γνωστό διαβήτη πάνω από μια δεκαετία, η αυστηρή

ρύθμιση της γλυκόζης δεν είχε ευνοϊκά αποτελέσματα.
COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία SECURITY ΖΗΤΕΊΤΑΙ προσωπικό

ασφαλείας για τις περιοχές Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,

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

τσα, Παιανία και ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. 

Δεκτοί και συνταξιούχοι. 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Η τέχνη ως μέσον θεραπευτικής αγωγής”

Ημερίδα οργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης

και Πολιτισμού με θέμα “Η τέχνη ως μέσον θερα-
πευτικής αγωγής”, την Κυριακή 5 Απριλίου στις

13.00 - 15.00 στην αίθουσα Ιπποκράτης. Εισηγητές

είναι: Στέλιος Κρασανάκης ψυχίατρος

Ευαγγελία Παπανικολάου: πρόεδρος ελληνικού

συλλόγου καταρτισμένων επαγγελματιών Μουσι-

κοθεραπευτών (ΕΣΚΕΜ)

Αντωνίου Κιμπιτζή 5 Κορωπi, τηλ. 210 6020026

httpÚ//wwwwww.ektp.gr - e-mail: vaklousi

Πασχαλινή Εορταγορά (Παζάρι)  την Κυριακή  29 και τη

Δευτέρα  30 Μαρτίου στην Αίθουσα  ΜΕΤΡΟ στο Σταθμό

Συντάγματος, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.

Ο Σύλλογος προσφέρει δωρεάν νοσηλεία στο σπίτι. Με

εθελοντές αλλά και με εργαζόμενους έχουν πραγματο-

ποιήσει πάνω από 15.000 δωρεάν επισκέψεις σε χρονίως

πάσχοντες.

Για να συνεχίσουν το έργο τους χρειάζονται και τη δική

σας βοήθεια.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2102112395 

E-mail: 

doreannosilia@yahoo.gr

Αιμοδοσίες

0 Την Τετάρτη 1η

Απριλίου πραγμα-

τοποιείται αιμοδο-

σία του 2ου ΣΕΚ Αν.

Αττικής (Κορωπίου)

στο αμφιθέατρο

3.00μ.μ. - 7μ.μ.

0 Η Μητρόπολη Γλυφάδας διοργανώνει αιμο-

δοσία την Κυριακή 5 Απριλίου από 10.30 - 13.00

στον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου & Ελένης στη

Γλυφάδα. 

“Αν λοιπόν, ο Χριστός μας και οι γνήσιοι φίλοι Του, οι
Άγιοι της Εκκλησίας μας, έδωσαν ακόμη και το Τίμιο
Αίμα τους “υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας”,
εμείς οι Χριστιανοί του παρόντος αιώνος τι πρέπει
να κάνουμε ανταποκρινόμενοι στις εκκλήσεις χιλιά-
δων πασχόντων αδελφών μας, που ζητούν εναγω-
νίως, δέκα λεπτά από τον χρόνο μας και λίγο από το
αίμα μας;” Μ’ αυτά και άλλα πολλά ο Σεβασμιότατος

Μητροπολίτης καλεί κάθε πιστό να συμμετέχει. 

Οι αιτίες έξαρσης του αυτισμού στο Μαρούσι

Ο Δήμος Αμαρουσίου και  ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων

Αυτιστικών Ατόμων «Η Αναγέννηση» διοργανώνουν την

Δευτέρα 30 Μαρτίου, ώρα 14:00, στο Δημαρχείο Αμα-

ρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα) ομιλία με αφορμή

την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτι-

σμό που έχει ορισθεί τη 2α Απριλίου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23/3/2009

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :  3559

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ &

ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210 72 92 601 – 8 

FAX: 210 72 92 621 

ΠΛΗΡ.: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙ-

ΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ (ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακη-

ρύσσει την με ανοικτή δημοπρα-

σία επιλογή αναδόχου για την κα-

τασκευή του έργου ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

(ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑ-

ΣΗΣ) προϋπολογισμού

553.208,00 € (συμπεριλαμβανο-

μένου ΦΠΑ) σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του Ν. 1418/84 όπως αυ-

τός ισχύει, και  του Ν. 3263/2004.

