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Ασχετα από την ιδεολογική τοποθέτηση εκάστου

εξ’ ημών, γύρω από τα οικονομικά – ιδιωτική οικο-

νομία, νεοφιλελεύθερη ή ελεγχό-

μενη, παρεμβατική κλπ., ή σοσιαλι-

στική, γνήσια κι όχι κατ’ όνομα, δια-

φόρων διαβαθμίσεων – σ’ ένα πρέ-

πει να συμφωνήσουμε: 

- Υπάρχουν δράσεις καθαρά δημό-

σιου χαρακτήρα 

- δραστηριότητες που προσιδιά-

ζουν στον ιδιωτικό τομέα και στην

επιχειρηματική λειτουργία

και δράσεις σύμμεικτες ή επικουρικές και ρυθμι-

στικές ακόμη.

Θα ήταν κουραστικό νομίζω να φέρω παραδείγ-

ματα γιατί θεωρείται αυτονόητο ότι η εθνική και

κοινωνική ασφάλεια και η υγιεινή – που είναι

ασφάλεια έναντι των λοιμώξεων – δεν μπορεί πα-

ρά να είναι ευθύνη του κράτους, του δημοσίου

υπό τη στενή και ευρεία έννοια.

Η κατασκευή τεχνικών έργων, στο ισχύον κοινω-

νικό – οικονομικό σύστημα, δεν μπορεί παρά να

είναι αντικείμενο της ιδιωτικής δραστηριότητας.

Το αυτό ισχύει και για τη βιομηχανία – βιοτεχνία ή

για τη ναυτιλία ή τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας (τουρι-

σμού, διασκέδασης κλπ.) ή τον τραπεζοχρηματιστη-

ριακό και εμπορικό τομέα, τη γεωργία κλπ.

Αλλά έχουμε και σύμμεικτους τομείς ή τομείς κοι-

νής δράσης, όχι όμως ανταγωνιστικής.

Η παιδεία και η μόρφωση ιδιαίτερα είναι κατά κύ-

ριο λόγο αντικείμενο του κράτους, της κεντρικής

και αποκεντρωμένης δημόσιας διοίκησης.

Μπορεί να επικουρείται από την ιδιωτική δραστη-

ριότητα, όπου οι απαιτήσεις δεν είναι εφικτό να

ικανοποιηθούν από το δημόσιο τομέα.

Δεν έχει τη δυνατότητα το δημόσιο να διαθέτει

σε κάθε σχολείο δάσκαλο κιθάρας, υποκριτικής,

χορού, καράτε ή τένις. Εκεί το πεδίο δράσεως εί-

ναι ελεύθερο για την ιδιωτική επιχειρηματική δρα-

στηριότητα.

Το αντίθετο: οι εφοπλιστικές εταιρείες βρίσκουν

ασύμφορη την διακίνηση πλωτών μέσων στην

«άγονη γραμμή».                 Συνέχεια στη σελίδα 2
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Οι ακτές στους ΟΤΑ

Σε παραχώρηση των ακτών στους Δήμους και Κοι-

νότητες Α’ βαθμού της χώρας, προχώρησε η κυβέρ-

νηση με τις υπογραφές των υφυπουργών Εσωτερι-

κών Θανάση Νάκου και Οικονομίας και Οικονομικών

Αντώνη Μπέζα, αλλά με αντάλλαγμα.

Η παραχώρηση δίνει το δικαίωμα της απλής χρήσης

κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης

και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσι-

μων ποταμών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητι-

κής τους περιφέρειας. Το δικαίωμα αυτό επιτρέπε-

ται να μεταβιβαστεί μερικά ή ολικά από κάθε Ο.Τ.Α.

σε  δική του αμιγή δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση. 

Συνέχεια στη σελ. 3

Η Ιδιωτικοποίηση των Δήμων 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέσα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ιδιωτικοποιούνται οι Δήμοι πουλώντας

με υψηλό αντίτιμο υπηρεσίες αντί να προσφέρουν.                        Σελ. 8, 9
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Ηγέρθη!  Ούκ έστιν ώδε.
γιάννης κορναράκης Σελ. 10

Πρόταση προς το Ασκληπιείο 
Γρ. Ρώντας Σελ. 11

Η χρήση της πλαστικής σακούλας,

απειλή για το περιβάλλον 
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700€... Σελ. 15

Ειδήσεις για όλους Σελ.17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Αστυνομικό Δελτίο

Πήγε για μαλλί... 

