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Εχει διατυπωθεί επανειλημμένα  από τους υπουργούς

δημόσιας τάξης, το ερώτημα, «τι αστυ-

νομία θέλουμε». Παρεπόμενο ερώτημα.

Το κύριο ερώτημα είναι: Τι οικονομία

θέλουμε! Όταν επιλέξουμε το είδος της

οικονομίας που επιθυμούμε, θα καθορί-

σουμε και το ανάλογο κράτος.

Οικονομία και κράτος προσδιορίζουν και το

είδος της κοινωνίας που θα περιμένουμε.

Αν επιλέξουμε το θατσερικό είδος

οικονομίας, της ασυδοσίας του με-

γάλου κεφαλαίου ( ), το νέο-φιλε-

λεύθερο σχήμα της παγκοσμιοποιημένης και δια-

σφαλισμένης έτσι ανεξέλεγκτης κίνησης και δρα-

στηριότητάς του – αυτό το είδος, δηλαδή, που σή-

μερα βιώνουμε – τα συνακόλουθα αποτελέσματα

είναι πασιφανή:
Συνέχεια στη σελίδα 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Τι κράτος θέλουμε
(όχι “τι αστυνομία θέλουμε”)

Τι οικονομία θέλουμε;

Τι κοινωνία περιμένουμε…

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ 

την ιστοσελίδα μας
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Βάρη και Κορωπί

αντίθετη στις Ζ.Ο.Ε.
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Αγ. Μαρίνα & Κίτσι καλούν
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Σουφλιάς - Κωνσταντάς

συζητούν για το Κ.Ε.Λ.

Σελίδα 6

4ο Διεθνές πρωτάθλημα Πολεμικών Τεχνών
με 16 χρυσά επέστρεψαν οι Ελληνες!

«Απιαστο» όνειρο η αποχέτευση
Μετά από 4 χρόνια απορρίφθηκε η Προμελέτη του Κέ-

ντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) βορείων Μεσογείων

στο οποία υπάγονται οι Δήμοι Αρτέμιδας και Ραφήνας ως

περιοχές Β προτεραιότητας και άλλοι 5 Δήμοι (Γέρακας,

Ανθούσα, Γλυκά Νερά, Παλλήνη, Σπάτα) ως περιοχές Γ’

προτεραιότητες.

Ολες οι περιοχές, είχαν υποχρέωση να έχουν αποκτήσει

ΚΕΛ οι μεν Αρτέμιδα και Ραφήνα μέχρι τέλος 2000!! Οι δε

5 υπόλοιπες μέχρι τέλους 2005!!

Ηδη θα αρχίσουμε να πληρώνουμε πρόστιμα πολλών εκα-

τοντάδων χιλιάδων ευρώ ημερησίως στην Ευρωπαϊκή

Ενωση.

Ενώ είχε εγκριθεί η προμελέτη (αριθμ. 14511 Δ.Σ

Ε.ΥΔ.Α.Π/5-11-2003) καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι

(ΚΥΑ 136125/10-9-2003): εγκριτικές αποφάσεις για το έργο,

εφορείες αρχαιοτήτων, πριν λίγες ημέρες το Ε’ Τμήμα του

Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) το απέρριψε. Κάνοντας

δεκτή την προσφυγή της Αρτέμιδας (Λούτσας) ακύρωσε

τους περιβαλλοντικούς όρους. Βέβαια εκ των πραγμάτων εί-

χαν …λήξει, αφού ήδη έχει περάσει μία πενταετία!

Οι λόγοι, τυπικοί θα έλεγα: γιατί γειτνιάζει με το ρέμα της Ρα-

φήνας στο οποίο δεν έχει προσδιοριστεί η οριογραμμή του.

Εκείνο που γεννάει απορίες, είναι πώς οι μελετητές δεν

γνώριζαν, ότι έπρεπε να έχει οριοθετηθεί το ρέμα, προκει-

μένου να εντάξουν ένα έργο τέτοιας εμβέλειας σε από-

σταση 10 μέτρων! Είναι  προχειρότητα ή είναι αβελτηρία,

και άσ’ τους να φωνάζουν, όπως περίπου κάνει σήμερα ο

Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ με τους οδικούς άξονες, που είναι

απολύτως βέβαιο ότι Δήμαρχοι και Νομάρχης θα προσφύ-

γουν στο ΣτΕ και – όπως

λένε – πιο ειδικοί

είναι ιδιαίτερα

ευάλωτο και

θα πέσει.

Αν τους έχει φτιάξει ήδη (χλωμό φαίνεται) θα «κλαίμε» για

το κακό που έγινε. Αν δεν έχει γίνει, θα σταματήσει.

Συνέχεια στη σελίδα 3

Στην οικονομική «καρδιά» του Λονδίνου ξέσπα-
σαν επεισόδια και σημειώθηκαν μικροτραυματι-
σμοί, ενώ άτομα που φορούσαν ψεύτικες αστυ-
νομικές στολές συνελήφθησαν από τις αρχές. 

(Εφημερίδα Έθνος)

Η Φώκαια ...επιστρέφει στις ρίζες της
Καθημερινά “σηκώνονται” μεγαθήρια, χωρίς καμία υποδομή για
κυκλοφορία και αποχέτευση!
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Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
γιάννης κορναράκης Σελ. 10

Πολλά τα αμελέτητα σημεία

στους οδικούς άξονες 
Γρ. Ρώντας Σελ. 11

Χελιδονίσματα στη Βάρη Σελ. 11

Φιλαρμονική Μαρκοπούλου Σελ. 13

Ειδήσεις για όλους Σελ.17

Τοπική Δημοκρατία...  Σελ.19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Τι κράτος θέλουμε 
Τι οικονομία θέλουμε;  Τι κοινωνία περιμένουμε…

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Οικονομική κρίση πρωτόγνωρη. Ανερ-

γία, ημι-αργία. Ελαστικοποίηση των

όρων εργασίας. Συρρίκνωση αγορα-

στικής δυνατότητας γενικώς, μέχρις

αφυδατώσεως στο 1/5 του πληθυ-

σμού των αναπτυγμένων κοινωνιών.

Περιορισμός της καταναλωτικής δύ-

ναμης, σημαίνει περιορισμός πωλήσε-

ων αγαθών και υπηρεσιών που επιφέ-

ρουν με τη σειρά τους προσαρμοστική

μείωση της παραγωγής, με επακόλου-

θο περαιτέρω αύξηση της ανεργίας

και επιπλέον μείωση αγοραστικής δυ-

νατότητας και ...έχουμε μπροστά μας

έναν πραγματικά φαύλο κύκλο.

Αυταρχικό κράτος

Δεν έχουμε όμως μόνον αυτό. Η κατά-

σταση αυτή συνεπιφέρει εύλογες κοι-

νωνικές αντιδράσεις, αναταράξεις και

εκρήξεις.

Οι κοινωνικές αναταραχές και εκρήξεις

είναι σχεδόν πάντα ανεξέλεγκτες και

οδηγούν σε ακραίες κοινωνικές αντι-

δράσεις οι οποίες συχνά εκτρέπονται

και ενίοται προκαλούνται αντανακλα-

στικά ή εσκεμμένα από τις ίδιες τις κρα-

τικές δυνάμεις που είναι επιφορτισμέ-

νες με το έργο της καταστολής ακραίων

ή βίαιων κοινωνικών αντιδράσεων.

Εχουμε επομένως φθάσει ν’ αντιστοιχί-

σουμε στο οικονομικό μας μοντέλο, ένα

κράτος αυταρχικό, μη δημοκρατικό – μη

κοινωνικό, μη δίκαιο – με την ευρεία

έννοια του όρου κι όχι με τη στενή –

δηλ. της λειτουργίας του βάση θετών

κανόνων ψηφισμένων σύμφωνα με τις

επιταγές των συμφερόντων του κρα-

τούντων.

Εννοιολογικές ερμηνείες και ορισμούς

του κράτους έχουμε πληθώρα. Από το

μοναρχικό κράτος της αυταρχικής βίας

και της ταύτισής του με το μονάρχη – ’

’ , το κράτος είμαι εγώ – μέ-

χρι το κοινωνικό κράτος δικαίου, όπου

η διοίκηση ασκείται με γενική αποδοχή

και συναίνεση ( ).

Για να υπάρχει, γενική συναίνεση και

αποδοχή, το κράτος λειτουργεί προς

την κατεύθυνση της εξασφάλισης της

δίκαιης κατά το δυνατόν κατανομής του

κοινωνικού παραγώμενου προϊόντος

(τόκου, πλούτου, καρπού), σύμφωνα

πάντα με δίκαιους θετούς κανόνες. 

Οπότε και οι δυνάμεις επιτήρησης και

καταστολής (αστυνομικές δυνάμεις)

ασχολούνται με τους παραβάτες του

κοινού ποινικού δικαίου, με τη συνδρο-

μή μάλιστα της κοινωνίας.

Οι εξισώσεις είναι απλές:

1. Εξορθολογισμένη κοινωνική οικονομία

Δίκαιη κατανομή κοινωνικού προϊόντος

= πραγματικά δημοκρατικό κοινωνικό

κράτος Δικαίου = ευημερούσα, αδιατά-

ρακτη, δημιουργική κοινωνία.

«Εγένετο μεν η Πολιτεία (το Κράτος) του

ζην ένεκεν, έστι δ’ ένεκα του εύ ζην»

Που σημαίνει σ’ ελεύθερη απόδοση,

δημιουργήθηκε το κράτος για να μπο-

ρούμε να ζούμε οργανωμένα, 

Μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει, εφ’

όσον ζούμε καλά.

2. «Ακρως ανταγωνιστική οικονομία
της αγοράς» σύμφωνα με τη συνθήκη

της Λισαβώνας και την κρατούσα ιδεο-

λογική βάση των κυβερνήσεων της Ε.Ε.

και των δικών μας κομμάτων εξουσίας,

όπως λέγονται (Ν.Δ. & ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Η εξίσωση γίνεται όπως τη βιώνουμε

σήμερα: 

Αγρια εκμετάλλευση των ασθενέστε-

ρων οικονομικών ομάδων, καταλή-

στευση του ανθρώπινου μόχθου και

του δημόσιου πλούτου από το διεθνι-

κό κεφάλαιο και την απληστία των

– των της οικονο-

μίας = Αυταρχικό, μονομερές, ετερο-

βαρές, κατ’ επίφαση δημοκρατικό

κράτος = κοινωνία μίζερη, εξαθλιω-

μένη, εξοργισμένη, εξεγερμένη, κα-

ταστροφική.

Αναπότρεπτα, η εξίσωση είναι αυτή. 

Στην υπερβολική εκμετάλλευση η αντί-

δραση δεν είναι παθητική. Είναι εξεγερ-

σιανή.

Καμιά «ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής»,

καμιά κάμερα και οποιαδήποτε τεχνολο-

γική εξέλιξη, κανένας φορέας καταστο-

λής δεν μπορεί να αποτρέψει την εξε-

γερσιακή αντίδραση της κοινωνίας.

«Ήπιας» μορφής αντίδραση θα θεωρεί-

ται η οργανωμένη δράση οποιασδήποτε

μορφής (απεργίες, διαδηλώσης κλπ.).

Παράλληλα όμως με την παραπάνω

αναπτύσσονται και αναρχικές ή ατομι-

κές αντιδράσεις, ενεργητικές και παθη-

τικές, πολλές από τις οποίες χάνουν το

χαρακτηρισμό της κοινωνικής αντίδρα-

σης, ενώ στην πραγματικότητα αυτή

την εκθρέφει.

Μετά τα παραπάνω διαλέξτε τι κρά-

τος και ακριβέστερα τι οικονομία θέ-

λετε. Μη ξεγελιώνται οι κατέχοντες.

Η απλουστευμένη εξίσωση είναι: 

Μεγάλη και αδικαιολόγητη ανισότητα,

εκμετάλλευση, διαπλοκή, μίζες, εξα-

θλίωση μαζών = κρίση, ανασφάλεια,

εξεγέρσεις, ληστείες, απαγωγές, φό-

νοι, κοινωνικό τσουνάμι, κόλαση!...

Μήπως υπάρχει παράδεισος; 

Σήμερα μπορεί να υπάρχει! 

(Όχι επουράνειος αλλά ανθρώπινος).

Ληστεία στο Κορωπί, 
συνελήφθη στην Παιανία

Απογευματινές ώρες της 26/3 συνε-

λήφθη από αστυνομικους του Τμήμα-

τος Ασφαλείας στην Παιανία 28χρο-

νις για ληστεία.

Από έρευνα προέκυψε ότι ο συλλη-

φθείς με την απειλή αιχμηρού αντι-

κειμένου αφαίρεσε από γυναίκα

στην περιοχή του Κορωπίου την τσά-

ντα της με χρήματα και διάφορα έγ-

γραφα.

Θανάτων συνέχεια…

Άλλη μία αιματηρή  εβδομάδα ήταν η 23

– 29 Μαρτίου από τροχαία ατυχήματα

που κόστισαν τη ζωή δώδεκα ανθρώπων

στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας

Αττικής, με 148 ατυχήματα. 

12 νεκροί, (8 από αυτοκίνητα και 4 από

δίκυκλα), 11 σοβαρά  τραυματισμένοι και

128 ελαφρά.

Όπως πάντα, τα κυριότερα αίτια η παρα-

βίαση του κόκκινου, του P.

Και το εννοώ γιατί από τύχη, δεν είμαι

σήμερα νεκρή ή τραυματίας, όταν ανοί-

γοντας ο δικός μου πράσινος σηματοδό-

της δεν σπινάρισα να φύγω, αλλά κινή-

θηκα αργά, με αποτέλεσμα να περάσει

μπροστά μου - 11 το βράδυ - αστικό λεω-

φορείο με τέτοια ταχύτητα που με κού-

νησε ο αέρας που προκάλεσε! Ασφαλώς

πέρασε με πολύ κόκκινο!

Ένα μέτρο μπροστά να ήμουν…

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας θα

γίνεται μέχρι τις 7 Απριλίου στην αρι-

στερή και μεσαία λωρίδα της Λ Μεσογείων

στο τμήμα της από το Υπουργείο Εθν. Αμυ-

νας έως τον Σταυρό Αγ. Παρασκευής και

στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από 22.00

έως 06.00 της επομένης.

Είχαμε γράψει και στο προη-

γούμενο φύλλο, η παιδική

πορνογραφία δίνει και παίρνει

στο Ιντερνετ. Και αναρωτιέται

κανείς, τόσοι ψυχανώμαλοι

κυκλοφορούν γύρω μας! Γιατί

δεν μπορώ να διανοηθώ φυ-

σιολογικό τον άνθρωπο, που

βιάζει ψυχή και σώμα ενός μι-

κρού παιδιού ή παρακολουθεί

το βιασμό μετά εικόνων και

ήχου!!!

Από παγκόσμια έρευνα στο

διαδίκτυο, από το Τμήμα Δίω-

ξης ηλεκτρονικού εγκλήματος,

διαπιστώθηκε ότι Ελληνας

χρήστης κατείχε και μοίραζε,

μέσω διαδικτύου, σκληρότατο

υλικό πορνογραφίας ανηλίκων

σε άλλους χρήστες.

Ο δράστης όπως διαπιστώθη-

κε, διακινούσε το υλικό από

την Αθήνα.

Ετσι, μετά από έρευνα στο σπί-

τι του, βρέθηκαν και κατασχέ-

θηκαν φορητός υπολογιστής, 6

ψηφιακοί δίσκοι με υλικό, και 6

μικροδέματα κατεργασμένης

ινδικής κάνναβης.

Χαρακτηριστικά, όπως ανα-

φέρεται στο δ.τ. της αστυνο-

μικής διεύθυνσης, σε ένα

από τα βίντεο που βρέθηκαν

στον Η/Υ του περιείχε ερωτι-

κή σκηνή μικρού κοριτσιού με

ενήλικα, το οποίο έκλαιγε

γοερά με τραβηγμένα τα χα-

ρακτηριστικά του από τον πό-

νο και την οδύνη.

Και ρωτάω εγώ αφελώς: Γιατί

κύριοι δεν βγάζετε το όνομα

του «κυρίου» στα μέσα μαζι-

κής επικοινωνίας να μάθουμε

ποιο είναι το «κουμάσι» αυτό; 

Να γίνει αποδιοπομπαίος

τράγος από την ίδια την κοι-

νωνία, με την απομόνωσή

του. Μην κι είναι και ο διπλα-

νός μας, που καλοχαιρετιό-

μαστε κιόλας…

… “Αδοξη” ληστεία

στην Παλλήνη

Εικόνες χουλιγουντιανής ται-

νίας έζησαν, όσοι βρέθηκαν

την Πρωταπριλιά! Στις 8.16 το

πρωί στην Λ. Ποσειδώνος

στην Παλλήνη στο υποκατά-

στημα της τράπεζας F  .

Ο δράστης μπήκε στην τράπε-

ζα, αλλά έγινε αντιληπτός

από αστυνομικούς. Ετσι αφού

πήρε τα χρήματα, απαίτησε

από υπάλληλο να τον ακολου-

θήσει με την απειλή όπλο.

Στη συνέχεια, μετά από 800 πε-

ρίπου μέτρα καταδίωξης, ο δρά-

στης εγκατέλειψε τον υπάλλη-

λο, τα χρήματα και ένα πιστόλι,

έβγαλε κάποια από τα ρούχα

του και …έφυγε σαν κύριος.Πά-

ντως, όπως μάθαμε, προχθές

Πέμπτη τον συνέλαβαν.

Και πάλι παιδική πορνογραφία
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Ενδιαφέρον ήταν για άλλη μια φορά το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης της 30/3

όπου υπήρξε απαρτία αλλά έλειπε ο «άν-

θρωπος των πρακτικών». Ο πρόεδρος εξή-

γησε ότι στην περίπτωση που αποφασί-

σουν να συνεχίσουν την συνεδρίαση, αυτό

θα γίνει χωρίς την τήρηση πρακτικών, παρά

μόνο χειρόγραφων με τη βοήθεια της

γραμματείας. Το Δ.Σ. σύσσωμο αποφάσισε

να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση κι έτσι

κι έγινε. 

Ιδιαίτερα προ ημερησίας θέματα δεν είχα-

με. Μόνο ο πρόεδρος Διον. Κοντονής, μας

μετέφερε την ευχάριστη είδηση ότι η ομά-

δα τένις της Βουλιαγμένης πήρε την πρώ-

τη θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα που

έγινε στην Κρήτη. 

“Κολοκυθιά” για το Λασίθι

Το θέμα που απασχόλησε ιδιαίτερα τους

συμβούλους ήταν η παράταση σύμβασης

παραχώρησης – εκμίσθωσης του Δημοτι-

κού αναψυκτηρίου «ΛΑΣΙΘΙ». Η μεν αντι-

πολίτευση δεν ήταν σύμφωνη με την παρά-

ταση και συγκεκριμένα ο Γ. Καμπάνης επε-

σήμανε ότι το συμφέρον του Δήμου είναι η

δημοπράτηση. Αντιθέτως, η πλειοψηφία

αλλά και ο ίδιος ο Δήμαρχος υποστήριξε

πολύ ένθερμα ότι πρέπει να δωθεί η παρά-

ταση ακόμα κι αν αυτό δεν στέκει νομικά,

παρ’ όλο που η Μ. Κακογιαννάκου επέμενε

ότι υπάρχει και από νομικής απόψεως λύση

για το θέμα. Τελικά αφού έπαιξαν την κο-

λοκυθιά (3 χρόνια, 4 χρόνια, εγώ λέω 6, ε,

να κλείσουμε στα 5), «αποφανθήκανε» να

δοθεί 5 χρόνια παράταση. 

Ο Κασιδόκωστας σε

ρόλο αναρχικού
Έδραξε της ευκαιρίας ο Δήμαρχος και

αναφέρθηκε στο νόμο που κατάργησε η

Κυβέρνηση, που υποχρέωνε τις επιχειρή-

σεις να εισπράτουν απ’ τους πελάτες το

τέλος εκδιδομένων λογαριασμών που

αντιστοιχεί σε 2% επ’ ωφελεία του Δή-

μου. Ο νόμος αυτός παλιότερα υποχρέω-

νε τις επιχειρήσεις για 5% και παρ’ ότι το

είχαν μειώσει σε 2% ο Δήμος Βουλιαγμέ-

νης συνέχιζε να εισπράττει 5% σε συμ-

φωνία πάντα με τις επιχειρήσεις. 

Έτσι λοιπόν ενημέρωσε ότι «εμείς θα συ-
νεχίσουμε να εισπράττουμε τα χρήματα
αυτά π.χ. παίρνοντας μια απόφαση αύριο
για φόρο περιβάλλοντος, αλλιώς ο Δήμος
δεν μπορεί να αντέξει». Και συνέχισε «το
θέμα είναι τι θα κρίνει το Δ.Σ. και όχι τι λέ-
νε οι νόμοι και η Κυβέρνηση. Αν βουλιά-
ξουνε και οι Δήμοι, ούτε ο Κολοκοτρώνης
δεν μας σώζει, τότε υπήρχαν ήρωες, τώρα
υπάρχουν μόνο νταβαντζίδες». 

Η ελεγχόμενη στάθμευση συζητιέται και

στη Βουλιαγμένη, όχι μόνο για την πλα-

τεία της, αλλά στο σύνολο. Δημοτικοί

σύμβουλοι κι απ’ τις δύο πλευρές συμφώ-

νησαν ότι δεν υπάρχει σωστή κυκλοφο-

ριακή μελέτη κι ότι πριν εφαρμοστεί η

ελεγχόμενη στάθμευση θα έπρεπε να

διορθωθεί αυτή.

Κι όπως χαρακτηριστικά είπε ο Δήμαρχος

αλλά και ο Πρόεδρος, ούτε σπίτι τους δεν
μπορούνε να πάνε οι ίδιοι! Βέβαια τόνισε

ο Γρ. Κασιδόκωστας ότι είχαν πει στους

πολίτες να ενημερώσουν το Δήμο για

οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν

με την κυκλοφοριακή μελέτη και πήγαν

μόνο 5 άτομα. 

(Σ.Σ. Παρ’ όλο που δεν γνωρίζουμε με τι

τρόπο ενημέρωσε τους φορείς και τους

πολίτες, έχει ένα δίκιο. Πολλές φορές ο

κόσμος φωνάζει χωρίς να κάνει την απλή,

αλλά ουσιαστική κίνηση να καταγγείλει το

πρόβλημά του στο Δήμο).

Τελικά το Δ.Σ. ψήφισε θετικά για την

ελεγχόμενη στάθμευση, αφού την ημέρα

εκείνη έπαιρναν απόφαση για να ξεκινή-

σει η μελέτη κι όχι για την εφαρμογή του

μέτρου.

Ανάπλαση Καβουρίου

Ένα άλλο θέμα που έφερε αναστάτωση

ήταν η έγκριση διάθεσης ποσού για το

έργο «Διάφορες κατασκευές και ανα-

πλάσεις στην περιοχή του Μεγάλου Κα-

βουρίου». Ο επικεφαλής της μειοψηφίας

Δημ. Τζιώτης δήλωσε ότι δεν έπρεπε να

εισαχθεί ένα τέτοιο θέμα προς συζήτη-

ση, γιατί μια τέτοια απόφαση θα ακύρω-

νε προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του

Δ.Σ. για αναδάσωση της περιοχής. Είπε

χαρακτηριστικά ότι «το Καβούρι το προ-
στατεύουμε, κι αυτή η μελέτη ταιριάζει
στο Ντουμπάι, όχι σ’ ένα φυσικό χώρο».

Ανατρέχοντας στην μελέτη τείνουμε να

δικαιώσουμε τον Δημ. Τζιώτη αφού προ-

βλέπονται ομπρέλες παιδική χαρά, πί-

στα skate board, ιατρείο, διάδρομο μέ-

χρι το νησάκι κ.α. “ντυμένα” βέβαια με

ωραίες πετρούλες και φωτισμούς που θα

μετατρέψουν και αυτή τη παραλία σε

πλαζ. (σε προσεχές φύλλο θα ασχολη-

θούμε εκτενώς με τη μελέτη).

Ο Δήμαρχος εδώ εμφανίστηκε νομοτα-

γής και είπε ότι το Καβούρι λειτουργεί

βάση νόμων, ότι η δεντροφύτευση έγινε,

κι ότι δεν είναι δυνατόν να χρηματοδο-

τείται ένα πρόγραμμα σαν κι αυτό από

την Ευρωπαϊκή Ένωση κι εμείς να μη το

δεχτούμε. «Είμαστε υποχρεωμένοι να
κάνουμε αυτό που λέει το Προεδρικό
Διάταγμα»! 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης

Άπιαστο όνειρο η αποχέτευση
Συνέχεια απο τη σελίδα 1

Ο ελληνικός λαός όμως θα έχει πλη-

ρώσει κάποια εκατομμύρια ευρώ για

μελέτες, σχέδια, προσχέδια και λοιπά.

Μόνο οι υπεύθυνοι θα σφυρίζουν αδιά-

φορα, ή όταν θα αναζητηθούν οι ευθύ-

νες τους, θα έχουν παραγραφεί…

Πρώτιστο, αναγκαίο, ζήτημα ζωής, δεν

είναι οι οδικοί άξονες. Είναι η αποχέ-

τευση στα Μεσόγεια, που αναπτύσσο-

νται με «ταχύτητες φωτός» πληθυ-

σμιακά, και παραμένουν με τα λύματα

να τρέχουν στους δρόμους…

Το τριήμερο της άπνοιας, οι πόλεις

των Μεσογείων απέπνεαν μία απί-

στευτη δυσοσμία…

Ας κάτσουν όλοι στο τραπέζι, όλοι

όμως, «ας νερώσουν όλοι το κρασί

τους» να βρεθεί λύση για την αποχέ-

τευση, η οποία δεν μπορεί να περιμέ-

νει άλλο.
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Στα ΚΑΛΥΒΙΑ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλυβίων διοργανώνει

την Κυριακή 5 Απριλίου και ώρα 8 μ.μ. στο Αμφιθέατρο

του Δημαρχιακού Μεγάρου, βραδιά Μουσικής Δωματίου

με έργα Ελλήνων και Γάλλων συνθετών στο πλαίσιο της

Ελληνογαλλικής φιλίας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι

σολίστ C  C  (βιολί και βιόλα) και  

(πιάνο).

Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

Μέρος πρώτο

1. Χρήστου Λαμπριανίδη – Σονάτα για σόλο βιολί (έργο

αφιερωμένο στην C    C ).

2. Αλίκης Κόλλια – Σουίτα για πιάνο

«Τρία Μαγικά Καθρεφτάκια»

α) Στη σπηλιά της βασίλισσας των κοραλλιών

β) Στη σπηλιά της βασίλισσας των σμαραγδιών

γ) Στη σπηλιά της βασίλισσας των μαργαριταριών

δ) Ανάδυση στο φως

Το έργο είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο παραμύθι της

Αντιγόνης Ιωαννίδου.

3. G   – “  ” για βιολί και πιάνο

( ).

Μέρος δεύτερο

1. Πέτρου Τσιτσόπουλου – Σονάτα για βιολί και πιάνο

(   / ).

2. R   – “P ” (Άνοιξη) –  για

βιολί και πιάνο.

3. H  C  –  για βιολί και πιάνο ( ).

4. F  P  -   για βιολί και πιάνο (έργο αφιε-

ρωμένο στη μνήμη του F  G  ).

Το Τμήμα Ελληνικών Χορών

του Πνευματικού Κέντρου Κα-

λυβίων διοργανώνει, υπό την

αιγίδα του Δήμου, το 1ο Πα-

σχαλινό Παζάρι Καλυβίων την

Κυριακή 5 Απριλίου από 10 το

πρωί έως και 10 το βράδυ στον

πεζόδρομο της Κεντρικής

Πλατείας.

Το Παζάρι έχει οικολογικό χα-

ρακτήρα και θέμα «Η χρησιμό-

τητα των ανακυκλώσιμων υλι-

κών». Στην πρωτοβουλία αυτή

συμμετέχουν σχολεία του Δή-

μου, αλλά και πολιτιστικοί φο-

ρείς της περιοχής. Το πρό-

γραμμα του Παζαριού περι-

λαμβάνει περίπτερα με χειρο-

ποίητες κατασκευές, καθώς

επίσης παράλληλες εκδηλώ-

σεις, εκθέσεις, μουσική συ-

ναυλία και διαγωνισμό μαγει-

ρικής. Το πλήρες πρόγραμμα

έχει ως εξής: 

10.00 – 14.00  -  πεζόδρομος

πλατείας

• Διάλεξη «Τα Σαρακοστιανά

και η νηστεία στην διατροφή

μας» από τον Γιάννη Χρύσου,

διαιτολόγο – διατροφολόγο

«Μαγειρεύοντας με τη Νίκη

Μερκούρη», απευθείας σύνδε-

ση με την εκπομπή «Καλομε-

λέτα κι έρχεται» του ΑΝΤ-1 

• «Βάψιμο αυγών με  φυσι-

κούς τρόπους» από τη  Μελί-

να Σελάλμα, σύμβουλο δια-

τροφής και τροφοδοσίας-συγ-

γραφέα

• Παρουσίαση παραδοσιακών

Σαρακοστιανών συνταγών από

γυναίκες των Καλυβίων

• Βράβευση καλύτερου Σαρα-

κοστιανού πιάτου σε γεύση και

σε  εμφάνιση  από τη Νίκη

Μερκούρη, τον Γιάννη Χρύσου

και τη Μελίνα Σελάλμα

11.30 – 17.00 – κτίριο Σαράντη

(κεντρική πλατεία)

• Απασχόληση παιδιών με Ερ-

γαστήρια και Παιχνίδια από το

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

(Περιφέρεια Αν. Αττικής) 18.00

– 20.00 -  Μουσική συναυλία

στον πεζόδρομο της πλατείας

• «Το Έντεχνο λαϊκό τραγού-

δι» με τους Ανδριάνα Κόλλια

(τραγούδι), Μάνο Νικήτογλου

(κιθάρα – τραγούδι)   και  Άρη

Σιγάλα (μπουζούκι) 20.00 –

Αμφιθέατρο Δημαρχείου.