Η οικονομική προσφορά των δια-

γωνιζομένων, θα υποβληθεί με το

σύστημα  προσφοράς με ενιαίο

ποσοστό έκπτωσης. (άρθρο 6 του

ΠΔ 609/85). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δη-

μοτικό Κατάστημα στις 28 Απρι-

λίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα

10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ-

σφορών με τα δικαιολογητικά)

από την επιτροπή Διαγωνισμού

του Δήμου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές

εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμ-

μένες στο ΜΕΕΠ για έργα οικο-

δομικά και για τάξη πτυχίων 1η

και πάνω και έργα ηλεκτρομηχα-

νολογικά και για τάξη πτυχίων

Α2 και πάνω.

Η εγγύηση συμμετοχής 9.240,00 €

θα απευθύνεται στο Δήμο Καισα-

ριανής.

Πληροφορίες για τα τεύχη δημο-

πράτησης κλπ. δίνονται στην Τε-

χνική Υπηρεσία του Δήμου από

την Τετάρτη 1/4/2009 τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες από 8.30

π.μ. έως 13.00 μ.μ. μέχρι και

23/4/2009 ημέρα Πέμπτη.

Τα έντυπα δημοπράτησης (διακή-

ρυξη, αριθμημένο έντυπο προ-

σφοράς, προϋπολογισμός μελέ-

της και τιμολόγιο μελέτης) παρα-

λαμβάνονται από Τετάρτη 1

Απριλίου 2009 και το αργότερο

μέχρι την Πέμπτη 23 Απριλίου

2009 (ώρες 8.30 - 13.00), μετά την

έκδοση σχετικού χρηματικού πα-

ράβολου 15 € στο ταμείο του Δή-

μου Καισαριανής. Τα υπόλοιπα

τεύχη της μελέτης καθώς και τα

σχετικά σχέδια θα βρίσκονται

στην Τεχνική υπηρεσία του Δή-

μου και θα είναι στη διάθεση των

ενδιαφερόμενων τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες επίσης. Αντίγρα-

φα των τελευταίων οι ενδιαφερό-

μενοι, μπορούν να προμηθευτούν

μετά από συνεννόηση με την

υπηρεσία με δική τους φροντίδα

και δαπάνη επίσης μέχρι το με-

σημέρι της 23ης Απριλίου 2009

(ώρες 8.30 - 13.00).

Τα έξοδα δημοπράτησης αυτής

της περίληψης που αφορά το πα-

ραπάνω έργο βαρύνουν τον ανά-

δοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Για 18η συνεχή χρονιά ο Δήμος Γέ-

ρακα πραγματοποίησε,  την Κυρια-

κή 22 Μαρτίου στην Κεντρική Πλα-

τεία της πόλης, τους 18ους Αγώ-

νες Ανωμάλου Δρόμου στη μνήμη

του φιλάθλου και κριτή του στίβου

Βασίλη Μανωλόπουλου, με συμμε-

τοχές αγωνιζόμενων αθλητών

όλων των ηλικιών.

Μία διοργάνωση που υποδηλώνει

την ξεχωριστή θέση που κατέχει ο

αθλητισμός στο Γέρακα, ενθαρρύ-

νοντας μικρούς και μεγάλους σε

μία υγιή και φιλική αγωνιστική διά-

θεση.

Στους 3 πρώτους αθλητές απονε-

μήθηκαν ειδικά βραβεία και μετάλ-

λια, ενώ διπλώματα δόθηκαν σε

όλους τους διαγωνιζόμενους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 
600μ  ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ έως 2002

ΠΙΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002

ΠΑΓΙΟΡ ΠΑΤΡΙΚ 2003

600μ  ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ έως 2002

ΟΜΠΡΙΣΚΑ ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ 2004

ΛΑΓΩΝΙΚΑ ΣΤΕΛΛΑ 2002

ΤΣΙΟΚΑ ΘΑΛΕΙΑ 2002

600μ  ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ

ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΗΝΑΣ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΝΤΕΡΑΖΙΖΙΑΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

600μ  ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1  ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2  ΠΑΖΝΤΟΡ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ

3  ΓΟΝΑΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

1000μ  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 

ΜΑΜΟΥΤΗΣ ΒΑΣ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

1000μ  ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ, ΛΑΓΩΝΙΚΑ ΕΙΡΗ-

ΝΗ, ΚΑΣΙΜΗ ΡΟΜΙΝΑ

2000μ ΠΑΙΔΩΝ

ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΤΖΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΦΛΩΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