και βγήκε κουρεμένος

Απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου πήγε να κάνει ο 31χρονος

αλλοδαπός υπήκκοος Συρίας, μαζί με άλλους δύο αγνώ-

στων στοιχείων συνεργούς του.

Η πράξη του όμως έγινε αντιληπτή από διερχόμενους οι

οποίοι του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν. Ο Σύριος με-

ταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κ.Α.Τ. όπου παραμένει νοση-

λευόμενος. 

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη,

...59 και τον τσακώσανε

Σαρανταοχτώ διαρήξεις οικιών, δέκα κλοπές αυτοκινήτων

και μια ληστεία ΕΛΤΑ πρόλαβε να κάνει η εγκληματική ορ-

γάνωση που είχαν σχηματίσει 3 αλλοδαποί. Κάθε φορά

δρούσαν με διαφορετική σύνθεση από τις αρχές του

έτους 2007 στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Τους δύο

τους πιάσανε, αναζητείται ο τρίτος. 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του Δημοσίου
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Εάν δεν μπορεί να θεωρηθεί ένας διάπλους «ανταπο-

δοτικός» του παρακείμενου επικερδούς, τότε η κοινωνι-

κή ανάγκη κάλυψης της άγονης γραμμής μπορεί να ικανοποι-

ηθεί π.χ. με διαδημοτική κοινωφελή ναυτιλιακή επιχείρηση

του νησιωτικού συμπλέγματος της εν λόγω περιοχής, επιχο-

ρηγούμενη εν ανάγκη και από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Συμφωνούμε, υποθέτω.

Δεν θέλουμε το κράτος μπάρμαν ή παντοπώλη, όπως δεν δια-

νοούμεθα να εμπιστευθούμε στον ιδιώτη επιχειρηματία (που

μόνη και εύλογη επιδίωξή του είναι το κέρδος), την ιδιότητα

του …ναυάρχου, ή του λιμενικού, ή του εφοριακού, του αστυ-

νομικού, του πυροσβέστη κ.ο.κ.

Και για να ‘ρθουμε στο προκείμενο:

Αντιλαμβάνομαι και υπεραμύνομαι της δυνατότητας δημιουρ-

γίας δημοτικής (δημόσιας) επιχείρησης, για έναν τομέα κοι-

νωνικής υπηρεσίας ή δραστηριότητας, στην οποία είτε δεν

ανταποκρίνονται οι αρμοδιότητες – αποκλειστικές ή συντρέ-

χουσες – του δημόσιου φορέα, είτε δείχνει απροθυμία ή ανι-

κανότητα ή τάσεις αισχροκέρδειας ο ιδιωτικός.

Δεν μπορεί να νοηθεί δημόσια – δημοτική επιχείρηση αστυ-

νόμευσης ή υγιεινής <αποχέτευση, ύδρευση, σκουπίδια>. (Η

επεξεργασία των σκουπιδιών μπορεί να είναι αντικείμενο επι-

χειρηματικής δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας, απο-

κλειστικής ή συμπληρωματικής).

Μ’ αυτά που μέχρι τώρα είπαμε, συνοπτικά βεβαίως, συνάγε-

ται ότι “επιχείρηση” με σκοπό το κέρδος συνάδει μόνο με

ιδιώτες επιχειρηματίες.

Το κράτος, ο δημόσιος φορέας – κεντρικός, νομαρχιακός ή

δημοτικός – δεν νοείται να είναι επιχειρηματίας, δεν συνά-

δει, δεν ταιριάζει με την αποστολή του και το εννοιολογικό

του περιεχόμενο.

Μπορεί να λειτουργήσει ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα

δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), ακόμα και κατ’ όνομα «επιχείρη-

ση» ή σχήμα λόγου ως προς τη δομή και το αντικείμενο όπως

περιγραφικά αναφέραμε ήδη, με σκοπό πάντα κοινωφελή και

ποτέ το ΚΕΡΔΟΣ.