• Μουσική Δωματίου με έργα

Ελλήνων και Γάλλων συνθε-

τών, στο πλαίσιο της Ελληνο-

γαλλικής Φιλίας.

: C R  C R  (βιολί

& βιόλα) - H R

U U  (πιάνο)

Παράλληλα, στον πεζόδρομο

της πλατείας θα λειτουργούν

εκθέσεις και περίπτερα με κα-

τασκευές από σχολεία του Δή-

μου και ιδιωτικά, καθώς και

από τα ιδρύματα ΕΓΝΥΑ (Ένω-

ση Γονέων Νοητικώς Υστερού-

ντων Ατόμων) και ΑΡΓΩ (Σω-

ματείο Ναυτικών Γονέων Παι-

διών με Ειδικές Ανάγκες) αλλά

και από ιδιώτες. 

Χορηγός επικοινωνίας είναι ο

ΣΚΑΪ.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων και οι Εκδόσεις Κ.Μ. Ζα-

χαράκης διοργανώνουν το Σάββατο 4 Απριλίου 7 μ.μ. στο

Αμφιθέατρο του Δημαρχείου, εκδήλωση για την παρου-

σίαση του βιβλίου «Θαλασσινό Ημερολόγιο» του Δημο-

σθένη Μπενά. 

Πρόκειται για μια αυτοβιογραφική καταγραφή του τρόπου

ζωής στα βαπόρια, ένα είδος ντοκιμαντέρ για τη θάλασσα

και τους ανθρώπους της. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Δή-

μαρχος Πέτρος Φιλίππου, ο Αντιναύαρχος Λ.Σ. – επίτιμος

Αρχηγός Λ.Σ. και συγγραφέας Χρήστος Ε. Ντούνης και ο

Δ/ντής του 1ου Γενικού Λυκείου Καλυβίων-Μαθηματικός

Γιάννης Ασημακόπουλος. 

“Θαλασσινό Ημερολόγιο” 

παρουσίαση βιβλίου

Πασχαλινό Παζάρι 

“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.

Εικαστικό Εργαστήρι - Μουσείο Παρά-

δοσης και Τέχνης “Αγγελική Τσεβά”,

Βασ. Κων/νου 37 Κορωπί.

Τηλ. 210 6633.3333, 22910 2397

// .w .

Εκθεση  Εικαστικής φωτογραφίας
της Αγγελικής Τσεβά

Βραδιά μουσικής δωματίου

«Ιωάννης Καποδίστριας
Ο Κορυφαίος Έλληνας - Ευρωπαίος»

Τη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 18:00, στο πλαίσιο

του εορτασμού της Εθνικής Παλιγγενεσίας, πραγ-

ματοποιείται Ημερίδα με θέμα: «Ιωάννης Καποδί-
στριας: Ο Κορυφαίος Έλληνας – Ευρωπαίος», στο

Athens Information Technology (Α.Ι.Τ. – 19ο χλμ.

Λ. Μαρκοπούλου, Παιανία).

Η Ημερίδα οργανώνεται από τη Νομαρχία και έχει ως

στόχο να αναδείξει και να υπενθυμίσει τη δράση του

πρώτου Κυβερνήτη της νεώτερης Ελλάδας.

Στην Ημερίδα μετέχουν με εισηγήσεις τους οι:

Παύλος Τζερμιάς Ιστορικός – Ελληνιστής Παν/μίων Φρι-

βούργου και Ζυρίχης – Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας

Αθηνών

Δρ. Νικόλαος Κουρκουμέλης Διδάκτωρ Νεότερης Ιστο-

ρίας – Υποστράτηγος ε.α.

Κων/νος Χατζηαντωνίου Πολιτικός Επιστήμονας – Συγ-

γραφέας και 

Ανδρέας Κούκος Νομικός – Ιστορικός Ερευνητής – Συγγρα-

φέας

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι στην Ημερίδα θα

παραστούν οι Πρεσβευτές Ελβετίας και Ρωσίας, χώρες

στις οποίες πρόσφερε σημαντικό έργο ο Ιωάννης Καπο-

δίστριας, το οποίο αναγνωρίζεται μέχρι σήμερα. 
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Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

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

Η Πνευματική Εστία Βούλας οργανώνει επίσκεψη

στο θέατρο , προκειμένου να παρακο-

λουθήσουν το έργο «ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ» του Θερβά-

ντες, από το μπαλλέτο Στανισλάβσκι της Μόσχας,

την  Παρασκευή 10 Απριλίου 

Αναχώρηση από την ΠΕΒ, ώρα 7.15

Επίσης οργανώνει την παρακολούθηση του έργου

“Από της ζωής τα μέρη χάθηκαν οι ποιητές”, στο

θέατρο “Κάρολος Κουν” υπόγειο, το Σάββατο 11

Απριλίου, στις 8μ.μ. Σκηνοθ.: Β. Νικολαΐδης.

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.

Πέντε γενιές σύγχρονων Ελλήνων
συνθετών στο Μέγαρο

Μουσικές του 20ου και 21ου αιώνα

Στη «γενεαλογία» της σύγχρονης ελληνικής μουσικής είναι

αφιερωμένη η συναυλία υπό τον τίτλο Generations που φιλο-

ξενείται το Σάββατο 11 Απριλίου, στις 8.30 το βράδυ, στην

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος με έργα που θα ερμηνεύ-

σει το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής υπό τον

διακεκριμένο συνθέτη, μαέστρο και παιδαγωγό Θόδωρο

Αντωνίου. Υπεύθυνος του Σγκροτήματος είναι ο μαέστρος

και συνθέτης Ιάκωβος Κονιτόπουλος.

Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Σειράς Μουσικές

του 20ού και 21ου αιώνα.

Στο πρώτο μέρος θα ακουστούν τα «Ηχοχρώματα» (2004) για πιά-

νο και κουιντέτο εγχόρδων του Γιώργου Σισιλιάνου, η «Σονατί-

να» (1949) του Νίκου Σκαλκώτα και η “Study I for Diverse

Instruments” [Σπουδή Ι για διάφορα όργανα] RC 128

(1989/1990) για ενόργανο σύνολο του Ντίνου Κωνσταντινίδη. Το

δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα έργα “Sixty’s Songs” [Δεκαετία
του 1960 (1962) για μετζοσοπράνο και ενόργανο σύνολο του Κώ-

στα Κλάββα και «Οι Επτά Λόγοι του Χριστού επάνω στο Σταυρό»,

opus 65 αρ.1 (2008) για αφηγητή, γυναικεία χορωδία και ενόργα-

νο σύνολο του Φίλιππου Τσαλαχούρη (2008, παραγγελία Οργανι-

σμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών). 

Ο Σύνδεσμος Πνευματικής και Κοινωνικής

Δραστηριότητας Κερατέας διοργανώνει

αφιέρωμα στο συγγραφέα Νίκο Καζαντζά-

κη, 7 - 11 Απριλίου ,στη λέσχη του Συνδέ-

σμου. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει:

Έκθεση με πλούσιο υλικό για τη ζωή και το

έργο του συγγραφέα που πραγματοποιεί-

ται με την υποστήριξη του Εθνικού Κέ-

ντρου Βιβλίου. Η έκθεση λειτουργεί καθη-

μερινά από 10:00-13:00 το πρωί και 06:00-

9:00  το απόγευμα καθ’ όλη την διάρκεια

του αφιερώματος.

Εκδήλωση με ομιλίες για τη ζωή και την

προσφορά του Νίκου Καζαντζάκη, το Σάβ-

βατο 11 Απριλίου, ώρα 07:30 το απόγευμα.

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται υπό

την αιγίδα της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων

Νίκου Καζαντζάκη. Θα μιλήσουν οι : Πρί-

φτη Κλεοπάτρα, Συγγραφέας-Πρόεδρος

του Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς

Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και η

Ελένη Γκίκα, Συγγραφέας-Δημοσιογρά-

φος.

Επίσης ο Σύνδεσμος θα κάνει αναφορά για

τη σχέση του Νίκου Καζαντζάκη με τα Με-

σόγεια, τη Λαυρεωτική και την Κερατέα.

Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηρά-

κλειο της Κρήτης στις 18 Φεβρουαρίου

1883 και πέθανε στις 26 Οκτωβρίου 1957

στο Φράιμπουργκ σε ηλικία 74 ετών.        Το

έργο του Νίκου Καζαντζάκη είναι πλούσιο,

πολύπλευρο και έχει μεγάλη συνοχή και

ζωντάνια. Είναι ένας από τους σπάνιους

συγγραφείς, σε ελληνική ή παγκόσμια κλί-

μακα, που ασχολήθηκε με όλα τα λογοτε-

χνικά είδη: μυθιστόρημα, ποίηση, δοκίμιο,

ταξιδιωτική διήγηση, θέατρο, παιδικά βι-

βλία, κινηματογραφικά σενάρια, μεταφρά-

σεις, αλληλογραφία. Κατόρθωσε να ξεπε-

ράσει τα σύνορα της χώρας του και να γί-

νει ένας συγγραφέας παγκόσμιας εμβέλει-

ας, γνωστός και στις πέντε ηπείρους.

* Η λέσχη του Συνδέσμου βρίσκεται στη

Λ.Αθηνών-Σουνίου 55, Κεντρική πλατεία

Κερατέας και η είσοδος στην έκθεση είναι

ελεύθερη.

Στο ΒΑΡΝΑΒΑ

Αφιέρωμα στο Νίκο Καζαντζάκη

“Το ψωμί της Ειρήνης”

Η Λαογραφική Εταιρία Βαρνάβα και ο Σύνδεσμος

Ελληνοπαλαιστινιακής Φιλίας οργανώνουν εκδήλω-

ση με θέμα “Το ψωμί της Ειρήνης”, που θα γίνει την

Κυριακή 5 Απριλίοου στις 5.30μ.μ. στην Κοινότητα

Βαρνάβα (αίθουσα Μουσείου Ψωμιού).

“Βυζάντιο 1453, Κρήτες οι
τελευταίοι υπερασπιστές”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Μεσογείων “Ο Ψηλορεί-

της” οργανώνει εκδήλωση με θέμα “Βυζάντιο 1453, Κρήτες οι

τελευταίοι υπερασπιστές”, την Κυριακή 5 Απριλίου στις 7μ.μ.

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Κο-

ρωπίου (οδός Κολοκοτρώνη). 

Ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος Κρητών Βριλησσίων Γεώργιος

Πανακάκης. Θα ακολουθήσει κρητικό γλέντι.
*Όταν η πόλη είχε πέσει, έμενε ακόμα άπαρτος ένας πύργος που τον υπε-

ρασπίζονταν Κρητικοί με τα θανατηφόρα τόξα τους. Ο Μωάμεθ ο Β’  εκτι-

μώντας την ανδρεία τους, έδωσε διαταγή στους Τούρκους να αφήσουν

τους Κρητικούς ν’ αποχωρήσουν με τα όπλα τους και να μπουν στα καρά-

βια. Το περίφημο μαύρο κρητικό κεφαλομάντηλο, συμβολίζει το πένθος

των Κρητών για την Άλωση της Πόλης κι οι κόμποι του, τα δάκρυά τους. 

«Νέοι & Ευρώπη-

Συγκρότηση Δικτύου

Νέος Έλληνας 

Πολίτης της 

Ευρώπης»

Η Μη Κυβερνητική Οργάνω-

ση «Ευρωπαϊκή Έκφραση»

σε συνεργασία με το Τοπικό

Συμβούλιο Νέων Μαγούλας

διοργανώνει εκδήλωση με

θέμα: «Νέοι & Ευρώπη-Συ-

γκρότηση Δικτύου Νέος Έλ-

ληνας Πολίτης της Ευρώ-

πης» την Δευτέρα 6 Απριλί-

ου και ώρα 18.00 στο Δημαρ-

χείο Μαγούλας.

Η εκδήλωση αυτή αποσκοπεί

στην ενημέρωση των νέων

και ειδικά των μελών των ΤΟ-

ΣΥΝ, μαθητών αλλά και της

τοπικής κοινωνίας για θέματα

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

και να συμμετέχουν ενεργά

σε δράσεις προώθησης της

ευρωπαϊκής ιδέας και της ευ-

ρωπαϊκής ενοποίησης συμ-

βάλλοντας έτσι στη δημιουρ-

γία συνείδησης Ευρωπαίου

πολίτη. Επίσης βασικό στόχο

της εκδήλωσης αποτελεί η

ενημέρωση των συμμετεχό-

ντων για τα ευρωπαϊκά προ-

γράμματα.

Καρίτα Μάττιλα
η μεγάλη κυρία της όπερας 

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Παρασκευή 24 Απριλίου, 8.30 το βράδυ

«Συναρπαστική λυρικοδραματική σοπράνο», «φωνητικά
απαστράπτουσα», «λαμπερή ερμηνεύτρια με λυρική χάρη
και μεστό, πλούσιο ηχόχρωμα». 
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα διθυραμβικά σχόλια του διεθνούς

Τύπου για την Καρίτα Μάττιλα, την εντυπωσιακή υψίφωνο από τη

Φινλανδία, την οποία το ελληνικό κοινό θα έχει τη σπάνια ευκαι-

ρία να δει και να ακούσει την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 8.30

το βράδυ, στην Αίθουσα Φίλων της Μουσικής, στα «Τέσσερα τε-

λευταία τραγούδια» του Ρίχαρντ Στράους (με ελληνικούς υπέρ-

τιτλους). η διάσημη καλλιτέχνιδα, σε αυτή τη μία και μοναδική

συναυλία της στην Αθήνα, θα συνοδεύσει μια από τις πιο φημι-

σμένες ευρωπαϊκές ορχήστρες, η Συμφωνική του BBC υπό τον

Τσέχο μόνιμο αρχιμουσικό της Γίρζι Μπελοχλάβεκ η οποία θα ερ-

μηνεύσει επίσης το Πρελούδιο και τη Μουσική της Μεγάλης Πα-

ρασκευής από τον «Πάρσιφαλ» του Ρίχαρντ Βάγκνερ και τη Συμ-

φωνία αρ. 9, την επονομαζόμενη «Του Νέου Κόσμου», σε μι

ελάσσονα, έργο 95 του Αντονίν Ντβόρζακ.

Η Ορχήστρα υπό τον Γίρζι Μπελοχλάβεκ θα δώσει μια επι-

πλέον συναυλία στο Μέγαρο το Σάββατο 25 Απριλίου με

σολίστ τον Δημήτρη Σγούρο. 
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Την άμεση προώθηση του έργου της αποχέτευσης

μέσω ΕΣΠΑ,  ζήτησε ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος

Κωνσταντάς, σε συνάντηση που είχε με τον Υπουρ-

γο ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά.

Για το ίδιο θέμα ο δήμαρχος Παλλήνης είχε διαδο-

χικές συναντήσεις με τον Διευθυντή του γραφείου

του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Κωτούλα.

Επίσης ο Δήμαρχος Παλλήνης συναντήθηκε με τον

Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη, για το

Κλειστό Κολυμβητήριο της πόλης μέσω ΣΔΙΤ, για το

οποίο υπάρχει ήδη προγραμματική σύμβαση, ενώ

τον ενημέρωσε και για τα υπόλοιπα αθλητικά έργα

που δρομολογεί η Δημοτική Αρχή. 

Διακοπή δρομολογίων 

μεταφοράς μαθητών 

Με έγγραφό τους προς τα αρμόδια Υπουργεία, την Περι-

φέρεια Αττικής και την Νομαρχία οι 25 εταιρίες που έχουν

αναλάβει την μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της

περιοχής, διαμαρτύρονται για την μη καταβολή των δε-

δουλευμένων ενός και πλέον έτους και αναγγέλλουν

προειδοποιητική διακοπή εκτέλεσης των δρομολογίων

της Πέμπτης 2/4/09 και Παρασκευής 3/4/09. 

Η καταβολή των χρημάτων στους μεταφορείς γίνεται από

κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού που μεταβιβάζο-

νται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην

Περιφέρεια Αττικής, η οποία κατανέμει το ποσόν σε κάθε

Νομαρχία. Ήδη το οφειλόμενο ποσό για τα δρομολόγια

που διενεργούνται στην Αν. Αττική είναι της τάξης των 18

εκατομμυρίων € και παρά τις συνεχείς, γραπτές και προ-

φορικές, οχλήσεις της Νομαρχίας έχει σταλεί το 2009 το

ποσό των 1,6 εκατομμυρίων €, με το οποίο εξοφλήθηκαν

οι οφειλές του 2007 και ελάχιστο τμήμα των οφειλομένων

για το 2008. 

Απλά τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβου-

λίου Παλλήνης, την περασμένη Τετάρτη και λίγα.

Ιδιαίτερα περιορισμένη και η προ ημερησίας ενημέρωση

από πλευράς του Δημάρχου, ένεκα ποδοσφαίρου. Και μά-

λιστα έπαιζε η Εθνική.

Ετσι ο Δήμαρχος περιορίστηκε στην ενημέρωση της «χου-

λιγουντιανής» διάρρηξης της Τράπεζας με ομηρία της

υπαλλήλου, που ευτυχώς τελικά είχε πολύ καλή έκβαση,

αφού ο ληστής άφησε και την υπάλληλο και τα χρήματα.

Εβγαλε το μπουφάν και την κουκούλα, άφησε το όπλο και

προφανώς έφυγε σαν κύριος ανάμεσα στο πλήθος!

Την Πέμπτη, πάντως, η Αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλλη-

ψή του.

Πλήρωσαν και ποινή στο Δικαστήριο

για την απόριψη μελέτης του ΚΕΛ

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς αναφέρθηκε στην από-

φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που απέρριψε

τους περιβαλλοντικούς όρους της μελέτης της ΕΥΔΑΠ για

τον βιολογικό καθαρίσμο με έξοδο στη Ραφήνα, με «ποι-

νή» μάλιστα 920 ευρώ προς τους Δήμους (Γέρακα, Γλυκά

Νερά, Παλλήνη, Ανθούσα) για δικαστικά έξοδα επειδή εί-

χαν παρέμβει  υπέρ της απόφασης της Υπουργού!!

Ετσι το έργο σταματάει για άλλη μια φορά. Βέβαια μετά

από πέντε χρόνια, έτσι κι αλλιώς οι περιβαλλοντικοί όροι

έχουν πάψει να ισχύουν.

Και βέβαια οι Δήμοι καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα,

αφού κάποιοι έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει βιολογικούς

καθαρισμούς μέχρι το 2000 και κάποιοι το 2005!   

Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι δεν έχει πάρει ακόμη την απόφα-

ση του ΣτΕ στα χέρια του, αλλά όταν την πάρει θα πρέπει

να συναντηθούν οι Δήμαρχοι και οι τοπικές κοινωνίες για

να συζητήσουν τι θα πράξουν παραπέρα.

Προτάσεις έργων στην Ε.Ε.
Ενημέρωσε το σώμα ότι έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή

Ενωση τρεις προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση και είναι

στη διάθεση του κάθε συμβούλου που θα ήθελε να ενημε-

ρωθεί σχετικά. Αυτές είναι:

- Αναζωογόνηση αστικών περιοχών

- Δύο Κομμάτια. Ένα στο Πανόραμα και ο χώρος έναντι

του Γυμναστηρίου της Κάντζας

- Ψηφιακές υπηρεσίες για βελτίωση της καθημερινότητας

του πολίτη.

Αυτές είναι μια συνέχεια πέντε ακόμη προτάσεων που

έχουν ήδη κατατεθεί, σύνολο οκτώ. Και έχουν πάρει ήδη

150.000 ευρώ για την «Κοινωνία της πληροφορίας».

– Αντικαταστάθηκε η κενωθείσα θέση από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου,  μετά το

θάνατο του Κώστα Ηλιόπουλου, με τον υιό του Γ. Ηλιόπουλο,

για τον οποίο ο Δήμαρχος εκφράστηκε με τα πιο κολακευτι-

κά λόγια: «Εγώ θεωρώ τιμητική για το Δήμο την αποδοχή του

Γ. Ηλιόπουλου και όχι τιμητική για εκείνο».

– Εγκρίθηκαν 490.000 ευρώ από ΣΑΤΑ, για έργα, όπως:

Προμήθεια εγκατάστασης Κολυμβητικής δεξαμενής, Περι-
βάλλον χώρος δεξαμενής, Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
δεξαμενής, Διάνοιξη αγροτικών δρόμων, Εφαρμογή κυ-
κλοφοριακής μελέτης.

– Εγκρίθηκε κονδύλι 117.795 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή

για τις ανάγκες των σχολείων.

– Επίσης εγκρίθηκαν κονδύλια για τα Νομικά Πρόσωπα

του Δήμου και είναι ένα μέρος της ετήσιας επιχορήγησης:

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός 100.000

Προσχολικής Αγωγής 120.000

ΚΑΠΗ 30.000

Ανακατασκευάστηκε η παιδική χαρά δίπλα

από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης,

έτσι που θα προσφέρει τη χαρά του παι-

χνιδιού στα  260 παιδιά του Σχολείου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου του Σχολείου με

δελτίο που μας απέστειλε, αισθάνεται την

ανάγκη να ευχαριστήσει τη δημοτική αρχή

της Παλλήνης. Σημειώνουν δε ότι, αναμέ-

νουν να γίνει συνετή χρήση των εγκατα-

στάσεων ώστε το έργο να διατηρηθεί, μα-

ζί με την αναγκαία συντήρηση,  σε καλή

κατάσταση. «Έχουμε όλοι οι πολίτες την
ευθύνη να προστατεύουμε ό,τι κατασκευ-
άζεται με τα χρήματά μας και κάνει την
περιοχή μας καλύτερη».

Το έργο αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να

συμπληρώνεται από τον πεζόδρομο της

οδού Μαυρομιχάλη. Ωστόσο, παρά τις πο-

λύχρονες προσπάθειες από πολίτες και

την εκάστοτε δημοτική αρχή, είναι πασι-

φανές ότι η τοπική κοινωνία δεν θέλει αυ-

τή την πεζοδρόμηση. Αναρωτιόμαστε, βε-

βαίως, αφενός αν όσοι χρησιμοποιούν

εποχούμενοι τον πεζόδρομο  αναλογίζο-

νται το ρίσκο που αναλαμβάνουν οδηγώ-

ντας ανάμεσα σε μικρά παιδιά, αφετέρου

αν αντέχουν την επιπλέον όχληση και τις

ζημίες που προκαλεί στους ίδιους η αυξη-

μένη υπερτοπική κυκλοφορία στη γειτονιά.

Είναι προφανές ότι τόσο η δημοτική αρχή

όσο και η τοπική κοινωνία θα πρέπει να

δούμε ξανά το θέμα από την αρχή, έχο-

ντας στο νου μας τα εξής:

1. Η περιοχή έχει ανά ώρες αυξημένο κυ-

κλοφοριακό φόρτο και μικρούς δρόμους.

2. Οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και όσοι επι-

σκέπτονται την περιοχή πρέπει να έχουν

εύκολη πρόσβαση σε αυτή.

3. Στη γειτονιά διακινείται αυξημένος αριθ-

μός παιδιών (δημοτικό, νηπιαγωγείο, φρο-

ντιστήρια, παιδική χαρά και πλατεία, χο-

ρευτικό, διάφορα αθλητικά προγράμματα).

4. Η περιοχή ως προς τη χρήση της καλύ-

πτεται από ευνοϊκή νομοθεσία, η οποία

αφορά τους χώρους γύρω από σχολεία.

5. Είναι προφανές ότι ως τοπική κοινωνία

λογίζονται και οι μαθητές.

6. Είναι, επίσης, προφανές ότι πρέπει να

εξυπηρετηθούν οι δάσκαλοι, οι επισκέ-

πτες, οι προμηθευτές των σχολείων, οι

οποίοι δεν είναι κάτοικοι της περιοχής, αλ-

λά έρχονται από μακριά για να εργαστούν.

Οι θέσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων

1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης είναι

κατ’ αρχήν αυτές που συμφωνήθηκαν στο

τελευταίο Σχολικό Συμβούλιο:  

- αντιμετώπιση παράνομης στάθμευσης

γύρω από το σχολείο και χωροθέτηση

στάθμευσης ΙΧΕ διδασκόντων, προσωπι-

κού, προμηθευτών και επισκεπτών του

σχολείου.

-  Μαυρομιχάλη.

- Καθαρισμός πεζοδρομίων γύρω από το

σχολείο από εμπόδια, παράνομες πινακί-

δες, κλαδιά, απορρίμματα και αντικατά-

σταση φθαρμένων πλακών. 

- Διαγράμμιση διάβασης πεζών επί της

Εθνικής Αντιστάσεως. 

- Επισκευή πινακίδων κάθετης σήμανσης.

- Μερικό κλάδεμα ευκαλύπτων (όχι κόψι-

μο!) επί της Εθνικής Αντιστάσεως ώστε να

είναι απολύτως ορατά τα φανάρια και η κά-

θετη σήμανση.

- Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδω-

μάτων έξω από τις εισόδους 1ου Δημοτι-

κού Σχολείου και παιδικής χαράς επί της

οδού Μαυρομιχάλη.

Ωστόσο, επειδή όλοι απαιτούμε να ζούμε

σε μια ευνομούμενη κοινωνία, εως ότου

καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και συ-

ναποφασίσουμε τι θα πράξουμε για το κα-

λό της περιοχής μας, των ιδιοκτησιών μας

και των σχολείων μας, έχουμε υποχρέωση

να σεβόμαστε τον - είτε καλό είτε κακό -

νόμο.  
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Προτάσεις κι ευχαριστίες από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης

Αποφάσεις του Δ.Σ. Παλλήνης Σουφλιάς και Κωνσταντάς 

συζητούν για το ΚΕΛ
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Α. 1. Ταυτόχρονα την γενικότερη δι-

ευθέτηση των χρήσεων γης στην

εκτός σχεδίου περιοχή καθ’ ότι αυτή

με το δίκτυο των νέων προτεινόμενων

αυτοκινητοδρόμων σε συνδυασμό με

τους υπάρχοντες δημιουργεί νέες

οριοθετήσεις (γεωγραφικές ενότη-

τες) στα όρια του Δήμου μας.

2. Την απεικόνιση επί του σχεδίου σε

κλίμακα της οριζοντιογραφίας των νέ-

ων αυτοκινητοδρόμων.

3. Την αποτύπωση των αμιγώς δασι-

κών περιοχών από τις πράξεις χαρα-

κτηρισμού (ή από τους προσωρινούς

δασικούς χάρτες) του αρμοδίου Δα-

σαρχείου Πεντέλης.

4. Την χρήση πρόσφατα ενημερωμέ-

νων χαρτών για την πλήρη απεικόνιση

της πραγματικά υφιστάμενης κατά-

στασης.

Β.  Την κατανομή των ζωνών στα όρια

του Δήμου μας ως κατωτέρω:

1. Οι περιοχές Α του από 31-08-1978

υφισταμένου ΠΔ (ΦΕΚ 544 Δ΄ /78) να

χωριστούν σε δυο

α) Την ζώνη Α1. Οι αμιγώς δασικές να

χαρακτηριστούν πλήρως αδόμητες

για την προστασία του φυσικού κάλ-

λους με εξαίρεση τις απολύτως ανα-

γκαίες χρήσεις του Ελληνικού Δημο-

σίου Συμφέροντος και Ασφαλείας

δηλ. γεωδυναμικούς και μετεωρολο-

γικούς σταθμούς, στρατιωτικές επι-

κοινωνίες και εγκαταστάσεις εκπο-

μπής ΜΜΕ σε σαφώς καθορισμένη

θέση, φυλάκια δασοπροστασίας και

δασοπυρόσβεσης, φύλαξης μνημείων

και αρχαιολογικών ευρημάτων.

β) Την Α2. Η υπόλοιπη περιοχή του

προαναφερθέντος ΠΔ πλην της πε-

ριοχής Α1 να παραμείνει ως έχει αυτή

στο ίδιο διάταγμα με τους αυτούς

όρους δόμησης και χρήσης.

Από τα ανωτέρω θα προκύψουν ου-

σιαστικά μεγάλες επιφάνειες απόλυ-

τα προστατευομένων περιοχών.