2000μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

4000μ ΕΦΗΒΩΝ

ΤΣΙΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

4000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α μέχρι 45 ετών (1965)

ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1970

ΚΟΥΣΜΙΤΣ ΑΓΑΠΗ 1984

ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΘΗ 1972

4000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β άνω των 45 ετών 

ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1963

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ 1960

ΜΟΝΟΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1939

6000μ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ως 34 ετών

ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΕΒΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

35-44   (1965-1974)

ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ     1973

ΣΕΝΤΣΙΚ ΜΑΡΕΚ             1969

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1969

45-54 (1955-1964)

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Γ.  1962

ΚΟΚΟΡΕΣ Θ. 1963

ΤΡΙΧΑΚΗΣ Γ. 1958

55-64 (1945-1954)

ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ Χ. 1949 

ΠΛΑΤΗΣ ΑΘ. 1954

65 και άνω (1944 και πριν)

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1941

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1944

Συνεχιζονται οι επιτυχιες για τους παιδες (γενηθ 92-93) του Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

αφού μετα την νικη τους επι του ΔΟΥΚΑ με  31-18 κατελαβαν την ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΣΗ στο πρωταθλημα ΑΤΤΙΚΗΣ και εξασφαλισαν μαζι με τον ΙΩΝΙΚΟ Ν.Φ την

προκριση και θα εκπροσωπησουν την ΑΤΤΙΚΗ στη ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ-

ΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ HANDBALL που θα διεξαχθει απο 21-24 Απριλιου

και θα συμμετεχουν οι δυο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ του καθε νομου της Ελλαδας.

Με βάση την μέχρι τώρα αγωνιστική πορεία της ομάδας και μεγάλο εφόδιο την συ-

νοχή, την φιλία και την ομοιογένεια, που υπάρχει σ’ αυτή την ομάδα προβλέπεται τα

παιδιά του HANDBALL να κανουν γνωστό το ΚΟΡΩΠΙ στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ.

Από αριστερα όρθιοι: ΚΑΚΑΚΗΣ Μαν.(προπονητης),ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Παν(βοηθ.προπον),ΑΓΓΕΛΗΣ
Δημ,ΚΑΤΣΙΚΗΣ Δημ,ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Γιαν,ΜΑΝΩΛΑΚΗΣς Ιασ,ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ Γιωργ,ΧΡΗΣΤΟΥ
Γιωργ,ΤΣΟΡΔΑΣ Κων(εφορος)

Καθιστοι: ΝΤΟΥΝΗΣ Κων. ΤΣΟΡΔΑΣ Δημ. ΠΕΡΡΟΣ Κων. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βαγγ. ΓΟΥΔΕΛΗΣ Γιωρ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δημ.

Επιτυχίες στο Handball το Κορωπί"Το πιο αμφίρροπο Final

Four" για τον ΝΟΒ

Πολύ μικρές χαρακτήρισε τις διαφορές των ομά-

δων που συμμετέχουν στο Final Four του Τσά-

μπιονς Καπ που θα γίνει στο Κίρισι, η προπονήτρια

του ΝΟΒ Αλεξία Καμμένου, με αφορμή την κλήρω-

ση που έφερε αντίπαλο στον ημιτελικό τη Χόνβεντ.

"Το πιο επικίνδυνο είναι να θεωρούμε ότι τα πράγ-
ματα είναι εύκολα κι ότι θα περάσουμε στον τελι-
κό", είπε αρχικά η Ελληνίδα τεχνικός.

Για τον τρόπο που θα πρέπει να αγωνιστεί η Βου-

λιαγμένη στο Final Four, τόνισε: "Εφόσον ο στόχος
μας είναι να κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρυσι
(δεύτερη στο Τσάμπιονς Καπ), θα πρέπει να πιά-
σουμε το μάξιμουμ της απόδοσής μας και στα δύο
παιχνίδια όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος. Σίγουρα
έχουμε δείξει μεγαλύτερη σταθερότητα φέτος και
είμαστε ενισχυμένες, όμως θεωρώ ότι είναι το πιο
αμφίρροπο και δύσκολο Final Four των τελευταίων
ετών".