Το κέρδος είναι ασύμβατο με την έννοια του δημόσιου φορέα.

Για τον ίδιο λόγο είναι ανωμαλία και στρέβλωση εννοιο-

λογική η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

(ΣΔΙΤ)*, με σκοπό βεβαίως το κέρδος.

Είναι σαν να επιδιώκουμε να διασταυρώσουμε μία …αγε-

λάδα με έναν λύκο. Δεν θα προκύψει απλά ένα «μπά-

σταρδο» ον, αλλά ένα τερατούργημα πλήρως ασύμβατο

και θνησιγενές.

Βέβαια υπάρχουν πολλοί τομείς του δημοσίου φορέα, που

τους εποφθαλμιούν οι ιδιώτες γιατί «έχουν πολύ ψωμί»,

αλλά αυτό δεν είναι του παρόντος. Του παρόντος είναι ότι

οι «Δημοτικές επιχειρήσεις», «είναι νόμιμες» και ως

υπουργικό πρόσφατο απόφθεγμα «ότι είναι νόμιμο, είναι

και ηθικό», δηλαδή δίκαιο. «Θετό δίκαιο» είναι. Δίκαιο

όμως κοινά και επιστημονικά αποδεκτό δεν είναι!

Εφαλτήριο οι Δήμοι για «επιδοτήσεις»,

ρουσφέτια και αρπαχτές

Αφορμή για το παρόν, μου έδωσαν «μελέτες» διαφόρων δη-

μοτικών επιχειρήσεων που διάβασα, σχεδόν πανομοιότυπες,

αφού επαναλάμβαναν εν πολλοίς τις φράσεις των σχετικών

άρθρων του οικείου κεφαλαίου του Δημοτικού και Κοινοτικού

Κώδικα, σχετικών άλλων νόμων και εγκυκλίων.

Αφού λοιπόν διάβασα, όπως ξέρω ν’ αποκρυπτογραφώ νό-

μους και μελέτες και συμβάσεις μ’ έναν σωρό «μπλα – μπλα»

ελκυστικά, ζαλιστικά ή βαρετά επαναλαμβανόμενα, κάπου

ανακαλύπτεται εξ’ αποκαλύψεως και το σκοπούμενο.

Δεν θα σας ζαλίσω με τις σελίδες των σκοπών και των μεθό-

δων. Αφού σας δώσω μια γεύση της σάλτσας «περιβαλλοντι-

κό», «πολιτιστικό», «τεχνολογικό», «μορφωτικό», «ψυχαγω-

γικό», «αθλητικό», «κοινωνικό», «υλικοτεχνική υποδομή»,

«αναπτυξιακά προγράμματα», «τεχνικές» και «διοικητικές»

και «επιστημονικές» υποστηρίξεις κλπ. …καλλωπιστικά,

μπαίνουμε στα καρυκεύματα των σκοπών της ιδρύσεως, ήτοι:

βαρύγδουπα προγράμματα «έρευνας και τεχνολογίας», για

την προώθηση της επιχειρηματικής και οικονομικής και βε-

βαίως «βιώσιμης ανάπτυξης» σε μια περιοχή που δεν επιτρέ-

πονται οι επιχειρήσεις – εκτός από τα καφωδεία της παρα-

λίας – και που βεβαίως, εδώ και χρόνια δεν το είδαμε και δεν

το αισθανθήκαμε ως επιχείρηση.