γ) Την ζώνη Β όπως αυτή έχει καθορι-

στεί με το ισχύον ΠΔ, με τους αυτούς

όρους δόμησης και χρήσης γης επι-

πλέον με την δυνατότητα χωροθέτη-

σης δημοτικού σταθμού μεταφόρτω-

σης στερεών απορριμμάτων, δηλαδή

όπως η Β1 που προτείνεται από το

πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής

του ΟΡΣΑ.

2. Οι υπόλοιπες περιοχές που προτεί-

νονται ως ζώνες Β3 είναι απομακρυ-

σμένες από τον Πολεοδομικό Ιστό

της Πόλεως Κορωπίου. Είναι πεδινές

με μικρές κλίσεις εδάφους προς τον

Υμηττό. Σαρώνονται από τα Νέα Οδι-

κά Έργα Αττικής και είναι προσβάσι-

μες άμεσα από την Αθήνα και τους

Δήμους Δυτικά του Υμηττού.

Προσφέρονται για χρήσεις της Ζώνης

Β1 και όχι Β3 όπως προτείνονται.

Οι χρήσεις της Ζώνης Β1 δεν επιβα-

ρύνουν το Περιβάλλον και είναι απα-

ραίτητες για το Λεκανοπέδιο της Αθή-

νας που είναι πυκνοδομημένο καθώς

επίσης για τους Δήμους της Ανατολι-

κής Αττικής.

Οι χρήσεις αυτές απαιτούν εγκατα-

στάσεις σχετικά απομακρυσμένες

από τον Αστικό Ιστό σε περιοχές Πρά-

σινου και εύκολα προσβάσιμες και δο-

μημένες σε μεγάλης επιφάνειας οικό-

πεδα με μικρό ποσοστό κάλυψης.

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου
Μια πρωτοποριακή μέθοδος 

διάσωσης των βιβλίων

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου,  για την προ-

στασία και διάσωση των βιβλίων της εφάρμοσε μία

νέα μέθοδο απεντόμωσης.

Ετσι, τον Ιανουάριο του 2009 ολοκληρώθηκαν οι

εργασίες απεντόμωσης  των βιβλίων.  

Η μέθοδος  είναι τελείως ακίνδυνη για τα βιβλία,

τον άνθρωπο και το περιβάλλον  και δεν χρησιμο-

ποιήθηκε κανένα χημικό φάρμακο. 

Βασίζεται στην απομόνωση / διαχωρισμό στοιχείων

του αέρα. Δηλαδή διαχωρίζεται το άζωτο από το

οξυγόνο με ειδική διαδικασία και μένει το άζωτο

στην ειδική νάιλον συσκευασία, που έχουν τοποθε-

τήσει τα βιβλία. Το περιβάλλον του αζώτου εξα-

σφαλίζει το αποτέλεσμα· δηλαδή την απεντόμωση. 

Ευχαριστήρια επιστολή 

του Λυκείου Ελληνίδων 

υχαριστήρια επιστολή (23.3.2009) έστειλε  και η

Πρόεδρος του  Δ.Σ του Λυκείου των  Ελληνίδων Κο-

ρωπίου Αντωνία Ιωακειμίδου προς τον Δήμαρχο Κο-

ρωπίου Θεόδωρο Αθανασόπουλο, όπου σημειώνει

μεταξύ άλλων “τις άπειρες ευχαριστίες μας και την
ευγνωμοσύνη των μελών του δ.σ του Λυκείου των
Ελληνίδων Κορωπίου και εμού προσωπικώς για την
ανταπόκριση και αμέριστη βοήθεια στο δύσκολο έργο
μας. Πέραν από την ηθική συμπαράσταση έχουμε και
την εκ μέρους σας οικονομική ενίσχυση καθώς και τη
μέριμνα για το Λαογραφικό μας Μουσείο». 

Η αίθουσα συλλογής εκθεμάτων –Λαογραφικό Μου-

σείο του Λυκείου Ελληνίδων στεγάζεται  στην Δημο-

τική Βιβλιοθήκη.

Οπως είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο, ο Δήμος Κορωπίου συζήτησε την τροποποίηση του Πρ. Δια-

τάγματος για τις ΖΟΕ και πήρε ομόφωνη απόφαση, στην οποία σημειώνουν:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου  αποφασίζει ομόφωνα

Διαφωνεί το Κορωπί με τις ΖΟΕ και 

καταθέτει τις δικές του προτάσεις

Προ ημερησίας συζήτησαν στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο του Κορωπίου,

τις εξελίξεις με τους οδικούς άξο-

νες, την αρνητική διάθεση του

ΥΠΕΧΩΔΕ, για συζήτηση και εναλ-

λακτικές λύσεις, με το προκλητικό

δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος

δήλωσε ότι: «εμείς εξακολουθούμε
να μην ορίζουμε τι γίνεται στην πε-
ριοχή μας. Χρειαζόμαστε και τους
όμορους Δήμους, ώστε να καταλά-
βουν ότι δεν είμαστε ένα μικρό χω-
ριό».

Ο Δ. Κιούσης αποφάνθηκε ότι ο

Σουφλιάς δεν υπάρχει περίπτωση

να καθυστερήσει. Εχει κάνει ήδη 2

αναστολές…

Ο Αντιδήμαρχος Σ. Κόλλιας πρότει-

νε να συσταθεί μία επιτροπή αγώ-

να, εφόσον συμφωνούν όλοι μαζί

για να ενεργεί πιο γρήγορα.

Είναι βέβαιο ότι Δήμοι που εμπλέ-

κονται και Νομαρχία θα προχωρή-

σουν, από κοινού, με προσφυγές

στα αρμόδια όργανα, προκειμένου

να γίνουν οι απαιτούμενες παρεμ-

βάσεις στους οδικούς άξονες.

Και για τις ΖΟΕ

Ο Γ. Σπέλλας επεσήμανε ότι το

1/3 της ζώνης  Β ανήκει στο Κο-

ρωπί και επομένως πρέπει να

«έχουμε τον πρώτο λόγο».

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι το

50% της ζώνης είναι δασικό και

δεν πρόκειται να χτιστεί ποτέ.

Το υπόλοιπο είναι πολύ λίγο και

πρέπει να τους πείσουμε ότι είναι

χρήσιμο.

«Πιστεύω ότι η αλλαγή των ΖΟΕ
είναι έτοιμη και θα μας την επιβά-
λουν. Πρέπει να ενεργήσουμε ορ-
θολογικά», κατέληξε.

Ο Δ. Κιούσης τόνισε ότι «Μεσό-
γεια και Υμηττός είναι ένα για
μας. Δεν μπορούμε να το βλέπου-
με χωριστά. Δεν έχουν περάσει
πάνω στους χάρτες τους αυτοκι-
νητόδρομους. Αυτό δηλώνει κά-
ποια σκοπιμότητα από το ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ, ενώ οι μελετητές τους έχουν
στείλει εδώ και 4 μήνες».

Σε επίρρωση των παραπάνω, ο

Δήμαρχος μίλησε για ένα ιππο-

φορβείο που πάει να γίνει στη

Μπουρμπουτσάνα με πισίνες και

πολλά άλλα, και για το οποίο δεν

γνώριζε τίποτα ο Δήμος! 

«Σήμερα μας καλέσανε να μας το

πουν, και απειλήθηκα κιόλας, από

τον εδιαφερόμενο, ο οποίος μου

είπε: “ποιος είσαι εσύ…»

(Σ.Σ. είναι στα πλαίσια των …πο-

λιτιστικών κέντρων κι αυτό που

ορίζουν οι Ζώνες Υμηττού!!)

Κίνδυνος τα ξερά χόρτα

Για την αποψίλωση των ξερών χόρ-

των έθεσε έναν προβληματισμό ο Κ.

Δήμου, όταν ο γείτονας δεν καθαρίζει

το οικόπεδό του. Μήπως πρέπει ο Δή-

μος να προβλέψει να πάρει μία από-

φαση. Γιατί ο κίνδυνος είναι μεγάλος.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι το Κορωπί

έχει μία έκταση 106.000 στρέμματα

και δεν βρίσκουν πολλές φορές τους

ιδιοκτήτες, οπότε ανοίγουν μία μεγά-

λη πληγή…

Βέβαια ο Μ. Γρινιεζάκης του υπενθύ-

μισε ότι πέρυσι κόντεψαν να καούν!

Οδικοί Αξονες και Ζώνες απασχόλησαν 

το Δημοτικό Συμβούλιο στο Κορωπί

Ο Νομάρχης με τον 

Πρόεδρο Αμπελώνα

Η Συνάντηση του Προέδρου του Συνδέσμου Οικι-

στών Αμπελώνα Κορωπίου, Νίκου Σπίνου με τον

Νομάρχη Λεωνίδα Κουρή, είχε

θετικά αποτελέσματα στη συζή-

τηση για τη βελτίωση των επικίν-

δυνων και ολισθηρών στροφών

της Λ. Αγ.Μαρίνας-Κορωπίου

που επι σειρά ετών, μας είχαν

δώσει πολλά τροχαία δυστυχή-

ματα ακόμα καί θανάτους ανυπο-

ψίαστων πολιτών. 

Με τη βοήθεια του Νομάρχη  Λ.Κουρή καί του Νο-

μαρχιακού Συμβούλου Θ. Γρίβα, βάζουμε τέλος,

όπως βάλαμε τέλος με το πολυσυζητημένο στη-

θαίο της ίδιας λεωφόρου, όπου το ποσοστό επιτυ-

χίας  του έως καί σήμερα αγγίζει το 100%.

Ευχαριστούμε θερμά τον Νομάρχη Ανατολικής Ατ-
τικής κ. Λ. Κουρή για την ευαισθησία που δείχνει
για την ασφάλεια των πολιτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚ. ΣΠΙΝΟΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΟΑ
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Όπως είχαμε γράψει το Νομαρχιακό

Συμβούλιο (Ν.Σ.) είχε  αποφασίσει

αναβολή θετικής ή αρνητικής απάντη-

σης για τους περιβαλλοντικούς όρους

της κατασκευής οδικών αξόνων, προ-

κειμένου να πάρουν απαντήσεις σε

καίρια ζητήματα και ελλείψεις που πε-

ριείχε η μελέτη.

Ο Γ. Σουφλιάς όμως το βλέπει αλλιώς.

Ετσι πριν καλά – καλά φθάσει η από-

φαση του Ν.Σ. στα γραφεία του ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ, εξέδωσε ένα δελτίο τύπου που

ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί τη Νο-

μαρχία αναρμόδια: «κατά παράβαση

του Νόμου η Νομαρχία εντέλλεται την

επανυποβολή της Μ.Π.Ε. Αν δεν απα-

ντήσει μέσα στις προθεσμίες που κα-

θορίζονται από το νόμο, η έγκριση των

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να χο-

ρηγηθεί και χωρίς τις γνωμοδοτήσεις

αυτές...”. 

Σημειωτέον δε ότι η Νομαρχία το έμα-

θε ...το μαντάτο από το Αθηναϊκό

Πρακτορείο!

Δικαιώθηκε η Φράγκου

Τελικά είχε δίκηο η Χρ. Φράγκου που

“χτυπιόταν” ότι δεν μπορεί να πάρει

απόφαση αναβολής η Νομαρχία, αλ-

λά πρέπει να ψηφίσει με ένα ναι ή

ένα όχι.

Ετσι στο Ν.Σ. της περασμένης Δευτέ-

ρας 30/3, ο Νομάρχης Λεων. Κουρής

εισηγήθηκε τη συζήτηση – εκ νέου –

του θέματος, προκειμένου να ληφθεί

απόφαση σύμφωνα με τα νέα δεδο-

μένα. «Αυθημερόν και στο γόνατο»

χαρακτήρισε το δελτίο τύπου του

ΥΠΕΧΩΔΕ και τόνισε: «Δυστυχώς με

την προσέγγιση που δίνει το ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ δεν μας αφήνει περιθώρια. 

…Από εδώ και πέρα θα προσπαθή-

σουμε να αλλάξουμε αυτές τις επιλο-

γές μέσα από τις διοικητικές και δι-

καστικές αρχές με τους Δήμους και

τους συλλογικούς φορείς».

Στην συζήτηση έλαβαν μέρος πολλοί

νομαρχιακοί σύμβουλοι όλων των πα-

ρατάξεων, όπου επισημάνθηκε η απα-

ράδεκτη άρνηση του ΥΠΕΧΩΔΕ και η

ανάγκη κοινής δράσης.
Ι. Στεργίου: Μας άδειασε το ΥΠΕΧΩΔΕ

γιατί δεν ήμασταν ρητοί και κατηγορη-

ματικοί.

Δημ. Μπαρούτας: Με ταχύτατες διαδι-

κασίες αποφασίζει και μας πετάει στα

μούτρα την απόφαση.

Ν. Στεφανίδης: Αναμενόμενη η απάντη-

ση. Κι εμείς έχουμε την αντίληψη ότι

χρειάζονται κάποια έργα, αλλά με μια

άλλη σκοπιά.

Π. Ασπραδάκης: Η ηγεσία του ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ περιφρονεί ΟΤΑ και Νομαρχία.

Θ. Μπαλής: Η παράταξή μας αισθάνεται

δικαιωμένη ως προς τη θέση της. Από

δω και μπρος πρέπει να βρούμε τον

τρόπο συστράτευσης σε έναν κοινό

αγώνα.

Αν δούμε τη μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ και

κάποια επιχειρησιακά προγράμματα, θα

δούμε ότι κάπου συμπίπτουν.

Χρ. Καλαποθαράκος: Μείναμε έκπλη-

κτοι από το δ.τ. του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο κ.

Σουφλιάς δεν μας λαμβάνει υπ’ όψιν

του για δικούς του λόγους και δεν ξέρω

γιατί. Κάποιοι είπαν ότι μας εκδικείται.

Δεν ξέρω αν είναι ο λόγος το αυθαίρε-

το κτίσμα που είχε με τη γνωστή τροπή

που είχε πάρει το θέμα αυτό…

Χαρ. Δαμάσκος: Από τα λεγόμενά τους

προκύπτει μια μεγάλη αλήθεια. Η πλειο-

ψηφία την προηγούμενη εβδομάδα ακο-

λούθησε το δρόμο του διαλόγου, και

νομίζω ότι ο δρόμος του διαλόγου είναι

ο δρόμος της δημοκρατίας. 

…Είναι βέβαια μεγαλύτερη αλήθεια ότι

με το ΥΠΕΧΩΔΕ έχουμε ανοίξει όλα τα

μέτωπα. Της Παρνηθας, της Τεχνόπο-

λης, των Διοδίων, και είναι πιθανόν να

αντιμετωπιζόμαστε από το Υπουργείο

με έναν τρόπο που δεν μας αρμόζει και

δεν αρμόζει στους πολίτες της Ανατ.

Αττικής. Όμως  εμείς αισθάνομαι ότι

έχουμε την υποχρέωση να ακολουθού-

με το δρόμο της Δημοκρατίας. Δεν μπο-

ρούμε ακόμα και «εμπάθεια» να υπάρ-

χει προς τη νομαρχία, εμείς έχουμε μο-

νόδρομο. Και μονόδρομος είναι να εξα-

ντλούμε όλους τις

Αν το Υπουργείο δεν θέλει να συνομι-

λούμε υπάρχουν άλλοι τρόποι, τους πε-

ριέγραψε ο κ. Νομάρχης…

…Εμμένοντας στη θέση μου λέω ότι εί-

ναι ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης, και

επιμένω ότι χρειάζεται για τον τόπο.

Από κει και πέρα θα παλέψουμε όλοι

μαζί για να είναι ένα έργο που θα έχει

την καλύτερη περιβαλλοντική μελέτη

και τις λιγότερες περιβαλλοντικές επι-

πτώσεις.

Χρ. Φράγκου: Αντίθετα με τον κ. Δαμά-

σκο θεωρώ ότι η ίδια η δημοκρατία έχει

θεσπίσει αυτούς τους νόμους, οι οποίοι

λένε ότι για έργα κατηγορίας Α1, Α2

(υπερτοπικού χαρακτήρα έργα) έχουν

χρονικό διάστημα κατά το οποίο εμείς

καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε ως

σώμα και καλούμεθα να εγκρίνουμε ή

να απορρίψουμε τη μελέτη περιβαλλο-

ντικών επιπτώσεων. Δεν προβλέπεται ο

όρος αναβολή. 

…Είναι δεδομένη η πολιτική του

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Το αεροδρόμιο δεν έχει αντιπλημμυ-

ρική μελέτη και προστατεύεται από

τη νομοθεσία. Δεν απασχολεί τον κ.

Υπουργό τι γίνονται τα εξερχόμενα

νερά του Αεροδρομίου, που κατα-

στρέψανε τον κάμπο των Μεσογείων

και του Μαρκοπούλου.

…Δεν με εκπλήσσει το έργο που αντί

να ενώσει τα λιμάνια, ενώνει τα με-

γάλα εμπορικά κέντρα.

Όλα αυτά γίνονται για να αναπτυχθεί

το Αεροδρόμιο. Αυτή είναι όλη η

ιστορία.

Τέλος το Ν. Σ. αποφάσισε, με βάση τα

λεχθέντα στις συνεδριάσεις της 23-

03-09 και 30-03-09 και τις προτάσεις

των Δήμων και των συλλογικών φο-

ρέων της περιοχής, ομόφωνα:

• Να απορρίψει την υποβληθείσα

ΜΠΕ για το έργο των Νέων Οδικών

Αξόνων Αττικής.

• Να προχωρήσει από κοινού με την

τοπική αυτοδιοίκηση και τους συλλο-

γικούς φορείς της περιοχής σε ανα-

λυτική ενημέρωση των βουλευτών

Περιφέρειας Αττικής και των κατοί-

κων των Μεσογείων.

• Να προωθήσει όλες τις αναγκαίες

ενέργειες τόσο σε επίπεδο προσφυ-

γών στα αρμόδια όργανα όσο και σε

επίπεδο κινητοποιήσεων.

Το Ν.Σ. συζήτησε το θέμα των

Ζ.Ο.Ε. αλλά δεν πήρε απόφαση

εν αναμονή των προτάσεων από

τους Δήμους. Παρίσταντο στο

Ν.Σ. οι Δήμαρχοι Βάρης και Σπά-

των και εκπρόσωπος του Κορωπί-

ου με τις προτάσεις τους τις οποί-

ες κατέθεσαν. 

Αννα Μπουζιάνη

ΝΕΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Περιφρόνησε θεσμούς και

κατοίκους το ΥΠΕΧΩΔΕ,

και προχωρεί

Η παράταξη του Θανάση Μπαλή

είχε ζητήσει να συζητηθούν με

τη μορφή του επείγοντας, οι

Αλυκές της Αναβύσσου, γιατί

όπως σημείωσε «τα γεγονότα εί-
ναι τόσο γρήγορα που δεν τα
προλαβαίνουμε. Γινόμαστε θεα-
τές για να μην πω ότι είμαστε εν
υπνώσει.
Τσιμεντοποιείται η Πάρνηθα.
Ηρθαν οι οδικοί άξονες
Ερχονται και οι ΖΟΕ
Από τις καρπαζιές που τρώμε
έχουμε χάσει το μπούσουλα».
Καταψηφίστηκε η συζήτηση προ

ημερησίας για τις Αλυκές και θα

έρθει σε τακτική συνεδρίαση.

Τηλεϊατρική στην

Ανατ. Αττική;

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ

Νομαρχίας και των Δήμων ή Κοι-

νοτήτων για τον σχεδιασμό ανά-

πτυξης υπηρεσιών υγείας με την

χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών

μέσω πληροφορικής και επικοι-

νωνιών. 

Τι ακριβώς είναι αυτό, ζήτησε να

μάθει η Ι. Στεργίου, γιατί το κον-

δύλι των 3.835.000 ευρώ που δια-

θέτει η Νομαρχία για «φρου

φρου κι αρώματα», όπως χαρα-

κτηριστικά είπε,  είναι πολύ με-

γάλο και  θα μπορούσε με τα

χρήματα αυτά να φτιάξει τρία Ια-

τρικά Κέντρα ή ένα μεγάλο έργο

μέσω  του ΕΣΠΑ. Εδώ δεν έχου-

με επιδημιολογική μελέτη και πα-

ρακαλάμε το Υπουργείο, η τηλε-

ϊατρική μας λείπει!. 

Και ο Ιπ. Κοκκινόπουλος μίλησε

με το ίδιο πνεύμα, τονίζοντας ότι

οι εμπλεκόμενοι Δήμοι δεν

έχουν ούτε Ιατρικά Κέντρα, ούτε

ιατρεία. Από πού θα αντλήσουν

τα στοιχεία;

Αλυκές Αναβύσσου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Κυριακή 5 Απριλίου στις 11.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας, θα πραγματοποιηθεί

ανοιχτή συγκέντρωση Συλλόγων της Περιοχής μας για την ενημέρωση των κατοίκων με θέμα τις αλλε-

πάλληλες εξελίξεις και τις επιπτώσεις που προκαλεί η χάραξη των Νέων Οδικών Αξόνων όπως προτείνε-

ται από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Είναι ήδη γνωστό ότι στις αρχές Μαρτίου κατατέθηκε στο Δήμο και τη Νομαρχία το σχέδιο των νέων δρόμων από το

ΥΠΕΧΩΔΕ, οι οποίοι εμφανώς «βιάζουν» περιβαλλοντικά και κοινωνικά, το σύνολο της περιοχής μας.
Συγκεκριμένα η χάραξη που προτείνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ:

Διασχίζει δύο οικισμούς, καταστρέφοντας οριστικά και διαχρονικά τον φυσικό οπτικό ορίζοντα.

Δημιουργεί σοβαρότατο κίνδυνο πλημμυρών, σε συνδυασμό με την απουσία αποχέτευσης ομβρίων.

Επιβαρύνει διαχρονικά και μόνιμα από πλευράς θορύβου την ήδη επιβαρυμένη από τα αεροπλάνα περιοχή μας.

Οδηγεί σε τεράστιο μποτιλιάρισμα λόγω της υπερτοπικής κίνησης, ιδιαίτερα το Καλοκαίρι, από τα Καλύβια μέχρι τη

Λουμπάρδα.

Δυσκολεύει δραματικά και επικίνδυνα την προσπέλαση των κατοίκων προς τις τοπικές οδούς των παραλιακών τμημά-

των του οικιστικού ιστού της περιοχής μας.

Επαναδραστηριοποιεί, για αόριστο χρόνο, τα Λατομεία «Ζωίτσα» και «Αμμος» για μπάζωμα 4.600.000μ3 επ’ αόριστον!

Πρέπει όλοι μας, σε κάθε κατεύθυνση και με όλη μας τη δύναμη, να δώσουμε το ισχυρό μήνυμα ότι:

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ!

Προοδευτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας - Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι «Η Ανοιξη»
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Ολοι αντίθετοι με τις ΖΟΕ!
Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης με

ένα από τα καυτά θέματα της πόλης, τις Ζώνες

οικιστικού ελέγχου. Εχει σταλεί από το ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ σε όλους τους Δήμους που βρίσκονται

στα όρια του Υμηττού Τροποποίηση του Προε-

δρικού Διατάγματος για τις Ζώνες οικιστικού

Ελέγχου. Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο

για την απόφαση του Κορωπίου που διαφωνεί

με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, όπως άλλω-

στε διαφωνούν όλοι σχεδόν οι Δήμοι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης, αφού άκουσε

μία αναλυτικότατη εισήγηση πολλών πολλών

σελίδων, από το Δήμαρχο Παναγιώτη Καπετα-

νέα, το λόγο πήρε ο δικηγόρος, που εκπροσω-

πεί το Δήμο και έκανε κι αυτός κάποιες χρήσι-

μες διαπιστώσεις.

Αναφέρθηκε στο Νοσοκομείο που χτίζεται πά-

νω από τη Λεωφ. Βάρης και προσβάλλει τον

όγκο του Υμηττού, λέγοντας χαρακτηριστικά

ότι στο Χέρωμα, αν αγοράσει κανείς 40 στρέμ-

ματα σήμερα μπορεί να φτιάξει αυτό το μεγα-

θήριο!

Ο Δήμαρχος  μεταξύ άλλων είπε:

Οι χρήσεις γης εντός των διοικητικών ορίων

του Δήμου Βάρης ορίζονται στο σχέδιο τροπο-

ποίησης κατά ζώνες:

Ζώνη Α2., Ζώνη Β1,  Ζώνη Β2., Ζώνη Β3.  

Με το Π.Δ. (31-8-1978 "Περί καθορισμού ζω-

νών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής

του όρους Υμηττού καθορίστηκαν οι ζώνες Α

και Β.

Στη ζώνη Β΄  εντάχθηκε ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ (με την

έννοια ότι δεν ελήφθη υπόψη η υφιστάμενη

τότε πραγματική κατάσταση – αγνοώντας την

ύπαρξη εκτεταμένου οικισμού) και η περιοχή

"ΧΕΡΩΜΑ", συνολικής έκτασης  680 περίπου

στρεμ., η οποία βρίσκεται βόρεια της Λ. Βάρης-

Κορωπίου. 

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ‘60 στην

περιοχή Χερώματος είχε συγκροτηθεί ένας

εκτεταμένος οικισμός άρρηκτα συνδεδεμένος

με τον πολεοδομικό ιστό της τότε Κοινότητας

Βάρης και σήμερα Δήμου. 

Ο οικισμός Χέρωμα Βάρης, υπήρχε πριν εκδο-

θεί το Πρ.Δ. (Προεδρικό Διάταγμα) της 31-8-

1978.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Ο Οργανισμός Αθήνας (ΟΡΣΑ) με την παρούσα

πρόταση προτείνει η περιοχή του Χερώματος

να παραμείνει υπό το υφιστάμενο σήμερα κα-

θεστώς και να ονομαστεί Ζώνη Β1. Η Ζώνη Β1

(ως και η ζώνη Β μέχρι σήμερα) καθορίζεται ως

περιοχή εγκαταστάσεων μόνο κοινωφελών

λειτουργιών). Αγνοεί δηλαδή τους κατοίκους

της περιοχής.

Η πρόταση αυτή είναι αναιτιολόγητη, μη εφαρ-

μόσιμη, εσφαλμένη και διαιωνίζει ένα υπαρκτό

και οξύτατο κοινωνικό πρόβλημα οδηγώντας

ουσιαστικά σε υποβάθμιση της προστασίας του

όρους Υμηττού.

Β. Οσον αφορά τις Ζώνες Β2 ΚΑΙ Β3 που προ-

τείνει ο ΟΡΣΑ  προτείνουμε να οριστούν ως

ενιαία Ζώνη Β1.

Από την εισήγηση προς την Εκτελεστική Επι-

τροπή του ΟΡΣΑ δεν προκύπτει η ανάγκη, ού-

τε αιτιολογείται η σχετική πρόταση.

Η επίκληση ότι κατά το παρελθόν παρατηρήθη-

καν υπερβάσεις ή παραβάσεις χορηγηθέντων

οικοδομικών αδειών, δεν αφορά το Δήμο Βά-

ρης και κατά δεύτερον η αδυναμία εφαρμογής

και ελέγχου της τήρησης της κείμενης νομο-

θεσίας από τους αρμόδιους προ τούτο κρατι-

κούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Οσον αφορά

τις χορηγηθείσες οικοδομικές άδειες, δεν συ-

νιστά λόγο ούτως ώστε κατά παράβαση των

άρθρων 4 (Αρχή της ισότητας), 17(Προστασία

της Ιδιοκτησίας) και 25 (Σεβασμός των ατομι-

κών δικαιωμάτων και τήρηση της Αρχής της

Αναλογικότητας) του Συντάγματος να επιβάλ-

λονται νέες υπέρμετρες και δυσανάλογες δε-

σμεύσεις στην ιδιοκτησία, οι οποίες και πάλι

δεν θα αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέ-

σματα αν δεν καταστεί   εφικτός ο έλεγχος

των αδειών που θα χορηγηθούν.

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι:

1) Οι παραπάνω ιδιοκτησίες  της περιοχής Χε-

ρώματος δεν δεσμεύονται με κάποια ρύθμιση

ως προς τη χρήση τους.

2) Το Υπουργείο Γεωργίας έχει αποφανθεί ότι

η περιοχή του Χερώματος δεν εμπίπτει στις

διατάξεις του Νόμου περί προστασίας των δα-

σών και σύμφωνα με τις υπ'αριθμ. 2618/11-4-2001

και 8531/11-9-2003 πράξεις χαρακτηρισμού του

Δασαρχείου Πεντέλης, η περιοχή χαρακτηρί-

ζεται ως μη δασική.

3)  ΟΡΣΑ έχει προτείνει ήδη από το έτος

1995 «…. Την  εξαίρεση της περιοχής Χέρωμα

του Δήμου Βάρης από το όριο της Β΄Ζώνης

Προστασίας Υμηττού»  

4) Το Χέρωμα περιλαμβάνει περισσότερα από

300 κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύριες

κατοικίες, όπου διαβιούν σήμερα περίπου 1000

άτομα.  