Τέλος, η προπονήτρια του ΝΟΒ αναφέρθηκε και

στις πιθανότητες της Αντιγόνης Ρουμπέση να αγω-

νιστεί: "Δεν είναι έτοιμη αλλά θα ακολουθήσει την
αποστολή. Η περίπτωση να παίξει είναι μικρή γιατί
δεν θέλω να βιαστεί. Έχει ήδη ξεκινήσει προπονή-
σεις και είμαι ικανοποιημένη από την πρόοδό της
αλλά αν δεν νιώθει έτοιμη δεν θα ρισκάρουμε τη
συμμετοχή της".

18οι ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
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Πανιώνιος – Μαρκόπουλο

3-1
Στο  τρίτο παιχνίδι την επόμενη εβδο-

μάδα θα κριθεί η παρουσία  στα ημιτε-

λικά της Α1 βόλεϊ των γυναικών για το

Μαρκόπουλο μετά το αποτέλεσμα στη

δεύτερη αναμέτρηση των πλέι-οφ για

τις θέσεις 1-8 στη Ν. Σμύρνη με τον

Πανιώνιο, ενώ την Πέμπτη η ομάδα

αναχώρησε για την Σύρο για το final4

του κυπέλλου Ελλάδος 

Πανηγύρια 

στην Κερατέα
Πανηγύρια στην Κερατέα για την πα-

ραμονή της στο πρωτάθλημα βόλεϊ

της Α1 γυναικών, από την πρώτη ανα-

μέτρηση των πλέι-άουτ με αντίπαλο

τον ουραγό Κτησιφώντα, 

Η Κερατέα επικράτησε εύκολα με 3-0

σετ και σε συνδυασμό με τις δύο νίκες

από την κανονική περίοδο εξασφάλισε

το εισιτήριο της πρώτης κατηγορίας

και για την ερχόμενη αγωνιστική πε-

ρίοδο. 

Χωρίς βαθμό και νίκη αποχαιρετά τα

μεγάλα σαλόνια η ομάδα της Παια-

νίας.  

Πρώτη σκόρερ για τη γηπεδούχο ομά-

δα η η Νέστιτς με 17 πόντους. 

Για τέταρτη συνεχόμενη εβδομά-

δα οι Έλληνες ιππείς και αμαζό-

νες έκαναν αισθητή την παρουσία

τους στο διεθνή αγώνα υπερπή-

δησης εμποδίων, Toscana Tour,

που διεξάγεται στο Arezzo της

Ιταλίας. 

Το περασμένο τριήμερο, 20 – 22

Μαρτίου, πολύ καλές εμφανίσεις

πραγματοποίησαν τρεις Ελληνί-

δες αμαζόνες, που αγωνίζονται

σε διαφορετικές κατηγορίες. 

Η Hannah Μυτιληναίου, που ήταν

χρυσή νικήτρια στο αγώνισμα

Grand Prix ύψους 1.35μ. του CSI*,

η Αντωνία Ποντίκη, που κέρδισε

δύο κατηγορίες εφήβων ύψους

1.20μ., και η Αλεξάνδρα Παρά-

σχη, που κατέκτησε το χρυσό με-

τάλλιο σε αγώνισμα επίσης ύψους

1.20μ. 

Στο αγώνισμα Grand Prix ύψους

1.35μ., η Ελλάδα ανέβηκε και στα

τρία σκαλιά του βάθρου, καθώς

εκτός της Μυτιληναίου, τις άλλες

δύο θέσεις πήραν δύο ακόμη Έλλη-

νες ιππείς. Ο λόγος για το Μάριο

Δεστέφανο, που πήρε τη 2η θέση

και τη Μαρίνα Μαρινοπούλου.

Κανονικά οι Ιππικοί αγώνες

παρά τη βροχή

Κανονικά και χωρίς προβλήματα, παρά τη βροχή,

πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στις εγκατα-

στάσεις του Ιππικού Ομίλου Mega Sports o 2ος αγώ-

νας Ιππικής Δεξιοτεχνίας της χρονιάς. Δύο αμαζό-

νες και ένας ιππέας ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές

του διημέρου. Ο λόγος για τη Λάουρα Μαρτίνη που

πρώτευσε στα δύο αγωνίσματα των παίδων, Α4 και

Α5 και την Ρέα Καπετάνου που κέρδισε τα δύο αγω-

νίσματα των εφήβων, Γ4 και Γ5. 