Και συνεχίζει το …αλατοπίπερο κι ο μαϊντανός: «διενέρ-

γεια», «εκπόνηση», «κατάρτιση», «περιβαλλοντική», «οικο-

νομοτεχνικών μελετών» (κονσέρβα copy paste) και «κόντρα

μελέτες «ανθρώπινου δυναμικού», «υλικοτεχνικής υποδο-

μής», «μηχανικού εξοπλισμού», «τεχνογνωσίας» (know how)

κλπ. μπλα- μπλα, οπότε αφού διέλθουμε από το …ριζότο,

που το ιδιωτικοποιημένο δημόσιο υποκαθιστά και υποκλέπτει

δραστηριότητες του ιδιωτικού  επιχειρηματικού τομέα όπως:

λειτουργία σχολών πληροφορικής επ’ αμοιβή, Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών, Internet, μουσικής, φωτογραφίας, ζωγραφικής,

πάντα επ’ αμοιβή, ανταγωνιζόμενο τους μικρούς και μεσαί-

ους επιχειρηματίες του είδους, που τους αποστερεί την πε-

λατεία τους, χωρίς να προσφέρει κάτι καλύτερο και φθηνό-

τερο, φτάνουμε στο …ψητό! Και το «ψητό» είναι η χρηματο-

δότηση «προγραμμάτων» από την «Ευρωπαϊκή Ενωση και

το Ελληνικό Δημόσιο».

Ποιο είναι ο «ρουσφέτι»; Ποιοι θα «φάνε» δηλαδή το ψη-

τό; Μα οι Διευθυντές, οι Πρόεδροι, καμιά 50αριά υπάλλη-

λοι (σε κάθε μια επιχείρηση) και οι Σύμβουλοι, που «δύνα-

ται ν’ αμείβονται» και οι οποίοι (δι)ορίζονται από τον εκά-

στοτε Δήμαρχο κατ’ ουσίαν με ψήφο της διατεταγμένης

και διαπεπλεγμένης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβου-

λίου. Αυτοί οι (δι)ορισμένοι σύμβουλοι των Διοικητικών

Συμβουλίων, θ’ αποφασίζουν ό,τι τους λέει ο Δήμαρχος-

Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθυντής και επί τεσσάρων-πέ-

ντε «σπουδαίων θεμάτων» θα καλούνται εκείνοι που εσείς

επιλέξατε – οι δημοτικοί σύμβουλοι- «να εγκρίνουν». 

Και θα εγκρίνουν οι εκλεκτοί σας (οι περισσότεροι) ελα-

φρά τη καρδία, ό,τι αποφάσισαν οι εκλεκτοί του δημάρχου

και των διαπεπλεγμένων παραγόντων. Μήπως αυτό δεν

καταργεί στην ουσία, αυτήν την κολοβή δημοκρατία που

…απολαμβάνουμε;

* Τα ΣΔΙΤ μου θυμίζουν την παροιμία με το βάτραχο και το σκορ-

πιό. Ο σκορπιός θέλοντας να περάσει το ποτάμι ζήτησε από το

βάτραχο να τον πάρει στην πλάτη του.

Ο βάτραχος του απάντησε ότι δεν μπορεί να τον πάρει γιατί θα

τον τσιμπήσει.

Ο σκορπιός του αντέτεινε ότι αν σε τσιμπήσω θα πνιγώ, επομέ-

νως δεν με συμφέρει. Ετσι λοιπόν έπεισε τον βάτραχο, ο οποίος

τον πήρε στην πλάτη του και άρχισε να περνάει το ποτάμι, ως τη

στιγμή που ένιωσε το τσίμπημα του σκορπιού.

- Με τσίμπησες σκορπιέ,

- Μα είναι η φύση μου…

Το Δ.Σ του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αργιθέας διοργα-

νώνει την 1η Μαίου στις 13.30 το Μεσημέρι στο γήπεδο του Οικι-

σμού γιορτή για την Πρωτομαγιά.

Πλούσιο μενού, κρασί μπύρες αναψυκτικά ζωντανή μουσική πολλά

λουλούδια και πολύ κέφι θα κάνουν την ημέρα σας αξέχαστη....

Το χορευτικό του Συλλόγου της Αγ. Μαρίνας συμμετέχει με παρα-

δοσιακούς χορούς.

Τιμή εισόδου 15€ Συνδιοργανωτής είναι ο Δήμος Παιανίας

Για δική σας εξυπηρέτηση, τηλ. 6977 270719

Πρωτομαγιάτικο γλέντι



ΕΒΔΟΜΗ  25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Η συνδρομή σας στην
ΕΒΔΟΜΗ

βοηθάει στην ελευθερία
του Τύπου.