5) Η Πολεοδομική μελέτη έχει εκπονηθεί από

το 1988, η έγκρισή της όμως παραμένει σε εκ-

κρεμότητα μέχρις ότου αποδεσμευθεί η περιο-

χή από την Β΄ Ζώνη Προστασίας Υμηττού.

6) Όλος ο οικισμός στερείται έργων υποδομής

λόγω εσφαλμένης ένταξής του στη Β΄ Ζώνη

προστασίας Υμηττού με αποτέλεσμα να πλήτ-

τεται καίρια η λειτουργικότητα και η ανάπτυξή

του. 

7) Η υφιστάμενη κατάσταση είναι διαμορφω-

μένη από πολλών δεκαετιών και είναι μη ανα-

στρέψιμη.

Ο Δημ. Αναστασίου επικεφαλής της μείζονος

μειοψηφίας, αφού έκανε κάποιες αναφορές

και διευκρινιστικές ερωτήσεις πάνω στην εισή-

γηση του Δημάρχου, κράτησε αποστάσεις για

την έλλειψη νέων στοιχείων, και τόνισε ότι

«ερχόμαστε τώρα εμείς, σε χρόνο μηδέν,  να

εγκρίνουμε μία πολυσέλιδη εισήγηση, που

ακούσαμε μόλις τώρα, και δεν έχουμε δει».

Ο Δ. Κυπριώτης χαρακτήρισε έλλειμμα δημο-

κρατίας, την παρουσίαση της εισήγησης την

τελευταία στιγμή.

Τόνισε ότι ο Δήμαρχος επέλεξε να προχωρή-

σει μόνος του στην επίλυση του θέματος,

αγνοώντας τη μειοψηφία.

Ζήτησε δε να ενώσουν τη φωνή τους με όμο-

ρους δήμους για κλιμακούμενες αντιδράσεις,

προκειμένου να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα.

Η πρόταση αναβολής που έγινε από την μειο-

ψηφία καταψηφίστηκε. 

Και ήταν εύλογο, γιατί η αναβολή περιέπλεκε

το πρόβλημα, αφού τις αμέσως προσεχείς ημέ-

ρες συνεδρίαζε το Νομαρχιακό, το οποίο περί-

μενε τις προτάσεις των ΟΤΑ.

Τέλος,  συναίνεσαν, γιατί το Χέρωμα ταλανίζει

εκατοντάδες κατοίκους που ζουν σε συνθήκες

δύσκολες, αφού η έλλειψη σχεδίου πόλης, δεν

επιτρέπει κανένα έργο στην περιοχή.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε

και ζητάει να τροποποιηθεί το Σχέδιο του Προ-

εδρικού Διατάγματος στα παρακάτω σημεία:

1. Να   μετατοπιστούν τα όρια της Β΄Ζώνης

ούτως ώστε η περιοχή "ΧΕΡΩΜΑ",  680 περί-

που  στρεμ.   που περιλαμβάνει όλες τις ιδιο-

κτησίες που προέρχονται από νόμιμα παραχω-

ρηθέντα κληροτεμάχια του Υπ. Γεωργίας το

έτος 1929 και  βρίσκονται εντός της πολεοδο-

μικής ενότητας Π.Ε. 6 του Δήμου Βάρης,  ΝΑ

ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του

Υμηττού. Εκφράζοντας και την ευχή για Σκάρ-

πιζα – Κίτσι και άλλες περιοχές με παρόμοιο

καθεστώς.

2. Οι ζώνες Β2 και Β3 που προτείνεται από

τον ΟΡΣΑ να οριστούν ως ζώνη Β1.  

3. Να μην εγκριθεί  ή εκτελεστεί οποιοδήποτε

έργο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του

σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος  χωρίς την

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των Ο.Τ.Α

εντός των διοικητικών ορίων των οποίων πρό-

κειται να εκτελεστεί  το συγκεκριμένο έργο

καθώς και γενικότερα των Ο.Τ.Α. που επηρεά-

ζονται από το έργο.

Α.Μπουζιάνη

Χέρωμα Βάρης
Μόνο για εκπαιδευτήρια, αναψυκτήρια, νοσοκομεία!!

Το  σχέδιο  Προεδρικού Διατάγματος που εστά-

λη για διαβούλευση  από τον Οργανισμό Αθήνας

(ΟΡΣΑ)  στους εμπλεκόμενους Δήμους και στο

Ν. Σ. και αφορά τροποποίηση του Π.Δ. της

31.8.78 (ΦΕΚ 544)  περί προστασίας του Υμητ-

τού απέχει πολύ από

τις αρχικές εξαγγελίες

του Υπουργού  ΠΕΧΩ-

ΔΕ  Γ. Σουφλιά, οτι θα

ερχόταν ως απάντηση

σε φαινόμενα «υπουρ-

γικών αναψυκτηρίων».

Η συγκεκριμένη πρότα-

ση  του ΟΡΣΑ, ενώ ανα-

γνωρίζει το καθεστώς

αυθαιρεσίας που επι-

κρατεί στον Υμηττό  και

αντί οι προτάσεις του να στοχεύουν σε υψηλό-

τερη προστασία  του σπάνιου αυτού δασικού οι-

κοσυστήματος, που υπάγεται στο δίκτυο

UR , κινούνται  σε αντίθετη κατεύθυνση,

διαιωνίζοντας την σημερινή κατάσταση και επι-

βραβεύοντας τους παρανομούντες. 

Διατηρούνται στο σύνολο τους σχεδόν όλες  οι

διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν ως «παραθυ-

ράκια» για παράνομη δόμηση και ανοίγει χώρο

για δημιουργία εμπορικών χώρων και εγκατά-

σταση και νέων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και

θεραπευτηρίων στους πρόποδες του Υμηττού.

Αμφισβητείται ο δασικός χαρακτήρας του ορει-

νού όγκου  με την πρόταση για δημιουργία «Πε-

ριαστικού  Πάρκου» μέσα στην Α ζώνη(ζώνη

προστασίας) του Υμηττού, καθώς το νομικό κα-

θεστώς του Πάρκου είναι διαφορετικό.

Χωροθετούνται χρήσεις  εγκαταστάσεων

(π.χ.εκπαιδευτήρια,  αθλητικές εγκαταστάσεις

κλπ), εμπορικές χρήσεις (αναψυκτήρια κ.α.), νο-

μιμοποιούνται, ως κοινωφελείς εγκαταστάσεις

που έχουν κριθεί από το ΣτΕ  παράνομες, και

όσον αφορά την περιοχή μας νομιμοποιούνται

βιομηχανικές  εγκαταστάσεις στο Κορωπί  με

την εξαίρεσή τους  από τη Β ζώνη προστασίας.

Διαιωνίζεται το πρόβλημα στο Χέρωμα
ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Το 1986, όμως, το ΥΠΕΧΩΔΕ ενέταξε την περιοχή στο Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο της Βάρης αφού πρώτα το Υπουργείο

Πολιτισμού είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της ένταξης στο σχέδιο

πόλης και το Υπουργείο Γεωργίας είχε αποφανθεί ότι η συ-

γκεκριμένη περιοχή δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου πε-

ρί προστασίας δασών. Έκτοτε η πολεοδομική μελέτη της πε-

ριοχής έχει μείνει σε εκκρεμότητα αφού για οποιαδήποτε πε-

ραιτέρω ενέργεια χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για να απο-

δεσμευτεί η περιοχή από τη ζώνη προστασίας του Υμηττού.

Τώρα έρχεται ο ΟΡΣΑ και προτείνει τροποποίηση του Πρ. Δια-

τάγματος αφήνοντας απέξω άλλη μία φορά, την περιοχή του

Χερώματος! 

«ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΑΝΑΤΟΛ.  ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΔΗΛΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
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Όταν λέμε βιβλιοθήκη, εννοούμε μια συλλογή βιβλίων που

έχουν ταξινομηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε εύκολα να μπορεί

κανείς να αντλεί από αυτά διάφορα θέματα. Σκοπός και φιλο-

δοξία μιας βιβλιοθήκης, είναι η καταγραφή  και διάδοση της

γνώσης  και πληροφόρησης. Βιβλιοθήκες,  έχομε μικρότερες

ιδιωτικές στα σπίτια μας και μεγαλύτερες δημόσιες. Από τον

7ο π.Χ. αιώνα, όταν στη Βαβυλωνία είχε συγκροτηθεί η πρώτη

βιβλιοθήκη, από πλάκες αργίλου, η σημασία του βιβλίου για

την προαγωγή του πολιτισμού, είχε ιδιαίτερα εκτιμηθεί. Ονο-

μαστές, μεγάλες βιβλιοθήκες της αρχαιότητας, ήταν η Βιβλιο-

θήκη της Αλεξάνδρειας πρώτη και μετά της Περγάμου. Η βι-

βλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε και ουσιαστικά τελειο-

ποιήθηκε, επί Πτολεμαίου  Β΄ του Φιλάδελφου. (285-246 π.Χ.) 

Ας πάρομε όμως τα πράγματα με τη σειρά.

Ο Μεγάλος Αλέξανδρος, πέθανε το 323 π.Χ. Ο θάνατος του

σηματοδότησε, αν όχι τη διάλυση της Μακεδονικής αυτοκρα-

τορίας, τουλάχιστον όμως, τον διαμελισμό της. Το  300 π.Χ. οι

διάδοχοι του τη χώρισαν σε τρία μερίσματα: Στην Ελλάδα,  με

τους Αντιγονίδες και με πρωτεύουσα τη γη της Μακεδονίας.

Στην Μικρά Ασία, Συρία και Μεσοποταμία, με τους Σελευκίδες

και πρωτεύουσες την Αντιόχεια και την Σελεύκεια. Στην Αίγυ-

πτο με τους Πτολεμαίους και πρωτεύουσα την Αλεξάνδρεια.

Οι κερδισμένοι από τη μοιρασιά ήταν οι Πτολεμαίοι. Η Αίγυ-

πτος, ήταν μια πλούσια χώρα με άφθονη παραγωγή σταριού

και βιότοπους του παπύρου.  Ο πάπυρος ήταν η καλύτερη

γραφική ύλη της εποχής. Οι Πτολεμαίοι, πνευματικοί όντες

άνθρωποι, έτρεφαν μεγάλη αγάπη στα γράμματα. Ο Πτολε-

μαίος ο Α΄ ήταν ιστορικός και συγγραφέας της εκστρατείας

του Μ. Αλεξάνδρου. Ο Πτολεμαίος ο Β΄ ήταν ζωολόγος, ο

Πτολεμαίος ο Γ΄ προστάτης των γραμμάτων, ο Πτολεμαίος ο

Δ΄ θεατρικός συγγραφέας . Όλοι όπως ανέφερα ήταν λόγιοι,

που ήθελαν  να καταστήσουν την Αλεξάνδρεια, το  πνευματι-

κό και επιστημονικό κέντρο του κόσμου. Οργάνωσαν λοιπόν

τη μεγαλύτερη εκστρατεία συλλογής  βιβλίων της εποχής

εκείνης αλλά και σπανίων όλων των εποχών.  Σε όλη την τότε

γνωστή οικουμένη είχαν εξαπ λυθεί, πράκτορες Αλεξανδρι-

νοί, διαθέτοντας πολλά χρήματα και αγόραζαν από παντού βι-

βλία, με το καλό και με τη βία. Προτιμούσαν τα  παλιά γιατί πί-

στευαν ότι αυτά ήταν γνησιότερα και όχι παρεφθαρμένες με-

ταφράσεις και αντίγραφα. Για την απόκτηση μετήρχοντο διά-

φορα μέσα. Χαρακτηριστικό είναι, αυτό που λέγεται, ότι όταν

ζήτησαν επι δανεισμώ από την Αθήνα τα πρότυπα των έργων

του Αισχύλου, Σοφοκλή και Ευριπίδη να τα αντιγράψουν, κα-

ταχράστηκαν τα γνήσια και επέστρεψαν τα αντίγραφα. Το πα-

πυρικό υλικό και η ειδική επεξεργασία του σε γραφική ύλη,

τους έδινε την ευκαιρία να προβαίνουν σχετικώς εύκολα σε

ακριβή αντίγραφα.  Έτσι όλα τα διαφυλαττόμενα βιβλία είχαν

αντιγραφεί δυό ή τρείς φορές και δινόταν για δημόσια χρήση

μόνο τα αντίγραφα. Τα πρωτότυπα φυλάσσονταν σε ειδικά αε-

ριζόμενους χώρους με πλήρη ασφάλεια. 

Οι Πτολεμαίοι φρόντιζαν ακόμη να προκαλούν το ενδιαφέρον,

να προσελκύουν και με κίνητρα προκλητικά, να εντάσσουν

στο πνευματικό δυναμικό τους, όλο τον τότε επιστημονικό και

φιλοσοφικό κόσμο. Έτσι ο Πτολεμαίος Α΄, φέρνει τον μεγάλο

φυσικό Ευκλείδη, ο Πτολεμαίος Γ΄ τον Ερατοσθένη, που υπο-

λόγισε την περίμετρο της γης, τον Ηρόφιλο τον μελετητή

ανατόμο από το ιατρικό κέντρο της Κω. Κοντά και ο Αρχιμή-

δης από τις Συρακούσες. Όλοι στο “Μουσείον” που ήταν επι-

στημονικό εργαστήριο, άριστα εξοπλίσμένο και ιερό χώρο λα-

τρείας των Μουσών. Το “Μουσείον” ήταν σε συνέχεια του κυ-

ρίως κτιρίου της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. 

Ήταν μέσα στο χώρο των ανακτόρων και έφερε και το όνομα

Βασιλική ή Βρούχειος, που στέγαζε περίπου 490 χιλιάδες τό-

μους, ήταν δε προσιτή μόνο σε επιστήμονες. Στην όλη βιβλιο-

θήκη ήταν εντεταγμένη και μια θυγατρική, χωριστά σε άλλο

κτίριο έξω από την πόλη και στο προάστειο Ρακώτις και εξ’ αυ-

τού ονομαζόταν και η βιβλιοθήκη Ρακώτις ή και Σεράπειος,

γιατί εκεί κοντά ήταν ο ναός ο αφιερωμένος στο θεό Σέραπη.

Στα ράφια της φιλοξενούσε  42 χιλιάδες περίπου τόμους,

προσιτούς στο πολύ κοινό. Τα πρότυπα φυλάσσονταν χωριστά

και οι τόμοι του  ίδιου έργου είχαν υποβληθεί σε διπλή ή και

τριπλή αντιγραφή με σκοπό τη διάσωση τη γνώσης. Γύρω στο

47 π.Χ.,  στην πολιορκία της Αλεξάνδρειας από τον Καίσαρα

υπέστησαν μεγάλη καταστροφή από πυρκαιά και οι δυο βι-

βλιοθήκες. Το 270 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Αυρηλιανός, σε μια

προσπάθεια να καταστείλει επανάσταση του βασιλείου της

Παλμύρας, ισοπέδωσε ανάκτορα και  βιβλιοθήκη.

Τα βιβλία που αποκτούσαν, συγκεντρώνονταν σε κεντρική

αποθήκη, όπου γινόταν η καταγραφή, διαμορφώνονταν οι πά-

πυροι σε κυλίνδρους, με ετικέτα ενδεικτική της ταξινόμησης

κατά θέμα, συγγραφέα, με λέξεις κλειδιά θα λέγαμε σήμερα.

Χαρακτηριστικό πάλι είναι, ότι  αναγραφόταν ο τρόπος συλ-

λογής και μεταφοράς όπως “εκ πλοίων” αλλά και το όνομά του

προηγούμενου κατόχου και του επιμελητή της φιλολογικής

διακόνευσης του έργου. Μεταφράσεις της Π. Διαθήκης, όπως

των “Εβδομήκοντα”. Βιβλία αξιόλογα και σπάνια ιστορικά, αλ-

λά και ήσσονος πνευματικού ενδιαφέροντος όπως μαγειρικής

αναζητούσαν και απαιτούσαν την δική τους θέση αλλά και όλα

ετύγχανον της ίδιας στοργής και φροντίδας. Αναφέρεται σαν

πρώτος διανοούμενος βιβλιοθηκάριος, ο Ζηνόδοτος, πρωτο-

πόρος στην εκτίμηση και αποκατάσταση των Ομηρικών κειμέ-

νων. Και ακολουθούσαν τα συνεργεία από αντιγραφείς, συ-

ντηρητές, γραμματείς, κλητήρες, ελεγκτές, εξειδικευμένους

επιστήμονες και γνώστες σε ξεχωριστά θέματα. Και τελικά ο

“Κατάλογος” - ευρετήριο. Μεγαλειώδες δημιούργημα του

Καλλίμαχου, οι «Πίνακες των εν πάσει παιδεία διαλαμψάντων

και ών συνέγραψαν», σε συνολικό αριθμό 120 τόμων ολόκλη-

ρων βιβλίων. Όλα αυτά βιβλία και οικοδομήματα καταστράφη-

καν από ανόσιες ιδιοτελείς πράξεις του ανθρώπου. Όχι μόνο

η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας αλλά και όλες οι βιβλιοθήκες,

τα μουσεία, οι ναοί του πνεύματος, όλες οι φιλοσοφικές σχο-

λές, γνώρισαν τη ρήση ότι το τρομερότερο ενοχοποιημένο

πλάσμα της φύσης, για την κατάντια του πολιτισμού μας, εί-

ναι ο άνθρωπος. Αυτός,  που μετά από αιώνες, δεν σταμάτη-

σε να κάνει τα ίδια λάθη. Παράδειγμα απτό, η πρόσφατη κα-

ταστροφή και λεηλασία των μουσείων και βιβλιοθηκών της Βα-

γδάτης, από τον προβαλλόμενο σαν πρωτοπόρο στην παιδεία

και στον πολιτισμό αλλά και οικειοποιηθέντα  τον τίτλο του

υπερασπιστή της χριστιανικής πίστης, υπερατλαντικό πολίτη.

Και έρχεται αμέσως το ερώτημα: Γιατί αυτή η μήνις για την όχι

στρατολογημένη, για την ελεύθερη γνώση. Γνωστή η επιθυμία

παραγωγής ανδρεικέλων.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα.

1) ‘’Εγκυκλοπαίδεια’’. Πάπυρος Λαρούς , Μπριτάννικα  

2)  C  “Οι Βιβλιοθήκες στον Αρχαίο Κόσμο”. ΜΙΕΤ.2006   

Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
(Μια σύντομη προσέγγιση)

Παρουσίαση του βιβλίου “H κοινωνιολογική παρα-

γωγή του αστικού χώρου στη μεταπολεμική Αθήνα

- Η Περίπτωση της Βούλας” θα γίνει στο Art Galery

Café (Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα), τη Δευτέ-

ρα 6 Απριλίου στις 8μ.μ. Συγγραφέας του βιβλίου ο

επ. καθηγητής κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντεί-

ου Παν/μίου Λεωνίδας Οικονόμου*. 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 σύγ-

χρονο 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 καταστρο-

φή των ελληνικών πόλεων και της ελληνικής φύσης.

H Βούλα εντοπίζεται εύκολα από μακριά: ο χτισμένος χώρος

της σκαρφαλώνει στον Υμηττό ψηλότερα από κάθε άλλο Δή-

μο της ευρύτερης περιοχής. Το πευκόφυτο και παραθαλάσ-

σιο θέρετρο μετατράπηκε μετά το 1980 σε ένα πολυπληθές

και πυκνά δομημένο προάστιο. Ολόκληρη σχεδόν η έκταση

του Δήμου, μαζί και το ορεινό δάσος που κάηκε το 1974, οι-

κοδομήθηκε, και η οικολογική φυσιογνωμία της περιοχής

επλήγη βάναυσα. 

Η σύγχρονη αυτή μορφή της Βούλας καθορίστηκε σε μεγά-

λο βαθμό από διαδικασίες που έλαβαν χώρα στις δεκαετίες

του 1950 και του 1960, όταν τα αγροκτήματα, τα βοσκοτόπια

και τα δάση, που καταλάμβαναν μεγάλο μέρος της περιοχής,

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 πολύπλευρη συμμε-

τοχή 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 ιδιοκτησία της κα-

τοικίας και ταυτίζει την ανάπτυξη με την οικοδόμηση. Η

εστίαση στην παραγωγή του χώρου φωτίζει, έτσι, από μια

νέα σκοπιά τον ελληνικό πολιτισμό, υπογραμμίζοντας τις νε-

ωτερικές και ατομικιστικές διαστάσεις του.

* Ο Λεωνίδας Οικονόμου διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Αν-

θρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Απόφοιτος του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές

στην   H      και στο

   , από το οποίο πήρε και το διδακτο-

ρικό του δίπλωμα. Έχει διεξαγάγει επιτόπια έρευνα στις ΗΠΑ και

την Ελλάδα και έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες για τον αμε-

ρικανικό 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

ΤO.ΣY.Ν. Βάρης
Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νέων,

του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Βάρης, καθώς και οι μη

εγγεγραμμένοι νέοι της περιοχής, να παραστούν στη

Γενική Συνέλευση των ΤΟΣΥΝ Βάρης στο Θέατρο της

Βάρης (Αττιδος, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο) με θέμα:

“Δράσεις του Τοπικού Συμβουλίου Νέων 2009-2010”.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Απρι-

λίου στις 9μ.μ.

Νέες Βιολογικές αγορές

Νέες βιολογικές αγορές αποφάσισε η Νομαρχία για τον

Αυλώνα (κάθε Τρίτη στην οδό Λ. Κόσμου) και την Ανθού-

σα κάθε Παρασκευή στην οδό Ξάνθης.  Ηδη λειτουργούν

στο Γέρακα, στους Θρακομακεδόνες και στη Βούλα.

Η Λαϊκή αγορά της Π. Φώκαιας θα λειτουργεί μόνιμα

πλέον στην οδό Κωνσταντινουπόλεως έως το Γυμνά-

σιο.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ 1ου ΚΑΠΗ ΓΕΡΑΚΑ

Ο Δήμος Γέρακα εγκαινιάζει το 1ο Κέντρο Ανοι-

κτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Τα εγκαίνια θα γί-

νουν την Τετάρτη, 8 Απριλίου στις 20:00 στο 1ο

Κ.Α.Π.Η. ΓΕΡΑΚΑ (Εθνικής Αντιστάσεως 44). Θα

ακολουθήσει  δεξίωση.



ΕΒΔΟΜΗ  4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για τους  τερατώδεις οδι-

κούς άξονες, που σχεδίασε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. στα Μεσόγεια. 

Ας αρχίσουμε με μιά γενική επισήμανση: Όλα τα ‘χε η Μα-

ριορή, ο φερετζές της έλειπε. Και συνεχίζουμε:

Δώσε θάρρος στον χωριάτη, να σ’ ανέβει στο κρεβάτι.

Για τη «σθεναρή» αντίσταση του νομάρχη Λ. Κουρή στις κυ-

βερνητικές αυθαιρεσίες.

Τρεις λαλούν και δυό χορεύουν.

Για το υπέροχο κλίμα συνεννόησης και συναίνεσης.

Μάθανε πως... χτενιζόμαστε και πλακώσαν κι οι εργολάβοι.

Άνευ σχολίου.

Ακούει ο Αλμούνια;

Γιατί πως διάολο από κει που είμαστε χρεωμένοι για τις επό-

μενες 20 γενιές, μας περισσεύουν ένα κάρο δισεκατομμύρια

για χολυγουντιανές κατασκευές;

Ανισόρροποι κόμβοι είπες παιδάκι μου;

Όχι γιαγιά, ανισόπεδοι.

Για το αεροδρόμιο, πάω καλά απο δω;

Ναι πατριώτη, μόλις περάσεις τα Τέμπη τράβα όλο ευθεία

για Θεσσαλονίκη.

Να τους κάνουμε βιντεοπαιχνίδι τους νέους άξονες να κο-

νομήσουμε;

Όχι ρε, δεν θα μπορεί να το παίξει κανείς.

Μα γιατί να περάσει ο νέος οδικός άξονας από το σκοπευ-

τήριο Καισαριανής;

Γιατί είναι πυροβολημένοι αυτοί που τον σχεδίασαν.

Πού είναι άντρα μου το αυτοκίνητο;

Άσε γυναίκα, το άφησα αμανάτι στα διόδια, δεν είχα άλλα

λεφτά πάνω μου.

Μπαμπά γιατί κόβεται στη μέση αυτός ο οδικός άξονας;

Είναι ημιαξόνιο παιδί μου.

Γιώργο, γιατί μας πετάνε μολότοφ;

Παραβιάσαμε το πανεπιστημιακό άσυλο γυναίκα. Ο νέος οδι-

κός άξονας περνάει μέσα από την Πανεπιστημιούπολη.

Ρε φίλε, πάω καλά για Μαρκόπουλο;

Ναι, στο τρίτο εμπορικό κέντρο θα στρίψεις δεξιά και στο τέ-

ταρτο αναψυκτήριο αριστερά.

Αντώνηηηηη, το σπίτι μας βρέθηκε κάτω από τη γέφυρα.

Δεν στο είχα πει ότι κάποτε θα πάρει αξία;

Μα υπουργέ μου, με τον αστρολάβο χαράξατε τους νέους

οδικούς άξονες;

Όχι, με τον εργολάβο.

Συγνώμη, από που θα περάσω απέναντι για να πάω στο σπί-

τι μου;

(Ένας άσχετος διαβάτης, που δεν έμαθε να χρησιμοποιεί

σωστά τους νέους οδικούς άξονες).

Δεν θα πω άλλα, μη θυμώσει ο Σουφλιάς και μας ρίξει την

εκτροπή του Αχελώου στα Μεσόγεια.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

Πολλά τα αμελέτητα σημεία
Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Τα «Χελιδονίσματα» ήταν τα κάλαντα που ακουγόταν την

πρώτη Μαρτίου ή στις 21 Μαρτίου, ημέρα της Εαρινής Ισημε-

ρίας, καθώς ο Μάρτης εθεωρείτο ο πρώτος μήνας του χρόνου

και συνέχισαν να ψάλλονται ακόμα και μετά την καθιέρωση

του Ιανουαρίου ως αρχή της χρονιάς. 

Οι «χελιδονιστές» που περιέρχονταν τα σπίτια και  έψαλλαν

τα κάλαντα της Άνοιξης ήταν κυρίως παιδιά αλλά και ενήλι-

κες. Ο πρώτος από την ομάδα των καλαντιστών κρατούσε ένα

σφαιρικό στεφάνι από λουλούδια πάνω στο οποίο γύριζε ένα

ομοίωμα χελιδονιού. Τα παιδιά γέμιζαν ένα καλάθι με φύλλα

κισσού και αφού τραγουδούσαν τα κάλαντα σε κάθε νοικοκυ-

ρά, εκείνη έπαιρνε λίγα φύλλα κισσού από το καλάθι και τα

τοποθετούσε στο κοτέτσι για να γεννούν πολλά αυγά οι κό-

τες της. Είναι γνωστό πως ο σκουροπράσινος κισσός είναι

σύμβολο της αμάραντης βλάστησης. Παλιά οι νοικοκυρές έδι-

ναν στα παιδιά λάδι, κρασί, αλεύρι, σιτάρι, αυγά και σπάνια

χρήματα. Τα λεφτά και ό,τι άλλο μάζευαν τα παιδιά τα αφιέ-

ρωναν στην εκκλησία. 

Το έθιμο έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και επιβιώνει

ακόμα και σήμερα σε πολλά μέρη όπως Ήπειρο, Μακεδονία,

Θράκη και Δωδεκάνησα. Η χελιδόνα, με την μαύρη ράχη και

την άσπρη κοιλιά, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα και πε-

τώντας ασταμάτητα από Άνοιξη σε Άνοιξη, πέρασε από το Βυ-

ζάντιο και συνεχίζοντας το ταξίδι της έφτασε μέχρι τις μέρες

μας και κελαηδά ακόμα. 

Η λαογραφική έρευνα επιβεβαιώνει ότι το έθιμο έχει πανάρ-

χαιες ρίζες, που έφτασε μέχρι σήμερα διατηρώντας το ίδιο

θέμα και διασώζοντας σχεδόν αυτολεξεί μερικούς στίχους. 

Στο αρχαίο χελιδόνισμα αναφέρεται ο Αθήναιος, συγγραφέ-

ας του 2ουμ.Χ. αιώνα ο οποίος παραθέτει τους στίχους που

έψαλλαν τα παιδιά στη Ρόδο 

«Ήλθ΄ήλθε χελιδών,  / καλάς ώρας άγουσα, 

καλούς ενιαυτούς,  / επί γαστέρι λευκά 

κηπί (και επί) νώτα μέλαινα» 

Στίχοι που αντιστοιχούν στο «Ήρθε, ήρθε χελιδόνα, ήρθε κι

άλλη μελιδόνα…» και στο γνωστό «από κάτω σαν μπαμπάκι

κι από πάνω σαν τηγάνι…» των παιδιών της νεότερης Ελλά-

δας. 

Στη Ρόδο ένα μέρος από τα σημερινά χελιδονίσματα λέει: 

«Ηρθε, ήρθε χελιδόνα, / φέρνοντας καλοκαιριά 

και καλή χρονιά,  / στην κοιλιά της άσπρη 

και στη ράχη μαύρη». 