Ακόμη, καλύτερος στην Κατηγορία S των Ενηλίκων

ήταν ο Στέλιος Σταυρουλάκης, που ήταν πρώτος

στα δύο αγωνίσματα, Inter I και Prix St George. 

Επόμενος αγώνας Ιππικής Δεξιοτεχνίας είναι στις

4 & 5 Απριλίου στον Ιππικό Όμιλο Βαρυμπόμπης. 

«ΡΑΛΛΥ ΑΜΑΖΩΝ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

Εκκίνηση από Βούλα, Κυριακή 5/4 

Το Σωματείο ΦΙΛΠΑ (Φίλοι του Παλαιού Αυτοκινή-

του) σε συνεργασία με το Δήμο Βούλας, οργανώ-

νει την Κυριακή 5 Απριλίου το ετήσιο «ΡΑΛΛΥ

ΑΜΑΖΩΝ» στο οποίο συμμετέχουν αμιγώς γυναι-

κεία πληρώματα με παλαιά αυτοκίνητα «αντίκες»

ηλικίας από 35 έως 70 ετών (περίπου 40). 

Ειδικότερα στην κεντρική πλατεία Βούλας (μπρο-

στά στον Αγιο Ιωάννη)  θα συγκεντρωθούν – την

Κυριακή 5/4 στις 10:00, όλα τα αυτοκίνητα που θα

συμμετέχουν στην Αθήνα. Η έναρξη του αγώνα θα

γίνει στις 11:00 και οι αναχωρήσεις των αυτοκινή-

των θα γίνονται ανά λεπτό της ώρας. 

Το ΡΑΛΛΥ θα διανύσει περίπου 50 χλμ. έως το Λα-

γονήσι και θα τερματίσει περίπου στις 14:00, στο

χώρο στάθμευσης μπροστά από το Δημαρχείο. 

Διακρίσεις για το

Λαύριο στο Σκάκι
Το σκακιστικό τμήμα του Α.Σ. Λαυρίου, με προπονητή

τον Σιαμίδη Δημήτρη, πήρε μέρος στους προκριματι-

κούς αγώνες για την τελική περιφερειακή φάση (Πα-

ναττικά), που έγιναν στις 7 Μαρτίου στην Καλλιθέα και

προκρίθηκαν οι σκακιστές: 

• Δημήτρης – Νεκτάριος Μερασεδόγλου, Ασημένιο

μετάλλιο (Γ’ τάξη 2ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου)

• Βλαδίμηρος Φαλίν, Χάλκινο Μετάλλιο (Δ’ τάξη 2ου

Σχ. Λαυρίου)

• Τσελεπής Γιώργος, Χάλκινο Μετάλλιο (Δ’ τάξη 3ου

Δημ. Σχολείου Λαυρίου)

Από τους παραπάνω, την Κυριακή 15/3 στην Πεύκη, πή-

ραν μετάλλιο (ισοβάθμισαν με τον τρίτο) και προκρίθη-

καν για τα τελικά του Ατομικού Σχολικού Πανελλήνιου

Πρωταθλήματος, που θα γίνει 11 με 13 Απριλίου 2009

στο Πόρτο Καρράς – Χαλκιδικής, οι σκακιστές:

Μερασεδόγλου Δημήτρης – Νεκτάριος και Φαλίν

Βλαδίμηρος.

Πραγματοποιώντας την

χειρότερη φετινή της εμ-

φάνιση, η ομάδα γυναι-

κών του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ,

δεν κατάφερε να κρατη-

θεί στην Α1 κατηγορία

στους αγώνες «μπαράζ»

που έγιναν το περασμέ-

νο Σαββατοκύριακο.

Η ομάδα του ΑΡΗ κέρδι-

σε με 4-2 την ομάδα των

ΠΑΤΡΩΝ, έχασε με 4-3

από την Χ.Α.Ν. ΘΕΣ/ΝΙ-

ΚΗΣ και στον πολύ καθο-

ριστικό αγώνα με τον

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ηττήθη-

κε με 4-1.