ΓΙΝΕ κι εσύ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΩΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
με ένα τηλεφώνημα στο 

210 6030.655, 210 8959.004 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ, 

ΠΑΙΑΝΙΑΣ,  ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που διοργανώ-

νουμε στις  28-04-2009  ημέρα  ΤΡΙΤΗ στην αίθου-

σα συνεδριάσεων  του Νομαρχιακού Συβουλίου της

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής

στη  ΠΑΛΛΗΝΗ  (17ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος )

από  ώρα  19:30΄ μέχρι 22:30΄.  

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1) ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,  - ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟ-

ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (Χ.Υ.Τ.Α.)

2) ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΩΝ ΟΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΓΕΡΑΚΑ,  ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

(ΠΟΑΠΔ -Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παρα-

γωγικών Δραστηριοτήτων - Κτήμα Καμπά, Στρατό-

πεδο Λάμπρου, Κτήμα  ΔΕΗ, Λόφος Λεβίδη, Λόφος

Φούρεσι, Λόφος Κεραίας).

3) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΥΛΩΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ

ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕ-

ΡΙΟΧΕΣ (Διερεύνηση πιθανών προβλημάτων στους Κατοί-

κους και στις Σχολικές Μονάδες)

4) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ομιλητές: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΙ ΝΑ ΠΑ-

ΡΕΜΒΟΥΝ :

- Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΤΗΣ Ν.Α.Α.Α.

- ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ.

- ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ο.Τ.Α.

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης  θα υπάρχει η δυ-

νατότητα να γίνουν ερωτήσεις  και στη συνέχεια να

δοθούν απαντήσεις.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: 19:15΄-19:30΄

ΕΝΑΡΞΗ: 19:30΄

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δελτίο τύπου λάβαμε από τις εθελοντικές Μη κυβερνητικές οργανώσεις του ΠΙΚΠΑ Βούλας, στο οποίο δια-

μαρτύρονται για δημοσίευμα που κυκλοφόρησε σε τοπική εφημερίδα της Γλυφάδας.

Δεν θα δημοσιεύσουμε όλο το κείμενο στο οποίο απαντά βήμα βήμα γιατί θα έπρεπε να βάλουμε δίπλα και

το δημοσίευμα της εφημερίδας. Όμως θα σταθούμε σε κάποια σημεία του δελτίου, τα οποία θεωρούμε ση-

μαντικά.

…«Κυρίες & Κύριοι, όποιοι και αν είστε όπου και αν ευρίσκεσθε, καταλάβετε επιτέλους ότι αυτόν πού, στο
δημοσίευμα,  αναφέρετε ψυχρά «χώρο» είναι το ΣΠΙΤΙ των παιδιών και το σπίτι τους δεν προσφέρεται για
παιχνίδια  μεγάλων ανδρών ή γυναικών, ο χώρος όπως εσείς τον αναφέρετε, αντίθετα αποτελεί βωμό θυ-
σίας προσωπικών διεκδικήσεων, αξιώσεων και φιλοδοξιών αλλά και βάθρο για  παιδιά - νικητές του αγώνα
για την κατάκτηση της  αξιοπρεπούς επιβίωσης και της ισότιμης  κοινωνικής  διαβίωσης και ένταξης στην
κοινότητα.  
Από τη σκοπιά μας, την πραγματική διάσταση των  χρόνιων αναγκών - προβλημάτων που καθορίζουν τη ζωή
των παιδιών που ζουν μέσα και έξω (σε Δομές) από το Ίδρυμα, την έχουμε διατυπώσει με Δ.Τ. από τις
16/02/2007, με επιστολή μας την 27/02/2007 στον Κο Διοικητή του ΚΑΑΠΒ και με προηγούμενη ημερομηνία
06/06/2005 στον Συνήγορο του Παιδιού.
Με βάση λοιπόν την πολυετή εμπειρία μας πλάϊ στα παιδιά, οι βασικές ανάγκες-προβλήματα των παιδιών
που το ΚΑΑΠΒ , οι εργαζόμενοι και το Δίκτυο των εθελοντικών ΜΚΟ γνωρίζουν και που οι συναρμόδιοι φο-
ρείς (περιλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) καλούνται να αντιμετωπίσουν και να λύσουν άμεσα με
πράξεις, είναι τα ουσιαστικά και καθοριστικά για την ζωή των παιδιών πραγματικά θέματα  και για αυτά όλοι
μας είμαστε έτοιμοι να τοποθετηθούμε ευθέως, τόσο για να επιβραβεύσουμε για όσα μέχρι τώρα καλά με
προσπάθειες της Διοίκησης και των εργαζομένων έχουν επιτευχθεί, όσο και για να συνεχίσουμε τον κοινό
αγώνα με όλους όσους πραγματικά ενδιαφέρονται, προκειμένου να πετύχουμε το όσο το δυνατό καλύτερο
αποτέλεσμα για τη  λειτουργία του Ιδρύματος, με μοναδικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παι-
διών και την ένταξή τους στην κοινωνία ως ισότιμα μέλη της».