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η μελωδία από τα Ροδίτικα

χελιδονίσματα που ηχογράφησε το 1930 ο  -

προσαρμόζεται τέλεια στο αρχαίο χελιδόνισμα. Επίσης ο λε-

ξικογράφος Ησύχιος σημειώνει «χελιδονισταί-οι τη χελιδόνι

αγείροντες».

Για το πέρασμα του αρχαίου τραγουδιού στα Βυζαντινά χρό-

νια έχουμε τη μαρτυρία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου που

αναφέρει τους «χελιδόνας εν ώρα χειμώνος περιφέροντας» 

Το δίστιχο:  «Ιδέ το έαρ το γλυκύ  / πάλιν επανατέλλει, 

φέρον υγείαν και χαράν  /  και την ευημερίαν»

έχει ηλικία πάνω από 11 αιώνες και ήταν η αρχή από ένα

«άσμα ευχετήριον» για τον Βυζαντινό αυτοκράτορα που τα

λέγανε οι φατρίες (οι Πράσινοι και οι Βένετοι) στον Ιππόδρο-

μο, πριν αρχίσουν οι ανοιξιάτικοι ιππικοί αγώνες το λεγόμενο

«μακελλαρικόν ιπποδρόμιον» ή «Λουπερκάλιον» 

Ο Μάρτης, ζευγαρωμένος με το διάδοχό του τον Απρίλη, ο

Απριλομάρτης, μας φέρνουν τα λουλούδια και τα στάχυα. «Ο

Μάρτης με τα λούλουδα κι ο Απρίλης με τα στάχυα» 

Ο Μάρτης, αν και γνωστός ως «γδάρτης και παλουκοκαύτης»,

μόλις προβάλλει παίρνουν οι κοπέλες τα μέτρα τους να μη τις

κάψει φορώντας τη ασπροκόκκινη κλωστή στο χέρι τους για-

τί όπως λέει κι ο λαός «όπ’ έχει

κόρην ακριβή τον Μάρτη ο ήλιος

μην τη δη» Από την άλλη λένε

πως το παιδί που γεννιέται Μάρτη

είναι ευτυχισμένο. 

Μήνυμα λοιπόν της πιο γλυκιάς

γιορτής ο ερχομός της Άνοιξης

που φέρνει τα άνθη στις αμυγδα-

λιές, και τα παιδιά, που έχουν δια-

τηρήσει στα τραγούδια και στα

παιχνίδια τους την πολύτιμη προ-

γονική μας κληρονομιά, έρχονται

να φέρουν το μήνυμα της καλο-

χρονιάς, της γονιμότητας, της ελ-

πίδας και της αναγέννησης που

τόσο έχουμε ανάγκη σε μια εποχή

γενικής νάρκωσης. 

Ετσι λοιπόν τα παιδιά του Λαο-

γραφικού Ομίλου Βάρης ΣΕΜΕΛΗ έψαλλαν τα κάλαντα της

Άνοιξης στον κεντρικό δρόμο της Βάρης και στον Δήμαρχο

Βάρης Παναγιώτη Καπετανέα  στις 21 Μάρτη.

Γιατί τα σύμβολα της παράδοσης είναι ακόμα ζωντανά, παρη-

γορούν και εμπνέουν

Βάνα Σαλταπίδα 
Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος  Λ.Ο.ΣΕΜΕΛΗ 

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ στη ...ΒΑΡΗ

Τα παιδιά έψαλλαν τα “χελιδονίσματα” στον κεντρικό δρόμο της Βάρης. Εδώ μπροστά στο κα-
τάστημα της Αντιδημάρχου Δήμητρας Σουτόγλου.

Ορέ Σαρακατσάνε, άστο καλύτερα

Ορέ Γιώργη Σουφλιά...

Οι Σαρακατσάνοι είναι λεβέντες και παλληκάρια, ορέ!

Κι ήρθε, μαθές, ένα πουλάκι στην Κερατιά και μας κελάϊδισε ότι κάτι μας

ετοιμάζεις που δεν κολλάει ούτε στον πάτο του τσαρουχιού ενός αληθι-

νού Σαρακατσάνου.

Άμποτες να ‘ναι ψέμα ορέ. Να είναι παραμύθι του πουλιού του διαβατάρι-

κου ότι συλλογιέσαι να μας πλακώσεις νύχτα με τα φουσάτα σου, τα ΜΑΤ

και τις μπουλντόζες, στο έρμο τ’ Οβριόκαστρο.

Γιατί αν είν’ αλήθεια μινίστρο μου, παραγγείλαμε από τώρα στους μαστό-

ρους να φτιάξουνε μια ταμπέλα για τ’ Οβριόκαστρο που να λέει «Του Σου-

φλιά η νίλα».

Γκέκε Γιώργη; Εμείς έχουμε ακουστά για τη λεβεντιά και τη μπέσα των

Σαρακατσάνων και κρίνουμε πως δεν σου ταιριάζουν και δεν σε τιμούν τέ-

τοια καμώματα, καθώς μας είπε το πουλί ότι μαστορεύεις στα κρυφά. Εσύ

άνοιξε κανα παλιό κιτάπι να μάθεις τι καραζημιά θέλει να γενεί έτσι και

πάρουν ανάποδες οι Αρβανίτες. Θα ‘χεις ακουστά αυτό που λένε «αρβα-

νίτικο κεφάλι». Ο Θεός να σε φυλάει, άστο καλύτερα.

Ξανασκέψου τη το λοιπόν την αποκοτιά που λογαριάζεις. Κάλλιο να κο-

πιάσεις μόνος σου να σε τρατάρουμε με την καρδιά μας καφέ και περγα-

μόντο και να δώσουμε μπέσα για μπέσα. Λυπήσου κι εκείνα τ’ απελπι-

σμένα τα παλληκάρια, που αύριο, μεθαύριο θα κοπιάσουν να γυρέψουν

την ψήφο μας. Ούτε με τα κυάλια δεν θα την ειδούν την Κερατιώτικη την

ψήφο αν μας φερθείς μπαμπέσικα.

Άϊντες ορέ να πούμε πως ψέματα μας είπε το πουλί. Κι εσύ να ‘σαι στ’

αλήθεια πρώτα Σαρακατσάνος κι ύστερις υπουργός της Νέας Δημοκρα-

τίας.

Όπως και να ‘χει, σου στέλνουμε κι εμείς ένα πουλί να σου λαλήσει ότι

στον ύπνο δεν θα μας πιάσεις, ξέχνα το.

Δεν είναι καλύτερα να λέμε κείνον τον τόπο Οβριόκαστρο; Γιατί έτοιμη θα

την έχουμε την άλλη την ταμπέλα που θα γράφει «Του Σουφλιά η νίλα».

Πολλά βαρύ ακούγεται ορέ μινίστρο μου. Άστο καλύτερα.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Εν φρονήματι δημότης Κερατέας
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Όπως μας ενημερώνει  ο Επιμορφωτικός

Σύλλογος Βάρης έχει κάνει μια σειρά αξιό-

λογων εκδηλώσεων και έχει μία πολύ καλή

παρουσία στην πόλη.

Ετσι στις 15 του Μάρτη  επισκέφτηκε το

Μουσείο Μπενάκη. Η επίσκεψη ήταν πάρα

πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί- εκτός από τα

μόνιμα και αξιολογότατα εκθέματα του

Μουσείου που εκτίθενται σε διάφορες ενό-

τητες παρουσιάζοντας το πέρασμα από

τον ελληνισμό της αρχαιότητας στο νεότε-

ρο ελληνισμό- είδαν και τους θησαυρούς

της αρχαίας Κολχίδας από τη χώρα του

Χρυσόμαλλου  Δέρατος. Οι θησαυροί αυτοί

– 140 τον αριθμό εκ των οποίων τα 100 εί-

ναι κοσμήματα, αποτελούν προϊόν ανασκα-

φών  στο Βάνι της σημερινής δυτικής Γε-

ωργίας. Το Βάνι ήταν θρησκευτικό κέντρο

της αρχαίας Κολχίδας στα ανατολικά πα-

ράλια του Ευξείνου Πόντου και οι εν λόγω

θησαυροί ανήκουν στην περίοδο από τον

5ο – 2ο αιώνα π.Χ. και υποδηλώνουν ξεκά-

θαρα την πολιτισμική σχέση του ελληνι-

σμού με αυτές τις περιοχές καθώς και την

εξάπλωσή του. Η εκδήλωση κατέληξε σε

ουζερί της Καισαριανής.

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος, θέλοντας να

συνεισφέρει στην ποιοτική και πολιτιστική

αναβάθμιση της περιοχής, προσφέρει

στους νέους της πόλης δωρεάν όλες τις

επισκέψεις που οργανώνει σε τέτοιους

χώρους και έχουν σχέση με τον πολιτισμό

και την παράδοση. 

Επίσης  ότι πραγματοποιεί δωρεάν μαθή-

ματα χορού σε νέους της περιοχής.

Τηλ.210 8973455

Τριήμερη εκδρομή στο Πήλιο

Προγραμματίζει τριήμερη  εκδρομή στα

χωριά του Πηλίου, καθώς επίσης και μετά-

βαση στο πλανητάριο για παρακολούθηση

της προβολής «τα επτά θαύματα του κό-

σμου». Τηλ. 210 8973455

Το ετήσιο ραντεβού της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης με τον Πολιτι-

σμό πραγματοποιήθηκε, για 3η

συνεχή χρονιά στο Στάδιο Ειρή-

νης και Φιλίας (ΣΕΦ)

στις 20, 21, 22 Μαρτίου με θέμα

τον Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισμό.

Η έκθεση συνδιοργανώθηκε

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Στρατηγικού Σχεδιασμού, το

Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο

Αθηνών, την Νομαρχία Πειραιά

και το Δημοκρίτειο Παν/μιο

Θράκης.

Συμμετείχαν πολλοί Δήμοι και

φορείς από την Αττική με πλού-

σια εκθέματα.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός

Δήμου Σπάτων σε συνεργασία

με το Λύκειο Ελληνίδων, το Σύλλογο Γυναικών, την ΧΕΝ, τον όμιλο «Φίλοι της Γνώσης» το

Κ.Α.Π.Η. και τον Αμπελουργικό Συνεταιρισμό Σπάτων οργάνωσε το περίπτερο του Δήμου. 

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης στο περίπτερ  των Σπάτων, προσέφεραν μικρά μπουκάλια με τοπικό

κρασί και  έντυπο με τις θέσεις τους για τον Πολιτισμό.  Το περίπτερο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Τούντας.

Λαϊκός Πολιτισμός με τους ΟΤΑ

Δραστηριότητες Επιμορφωτικού

Συλλόγου Βάρης

Το χορευτικό του Συλλόγου εμπλούτισε την πανηγυρική εκδήλωση της 25ης Μαρτίου, που για μια ακόμη φο-

ρά εντυπωσίασε με τις ενδυμασίες του και το πρόγραμμά του.

Επίσημος εορτασμός της Γαλλοφωνίας πραγμα-

τοποιήθηκε (20-23/3), στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Αθηνών. Στη διάρκεια των εκδηλώσεων πραγμα-

τοποιήθηκε  Διαγωνισμός με συμμετοχή 460

σχολείων και 6000 παιδιών από Δημοτικά, Γυ-

μνάσια και Λύκεια από όλη την Ελλάδα.

Το γενικό θέμα  ήταν «Για να μιλήσουμε για το
αύριο». Εδόθησαν 10 λέξεις από τις οποίες μπο-

ρούσαν οι μαθητές να δημιουργήσουν ποίηση,

τραγούδι, θεατρικό σκετς, παρουσίαση- w

, ζωγραφική ή οτιδήποτε άλλο μπορούσαν

να φανταστούν. 

Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τις πρεσβείες

Γαλλίας, Μαρόκου, Βελγίου, Ρουμανίας, Αιγύ-

πτου, Τυνησίας και Ελβετίας για να απονείμουν

τα βραβεία. 

Το Α΄ Γυμνάσιο Γέρακα πήρε πρώτο βραβείο στον

Διαγωνισμό της Γαλλοφωνίας για τη συμμετοχή του

στο είδος του  και στο επίπεδο Γυμνασίων. 

Η ομάδα απαρτίστηκε από 13 παιδιά που συμμε-

τείχαν σε θεατρικό σκετς, το οποίο βιντεοσκο-

πήθηκε και στάλθηκε σε . 

Το γεγονός είναι σημαντικό αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι

διαγωνίστηκαν ανάμεσα σε πολλά σχολεία και είχαν

ανταγωνιστές μεγάλα ιδιωτικά σχολεία.

Στην ομάδα συμμετείχαν οι:  

Από Α΄ τάξη η Νίτσα Μαρία, από Γ΄ τάξη οι

Γιαννέλου Ευαγγελία, Ζάρα Μιχαέλα, Ζάχου

Ελένη, Κόκκαλη Αθηνά, Κονσολάκη Ελίνα, Κού-

να Βιβή, Κουφού Κων/να, Κώτση Γεωργία, Λώ-

νης Κώστας, Παπαντωνίου Νατάσα, Παπαντω-

νίου Νίκη, Χρηστίδη Ελένη.

Τη γενική επιμέλεια είχε η καθηγήτρια Βάσια

Γερμανού.

«Για να μιλήσουμε για το αύριο»
Πρωτιά  στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ με 1ο Βραβείο Γαλλοφωνίας
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Ιδιαίτερα δραστήρια  η Φιλαρμονική

του Δήμου Μαρκοπούλου, πραγματο-

ποίησε μέσα στο Μάρτιο, εκδηλώσεις

υποδεχόμενη έτσι με τον καλύτερο

τρόπο τη φετινή Ανοιξη. 

Η «αυλαία» άνοιξε το Σάββατο 7 Μαρ-

τίου στο χώρο του θεάτρου των Περιά-

κτων στο Μαρκόπουλο, όπου πραγμα-

τοποιήθηκε η παρουσίαση των τμημά-

των της Φιλαρμονικής. Το κοινό αγκά-

λιασε την εκδήλωση με την ζεστή πα-

ρουσία του, και την ευκαιρία να θαυμά-

σει σε κλασικά και μοντέρνα κομμάτια,

τους λιλιπούτειους μουσικούς που

φοιτούν στη  Φιλαρμονική:  Χάλκινα

Πνευστά, με καθηγητή τον Γεράσιμο

Ιωαννίδη, Φλάουτο με καθηγήτρια την

Δανάη Κουπούρογλου, Κλαρινέτου με

καθηγήτρια την Μυρτώ Ιερωνυμίδη και

Σαξόφωνο με καθηγητή τον Χρήστο

Ασημακόπουλο. 

Η Σχολή, προσφέρει δωρεάν μουσικές

σπουδές σε παιδιά και εφήβους, υπό

τη διεύθυνση του Γιώργου Μπαμπαρά-

κου, με την αμέριστη συμπαράσταση

και οικονομική υποστήριξη του Δήμου

Μαρκοπούλου.

Στην εορτή της 25ης Μαρτίου συμμε-

τείχαν 14 κρουστά, προσφέροντας μια

ξεχωριστή παρουσία και θέαμα στον

εορτασμό. Το απόγευμα, η Φιλαρμονι-

κή  συμμετείχε σε μια ξεχωριστή συ-

ναυλία με τους επίλεκτους του C

C  από το Κεντάκυ των ΗΠΑ: τη

χορωδία C   υπό τη διεύθυν-

ση της .  H  και το σύνολο

C  , υπό τη διεύθυνση

του   . 

Το σύνολο C   έχει εμφα-

νιστεί στις πιο σημαντικές συναντή-

σεις χάλκινων στον κόσμο. 

Στη μοναδική αυτή καλλιτεχνική συνά-

ντηση, η χορωδία C   επιχεί-

ρησε ένα μαγευτικό μουσικό ταξίδι

από το 16ο μέχρι τον 20ο αιώνα, το

σύνολο με τις τρομπέτες συνδυάστηκε

άψογα με τη Φιλαρμονική της πόλης,

σε ήχους κλασικούς, τζαζ και σύγχρο-

νους. Ο   , εξέπληξε με

τα αριστοτεχνικά  του. Αποθεώθη-

αν στο κλείσιμο της βραδιάς όταν επί

σκηνής, Φιλαρμονική και χορωδία του

συνόλου πνευστών έπαιξαν το εμβα-

τήριο «Όλη η Δόξα Όλη η Χάρη».

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. 

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Άλλη μια επιτυχημένη εκδήλωση απόλαυσαν όσοι

βρέθηκαν στην αίθουσα  "Ιωνία", την περασμένη Κυ-

ριακή, στην εκδήλωση της Πνευματικής Εστίας

Βούλας με θέμα τον Ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη.

Ενα άρτιο αφιέρωμα με σεβασμό στη μνήμη του Με-

γάλου Αλεξανδρινού Ποιητή, που μπορούν να είναι

υπερήφανοι οι συντελεστές του.   

Τη φιλολογική επιμέλεια των κειμένων και την  επι-

λογή των ποιημάτων είχε η φιλόλογος και δημοτική

σύμβουλος Μαριάννα Μαυραγάνη. 

Αφιέρωμα στη μνήμη του Μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, στη Βούλα



14 ΣΕΛΙΔΑ - 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Γράφει κατά λέξη ο διάσημος Αμερικανός Καθηγητής

προς τον Εκδότη του :

«Ανοίγοντας σήμερα το τεύχος Ιανουαρίου/Φεβρου-

αρίου του περιοδικού , ανέτρεξα με ενδια-

φέρον στο «Γράμμα από τη Μακεδονία», και διαπίστω-

σα ότι στην πραγματικότητα ήταν ένα γράμμα από την

Παιονία – περιοχή βόρεια του όρους Βαρνούς και του

όρους Όρβηλος. Η περιγραφή του  για τη δημιουρ-

γία της ρωμαϊκής επαρχίας της Μακεδονίας (45.29.7

και 12) κάνει σαφές ότι οι Παίονες ζούσαν βόρεια των

εν λόγω βουνών, (τα οποία σήμερα αποτελούν γεω-

γραφικά τα φυσικά όρια της Ελλάδας) και νότια της

Δαρδανίας, που σήμερα βρίσκεται το Κόσοβο. 

Κατά το Στράβωνα (7.τμ.4) είναι ακόμη περισσό-

τερο σαφές να λεχθεί, ότι η Παιονία βρισκόταν βό-

ρεια της Μακεδονίας και η μόνη δίοδος από την μία

στην άλλη περιοχή ήταν (και παραμένει σήμερα) η

διάβαση μέσω του στενού περάσματος του Αξιού

ποταμού (ή Βαρδάρη). Με άλλα λόγια η περιοχή την

οποία περιγράφει ο w w  στο άρθρο

του “ w  ”, ήταν στην αρχαιότητα η

Παιονία.

Αν και είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι εκείνοι υποτάχτηκαν στον

Φίλιππο τον Β΄, πατέρα του Αλεξάνδρου το 359 π.Χ. (Διόδωρος

Σικελός 16.4.2), δεν ήταν ποτέ Μακεδόνες και ποτέ δεν έζησαν

στη Μακεδονία. Πραγματικά, ο Δημοσθένης (Ολυνθιακός 1.230),

μας λέγει ότι είχαν σκλαβωθεί από τον Μακεδόνα Φίλιππο και σα-

φώς κατά συνέπεια δεν ήταν Μακεδόνες. Ο Ισοκράτης (5.23) ση-

μειώνει τα ίδια. Ομοίως, για παράδειγμα, οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι

υποτάχτηκαν από τον Αλέξανδρο, ήταν υπό μακεδονική μεν διοί-

κηση, συμπεριλαμβανομένης και της Κλεοπάτρας, αλλά ποτέ δεν

υπήρξαν οι ίδιοι Μακεδόνες και η Αίγυπτος ποτέ δεν ονομαζόταν

Μακεδονία (και από όσα γνωρίζω δεν επιζητεί αυτή την ονομασία

σήμερα).

ΠΑΙΟΝΕΣ ΕΣΤΩ, “ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ” ΠΟΤΕ!

Βεβαίως (συνεχίζει ο Καθηγητής), όπως μας λέει ο Θουκυ-

δίδης (2.99), οι Μακεδόνες είχαν καταλάβει «μία στενή λωρί-

δα της Παιονίας, που εκτείνεται από το εσωτερικό μέχρι την

Πέλλα και τη θάλασσα, κατά μήκος του Αξιού ποταμού. Θα

ήταν ίσως κατανοητό εάν οι σημερινοί κάτοικοι της δημοκρα-

τίας των Σκοπίων ονόμαζαν τους εαυτούς τους Παίονες και

θεωρούσαν ότι τους ανήκει η περιοχή που περιγράφει ο Θου-

κυδίδης. Αλλά γιατί, αντίθετα, προσπαθούν οι σημερινοί κά-

τοικοι της αρχαίας Παιονίας να ονομάζονται Μακεδόνες  και

η περιοχή τους Μακεδονία; 

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ!

Ο κ. w , (Σ.55) αναφέρεται στους Ελληνικούς ισχυρι-

σμούς, ότι η στάση αυτή αποτελεί «ένδειξη διεκδικήσεων Ελληνι-

κών εδαφών» και επισημαίνει ότι «η βόρεια περιοχή της Ελλάδας,

ονομάζεται επίσης Μακεδονία». Αφήνοντας κατά μέρος ότι αυτή

η βόρεια περιοχή της Ελλάδας ονομάζεται συνεχώς Μακεδονία

για περισσότερα από 2500 χρόνια, (βλέπε μεταξύ άλλων και Ηρό-

δοτος 5.17 – 7.128 και αλλού) η πλέον σύγχρονη Ιστορία κατα-

δεικνύει ότι οι Ελληνικές ανησυχίες είναι νόμιμες. 

ΣΕ ΠΟΙΑ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” ΠΗΓΕ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ;

Ο κ. w  έχει επί πλέον αναδείξει συμφωνώντας,

(  H   10-1-2008), εργασία του «Μακεδονι-

κού Ινστιτούτου Στρατηγικών Ερευνών 16:9» που αναφέρεται

στην Καινή Διαθήκη (16:9), κατά την οποία ένας Μακεδόνας πα-

ρουσιάστηκε στον Απόστολο Παύλο, παρακαλώντας τον «Έλα

στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις». Σε ποίες περιοχές της Μακε-

δονίας  πήγε ο Απόστολος Παύλος; Πήγε στη Νεάπολη (Καβάλα),

στους Φιλίππους, στην Αμφίπολη, στη Απολλωνία, στη Θεσσαλο-

νίκη και στη Βέροια (Πράξεις 16:11-17:10). Όλες αυτές οι περιο-

χές αποτελούν την ιστορική Μακεδονία και καμία δεν βρίσκεται

στην Παιονία. Τι είδους απαίτηση εγείρεται από ένα Ινστιτούτο

των Σκοπίων, που αναφέρεται σε περιγραφή της αρχαίας Μακε-

δονίας και στη σημερινή περιοχή της σημερινής βόρειας Ελλά-

δας;

“Η ΜΕΓΑΛΗ …ΦΛΩΡΙΔΑ”
Δεν ξέρω τι θα συμπεραίναμε, εάν ένα μεγάλο νησί κοντά στις

νοτιοδυτικές ακτές των ΗΠΑ άρχιζε να αυτοαποκαλείται Φλώρι-

δα και εμφάνιζε σε χαρτονομίσματά του εικόνες της από το

Disney World, ενώ παράλληλα κυκλοφορούσε χάρτες που θα πα-

ρουσίαζαν τη “Μεγάλη Φλώριδα”!

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΤΤΙΝΙΟΥΣ, 1944
Σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι είχε στο μυαλό του ο

Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Edward Stettinious, όταν στις

26 Δεκεμβρίου 1944 έγραφε [Πηγή: U. .  , F

R   , , .C., C   (868.014/ 26 .1944)]:

“Το Υπουργείο (Εξωτερικών) σημείωσε με σημαντικό ενδιαφέρον
αυξανόμενες προπαγανδιστικές διαδόσεις και ημιεπίσημες δηλώ-
σεις υπέρ μιας αυτόνομης Μακεδονίας, που προέρχονται κυρίως
από τη Βουλγαρία, αλλά επίσης και από Γιουγκοσλαβικές πηγές
παρτιζάνων και άλλων, με την πρόθεση να συμπεριληφθούν και

ελληνικές περιοχές στο υπό διαμόρφωση κράτος. Η Κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί τις συζητήσεις περί μακεδο-
νικού «κράτους», Μακεδονικής «πατρίδας» ή Μακεδο-
νικής «εθνικής συνειδήσεως» αδικαιολόγητη δημαγω-
γία που δεν αντιπροσωπεύει εθνική ή πολιτική πραγ-
ματικότητα και διαβλέπει με τη σημερινή της επανεμ-
φάνιση σε μια πιθανή συγκάλυψη επιθετικών προθέσε-
ων κατά της Ελλάδας.”

ΕΛΛΗΝΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ!

Ο κάτοικος Βουλγαρίας κ. w  αναφέρει στη συ-

νεχεία (συνεχίζει πάντα στην Επιστολή του ο Καθηγη-

τής), με έκδηλη καταφρόνηση, ότι η Ελλάδα ισχυρίζεται

πως ο “Αλέξανδρος Γ΄, ο Μέγας Αλέξανδρος είναι

.....Έλληνας”. Αυτή η στάση με περιπλέκει. Τι “διεκδίκη-

ση” υπάρχει; 

Ο προ-προ-πάππος του Αλεξάνδρου, ο Αλέξανδρος Α΄

είχε πιστοποιηθεί ως Έλληνας στην Ολυμπία και σύμ-

φωνα με τα λεγόμενα του πατέρα της ιστορίας: “Συμ-
βαίνει να γνωρίζω ότι [οι πρόγονοι του Αλεξάνδρου] εί-
ναι Έλληνες” (Ηρόδοτος 5.22) 

Ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος, είχε νικήσει σε διάφορα

ιππευτικά αθλήματα στην Ολυμπία και τους Δελφούς (Πλούταρ-

χος, Αλέξανδρος 4.9; Ηθικά 105 ), που αποτελούν τα πλέον Ελ-

ληνικά από όλα τα Ιερά της αρχαίας Ελλάδας, στα οποία Γραμ-

μένα με ελληνικά γράμματα, 2.300 χρόνια πριν, πιστοποιούν

αδιαμφισβήτητα την ελληνικότητα των Μακεδόνων και της Μα-

κεδονίας, που με τον Αλέξανδρο τον Α΄ έσωσε στις Πλαταιές την

Ελλάδα, με τον Φίλιππο ετοίμασε το όραμα και το στράτευμα και

με τον Αλέξανδρο Γ΄ τον Μέγα, πέτυχε την κατάλυση της απέ-

ραντης και πανίσχυρης Περσικής Αυτοκρατορίας, στο όνομα

όλων των Ελλήνων δεν ήταν επιτρεπτή η συμμετοχή μη Ελλήνων

σε αγώνες. Εάν ο Φίλιππος ήταν Έλληνας, δεν ήταν επίσης και ο

γιός του Αλέξανδρος Έλληνας; 

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Ο Ευριπίδης, ο οποίος πέθανε και ετάφη στη Μακεδονία (Θουκυ-

δίδης  P . . 7.45; Παυσανίας   1.2.2; Διόδωρος ο Σικελός

13.103), έγραψε το έργο Αρχέλαος, προς τιμή τού προγόνου του

Αλεξάνδρου, στη Σλαβική γλώσσα; 

Όταν έγραψε τις Βάκχες, ευρισκόμενος στην Αυλή του Αρχέλα-

ου, δεν το έγραψε στα Ελληνικά, όπως έχει διασωθεί μέχρι τις

ημέρες μας; 

Μήπως πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Ευριπίδης ήταν «Μακεδό-

νας», που έγραφε στα Σλαβικά (σε μια εποχή που αυτή η γλώσσα

δεν υπήρχε) και μετά τα έργα του μεταφράστηκαν στα Ελληνικά;  

ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΕ 

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ;

Ποια ήταν η γλώσσα στην οποία ο Αριστοτέλης δίδασκε τον Αλέ-

ξανδρο;  Ποια γλώσσα μετέφερε ο Αλέξανδρος στις εκστρατείες

του στην Ανατολή; 

Γιατί έχουμε σήμερα αρχαίες επιγραφές στην Ελληνική, σε πό-

λεις που ίδρυσε ο Αλέξανδρος, φθάνοντας μέχρι το Αφγανιστάν,

και όχι στη Σλαβική; 

Γιατί η Ελληνική επικράτησε παντού στην Αυτοκρατορία του Αλε-

ξάνδρου, εάν αυτός ήταν πραγματικά όχι Έλληνας αλλά “Μακε-

δόνας”; (σ.σ. εν. εθνικά “Μακεδόνας”)

Γιατί η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην Ελληνική και όχι στη Σλαβι-

κή;

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 

ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΣΛΑΒΙΚΑ   
Στη σελίδα 57 της αποκαλούμενης «Επιστολής από τη Μακεδο-

νία», υπάρχει φωτογραφία του συγγραφέα, που στέκεται μπρο-

στά από “μπρούτζινο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πό-

λη Πριλέπ” (φωτο πάνω). Το άγαλμα είναι έκδηλα σύγχρονης κα-

τασκευής, αλλά το ερώτημα είναι εάν Αλέξανδρος θα μπορούσε

να διαβάσει την επιγραφή που φέρει στη Σλαβική γλώσσα, κάτω

από τα πόδια του. Με την δεδομένη ιστορικά μεταγενέστερη ανά-

πτυξη της Σλαβικής σε σχέση με την Ελληνική γλώσσα, η απά-

ντηση είναι προφανής.