Αξίζει να σημειώσουμε

ότι η ομάδα του ΑΡΗ

ισοβάθμισε με τον ΠΑ-

ΝΑΘΗΝΑΪΚΟ αλλά ο τε-

λευταίος είχε καλύτερο

συντελεστή στα σετ.

Στο μεταξύ, η ομάδα των

αγοριών του Α.Ο. ΑΡΗΣ

2006, κατακτώντας την

τρίτη θέση στο πρωτά-

θλημα της Γ’ κατηγορίας

Αττικής, ανέβηκε στην Β’

κατηγορία ενώ η ομάδα

των κοριτσιών που κατέ-

κτησε επίσης την τρίτη

θέση στο πρωτάθλημα

της Α’ κατηγορίας Αττι-

κής παρέμεινε στην ίδια

κατηγορία, ελπίζοντας

για άνοδο στην Β’ εθνική

την επόμενη χρονιά. 

Ανεβοκατεβάσματα κατηγοριών

στο Πινγκ - Πονγκ

«Χρυσές» οι Ελληνίδες Αμαζόνες
Ιππικά Νέα

Τα νέα του Volley

Επιτυχίες υποδομών

ποδοσφαίρου 
Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης των πρωταθλημάτων

ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ και ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ οι ομάδες του συλλόγου

προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος. 

- Στο πρωτάθλημα Νέων για την Β’ φάση ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥ-

ΛΑΣ αντιμετωπίζει την ομάδα του ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ.

- Στο πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ περνάει

λόγω βαθμολογίας στην Γ’ φάση.

- Στο πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ αναμένουμε την τελική

βαθμολογία για πρόκριση στη Β’ φάση ή απευθείας στην Γ’

φάση. 

Η βαθμολογίες των ομάδων διαμορφώνονται ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΝΕΩΝ

1ος Κορωπί με 31 Βαθμούς

2ος Άρης Βούλας με 31 βαθμούς

3ος Μαρκό με 31 βαθμούς

4ος Παμπαιανικός με 28 

5ος Ολυμπιακός Λαυρίου με 23 

6ος Κυανούς Αστήρ με 22.

7ος Κεραυνός Κερατέας με 21

8α Καλύβια με 16 βαθμούς

9η Βουλιαγμένη με 1 βαθμό.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΩΝ

Ομάδα Βαθμολογία

1. Κυανούς Αστήρ 54

2. Άρης Βούλας 45

3. Βουλιαγμένη 33

4. Πόρτο Ράφτη 32

5. Παμπαιανικός 32

6. Κορωπί 20

7. Κουβαράς 17

8. Πρωτέας Π. Φώκαιας 16

9. Λαυρεωτική 8

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Ομάδες Βαθμολογία

1. Άρης Βούλας 35

2. Πανσταυριακός 35

3. Κυανούς Αστήρ 34

4. Νέοι αθλητές Ρότσα 34

5. Παλληνιακός 26

6. Βουλιαγμένη 25

7. ΑΘΕΝ Μάκρης 19

8. Ολυμπιακός Λαυρίου 14

9. Άρτεμις 5

10. Πόρτο Ράφτη 0
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Μετά την πρώτη κρούση από τον πρ.

Αντιδήμαρχο Κώστα Βενετσάνο, προς

τον Υφυπουργό Οικονομικών Θανάση

Μπούρα της τακτοποίησης της εκκρε-

μότητας του Διαμαντοπούλειου Γηρο-

κομείου, με την παραχώρησή του στο

Δήμο Βούλας, σύμφωνα με την πραγ-

ματική βούληση του διαθέτη και την

επίδοση σχετικού υπομνήματος, στοι-

χείων και δημοσιευμάτων (κοίτα 7η

αρ.φ.574 της 14/3/09) ακολούθησε ρα-

ντεβού με τον Υπουργό, για το ίδιο θέ-

μα, του Προέδρου του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Ανδρέα Κάσδαγλη συνοδευό-

μενου από τον Αντιδήμαρχο Ευθ.

Ρουσσάκη και τον Δημ. Σύμβουλο

Δημ. Κιούκη, την περασμένη Πέμπτη

19 Μαρτίου.