Ο διάσημος Αμερικανός Καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπι-

στήμιο του Μπέρκλευ Στέφεν Μίλλερ, με μνημειώδη επιστολή

του, προς το επίσημο Περιοδικό του Αμερικανικού Αρχαιολογι-

κού Ινστιτούτου «  », ξεσκεπάζει τους σφε-

τεριστές της Ιστορικής Αλήθειας και με αδιαμφισβήτητα επιστη-

μονικά επιχειρήματα, καταρρίπτει απόλυτα τους ισχυρισμούς

των Σκοπίων, περί του δήθεν δικαιώματός τους να αποκαλούνται

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ»!

Ειδικότερα, ο διάσημος Καθηγητής, με αφορμή προκλητικό

άρθρο του Δημοσιογράφου w w  για τα Σκό-

πια, υπό τον τίτλο «  F  : w

», που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος Ια-

νουαρίου – Φεβρουαρίου του καταξιωμένου αμερικανικού πε-

ριοδικού « », ανατρέπει με γραπτή επιστολή του το

«θεμελιώδες ιδεολόγημα» των Σκοπίων, τεκμηριώνοντας πως

η περιοχή εκείνη ήταν η Παιονία και πως δεν έχουν δικαίωμα

άρα οι σημερινοί Σκοπιανοί κάτοικοί της, να αποκαλούν το

κράτος τους «Μακεδονία», αλλά ούτε και τους εαυτούς τους

«Μακεδόνες», όπως δεν μπορούν να το κάνουν λόγου χάρη και «οι Αιγύπτιοι»!

ΠΑΙΟΝΙΑ και όχι…«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»!

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι Χάρτης που εκτύπωσαν τα Σκόπια
το 1992 (Εικόνα 1) δείχνει καθαρά την διεκδίκηση (χοντρή γραμ-
μή), ότι η Μακεδονία  εκτείνεται από εκεί, μέχρι το όρος Όλυ-
μπος, προς νότον, συγχωνεύοντας έτσι τις περιοχές της αρχαί-
ας Παιονίας και Μακεδονίας σε μία ενότητα. 

Η ίδια διεκδίκηση είναι διακριτή και σε χαρτονόμισμα τράπεζας
της “Δημοκρατίας της Μακεδονίας”, που δείχνει ως ένα από τα
Μνημεία της τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται
στην Ελλάδα (Εικόνα). Υπάρχουν πολλά ακόμη παραδείγματα
ημερολογίων, χριστουγεννιάτικων καρτών, αυτοκόλλητων για
αυτοκίνητα κτλ, με τις ίδιες διεκδικήσεις.
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“ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ” ΤΟΥ MATTHEW BRUNWASSER
Παρά το ότι είναι καλοδεχούμενη η αναφορά του κ. w

σε αρχαιολογικά θέματα της Παιονίας, η εκ μέρους του υιοθέτη-

ση και η προβολή συγχρόνων πολιτικών επιδιώξεων των κατοίκων

της ως προς την χρήση της ονομασίας Μακεδονία, δεν είναι μόνο

μη καλοδεχούμενη, αλλά αποτελεί παροχή κακών υπηρεσιών

προς τους αναγνώστες του περιοδικού , οι οποίοι φα-

ντάζομαι ότι ενδιαφέρονται για ιστορικές αλήθειες. Αλλά τότε, η

απόφαση εκ μέρους του περιοδικού  – ενός εντύπου

του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ - για την διάδοση αυτής

της ιστορικής ανοησίας, αποτελεί εγχείρημα σε βάρος της αξιοπι-

στίας του.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΑΧΑ ΜΙΑ
Ας λεχθεί ακόμη μία φορά: Η περιοχή της αρχαίας Παιονίας,

ήταν μέρος της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας, όπως ήταν επίσης η

Έφεσος, η Τύρος, η Παλαιστίνη, η Μέμφις, η Βαβυλώνα, τα Τάξι-

λα και δωδεκάδες ακόμη. Όλες αυτές είχαν γίνει «Μακεδονικές»

για μία περίοδο, αλλά καμία από αυτές δεν ήταν ποτέ η «Μακε-

δονία». 

“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ας μου επιτραπεί να περατώσω αυτή τη επεξήγηση κάνοντας

μία πρόταση, για την επίλυση του ερωτήματος της σύγχρονης

χρήσεως της ονομασίας «Μακεδονία». Η Ελλάδα πρέπει να προ-

σαρτήσει την Παιονία, όπως έκανε ο Φίλιππος  Β΄ το 359 π.Χ. Αυ-

τό θα φαινόταν αποδεκτό από τους σύγχρονους κατοίκους της εν

λόγω περιοχής, δεδομένου ότι ισχυρίζονται πως είναι Ελληνική,

ενστερνιζόμενοι το όνομα της Μακεδονίας και του πλέον διάση-

μου τέκνου της. Τότε οι σύγχρονοι κάτοικοι αυτής της νέας Ελ-

ληνικής περιοχής, θα μπορούσαν να ασχοληθούν να μάθουν, να

μιλούν και να γράφουν Ελληνικά, ας ελπίσουμε τόσο καλά, όσο

τα ήξερε και ο Μέγας Αλέξανδρος.

Ειλικρινώς,

 G. , Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου ,

Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Υ.Γ. Για μία πληρέστερη εξέταση αρχαίων αποδείξεων περί της

Παι νίας, βλέπε . . , “     P ,”

  6 (1965) 35-54

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

► Η Παγκόσμια Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα, συγχαίρει τον ευ-

αίσθητο Αμερικανό Καθηγητή κ. Μίλλερ και καλεί όλες τις ανά τον

κόσμο Ελληνικές Οργανώσεις και τα ΜΜΕ, καθώς και τις διπλω-

ματικές μας αποστολές, να αξιοποιήσουν άμεσα αυτή την διάση-

μη τίμια πένα!

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, με τα Υπουργεία Εξωτερι-

κών, Πολιτισμού, Τουρισμού και Μακεδονίας-Θράκης, να εκτυπώ-

σουν και να διανείμουν σε όλες τις γλώσσες (και στα σλαβικά),

αυτό το σπουδαίο ξένο ντοκουμέντο, μιας τέτοιας επιστημονικής

αυθεντίας, προς όλους τους ξένους τουρίστες που θα επισκέπτο-

νται στο εξής τη χώρα του Μεγάλου μας Αλεξάνδρου!

Η Αλήθεια σύντομα θα λάμψει και πάλι και θα είναι Μακεδονική!

Σαν τον Ήλιο των θρυλικών, αρχαίων Ελλήνων Βασιλέων μας! 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

3.500.000 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το 2007 στον πρώτο χρόνο της νέας διοί-

κησης του προέδρου Μανώλη Τσαλικίδη,

κατάφερε με συντονισμένες ενέργειες να

κλείσει την παράνομη χωματερή, μετά

από 32 χρόνια λειτουργίας και έκτοτε να

κατευθύνει τα απορρίμματά της στο νόμι-

μο χώρο της Φυλής (ΕΣΔΚΝΑ).

Στη συνέχεια με τη συνεργασία του Πανεπι-

στημίου Αθηνών και του καθηγητή κ. Λέκκα,

ολοκλήρωσε την Τεχνική Μελέτη Περιβαλ-

λοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ.

Σήμερα διεκδικεί με αξιώσεις χρήματα

από το Ταμείο Συνοχής για να προχωρή-

σει στην αποκατάσταση και αξιοποίηση

του χώρου.

«Όταν πέρυσι η Κοινότητα Π. Φώκαιας υπέ-

βαλλε πρόταση στο Υπουργείο Οικονομίας

και Οικονομικών (Ταμείο Συνοχής) για να

εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της αποκα-

τάστασης και αξιοποίησης της περιοχής, λί-

γοι το πιστεύαμε και πολλοί ειρωνεύτηκαν

την απόφαση μας», δηλώνει σήμερα φανερά

ικανοποιημένος ο πρόεδρός της Μ. Τσαλικί-

δης και συνεχίζει:

«Σήμερα η πρόταση της Παλαιάς Φώκαιας

έχει ήδη προεγκριθεί ανάμεσα σε εκατο-

ντάδες άλλες προτάσεις από όλη την Ελ-

λάδα και ο φάκελος μεταφρασμένος πλέ-

ον, έχει προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση για την οριστική απόφαση».

Την προηγούμενη Παρασκευή (20/3) επι-

σκέφθηκαν την Παλαιά Φώκαια ο  

 F   από την Νορβηγία

(χώρα η οποία θα χρηματοδοτήσει το έρ-

γο) και η Έρρικα Μήτση, εκπρόσωπος της

 στην Ελλάδα, οι οποίοι ενημερώ-

θηκαν αναλυτικά για την πρόταση της Πα-

λαιάς Φώκαιας και επισκέφθηκαν το χώρο

της πρώην χωματερής, όπου διαπίστωσαν

από κοντά την ανάγκη να γίνει άμεσα η

περιβαλλοντική αποκατάσταση. 

Οπως σημειώνει ο πρόεδρος: «Οι εκπρό-

σωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγρα-

ψαν θετικά τις προσπάθειες και τις ενέρ-

γειες της Κοινότητας και έφυγαν ικανο-

ποιημένοι απ΄ όσα είδαν, δηλώνοντας ότι

θα εκδώσουν την οριστική τους απόφαση

μέχρι την 30η Απριλίου 2009».

Ο πρόεδρος, στο χώρο της πρώην χωμα-

τερής προτείνει να δημιουργηθεί το Ανοι-

κτό Θέατρο της Π. Φώκαιας και ο περι-

βάλλον χώρος να φιλοξενεί αθλητικές και

ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

Ο πρόεδρος Μ. Τσαλικίδης με τον Jens Erling
Froiland Jensen από την Νορβηγία (χώρα η οποία
θα χρηματοδοτήσει το έργο) και την Έρρικα Μή-
τση στην είσοδο του κλειστού πλέον ΧΑΔΑ.

Προχωρεί στην αποκατάσταση του ΧΑΔΑ 

η Κοινότητα Π. Φώκαιας

Συγκέντρωση προκάλεσε ο

Εξωραϊστικός Σύλλογος «Πο-

σειδώνας» (7/3) στο Κοινοτικό

Κατάστημα με θέμα συζήτησης

την πρόταση του Προέδρου

της Κοινότητας Π. Φώκαιας Μ.

Τσαλικίδη, προς ΥΠΕΧΩΔΕ

και ΕΥΔΑΠ για χωροθέτη νέου

ΚΕΛ  (Κέντρου Επεξεργασίας

Λυμάτων), το οποίο είναι προ-

γραμματισμένο να καλύπτει

την ευρύτερη παραλιακή πε-

ριοχή της ΝΔ Αττικής από την

Αγ. Μαρίνα έως την Π. Φώκαια,

στο 59ο χιλ. Λ. Σουνίου.

Στη  συγκέντρωση παραβρέθη-

κε  μεγάλος αριθμός κατοίκων,

οι οποίοι εκδήλωσαν καθολικά

την αντίθεση τους για χωροθέ-

τηση του ΚΕΛ στο 59ο χιλ. Λ.

Σουνίου.

Η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτε-

ρου κάλλους, τουριστική, πλη-

σίον των αρχαιολογικών χώ-

ρων του Σουνίου, πλησίον οικι-

στικής περιοχής (500μ περί-

που),  κάτω από τη  Λ. Σουνίου,

και πάνω στη παραλία, απένα-

ντι από τη νήσο Πάτροκλος.

Έγινε πρόταση η χωροθέτηση

του ΚΕΛ, να γίνει ανάλογα με

την πληθυσμιακή κατανομή

της ευρύτερης περιοχής και

όχι επίμονα στη Π.ΦΩΚΑΙΑ.

Συζητήθηκε ακόμη η χωροθέ-

τηση να γίνει μεταξύ των ορει-

νών όγκων της ευρύτερης πε-

ριοχής και τα υγρά  απόβλητα

μετά την επεξεργασία τους να

χρησιμοποιηθούν για άρδευση.

Αυτή είναι μια από τις πλέον

ενδεδειγμένες λύσεις.

Ο Σύλλογος καλεί όλους τους

κατοίκους των περιοχών Π.

Φώκαιας, Αναβύσσου, Θυμαρί-

ου, Χάρακα, και Λεγραινών, να

συνταχθούν μαζί ενάντια σε

κάθε πρόταση που αφορά τη

χωροθέτηση του ΚΕΛ στις πα-

ραλίες τους.

Καλούν δε τον πρόεδρο Μ.

Τσαλικίδη, να «ξαναδιαβάσει
τις προεκλογικές του δεσμεύ-
σεις και τις προγραμματικές
του δηλώσεις επί του θέματος,
βάσει των οποίων και εξελέγη.
Να αφήσει τους πολιτικούς
ελιγμούς και τις  μισές αλήθει-
ες, μεταφέροντας το πρόβλη-
μα  “λίγο πιο πέρα”. Να μην εν-
δώσει σε όποιες πολιτικές πιέ-
σεις για γρήγορη λύση του
προβλήματος και να προσπα-
θήσει να επιτύχει την οικονομι-
κή ευημερία της κοινότητας
μέσα από έργα περιβαλλοντι-
κής, πολιτιστικής, πολεοδομι-
κής και τουριστικής αναβάθμι-
σής της».

Επίσημη επίσκεψη στη Μασσαλία πραγματο-

ποίησε  ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς

Φώκαιας   Μανώλης Θ. Τσαλικίδης, για να πα-

ραβρεθεί στα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας

και παρουσίασης λευκώματος με τον τίτλο:

«Φώκαια 1913-1920: Η μαρτυρία του Φελίξ

Σαρτιώ».

Η Κοινότητα Π. Φώκαιας συμμετείχε στην έκ-

δοση του μοναδικού αυτού ιστορικού λευκώμα-

τος, που περιέχει σπάνιες φωτογραφίες - μαρ-

τυρίες για τη μικρασιατική Φώκαια, αλλά και για

τον πρώτο διωγμό που υπέστησαν οι Φωκιανοί

όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες των δυτικών

παραλίων της Μ. Ασίας το 1914. 

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μασσαλίας κ.

-C  G  αφού καλωσόρισε τον

Πρόεδρο της Π. Φώκαιας Μανώλη Θ. Τσαλικίδη,

ως «εκπρόσωπο των Φωκαέων ναυτικών που

ίδρυσαν την πόλη της Μασσαλίας, αναφέρθηκε

στους μακροχρόνιους ιστορικούς δεσμούς που

συνδέουν τους δύο λαούς, στο πνεύμα συνύ-

παρξης και αλληλοκατανόησης με το οποίο

ζούν οι πολίτες της Μασσαλίας και στη δυνα-

τότητα συνεργασίας της πόλης του με την Π.

Φώκαια και την Ελλάδα.

Σε λίγο καιρό το μοναδικό αυτό ιστορικό κειμή-

λιο  θα φιλοξενείται στο νέο Μουσείο Ιστορίας

της Κοινότητας Π. Φώκαιας.

Ο Μ. Τσαλικίδης επιστρέφοντας από τη Μασ-

σαλία δήλωσε μεταξύ άλλων: ...«Πιστεύουμε

ότι όσο πολύτιμο είναι το παρελθόν μας, τόσο

απαιτητικό είναι το μέλλον μας.

Γι΄ αυτό και ο επόμενος στόχος μας, είναι η

διοργάνωση συνεδρίου με θέμα την ιστορία της

Φώκαιας, την πορεία των Φωκαέων από την

ίδρυση της πόλης μέχρι σήμερα, αλλά και τις

προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας για τη

δημιουργία «δικτύου συνεργασίας» μεταξύ των

πόλεων, που έλκουν την καταγωγή τους από τη

Μητροπολιτική Φώκαια».   

«Φώκαια 1913-1920: Η μαρτυρία του Φελίξ Σαρτιώ»

Ο  Αντιδήμαρχος πολιτισμού της Μασσαλίας κ. Herman τιμά

τον κ. Τσαλικίδη με το μετάλλιο της πόλης.

Αντίθετοι στη ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ  Κ.Ε.Λ  

εντός των ορίων της Κοινότητας   Π. ΦΩΚΑΙΑΣ
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Ραδιοφωνική ΕΚΚΛΗΣΗ του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

για τον απαχθέντα γιατρό Γερασιμόπουλο

Υστατη και εναγώνια έκκληση προς τους απαγωγείς του καρδιολόγου Επαμεινώνδα Γε-

ρασιμόπουλο - καθώς και προς κάθε γνωρίζοντα κάτι - απηύθυνε μέσω του ραδιοφώνου

ο Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος (Ρ/Σ Σκάι - Δευτέρα 23.3.09 Πορτοσάλτε).

Είπε λοιπόν μεταξύ άλλων, σαν ο αρχιερέας της περιοχής:

“...Παρακαλούμε και ιετεύουμε να μας πουν, όποιοι γνωρίζουν και όσοι συμμετείχαν,

έστω και ανώνυμα, πού βρίσκεται ο Επαμεινώνδας 4 μήνες σχεδόν! Είναι εν ζωή ή στην

θριαμβεύουσα Εκκλησία μας; Για να πράξουμε, ως Τοπική Εκκλησία και ως οικογένεια τα

δέοντα, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας. Ικετεύω, ως Πνευματικός πατέ-

ρας να μάθουμε, πού βρισκεται ο Νώντας μας. Συγχωρούμε μέσα από την καρδιά μας,

τους αίτιους και τους αφήνουμε στην αγάπη και τη Δικαιοσύνη του Θεού”.

Περιμένει κάθε πληροφορία στο προσωπικό του τηλέφωνο: 210 9610.773.

Ενώνουμε την παράκλησή μας με τη δική του. Και στις πιο θηριώδεις πράξεις, θα απομέ-

νει κάποιο ίχνος ανθρωπισμού. Ας ενημερώσουν τουλάχιστον για την όποια τύχη αυτού

του ανθρώπου.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας απο-

φάσισε την Εκλογοαπολογιστι-

κή Γενική Συνέλευσή του για την

Κυριακή 5 Απριλίου, στις 10π.μ.

στην αίθουσα συνεδριάσεων

του Δ.Σ. Αχαρνών (Μπόσδα και

Φιλαδελφείας).

Τα θέματα είναι:

1. Νομιμοποίηση αντιπροσώπων,

μετά από εισήγηση της 3μελούς

Επιτροπής Νομιμοποίησης.

2. Εκλογή 3μελούς Προεδρείου

3. Διοικητικός Απολογισμός -

Προγραμματισμός

4. Οικονομικός Απολογισμός -

Προϋπολογισμός

5. Τοποθετήσεις των Συνέδρων

6. Εγκριση Διοικ. και Οικονομι-

κού Απολογισμού.

7. Προτάσεις - Ψηφίσματα

8. Εκλογή 3μελεούς Εφορευτι-

κής Επιτροπής

9. Αρχαιρεσίες για Δ.Σ.

Το δικαίωμα εγγραφής νέων

Ενώσεων - μελών είναι 30€.

Η διετής συνδρομής είναι 20€.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος  Ε. Αργυροπούλου

Ο Γραμματέας Ε. Νταντης

Οι καταγγελίες καταναλωτών
φέρνουν αποτέλεσμα

Οι καταγγελίες των καταναλω-

τών για παραβιάσεις επιχειρήσε-

ων φαίνεται να φέρνουν αποτέ-

λεσμα, καθώς πολλά είναι τα πα-

ραδείγματα επιχειρήσεων που

τους επιβλήθηκαν πρόστιμα για

“ατασθαλίες” που έκαναν.

Σειρά είχε η τράπεζα Citibank

στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο

1.000.000€ με απόφαση του Υφ.

Ανάπτυξης Γ. Βλάχου και του

Γ.Γ. Καταναλωτή Γ. Οικονόμου.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμμα-

τεία Καταναλωτή, έπειτα από

καταγγελίες καταναλωτών, που

υποβλήθηκαν στις 29.10.2008

σχετικά με συναλλαγές για πώ-

ληση επενδυτικών προϊόντων

της αμερικανικής τράπεζας

H  R H R  από την

τράπεζα C , επέβαλε στην

τελευταία,  χρηματικό πρόστιμο

ύψους 1.000.000 € για παράβα-

ση άρθρων που αφορούν:

➢ «Απαγόρευση αθέμιτων

εμπορικών πρακτικών», 

➢ «Παραπλανητικές πράξεις» 

➢ και  «Παραπλανητικές παρα-

λήψεις» του ν. 2251/1994. 

Ειδικότερα, 85 υποκαταστήματα

της C , διέθεσαν στην Ελ-

ληνική αγορά, σύνθετα τραπεζι-

κά προϊόντα («δομημένα ομολο-

γα»), εμφανιζόμενα σε διαφημι-

στικά φυλλάδια και έντυπα Αιτή-

σεων Αγοράς Τίτλων, ως προϊό-

ντα «100% εγγυημένου – προ-

στατευμένου κεφαλαίου», έκδο-

ση αμερικανικής τράπεζας

  και των θυγα-

τρικών της εταιρειών που πτώ-

χευσαν. 

Σε όλους τους καταναλωτές γι-

νόταν σαφές, ότι «επρόκειτο για

εξασφαλισμένη συναλλαγή εν-

δεχόμενης υψηλής απόδοσης,

αλλά μηδενικού επενδυτικού

κινδύνου για το αρχικό κεφά-

λαιο, και ότι η επένδυση τελού-

σε, εκτός από την προστασία

της ίδιας της  ,

και υπό την επιπλέον προστασία,

που παρέχει το Σύστημα Εγγύη-

σης Επενδυτικών Υπηρεσιών

του Ηνωμένου Βασιλείου,

(F    –

F ), η οποία προβλέπει 100%

αποζημίωση του καταθέτη για τα

κεφάλαιά του». 

Σχετικά με την έκδοση της από-

φασης ο υφυπουργός Ανάπτυ-

ξης Γ. Βλάχος, μεταξύ άλλων

δήλωσε:

“Μετά από καταγγελίες συμπο-

λιτών  μας, προέκυψε ευθύνη

για την C  διότι δεν ενημέ-
ρωσε, σωστά, ως όφειλε το
επενδυτικό κοινό για το ρίσκο
των προϊόντων της Lehman
Brothers που προωθούσε”. 
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποχή από το ψήφισμα για την 

εκμάθηση των αρχαίων Ελληνικών
Η αποχή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ από

το ψήφισμα που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο για την εκμάθηση των αρχαίων

ελληνικών δημιούργησε ερωτηματικά κα-

θότι προτίμησαν ουδέτερη στάση από το

να εναντιωθούνε  στην απόφαση της σο-

σιαλιστικής ομάδας να καταψηφίσει το αρ-

χικό κείμενο στο οποίο γίνεται αναφορά

στην εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών.

Οι κλασσικές γλώσσες στο 

περιθώριο της πολυγλωσσίας

Έκθεση για τη σημασία και τα πλεονεκτή-

ματα που προσφέρει η γλωσσική πολυμορ-

φία στη σύγχρονη πολυπολιτισμική ευρω-

παϊκή κοινωνία ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο στην Ολομέλεια στο Στρασβούρ-

γο.

Με το ψήφισμά του, το ΕΚ τονίζει ότι η

γλωσσική και πολιτιστική ποικιλομορφία

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αντα-

γωνιστικό πλεονέκτημα και επισημαίνει ότι

τα προγράμματα εκμάθησης γλωσσών και

σχολικών και πολιτιστικών ανταλλαγών, εί-

τε εντός είτε εκτός της ΕΕ, θα πρέπει να

υποστηριχθούν και να προωθηθούν χωρίς

επιφυλάξεις.

Σημαντικό σημείο της Έκθεσης, την οποία

συνέταξε ο Πορτογάλος ευρωβουλευτής

G  , ήταν η αναφορά στη σημα-

σία των αρχαίων ελληνικών και των λατι-

νικών και η σύσταση να επεκταθεί η καθιέ-

ρωση δεικτών γλωσσικών γνώσεων και

στις κλασσικές γλώσσες, "όχι μόνο επειδή
πρόκειται για μια κοινή ευρωπαϊκή κληρο-
νομιά μεγάλης πολιτισμικής και πολιτιστι-
κής σπουδαιότητας, αλλά και επειδή η εκ-
μάθηση αυτών των γλωσσών διευκολύνει
τις  μαθησιακές εμπειρίες και τονώνει τον
στοχασμό για τις γλώσσες".

Αυτή η παράγραφος δυστυχώς δεν εγκρί-

θηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου.
“Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Ολομέλεια του
ΕΚ δεν έδωσε συνέχεια στην ιδέα αυτή, καθώς
υπερψήφισε εναλλακτική πρόταση χωρίς την
αναφορά στις κλασσικές γλώσσες, που κατατέ-
θηκε από την ομάδα των σοσιαλιστών, των πρα-
σίνων και των φιλελευθέρων", δήλωσε η ευρω-

βουλευτής  Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Σ.Σ. Κι όλα αυτά όταν: 

8 οι Άγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα
ανώτερα στελέχη να μάθουν Αρχαία Ελληνι-
κά επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή ση-
μασία για τους τομείς οργάνωσης και διαχεί-
ρισης επιχειρήσεων και 

8 το Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της Καλιφόρνια
ανέλάβε την αποθησαύριση του πλούτου της
Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. Μιλώντας γι'
αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: “Σε όποι-
ον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια
για την αποθησαύριση των λέξεων της Ελλη-
νικής απαντούμε: Μα, πρόκειται για τη
γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας
μ' αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας”.
(Θα αναφερθώ σε αυτή την έρευνα εκτενέστε-
ρα στο επόμενο φύλλο).

Κι αφήστε μας εμάς να βάζουμε τα χεράκια
μας και να βγάζουμε τα ματάκια μας. Καμία
μεταφυσική ή ξένη δύναμη δεν μας φταίει γι’
αυτά που παθαίνουμε· το ξερό μας το κεφάλι
φταίει...

Ο Σύλλογος ΓΟΝ.ΙΣ καλεί όλους τους

γονείς να λύσουν μαζί το πρόβλημα των

παιδιών που θέλουν δύο γονείς στην κα-

θημερινότητά τους.

Φορολογική 

και επιδοματική ισότητα

Έχουνε παιδιά, ακόμα και εάν δεν έχουν

την επιμέλειά τους. Δεν παραιτούνται

από την ιδιότητά τους, του γονέα, επειδή

αναχρονιστικοί μηχανισμοί επιβάλουν

την ανάθεση της επιμέλειας στον ένα γο-

νέα.

Όλα τα μέλη του συλλόγου φέτος θα δη-

λώσουν στην φορολογική τους δήλωση: 

(α) το ότι έχουν παιδιά και 

(β) θα ζητήσουν να εκπέσει από το εισό-

δημά τους η διατροφή που καταβάλουν

με δικαστική απόφαση. 

Ο Σύλλογος ΓΟΝ.ΙΣ. συμβουλεύει:
“Επειδή ξέρουμε ότι αυτό δεν θα γίνει δε-
κτό, όταν έρθει το εκκαθαριστικό καλούμε
τα μέλη μας 
1. ν’ ασκήσουν αμέσως προσφυγή στον
προϊστάμενο Δ. Ο. Υ. και αμέσως μετά την
ρητή ή σιωπηρή απόρριψη 
2.  προσφυγή στα φορολογικά δικαστήρια
που κατατίθεται επίσης στην Δ. Ο. Υ. 
Το κόστος αυτής της διαδικασίας είναι πε-
ρίπου 25 ευρώ και δεν είναι υποχρεωτική η
παράσταση με δικηγόρο όταν φθάσει (μετά
2 – 3 χρονια) η υπόθεση στο ακροατήριο”.

Η νομολογία του Ευρωπ. Δικαστηρίου:

Γονείς αντί για μητέρες / πατέρες
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία των Ευ-

ρωπαϊκών Δικαστηρίων, απαγορεύεται κά-

θε διάκριση μεταξύ γονέων με κριτήριο το

φύλο δηλαδή αν είναι άνδρες ή γυναίκες.

Έτσι ο σύλλογος προτείνει

(α) να ισχύσουν ακριβώς τα ίδια συνταξιο-

δοτικά δικαιώματα

για άνδρες και γυ-

ναίκες γονείς,

(β) σε αντιστάθμι-

σμα, να επεκτα-

θούν χρονικά και

να ισχύσουν μεγα-

λύτερες γονεϊκές

άδειες και λοιπά

παρακολουθήματα

και διευκολύνσεις

στους γονείς παι-

διών σε σχέση με

το τι ισχύει σήμε-

ρα. Φυσικά αυτά θα

πρέπει να ισχύουν

αδιακρίτως φύλου

για τους γονείς, τόσο τους άνδρες όσο και

τις γυναίκες.