Ο Υφυπουργός γνώστης πλέον του θέ-

ματος κατέδειξε την πρόθεσή του να

επιλύσει το θέμα ακούγοντας και τις

απόψεις των εκπροσώπων του Δημοτι-

κού Συμβουλίου και του Δημάρχου

προφανώς, οι οποίες βεβαίως ήταν

ταυτόσημες με τις διατυπωμένες ήδη

προ εβδομάδας από τον Κ. Βενετσά-

νο. Δηλαδή η παραχώρηση με Υπουρ-

γική Απόφαση.

Σημειωτέον ότι όλοι συμφωνούν πως

οποιαδήποτε άλλη μεθόδευση θα είναι

παραπλανητική, χρονοβόρα και πιθα-

νότατα ν’ αποβεί άκαρπη, όπως και κα-

τά το παρελθόν.

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

για την παραχώρηση του Γηροκομείου
Το αίτημα επαναδιατύπωσε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. 

στον Υφ. Οικονομικών Θανάση Μπούρα

Φωτογραφικό στιγμιότυπο με τον Υφυπουργός Αθ. Μπούρα στη βάθος και από αριστερά ο Αν-
δρέας Κάσδαγλης, ο Δημ. Κιούκης και ο Ευθ. Ρουσσάκης.

Επειδή το εύλογο ερώτημα

κάθε καλοπροαίρετου, αλλά

και το πρόσχημα κάθε κακο-

προαίρετου είναι οι πόροι λει-

τουργίας του Γηροκομείου, θα

κάνουμε κι αυτή τη δουλειά,

που έπρεπε πρώτιστα να την

κάνει εκείνος που επικαλείται

το κόστος λειτουργίας, είτε

από σκεπτικισμό, είτε προσχη-

ματικά.

Δεν θα το κάνουμε εκ του

προχείρου, σήμερα. Θα το κά-

νουμε ερευνώντας την αγορά.

Σήμερα θα πούμε δυο πράγμα-

τα: 

Πρώτον ότι είναι κοινωνική

ανάγκη και υποχρέωση προς

την τρίτη ηλικία, άρα πρέπει

να γίνει πάσει θυσία και 

Δεύτερον ν’ αναφέρουμε τους

πιθανότερους και βεβαιότε-

ρους όρους για την κάλυψη

των αναγκαίων δαπανών.

1. Στην αρχή θα πρέπει να κα-

λυφθούν από το Υπουργείο

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

το Δήμο Βούλας. (Και μπορεί)

και την εθελοντική ακόμη προ-

σφορά και συνεισφορά.

2. Από τη συμβολή των ίδιων

των τροφίμων. Ενδεικτικά: 

α. Για μηνιαία εισοδήματα, μη-

δέν έως 500€, μηδέν εισφο-

ρά.

β. για το πάνω των 500€ ποσό

το 50% [π.χ. Με σύνταξη ή άλ-

λα εισοδήματα του τροφίμου

1200€, εισφορά 350€. (1300-

500 = 700 Χ 50% - 350)]. Αυτή

η εισφορά με ανώτατο όριο τα

3000€ π.χ. χωρίς κατηγοριο-

ποίηση. Ολοι το ίδιο!

3. Μετά από μικρό χρονικό

διάστημα θα αυτοχρηματοδο-

τείται από τις δωρεές και κλη-

ροδοσίες κυρίως των ίδιων

των τροφίμων. (“Γιατί να τ’

αφήσω σε κάποιον αδιάφορο

συγγενή κι όχι εδώ που βρήκα

ένα αποκούμπι, φροντίδα και

αληθινή στοργή!”). 

Αυτά εισαγωγικά και ενδεικτι-

κά.                                 Κ.Β.

Προφάσεις και προτάσειςΤο θέατρο Βέμπο

και το οικόπεδο

της οδού Σολωμού

Η αντιπροσωπεία πλην

του καυτού θέματος

του Γηροκομείου, έθε-

σαν υπ’ όψιν του

Υπουργού, αφ’ ενός τη

νομιμοποίηση του θεά-

τρου Βέμπο ως Πολιτι-

στικού Κέντρου, αφ’

ετέρου δε την παραχώ-

ρηση του οικοπέδου

της οδού Σολωμού, για

το οποίο είχε ενδιαφερ-

θεί και ο Αγγ. Αποστο-

λάτος, αλλά ο νέος

πρόεδρος της ΚΕΔ ζή-

τησε πίστωση χρόνου

για να ενημερωθεί.