Σ.Σ. Βέβαια με την κατάσταση συνεχώς να
χειροτερεύει στον εργασιακό τομέα οι λογι-
κές κατά τα άλλα προτάσεις φαίνονται μη
πραγματοποιήσιμες.

Έχουν κι οι μπαμπάδες δικαιώματα

Παράνομη η... “πόρτα”  (face control)

Σας έχει τύχει ποτέ να έχετε κανονίσει να περάσετε την βραδιά σας σε ένα από

τα νυχτερινά κέντρα που λειτουργούν με την παρέα σας και να σας το “χαλά-

σει” ο πορτιέρης;

Αυτό έπαθε ένας νέος όταν προσπάθησε να διασκεδάσει σε κάποιο  του

οποίου η “πόρτα” ήτανε “σκληρή”. Εκείνος όμως δεν έδρασε όπως οι περισσό-

τεροι να τσαντιστεί και να κάνει φασαρία ή απλά να φύγει άπρακτος, αλλά κα-

τέθεσε αγωγή κατά του καταστηματάρχη και δικαιώθηκε, παρακαλώ, αφού το

δικαστήριο του επεδίκασε 1.000 ευρώ ως αποζημίωση για προσβολή της προ-

σωπικότητας και ηθική βλάβη!

Το μέτρο αυτό που έχουν υιοθετήσει σχεδόν όλα τα , είναι παράνομο και ο

μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι η αγωγή. Ούτε οι τσαμπουκάδες περνά-

νε, αυτοί είναι περισότεροι κι αρματωμένοι, ούτε το πλησιέστερο αστυνομικό

τμήμα θα κάνει τίποτα. 

Οπότε την επόμενη φορά που κάποιος “φουσκωτός” θα σας κλείσει τον δρόμο

γιατί δεν του αρέσουν τα παπούτσια σας, ή η φάτσα σας ξέρετε τι να κάνετε. 

Έχετε φωνητικές ικανότητες και δεν σας είχε

δωθεί η ευκαιρία να τις αποδείξετε; Ή πάλι,

δεν έχετε φωνητικές ικανότητες αλλά έχετε

μεγάλη δόση χιούμορ; Σε οποιαδήποτε περί-

πτωση το Νέα Μάκρη  C  σας καλεί

να περάσετε μια ωραία βραδιά τραγουδώντας. 

Ευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός Κόμικ

Τα έργα που διακρίθηκαν στον ευρωπαϊκό δια-

γωνισμό κόμικ για την Ελλάδα ήταν, με αλφα-

βητική σειρά, των: Αντωνιάδη Ανδρέα, Κηλαη-

δόνη Δανάη – Χριστίνα, Λιάβα Κλεάνθη

Στις 3 Απριλίου έγινε η τελετή βράβευσης, στα

γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για

την Ελλάδα, όπου απονεμήθηκαν βραβεία

στους τρεις πρώτους, παρουσιάστηκαν τα έρ-

γα που διαγωνίστηκαν και δόθηκαν πιστοποιη-

τικά συμμετοχής στους διαγωνιζόμενους. 
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Στο πλαίσιο των ελέγ-

χων που διενεργεί η Νο-

μαρχία Ανατολικής Αττι-

κής για τη προστασία

των καταναλωτών, απο-

φασίστηκε η επιβολή κυ-

ρώσεων στις παρακάτω

επιχειρήσεις:

1. CARREFOUR-ΜΑΡΙ-

ΝΟΠΟΥΛΟΣ (Σουπερ

Μάρκετ), Λ. Μαραθώνος

131, Γέρακας.  Για δια-

φορές στις τιμές προϊό-

ντων μεταξύ ραφιού -

ταμείου.

2. Κ. ΦΥΤΟΖΩΒ & ΣΙΑ

ΟΕ (Εγκατάσταση επε-

ξεργασίας κρέατος),

Διονύσου & Ευαγγελι-

στρίας, Νεάπολη Αχαρ-

νών Αττικής. 

Διότι δεν μπορούσε να

τεκμηριωθεί από την

εταιρία, εάν προϊόντα

που είχαν κατασχεθεί σε

προηγούμενο έλεγχο

έχουν οδηγηθεί για κα-

ταστροφή. Επίσης, εντο-

πίστηκαν ελλείψεις στο

σύστημα αυτοελέγχου

H. .C.C.P. και τη παρα-

γωγική διαδικασία που

ακολουθείται από την

επιχείρηση.

3. DS MILKA ABEE

(Εγκατάσταση γαλακτο-

κομικών), Λ. Καραμανλή

15, Αχαρναί Αττικής. 

Κατά τον έλεγχο διαπι-

στώθηκαν παραβάσεις

της Νομοθεσίας, που

αφορούσαν την παραγω-

γική διαδικασία και

εφαρμογή του συστήμα-

τος αυτοελέγχου

H. .C.C.P.. Επισημαίνε-

ται ότι η επιχείρηση

εντοπίστηκε να μην έχει

συμμορφωθεί σε ορισμέ-

νες συστάσεις που είχαν

γίνει σε προγενέστερο

έλεγχο.

4. ΣΤ. ΜΑΡΑΣ (Πρατήριο

υγρών καυσίμων), Λ.

Αθηνών 6, Μαρκόπουλο.

Μη αναγραφή της τιμής

πώλησης του πετρελαί-

ου θέρμανσης.

5. ΠΑΡ. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ

(Πρατήριο υγρών καυσί-

μων), Λ. Πόρτο Ράφτη

36, Μαρκόπουλο.  Μη

αναγραφή της τιμής πώ-

λησης του πετρελαίου

θέρμανσης.

6. Σε 2 πωλητές λαϊκών

αγορών, Ραφήνα Αττι-

κής. 

Πρόστιμο για μη αυτο-

πρόσωπη προσέλευση

7. Σε πωλητή λαϊκής

αγοράς, Αγ. Στέφανος

Αττικής. 

Πρόστιμο για αυθαίρετη

αλλαγή λαϊκής αγοράς.

8. Σε 2 κινητές καντίνες

στις Αχαρνές, διότι εί-

χαν μετατραπεί σε στά-

σιμες.

Έλεγχοι σε επιχειρήσεις από τη Νομαρχία
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«Να ενταχθούν έργα αποχέτευσης και βιολογικού 

καθαρισμού μέσω Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013» 
επισημαίνει η Εύη Χριστοφιλοπούλου

Τον κίνδυνο να μην αποκτήσει η Ανατολική Αττική βιώσιμο και λειτουργικό δίκτυο απο-

χέτευσης και υποδομές βιολογικού καθαρισμού στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 επι-

σημαίνει με σχετική της ερώτηση προς τους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών και Οικο-

νομικών η βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, Εύη Χριστοφιλοπούλου. Η βουλευτής ζητά

από τα αρμόδια υπουργεία να μη χαθεί και αυτή τη φορά η ευκαιρία ένταξης των σχετι-

κών έργων στο Δ΄ ΚΠΣ και ταυτόχρονα να ολοκληρωθεί το

ήδη ώριμο έργο του βιολογικού καθαρισμού σε Μαρκόπουλο,

Καλύβια και Κουβαρά. 

Ως γνωστόν, λιγότερο από το 10% της Ανατολικής Αττικής

διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης, την ώρα που ο πληθυσμός της

περιοχής κατά την καλοκαιρινή περίοδο, υπερβαίνει το

1.000.000 και συνεχίζει να αυξάνεται. Παρά την καταδίκη της

χώρας μας από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο πριν από ένα χρόνο

για την έλλειψη βιολογικών καθαρισμών και αποχετεύσεων σε

23 οικισμούς, η κυβέρνηση κωφεύει και αδιαφορεί, με αποτέ-

λεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ήδη αρχίσει τη δεύτερη

διαδικασία παραπομπής. Στα πλαίσια αυτά άμεσης δρομολό-

γησης έργων για το βιολογικό καθαρισμό στην Ανατολική Ατ-

τική, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ολοκλήρωση του έργου στο Μαρκόπουλο (ΕΕΛ Μαρ-

κόπουλου) που βρίσκεται σε στάδιο αυξημένης ωριμότητας. 

ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων
ερώτηση του βουλευτή Ντίνου Βρεττού

Οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με το ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων, καθιστούν αναγκαία την

επαναφορά του θέματος.

Όπως γνωρίζετε, για την κατασκευή του έργου ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων, με την  με  αριθμ.

14511 Δ.Σ Ε.ΥΔ.Α.Π/5-11-2003 απόφαση, εγκρίθηκε  η Προμελέτη του Κέντρου Επεξεργασίας

Λυμάτων Βορείων Μεσογείων», με την οποία υπάγονται οι 2 Δήμοι (Αρ-

τέμιδας και  Ραφήνας ) ως περιοχές Β προτεραιότητας (υποχρέωση

αποχέτευσης μέχρι 31-12-2000), και οι  7 Δήμοι (Παλλήνης, Σπάτων, Γέ-

ρακα, Ανθούσας, Γλυκών Νερών) οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως πε-

ριοχές Γ προτεραιότητας (υποχρέωση αποχέτευσης μέχρι 31-12-05).

Με την ΚΥΑ 136125/10-9-2003 εγκρίθηκαν  οι   περιβαλλοντικοί όροι

αφού ελήφθησαν υπόψη, οι εγκριτικές αποφάσεις για το Έργο, των: α)

Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών μνημείων, β) Εφορείας Βυζαντι-

νών Αρχαιοτήτων και γ) Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

Μόλις πριν λίγες ημέρες το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας,

έκανε δεκτή προσφυγή του Δήμου Αρτέμιδας και ακύρωσε τους περιβαλλοντικούς όρους του

έργου, εξαιτίας της γειτνίασής του με το ρέμα της Ραφήνας, η οποία όμως Μελέτη Περιβαλ-

λοντικών Όρων δεν είναι σε ισχύ, αφού έχει παρέλθει πενταετία από την έγκρισή της (2003). 

Η χώρα μας έχει ήδη  καταδικασθεί από το 2007 για το ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων το οποίο

επρόκειτο να εξυπηρετήσει τους προαναφερόμενους δήμους.

Προφανώς αγνοώντας τις εξελίξεις πρόσφατα αναφέρατε το έργο ως ένα παράδειγμα προ-

βληματικού έργου που θα λυθεί με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περι-

βάλλον (ΕΠΠΕΡ 2007 – 2013).

Διαβάζοντας στην εφημερίδα σας (φύλλο της 21ης Μαρτίου 2009) άρ-

θρο του κ. Γιάννη Δημητριάδη με θέμα «Τοπική Δημοκρατία και η περί-

πτωση της ελεγχόμενης στάθμευσης στη Βούλα» θεώρησα ότι αν μη τι

άλλο θα έπρεπε να απαντήσω σε κάποια θέματα που μπορεί να διέλα-

θαν της προσοχής του συντάκτη του άρθρου αλλά και σε μια σειρά από

αυθαίρετα συμπεράσματά του. 

• Η αναφορά του συντάκτη σε παρένθεση στην επαγγελματική μου ιδιό-

τητα-αυτής του πιλότου - προφανώς γίνεται στην προσπάθειά του να

τεκμηριώσει ότι πιθανώς να ήμουν ακατάλληλος ή και ανεπαρκής να

διεκπεραιώσω την εντολή/αποστολή που πήρα από την Δημοτική Αρχή.

Αφ ΄ενός το επάγγελμα που ασκώ τα τελευταία 22 χρόνια και για το

οποίο είμαι πολύ περήφανος, είναι πολύ ξεχωριστό, άκρως τεχνικό και

απαιτεί ειδικές γνώσεις ικανότητες και προσόντα που λίγοι άνθρωποι

διαθέτουν, αφετέρου θα τον παρέπεμπα στη ιστοσελίδα του Δήμου να

διαβάσει το βιογραφικό μου και να «ανακαλύψει» τις λοιπές σπουδές

και δραστηριότητές μου, πριν αναφερθεί ξανά με ιταμό τρόπο στο πρό-

σωπό μου και κυρίως στην ιδιότητα μου αυτή του αεροπόρου.     

• Η αποσπασματική παρακολούθηση των Δημοτικών Συμβουλίων και συ-

νεπώς και του θέματος της ελεγχόμενης στάθμευσης, προφανώς τον

οδηγεί στο λανθασμένο συμπέρασμα (δεν θα μπορούσα να σκεφτώ ότι

κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει επί σκοπόν), ότι τόσο στην εκπόνηση όσο και

στην εφαρμογή του κανονισμού ελεγχόμενης στάθμευσης δεν συμμε-

τείχε ειδικός επιστήμονας και ότι απόδειξη του ανωτέρω ήταν ότι προ-

σωπικά παρουσίασα και υπερασπίστηκα το θέμα στο Δημοτικό Συμβού-

λιο. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι το θέμα απασχόλησε τους εμπλεκόμε-

νους για περίοδο άνω των δέκατεσσάρων μηνών. Στη χρονική αυτή πε-

ρίοδο, πέραν της βασικής μελέτης και της τεχνικής έκθεσης μετρήσεων

που εκπόνησε το μελετητικό γραφείο της συγκοινωνιολόγου κ. Κοντε-

λέ, σε συνεργασία με τον συγκοινωνιολόγο που, για πάνω από επτά

χρόνια συνεργάζεται ο Δήμος μας κ. Νικολαΐδη, εκπονήθηκε και η με-

λέτης εφαρμογής από τους μηχανικούς του Δήμου διορθώνοντας τα

προβλήματα που προέκυψαν στη φάση εφαρμογής (κάδοι απορριμμά-

των, ράμπες νέων οικοδομών κτλ.) Το θέμα μέχρι την συζήτηση της τε-

λικής πρότασης του κανονισμού είχε παρουσιαστεί από τον συγκοινω-

νιολόγο κ. Νικολαΐδη στο Δημοτικό Συμβούλιο δύο φορές και οι μελέ-

τες είχαν εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία σε δύο συνεδριάσεις του Δ.Σ.

• Είναι τελείως αβάσιμη η εκτίμηση του συντάκτη του άρθρου ότι δεν

ενημερώθηκαν έγκαιρα και επαρκώς οι δημότες. Αναφέρω ενδεικτικά

κάποιες από τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Στα μέσα Ιανουαρίου

ενημερώθηκαν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης

για το επικείμενο νέο καθεστώς και την αναγκαιότητα να αποτανθούν

στο Δήμο ή στο ΚΕΠ σχετικά με τις κάρτες μονίμου κατοίκου. Αποτέ-

λεσμα ήταν να προσέλθουν στο Δήμο

άνω των διακοσίων κατοίκων τους τε-

λευταίους μήνες για να ενημερωθούν

(κάποιοι εξ αυτών με αρκετά θετικές

προτάσεις ορισμένες από τις οποίες

υιοθετήθηκαν). Ο σύλλογος επαγγελ-

ματιών ενημερώθηκε και μετείχε με

προτάσεις στην εκπόνηση του κανονι-

σμού. Ο σύλλογος εγγράφως συμφώ-

νησε με την  ελεγχόμενη στάθμευση

και τον κανονισμό της ως κύρια πολιτι-

κή επίλυσης του αφόρητου προβλήμα-

τος στάθμευσης στην κεντρική πλατεία της πόλης αλλά και με τις τε-

χνικές προδιαγραφές και τα λοιπά δεδομένα της. Όποιος πολίτης

καθ΄όλη την διάρκεια προετοιμασίας προσήλθε στο Δημαρχείο για πλη-

ροφορίες και στοιχεία τα έλαβε χωρίς καθυστέρηση. Ένας εξ αυτών

ήταν και ο συντάκτης του άρθρου κ. Δημητριάδης που ζήτησε και έλα-

βε όλα τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής πριν από περίπου ένα μήνα.

Από τις 18 Φεβρουαρίου ο κανονισμός λειτουργίας εγκρίθηκε ομόφωνα

(συμπολίτευση και αντιπολίτευση) από την Δημαρχιακή Επιτροπή (δη-

μόσια συνεδρίαση) και ήταν στη διάθεση του κοινού αλλά και στα χέρια

όλων των Δημοτικών Συμβούλων άρα και στη διάθεση όλων των Δημο-

τικών Παρατάξεων από τις 25 Φεβρουαρίου. Το θέμα μπήκε 2 φορές

στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ και δεν συζητήθηκε μέσα στον Μάρτιο.

Η Δημοτική Αρχή  τροποποιώντας τον κανονισμό που ενέκρινε η Δη-

μαρχιακή Επιτροπή  σε 2 δευτερεύοντα σημεία, 5 ημέρες πριν την συ-

ζήτηση στο Δ.Σ κοινοποίησε τον προτεινόμενο κανονισμό στα τοπικά

ΜΜΕ, στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε όλες τις επιχειρήσεις και

κατοικίες του πεδίου εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης καλώ-

ντας τους ενδιαφερόμενους στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου με τις προτάσεις τους. Δεν δικαιολογείται λοιπόν να εκφέρονται

αβασάνιστα τέτοιες απόψεις. 

• Παρά το γεγονός ότι απαντήθηκε πλήρως και επαρκώς κατά την άπο-

ψή μου το σύνολο των ερωτημάτων που ετέθησαν, η αποδοχή του αι-

τήματος για επανεξέταση του μέτρου μετά από τρίμηνο έγινε όχι γιατί

η Δημοτική Αρχή φοβάται πιθανές ατέλειες του συστήματος αλλά για

να διασκεδάσει φοβίες  μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που δικαίως

μπορεί να υπάρχουν. Η σιγουριά για την μη ύπαρξη προβλημάτων πη-

γάζει από το ότι κατά την εκπόνηση του κανονισμού μελετήθηκαν σε

βάθος οι ελεγχόμενες σταθμεύσεις των Δήμων Αθηναίων, Πατραίων,

Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Χανίων, έγιναν συναντήσεις με την

Διεύθυνση Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου της Αθήνας καθώς και

σωρεία επαφών με το Τμήμα Κυκλοφοριακών Εφαρμογών του Πολυτε-

χνείου (ΕΜΠ). Το ΕΜΠ θεώρησε το σύστημα του Δήμου μας ως υπερ-

πλήρες από πλευράς σχεδιασμού και τεχνολογίας και χαρακτήρισε άρι-

στη την οργάνωσή του αφού πέραν των άλλων παρέκαμψε και τις ερ-

γολαβικές εταιρίες και σχεδίασε και υλοποίησε το έργο εκ των ενόντων

με πολλά ωφελήματα.  Παρά τις δυσκολίες αφού το πεδίο ήταν 

 για τον Δήμο μας, κυρίως χάρη της επιμονής και υπερπρο-

σπάθειας του προσωπικού  το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει και

να λειτουργήσει υπέρ του πολίτη με γνώμονα την εξυπηρέτησή του και

όχι την οικονομική αφαίμαξή του όπως ατεκμηρίωτα υποστήριξε η Αντι-

πολίτευση κατά την διάρκεια της συζήτησης.

• Τέλος η άποψη του συντάκτη του άρθρου ότι «ο Δημοτικός Άρχοντας

είναι παντογνώστης…» είναι παντελώς λανθασμένη. Πολιτική είναι η

τέχνη του εφικτού και όχι του ευκταίου. Η διάνοιξη της Λεωφ. Βασ

Παύλου είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα. Το άμεσα για το συγκε-

κριμένο θέμα είναι 1,5 με 2 χρόνια κατ’ ελάχιστο με τις διαδικασίες που

απαιτούνται. Το κέντρο της πόλης ασφυκτιά και δεν μπορεί να περιμέ-

νει άλλο. Εξάλλου όταν και εφόσον ολοκληρωθεί η διάνοιξη της Λεω-

φόρου τότε μπορεί να επανεξεταστεί εν όλω ή εν μέρει η ελεγχόμενη

στάθμευση. Πριν την συζήτηση του θέματος κανένας φορέας ή σύλλο-

γος (πλην των επαγγελματιών) καμιά Δημοτική Παράταξη ή Δημοτικός

Σύμβουλος δεν κατέθεσε πρόταση. 

Κατά την διάρκεια συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έγινε καμία

πρόταση από καμία πλευρά για την ουσία της ελεγχόμενης στάθμευσης

(πέραν της γνωστής και επίμονης πρότασης αναβολής εκ νέου) ούτε

ακόμα και από τον κ. Δημητριάδη που το μόνο που έκανε ήταν μάθημα

στο Δημοτικό Συμβούλιο περί τοπικής Δημοκρατίας. 

Θεωρώ ότι τα μεγάλα θέματα της πόλης όπως το εν λόγω, δεν πρέπει

να πέφτουν θύματα της διαμάχης Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης.

Μπορεί η προεκλογική περίοδος να ξεκίνησε νωρίς αλλά δεν έχουμε

την πολυτέλεια να θυσιάζουμε σημαντικές δράσεις που σε πολιτικά

«νεκρή» περίοδο όλοι μας συμφωνήσαμε να υλοποιήσουμε, στον βωμό

της εκλογικής σκοπιμότητας.   

Η ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΚΥΡΙΑΚΗ  5, ΤΕΤΑΡΤΗ 8 & ΣΑΒΒΑΤΟ 11/4

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 - PH (έναντι  )
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 G , 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

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 R P

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

ΕΜ R R C  C  F R H

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
  C  H
   H

Μετεκπαιδευθείς εις  C

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 UR P  R  F PH H GY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. F  C R  π  H P ,  U

. F  RF  Y  H P ,  U

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
- : .

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
F : 210.8954290 - : .

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

πιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - : .

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

 Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας 27/03/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 1715

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό-

τερη τιμή, για την εκτέλεση των «Υπηρεσιών Κεντρικού Τηλεχειρι-

σμού και Τηλελέγχου Δικτύου Ύδρευσης»,  αρ. μελ. 04/2009, σύμ-

φωνα με την υπ’ αριθμ. 1706/2009 απόφαση Δημάρχου και τις δια-

τάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 Κ.Δ.Κ. η οποία προστέθηκε με την

παρ. 13 άρθρου 20 Ν. 3731/08, το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, την

υπ’ αριθμ. 2/45564/01 απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό

των 29.750,00€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο

Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 10η Απριλίου 2009,

ημέρα Παρακευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών

10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσω-

πα, που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και

παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης

δαπάνης, δηλαδή 1.488 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-

τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρε-

σίας, Πληροφορίες: κ. Νίκα Σωτηρία τηλ: 210-6604653, (1ος όρο-

φος) και ώρες 9:00 – 13:00μ.μ.

Η δαπάνη για της δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος
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Η τιμωρία των παιδιών και η ακοή των Γονιών.

Στο σήμερα πλέον επικεντρωνόμαστε στα παιδιά, τι είναι το καλύτερο γι’

αυτά; 

Τι πρέπει να κάνουμε για να μεγαλώσουν καλά; Ποιες είναι οι καλύτεροι

μέθοδοι;

Μέσα του όμως ο κάθε γονέας γνωρίζει ότι και να κάνει κάποια λάθη, θα

τα έχει κάνει στην πορεία, και συχνά πίσω από κάποιο λάθος  βρίσκεται

και ένας πόνος.

Οσο  όμως οι γονείς είναι σε θέση να «ακούνε» τα παιδιά τους, συνειδη-

τοποιώντας τις ανάγκες τους, να βλέπουν και να παρατηρούν αυτά που

συμβαίνουν στην καθημερινότητα,  αναμφίβολα όλο και πιο θετικά θα εί-

ναι τα αποτελέσματα  για την ζωή των γονέων και κατά προέκταση και

των τέκνων  τους.

Εύλογο θα ήταν ο κάθε γονέας μίας πυρηνικής η μονογονεικής οικογέ-

νειας να βρεθεί στην διεργασία της αναγνώρισης του δικού του εσωτε-

ρικού παιδιού και μέσα από τέτοιου είδους αποδοχές να φιλτράρει την

σχέση του με τα δικούς  του απογόνους.

Πώς ήταν άραγε αυτοί οι γονείς σαν παιδιά;

Να αναρωτηθούν πόσο καλά λειτουργούν οι βασικές τους αισθήσεις για

τα παιδιά τους, ποιοι είναι οι λόγοι που τα έφεραν στη ζωή  και ποια εί-

ναι τα μηνύματα που περνάνε προς εκείνα!

Αρκετές φορές βάζουμε τιμωρία το παιδί μας, στηρίζοντας  με αυτή τη στά-

ση  ότι αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό, και ξεχνώντας να συνδεθούμε αρ-

γότερα μαζί τους στο τι θα έπρεπε κατά την κρίση μας να κάνουν.

Μία σταθερή και ευέλικτη  στάση  μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους εύ-

θραυστους οικογενειακούς δεσμούς

Είμαι σε εγρήγορση με τις αισθήσεις μου, σημαίνει ότι πηγαίνω με την

ζωή και όχι κατασκευάζω σενάρια περί ζωής στα μέτρα μου, περιμένο-

ντας ότι ίσως αργότερα πάρω ένα Οσκαρ.

Τα σταθερά σχήματα επικοινωνίας ο τρόπος που ανταλλάσουμε την πλη-

ροφορία στην οικογένεια η καθαρότητα, το αποτέλεσμα της επικοινω-

νίας όσο και το περιεχόμενο του τι μηνύματα δίνουμε, βοηθάει στην ιε-

ραρχία και τον καθορισμό των σχέσεων μέσα στην οικογένεια.     

Δουλεύοντας με τον εαυτό μας είμαστε σε θέση να διαπραγματευτούμε

την σχέση με τα παιδιά μας.

Μέσα από την ψυχοθεραπευτική διεργασία που όλοι μας όλο και κάτι

έχουμε ακούσει (πνευματική διαδρομή…. επούλωση πληγών…. αναγνώ-

ριση δυνάμεων…) ανοίγονται δρόμοι προς την εσωτερική απελευθέρω-

ση την αναγνώριση, αποδοχή και παραδοχή του εαυτού μας.

Καταφέρνουμε να χτίζουμε πάνω σε εμάς και στις σχέσεις μας, με σε-

βασμό  ο καθένας μας προς  χρονικά διαστήματα που χρειαζόμαστε..  

Αφροδίτη - Λύδια –Χ. Κατσίβα
Κλινική ψυχολόγος- οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια Πτυχιούχος Παν/μίου 

Πάντοβας ( ) - Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.

. _ 1 .

«Φρένο» στις μεταστάσεις και τις υποτροπές του καρκί-

νου του μαστού φαίνεται να βάζει εμβόλιο το οποίο βρί-

σκεται ήδη σε κλινική μελέτη και στη χώρα μας, ενώ τα

πρώτα αποτελέσματα από ολοκληρωμένη μελέτη στην

Αμερική είναι ενθαρρυντικά!

Αυτό ανακοινώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας

(ΕΕΜ), με αφορμή την διοργάνωση του 11ου Πανελληνίου

Συνεδρίου Μαστολογίας με διεθνή συμμετοχή.

Στη χώρα μας το εμβόλιο, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμμα-

τέας της ΕΕΜ και Πρόεδρος του Συνεδρίου Βασίλης Μπαρ-

μπούνης, έχει τεθεί σε κλινική μελέτη στο Νοσοκομείο

«Αγιος Σάββας».

Η χορήγηση του εμβολίου στη χώρα μας έχει ξεκινήσει

εδώ κι ένα χρόνο και στη μελέτη μέχρι σήμερα έχουν

ενταχθεί εθελοντικά 80 γυναίκες με καρκίνο του μαστού.

Το εμβόλιο περιλαμβάνει μια ογκοπρωτεϊνη η οποία ονο-

μάζεται H R2/ w και ανιχνεύεται σε καρκινικά κύτταρα

του μαστού. 

Όπως εξήγησαν οι επιστήμονες το εμβόλιο είναι μίγμα της

πρωτεϊνης αυτής και του εγκεκριμένου φαρμάκου G -C F,

το οποίο ενεργοποιεί το μυελό των οστών για την σύνθεση

νέων κυττάρων του αίματος. 

Ο εμβολιασμός γίνεται σε γυναίκες που έχουν προσβληθεί

από καρκίνο του μαστού, έχουν ολοκληρώσει την κλασική

τους θεραπεία (χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία, ακτι-

νοθεραπεία) και βρίσκονται σε διάστημα ελεύθερο νόσου.

Οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με τους επιστή-

μονες έχουν αυξημένο κίνδυνο επανεμφάνισης της νόσου το-

πικά ή και με μεταστάσεις.  Η χορήγηση του εμβολίου δεν προ-

καλεί παρενέργειες σε αντίθεση με τις κλασικές θεραπείες.

Το εμβόλιο σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται ότι

επιτυγχάνει ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος

και μείωση της συχνότητας επανεμφάνισης της νόσου σε

ασθενείς, που είτε έχουν θετικούς λεμφαδένες είτε είναι υψη-

λού κινδύνου με αρνητικούς λεμφαδένες.

Ποιός μπορεί να συμμετέχει στη μελέτη;

Στην μελέτη μπορούν να συμμετέχουν ασθενείς με πρω-

τοπαθή διηθητικό καρκίνο του μαστού, που τα καρκινικά

κύτταρα του όγκου της εκφράζουν μια ειδική πρωτεϊνη

που ονομάζεται H R2/ .

Για το λόγο αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε η ιστολογική

εξέταση (βιοψία) με την οποία διαγνώσθηκε η νόσος. Το-

νίζεται ότι η ασθενής συμμετέχει μόνον όταν έχει ολο-

κληρώσει την διεθνώς καθιερωμένη θεραπεία (χειρουρ-

γείο, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία). Ασθενείς που

έχουν ολοκληρώσει αυτά τα είδη θεραπειών αλλά συνε-

χίζουν να παίρνουν ορμονοθεραπεία (πχ. ταμοξιφαίνη) ή

H  μπορούν να ενταχθούν στη μελέτη παράλληλα

με τη χορήγηση αυτών των ουσιών.

Τα πρώτα αποτελέσματα στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη 10 Αντικαρκινικών Κέντρων

στις ΗΠΑ, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα σε 172  ασθενείς, έδει-

ξε σημαντική καθυστέρηση στην επανεμφάνιση της νόσου μετά

την χορήγηση του εμβολίου.

Συγκεκριμένα μόνο το 5% των γυναικών απ’ αυτές που εμβο-

λιάστηκαν παρουσίασε υποτροπή, ενώ πάνω από το διπλάσιο

ποσοστό (12%) των γυναικών που δεν εμβολιάστηκε εμφάνι-

σε υποτροπή της νόσου.

Ο εμβολιασμός των γυναικών που μετέχουν στην επιστημονική

μελέτη γίνεται κάθε μήνα και διαρκεί επτά συνολικά μήνες. Οι

γυναίκες επανέρχονται για εξέταση σε 6 και 12 μήνες μετά την

ολοκλήρωση των εμβολιασμών. Συνεπώς ο ενεργός χρόνος της

μελέτης είναι 18 μήνες. Σε ότι αφορά στην κλινική μελέτη που

πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο «Αγιος Σάββας» τα οριστικά

αποτελέσματα αναμένονται μετά από 2,5 χρόνια.

Όπως ανέφερε από την πλευρά της η Πρόεδρος της ΕΕΜ  Λυ-

δία Ιωαννίδου-Μουζάκα το Συνέδριο αυτό έχει τρεις  ιδιορ-

ρυθμίες. 

1) Συμπίπτει με τον εορτασμό των 30 χρόνων από την

ίδρυση της ΕΕΜ και γίνεται  όπως κάθε Συνέδριο στα

πλαίσια της συνεχούς μετεκπαίδευσης των ειδικών στο

μαστό ιατρών, αφού αναλύονται πάντα και τα τελευταία

επιτεύγματα της Μαστολογίας. Ακόμη το συνέδριο μπο-

ρούν να παρακολουθήσουν και γιατροί μη ειδικοί, φοιτη-

τές και Μαίες για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πά-

νω στα επιτεύγματα της Μαστολογίας. 

2) Κατά τη διάρκεια  του Συνεδρίου, η ΕΕΜ θα έχει την ευκαι-

ρία να ανακοινώσει την ίδρυση της Ελληνικής Σχολής Μαστο-

λογίας που τελεί υπό την Αιγίδα της Διεθνούς Εταιρίας Μα-

στολογίας ( ) και θα αρχίσει τον πρώτο κύκλο μαθημάτων.

Καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη παροχής σύγχρονης, συστη-

ματικής και ομοιόμορφης γνώσης στους ιατρούς που ασχο-

λούνται με τη Μαστολογία, για να παρέχουν την πλέον απο-

τελεσματική προσέγγιση στη διάγνωση και τη θεραπεία των

παθήσεων του μαστού στον Ελλαδικό χώρο. 

Η Σχολή της Μαστολογίας, όπως ανέφερε η Λ. Μουζάκα απευθύ-

νεται σε νέους γιατρούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις

τους εξειδικευμένα στη Μαστολογία, τομέας ο οποίος δεν καλύ-

πτεται πλήρως τη στιγμή αυτή από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. 

3) Στη συνεδρία με το κοινό που θα λάβει χώρα το Σάβ-

βατο 4 Απριλίου το απόγευμα 6.00-9.00 και αφορά τον

συνήγορο της ασθενούς, στην οποία αναμένεται έντονο

ενδιαφέρον αφού πρόκειται να  καλυφθούν  θέματα τα

οποία αφορούν τις ομάδες πληθυσμού που δεν εξυπηρε-

τούνται, τη θέση της Πολιτείας και τη θέση της ΕΕΜ για

υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες στην Ελλάδα. 

Εμβόλιο καρκίνου του μαστού
Οι «αισθήσεις»

των γονέων 

JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία CUR Y ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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

Ζητείται ενδιαφερόμενος για μεταφορά παιδιού

από το σχολείο στο σπίτι. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976-886871
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«ΡΑΛΛΥ ΑΜΑΖΩΝ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

Εκκίνηση από Βούλα, Κυριακή 5/4 

Το Σωματείο ΦΙΛΠΑ (Φίλοι του Παλαιού Αυτοκινήτου) σε συ-

νεργασία με το Δήμο Βούλας, οργανώνει την Κυριακή 5

Απριλίου το ετήσιο «ΡΑΛΛΥ ΑΜΑΖΩΝ» στο οποίο συμμετέ-

χουν αμιγώς γυναικεία πληρώματα με παλαιά αυτοκίνητα

«αντίκες» ηλικίας από 35 έως 70 ετών (περίπου 40). 

Ειδικότερα στην κεντρική πλατεία Βούλας (μπροστά 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 αυτοκινήτων θα γίνονται ανά λεπτό της ώρας.

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

σι και θα τερματίσει περίπου στις 14:00, στο χώρο στάθ-

μευσης μπροστά από το Δημαρχείο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΒΡΕΦΟ/ΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

Εγκριση Προϋπολογισμού από Δ.Σ. 

2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού ως απόφ. 4/2009

Γνωμοδότηση Προϋπολογισμού από Δημοτικό

Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης ως απόφ.48/2009.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βουλιαγμένη 30/3/2009

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης

διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή επαναλη-

πτική, προφορική, πλειοδοτική,

δημοπρασία ή εκμίσθωση κοι-

νόχρηστου παραλιακού χώρου

για την εκμετάλλευση δημοτι-

κής καντίνας – αναψυκτηρίου

(προκατασκευασμένη καντίνα

εκ μπετόν) στη περιοχή Παιδι-

κών Κατασκηνώσεων στον όρ-

μο Ζώσκας, για το χρονικό διά-

στημα ενός (1) έτους αρχής γε-

νομένης από την ημέρα υπο-

γραφής της σύμβασης.

Τιμή εκκίνησης ορίζεται το πο-

σό των 34.000,00€ ετησίως.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί

στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9

Απριλίου 2009 ημέρα Πέμπτη και

ώρα 10.00π.μ. – 10.30π.μ. ενώ-

πιον της αρμόδιας επιτροπής.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμ-

μετοχής στη δημοπρασία είναι

η προσκόμιση εγγυητικής επι-

στολής αναγνωρισμένης Τρά-

πεζας, ή του Τ.Π.Δ. σε ποσοστό

10% επί της τιμής εκκίνησης

και β) μια επιπλέον εγγυητική

επιστολή συμμετοχής ποσού

ίσου με 5.000,00€.

Απαραίτητος είναι ο εγγυητής

που θα συνυπογράψει τα πρα-

κτικά της δημοπρασίας.

Πληροφορίες και λεπτομερείς

όροι: 9:00π.μ. – 14:00μ.μ. στα

γραφεία του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ

Όχι στη συγχώνευση
Το Δ.Σ. του Παλλαυρεωτικού αποφάσισε (με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά), να μη συμ-

μετάσχει στη συγχώνευση που προγραμματίζεται - με πρωτοβουλια της Λαυρεωτι-

κής - των ποδοσφαιρικών σωματείων του Λαυρίου. Οι λόγοι είναι οι εξής:

α) Ο Παλλαυρεωτικός είναι ένα ιστορικό σωματείο (έτος ίδρυσης 1928), το οποίο

με τη συγχώνευση θα διαγράψει ιστορία 101 χρόνων.

β) Δεν έχει λόγους να προχωρήσει στη συγχώνευση, αφού δεν έχει ούτε οικονο-

μικά, ούτε διοικητικά προβλήματα.

γ) Πιστεύει ότι η συγχώνευση δεν θα προσφέρει τίποτε το ουσιαστικό. Και στο πα-

ρελθόν είχε επιχειρηθεί τέτοια προσπάθεια, αλλά το σωματείο που προέκυψε δεν

προχώρησε σε καμία απολύτως επιτυχία ανόδου στις μεγάλες Κατηγορίες.

δ) Αν υπάρχουν διοικητικά ή οικονομικά προβλήματα σε μια ομάδα, ο δρόμος είναι

η διάλυση ή η πώληση του Καταστατικού ή η συγχώνευση του σωματείου εκείνου

που έχει το πρόβλημα με μια πιο ισχυρή ομάδα. Το ίδιο θα έπραττε και ο Παλλαυ-

ρεωτικός, αν βρισκόταν σε δύσκολη θέση.

ε) Η Διοίκηση και οι παίκτες της νέας ομάδας του Παλλαυρεωτικού έχουν ως στό-

χο και σκοπό πρώτα τον Αθλητισμό και μετά τον Πρωταθλητισμό. Η νέα κατάστα-

ση αγκαλιάστηκε από τους φιλάθλους του Λαυρίου με ενθουσιασμό. Το δηλώνει η

παρουσία τους στους εντός έδρας αγώνες. Το ίδιο ισχύει και με τους χορηγούς

μας, που πιστεύουμε ότι του χρόνου θα είναι διπλάσιοι.

στ) Αυτό που κοιτάμε τώρα είναι τα μπαράζ ανόδου, το γήπεδο του Κυπριανού και

η συνεργασία μας με τον Ολυμπιακό Λαυρίου.

Μονοήμερη εκδρομή διοργάνωσε ο Αθλητικός Οργανισμός Δή-
μου Κρωπίας την (22/3) στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων.
Στη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά η Μαρία Γκίκα,
Πρόεδρος του Α.Ο. και δημ. σύμβουλος, η Ελένη Τσεβά, Πρόε-
δρος ΚΕΔΚ & Δημοτ. Παιδικού Σταθμού, μέλος του Δ.Σ του Α.Ο.
δημοτική σύμβουλος, στη μέση ο ειδικός συνεργάτης του Δήμου
Κρωπίας σε θέματα Αθλητισμού Κώστας Πανταζής μαζί με το
προσωπικό του Α.Ο. 

Το πρωί της Πέμπτης ξεκί-

νησε το μεγάλο ταξίδι της

γυναικείας ομάδας του

ΝΟΒ για το Κίρισι, όπου διε-

ξάγεται το Σαββατοκύριακο

το Final Four του Τσά-

μπιονς Καπ.

Η Αλεξία Καμμένου προε-

τοίμασε την ομάδα με τον

καλύτερο τρόπο και πλέον

μοναδικός στόχος είναι η

κατάκτηση του τίτλου.

Στην αποστολή θα βρίσκεται

και η Αντιγόνη Ρουμπέση που

αναμένεται να κάνει την παρ-

θενική της εμφάνιση για φέ-

τος σε ευρωπαϊκά παιχνίδια,

αφού έχασε το μεγαλύτερο

μέρος της περιόδου λόγω

επέμβασης στον ώμο. Η διε-

θνής παίκτρια έκανε το ντε-

μπούτο της φέτος στο παιχνί-

δι του Σαββάτου με τον Ηρα-

κλή όπου έδειξε πως μπορεί

να προσφέρει.

Με την ομάδα θα μεταβεί

στο Κίρισι και η πρόεδρος

του ΝΟΒ Στέλλα Λαζάρου-

Τίγκα.

ΝΟΒουλιαγμένης

«Χρυσές» επιτυχίες για

τους Έλληνες στο Arezzo

Για πέμπτη και τελευταία εβδομάδα οι Έλληνες ιππείς και

αμαζόνες, που συμμετείχαν στο διεθνή αγώνα υπερπήδη-

σης εμποδίων “  ” στο  της Ιταλίας, χάρι-

σαν στην Ελλάδα «χρυσές» επιτυχίες. 

Το περασμένο τριήμερο, 27 – 29 Μαρτίου, πολύ καλές εμφανί-

σεις πραγματοποίησε η Hannah Μυτιληναίου, που κατέκτησε

ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Σε αγώνισμα ύψους 1.30μ.

του C 1* η Ελληνίδα αμαζόνα κέρδισε την 1η θέση με τον

 , ενώ στο αγώνισμα G  P  του ίδιου αγώνα ύψους

1.35μ. πήρε την 3η θέση. Στο ίδιο αγώνισμα, την 4η θέση κατέ-

λαβε η Πρωταθλήτρια Εφήβων 2008, Ευδοξία Σακελλαρίδη με

τον   . 

Συνέχεια στην πολύ καλή παρουσία του στο συγκεκριμένο διε-

θνή αγώνα έδωσε και ο Αλέξανδρος Φουρλής, που με την

R  κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε αγώνισμα ύψους

1.35μ. του C 4*. 

Τέλος, την 4η θέση σε αγώνισμα ύψους επίσης 1.35μ. του C 4*

πήρε και η Εμμανουέλλα Αθανασιάδη με τον . 

Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το ενδιαφέρον της Ιππασίας

στο άθλημα της Υπερπήδησης Εμποδίων αυτό το τριήμερο, 3-

5 Απριλίου. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ιππασίας Θεσσαλονίκης,

στην Πυλαία, θα διεξαχθεί η πιο σημαντική Εθνική διοργάνωση,

το Πρωτάθλημα Ελλάδας με τον 3ο κατά σειρά και προτελευ-

ταίο αγώνα, πριν από τον Τελικό Αγώνα Πρωταθλήματος στο

Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στα μέσα του Μάη. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α
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Αντρική Ομάδα

Πραγματοποιήθηκε το περα-

σμένο Σαββατοκύριακο, στο

στάδιο Ειρήνης και φιλίας, η

τελική φάση του Κυπέλλου

Ελλάδας. 

Η αντρική ομάδα του Γ.Σ.

Άρη Βούλας κέρδισε στον

πρώτο αγώνα τον Α.Ο. “ΠΟ-

ΣΕΙΔΩΝ” ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ με 4-

2 και έτσι πέρασε στην οκτά-

δα. Στην συνέχεια όμως έχα-

σε με 4-0 από την πρωταθλή-

τρια Ελλάδος ομάδα του Α.Σ.

ΠΕΡΑ και αποκλείστηκε.

Γυναικεία ομάδα

Η γυναικεία ομάδα του

Συλλόγου έχασε από τον

πρώτο της αγώνα με 4-3

από τον Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ και

έτσι παρέμεινε στην δεκαε-

ξάδα.

Το Κύπελλο Ελλάδας τελι-

κά κατέκτησε η ομάδα του

Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ στους

άντρες και του Α.Σ. ΠΕΡΑ

στις γυναίκες. 

Κύπελλο Ελλάδος

Πινγκ - Πονγκ
Τα νέα του Volley

Η ομάδα του Μαρκόπουλου παρά τα προ-

βλήματα το πάλεψε μέχρι τέλους. Κέρδι-

σε επάξια την αγάπη και το χειροκρότη-

μα των φιλάθλων της Σύρου που μαζί με

τους φιλάθλους του Μαρκόπουλου - μαζί

και ο Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς - χει-

ροκροτούσαν  ασταμάτητα μέχρι να φύ-

γουν τα κορίτσια για τα αποδυτήρια.  

Στο πρώτο σετ και οι δύο ομάδες προ-

σπάθησαν όσο μπορούσαν για τη νίκη και

το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, καθώς κυ-

λούσε πόντο, πόντο, με το προβάδισμα

να πηγαίνει πότε στον Ηρακλή και πότε

στο Μαρκόπουλο. Οι τυπικά γηπεδούχες

παίκτριες του Γιώργου Λυκούδη, στα κρί-

σιμα σημεία του τελευταίου σετ ήταν πιο

ψύχραιμες και με επίθεση της Κόστιτς

έκαναν το 1-0.

Στο δεύτερο σετ και με την ψυχολο-

γία (είχαν καταφέρει  το 1-0), τα κορί-

τσια του Μαρκόπουλου  πίεσαν ακόμα

περισσότερο τις αντιπάλους τους,

φτάνοντας άνετα στο 2-0 με 25-18.

Ξεκίνημα της αντεπίθεσης…

Με την πλάτη στον τοίχο και μπροστά

στο φάσμα της ήττας οι τυπικά φιλοξε-

νούμενες ανέβασαν την απόδοσή τους,

πίεσαν στο σερβίς και στο μπλοκ και κα-

τάφεραν αρχικά να μειώσουν σε 2-1. Χω-

ρίς δυνατότητα αλλαγών ο Γιώργος Λυ-

κούδης απ’ τη μία και από την άλλη η

κούραση από την υπερπροσπάθεια των

κοριτσιών άρχισε να φαίνεται και ο Ηρα-

κλής έκανε το 2-1 25-19.

Στο τέταρτο σετ και μετά το εύκολο 2-1,

το Μαρκόπουλο έδειχνε κουρασμένο.

Ετσι έχασε πολλά σερβίς, με συνέπεια

να γίνει εύκολα το 2-2 με 25-18. 

Έσπασαν καρδιές…

Στο πέμπτο και τελευταίο σετ, ο Ηρα-

κλής με πολύ καλή ψυχολογία  μπήκε πο-

λύ πιο δυνατά από το Μαρκόπουλο και

πήρε γρήγορα, μια διαφορά πέντε πό-

ντων, που σε λίγο την έκανε 1-7. Ομως

τα κορίτσια του Μαρκόπουλου “αφυπνί-

σθηκαν”, αντέδρασαν και πέρασαν μπρο-

στά με 13-12. Αλλά  ο Ηρακλής πιο χα-

λαρός, έκανε το 3-2 με 15-13. 

Α' ημιτελικός 

Μαρκόπουλο - Ηρακλής Θεσσαλονίκης  2-3 

Μαρία  Γκαραγκούνη, Νίκη Γκαραγκούνη, Ευγενία Τσίμα  στον πάγκο. Η  Σοφία Κοσμά
δεν μπόρεσε ούτε να ταξιδέψει μετά την εγχείρηση.

Διαδημοτικοί αγώνες

κολύμβησης
Με την συμμετοχή 200 αθλητών

και αθλητριών από τον Αθλητικό

Οργανισμό του Δήμου Σπάτων

και άλλων  Δήμων, (ΡΑΦΗΝΑΣ-

Ν. ΙΩΝΙΑΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ και

ΛΑΥΡΙΟΥ) διεξήχθη η 2η Διαδη-

μοτική συνάντηση κολύμβησης

την Κυριακή 29 Μαρτίου 2009

στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων

ΝΕΑΣ  ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκα-

νε ο Πρόεδρος του Αθλητικού

Οργανισμού Παπαχρήστου Γε-

ώργιος, ο οποίος  καλωσόρισε

τους παρευρισκόμενους και ευ-

χήθηκε στα παιδιά καλή επιτυ-

χία.

Στο σύνολο των 34 αγωνισμά-

των των κατηγοριών ΑΓΟΡΙΩΝ

και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ.

- Ο Αθλητικός Οργανισμός του

Δήμου Σπάτων κατέκτησε  12

πρώτες θέσεις, 7 δεύτερες, και 6

τρίτες.

- Ο Α.Ο. του Δήμου Ραφήνας 9

πρώτες, 7 δεύτερες, και 2 τρί-

τες.

- Ο Α.Ο. του Δήμου Αργυρούπο-

λης 10 πρώτες, 7 δεύτερες,και 6

τρίτες.

- Ο Α.Ο. του Δήμου Λαυρίου 2

πρώτες,1 δεύτερη, και 1 τρίτη. 

Στις υπόλοιπες κατηγορίες οι

οποίες δεν είχαν αγωνιστικό χα-

ρακτήρα, για τις μικρότερες ηλι-

κίες (2000-2004) τα παιδιά έκα-

ναν αξιόλογες προσπάθειες και

έδειξαν το κολυμβητικό τους

επίπεδο.

Η διοργάνωση έκλεισε με την

απονομή αναμνηστικών  διπλω-

μάτων, και μεταλλίων στα παι-

διά. 

Την εκδήλωση τίμησε με την πα-

ρουσία του ο Αντιδήμαρχος,

Αθανάσιος Μαργέτης.
Χορηγός της εκδήλωσης, ήταν η

R R C .

Καλύτερη αναδείχθηκε η Ελληνική Ομάδα 
στο 4ο Διεθνές πρωτάθλημα Πολεμικών Τεχνών

Ο εκπαιδευτής της, “Τριπλής Αρμονίας”,

Θανάσης Γκίκας, ήταν ένας από τους

Έλληνες αθλητές που θριάμβευσαν στο

4ο Διεθνές Πρωτάθλημα Πολεμικών Τε-

χνών του Χονγκ Κονγκ, που έγινε από

τις 3-8 Μαρτίου σε μια από τις μεγαλύ-

τερες μητροπόλεις των Κινέζικων Πολε-

μικών Τεχνών και με μεγάλη συμμετοχή

διαγωνιζομένων από όλο τον κόσμο. Στο

πρωτάθλημα συμμετείχαν 147 σύλλογοι,

οργανώσεις και σχολές Πολεμικών Τε-

χνών από χώρες απ’ όλο το κόσμο και

από 23 διαφορετικούς νομούς και επαρ-

χίες της Κίνας. Περισσότεροι από χίλιοι

αθλητές διαγωνίστηκαν σε ατομικά, δύο

ατόμων και ομαδικά αγωνίσματα, όχι μό-

νο στο μοντέρνο και στο παραδοσιακό

Γου Σου αλλά και σε κατηγορίες άλλων

Πολεμικών Τεχνών όπως Τάε Κβον Ντο,

Καράτε, Τζούντο και Κέντο.

Οι έξι Έλληνες πολυπρωταθλητές που

συμμετείχαν στη διοργάνωση εκπροσω-

πούσαν το Σύνδεσμο Κινέζικο Κουνγκ

Φου Ελλάδας Τανγκ, που καλλιεργεί το

Κινέζικο Κουνγκ Φου στην Ελλάδα εδώ

και 25 χρόνια. Ιδρυτής και διευθύνων εκ-

παιδευτής του Συνδέσμου είναι ο Μά-

στερ Τανγκ Τουνγκ Γουΐνγκ, που ήταν

και ο προπονητής της Ελληνικής ομάδας

που τη συνόδευσε στο μεγάλο πρωτά-

θλημα. Οι έξι Έλληνες που συμμετείχαν

ήταν: η Μπιτσικόκου Τζούλη (κάτοχος

ενός χρυσού και ενός ασημένιου μεταλ-

λίου από το παγκόσμιο πρωτάθλημα του

Πεκίνου του 2006), ο εκπαιδευτής Πανα-

γόπουλος Κυριάκος, ο Παναγόπουλος

Λεωνίδας, η Παναγοπούλου Ευγενία, ο

Τούντας Παναγιώτης και ο εκπαιδευτής

Γκίκας Θανάσης από το Σύλλογο Κουν-

γκ Φου «Η Τριπλή Αρμονία» της Βού-

λας. 

Οι έξι Έλληνες αθλητές κατέκτησαν συ-

νολικά 15 χρυσά μετάλλια, αγωνιζόμενοι

σε διαφορετικές κατηγορίες του παρα-

δοσιακού Γου Σου. Η ελληνική ομάδα

ανακηρύχθηκε η καλύτερη ομάδα του

πρωταθλήματος, ο Μάστερ Τανγκ Τουν-

γκ Γουΐνγκ αναγνωρίστηκε σαν ο καλύ-

τερος προπονητής και του απονεμήθηκε

το ειδικό βραβείο προπονητή. 

Θρίαμβος του Θανάση Γκίκα

Ο εκπαιδευτής Θανάσης Γκίκας κατέ-

κτησε 2 χρυσά μετάλλια, στις φόρμες

άδειων χεριών και στα όπλα του πα-

ραδοσιακού Γου Σου και παρά τα πε-

νήντα πέντε του χρόνια, ανακηρύ-

χθηκε ο καλύτερος αθλητής της κα-

τηγορίας του, συγκεντρώνοντας την

υψηλότερη βαθμολογία. Μαθητής του

Δασκάλου Παναγιώτη Δήμα της Τρι-

πλής Αρμονίας, ο Θανάσης Γκίκας

ασχολείται ήδη μια δεκαετία με τις Κι-

νέζικες Πολεμικές Τέχνες και συγκε-

κριμένα με το Χουνγκ Γκαρ Κουνγκ

Φου σαν κύριο στυλ, ενώ εκπαιδεύε-

ται και στο Τσεν Τάϊ Τσι από το δά-

σκαλό του. Κατακτώντας το βαθμό

του εκπαιδευτή του Χουνγκ Γκαρ

Κουνγκ Φου το 2007, ο Γκίκας Θανά-

σης είναι από τότε ο υπεύθυνος εκ-

παιδευτής του Χουνγκ Γκαρ Κουνγκ

Φου του συλλόγου της Βούλας. 
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΕΣ 

ΕΥΧΕΣ ΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εύχομαι 
σε όλους

Καλή 
Ανάσταση

και χαρούμενο 
Πάσχα

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας

Προκαλούν οι επίδοξοι καταπατητές.

Στις αρχές Φεβρουαρίου ο Δήμος Κα-

λυβίων σε συνεργασία με το Γυμνάσιο

Λαγονησίου πραγματοποίησε δενδρο-

φύτευση 1000-1200 δέντρων σε λόφο

στην περιοχή Λαγονήσι – Κιτέζα, ο

οποίος κάηκε το περασμένο Καλοκαί-

ρι. Ο συγκεκριμένος λόφος έχει χαρα-

κτηριστεί δασικός με την 1395/ 24-4-

2000 απόφαση του Δασάρχη Λαυρίου

και αναδασωτέος με απόφαση του Γε-

νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής

στις 26-1-2009. 

Οπως σημειώνει στο δελτίο τύπου, ο

Δήμος Καλυβίων: «Πριν από λίγες μέ-

ρες, διαπιστώσαμε ότι όλα τα δέντρα

που φυτέψαμε είχαν ξεριζωθεί, γεγο-

νός που καταγγείλαμε δημόσια.  Στις

27-3-2009 λάβαμε εξώδικη δήλωση

του “Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρι-

σμού, η Ελληνική Πίνδος, Συν. Π.Ε.”,

όπου μεταξύ άλλων ομολογούν κυνικά

και χωρίς κανένα ενδοιασμό ότι: “προ-
έβημεν εις την κατά τους όρους του
νόμου, αποκατάστασιν των πραγμά-
των, εκριζώσαντες και απορρίψαντες
εκτός της περιοχής τα φυτευθέντα
δενδρύλια”. Δηλαδή, ομολογούν ότι

χωρίς δισταγμό ξερίζωσαν και πέτα-

ξαν δέντρα από περιοχή που έχει χα-

ρακτηριστεί δύο φορές δασική και

αναδασωτέα. 

Είναι κοινή πεποίθηση των πάντων ότι

οι περισσότερες πυρκαγιές έχουν ως

αίτιο την οικοπεδοποίηση των καμέ-

νων περιοχών. Φτάσαμε λοιπόν στο

σημείο να απειλούμαστε απροκάλυπτα

από αυτούς που διεκδικούν τις καμέ-

νες εκτάσεις και τα βουνά.

Διερωτώμαστε λοιπόν ως κοινωνία:

• Ποιος θα προστατεύσει τις καμένες

περιοχές από όλους τους επίδοξους

καταπατητές- συνεταιρισμούς που

διεκδικούν τα περισσότερα από τα δά-

ση και βουνά της πατρίδας μας;

• Ποιος θα τιμωρήσει όλους αυτούς

που άφοβα δηλώνουν ότι ξεριζώνουν

τα δέντρα από τις αναδασώσεις;

• Και τέλος, τι θα απαντήσουμε στη νε-

ολαία που τις περισσότερες φορές

πρωτοστατεί σε δράσεις για περιβαλ-

λοντικά θέματα και ειδικότερα σε αυ-

τές των αναδασώσεων»;

Οικοδομικός Συνεταιρισμός ξερίζωσε

τα δέντρα στα Καλύβια!

Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα με»

Περισσότερα από 120 παιδιά τραγούδησαν, για την ώρα της γης, (28 Μαρτίου), στην εκ-

δήλωση, που διοργάνωσαν το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας «κράτα με» και οι

εθελοντές της Μεσογειακής Ομάδας Δράσης (Μ.Ο.Δ.) στο Δημοτικό θέατρο Μαρκο-

πούλου «Περίακτοι». 

Τα παιδιά  της ελληνικής χορωδίας του Πολιτιστικού κέντρου Δήμου Γλυκών Νερών

πρόσφεραν φαναράκια, φιλίας στα παιδιά  P   H   του  της -

  των ΗΠΑ, αποδεικνύοντας  πως η προσπάθεια ενάντια στη κλιματική αλλαγή,

για ένα ασφαλή και πράσινο πλανήτη πρέπει να είναι παγκόσμια και χωρίς σύνορα.