Οι εθελοντές του ΠΙΚΠΑ

απαντούν σε δημοσίευμα

Το Δίκτυο ΜΚΟ:

• Σύλλογος Πρωτοβουλία των Παιδιών του ΠΙΚΠΑ

και Δομών Αυτόνομης Διαβίωσης

• Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας – Πεντέλης

• «Ομάδα Ελεύθερων Εθελοντών – Ναι Στην Προσπάθεια»

• Όμιλος Αθλητισμού, Ανθρωπισμού και Αλληλεγ-

γύης

• «Γέφυρες Φιλίας» – Ινστιτούτο Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης

• Κίνηση Εθελοντών «TANDEM”

Oι παραλίες στους ΟΤΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1
Το αντάλλαγμα είναι ποσοστό 20% επί των εσόδων που θα

πραγματοποιεί ο ΟΤΑ ή η επιχείρηση τόσο από τη δραστηριό-

τητα που θα ασκεί  όσο και από τα μισθώματα που θα εισπράτ-

τει.

Η απευθείας παραχώρηση γίνεται για την άσκηση δραστηριο-

τήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του

κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθι-

σμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχηλάτου αναψυκτηρίου κλπ)

και ισχύει μέχρι 31-12-2012.

Σύμφωνα με την απόφαση, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμ-

βαση αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία

των χώρων καθώς  και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους, όπως

η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή η τοποθέτηση κατασκευ-

ής που συνδέεται σταθερά με το έδαφος, καθώς και η τοποθέ-

τηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ. 

Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να μεριμνούν για τον καθημερινό κα-

θαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και για την εξασφάλιση της

καθαριότητας και της αισθητικής της ακτής και του περιβάλλο-

ντος χώρου, ενώ στις υποχρεώσεις τους εντάσσεται και η χρή-

ση υλικών εναρμονιζόμενων με το περιβάλλον, όπως ξύλο και

ύφασμα.

Οι Ο.Τ.Α. τέλος, μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους (δη-

μοτική αστυνομία, φύλακες, επιτηρητές, οδοκαθαριστές κλπ)

έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν κα-

ταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις, να ενημερώνουν άμεσα

τις κατά τόπου αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες, προκειμένου

αυτές να προβούν στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με

τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Το καινούριο  στην απόφαση αυτή είναι η εισπρακτική του 20%

που θα παίρνει το κράτος.. Και όπως λένε οι Δήμαρχοι, τα έσοδά

τους είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με το κόστος συντήρησης.

Πάντως είναι ευκαιρία για τους ΟΤΑ να αποδείξουν ότι ενδια-

φέρονται για τους Δημότες τους και ότι είναι ικανοί να τις δια-

χειριστούν ορθολογικά και κοινωφελώς ώστε να περιέλθουν

πλήρως στην Τ.Α. σε επόμενη φάση. Αξιοποίηση για αναψυχή

και άθληση και όχι να γεμίσουν την ακτή ξαπλώστρες…

Καινούριο όμως είναι και η ευθύνη της επιτήρησης από τους

ΟΤΑ σε κάθε αυθαιρεσία ή καταπάτηση.

Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, ότι υπεύθυνος

εφεξής για τις αυθαιρεσίες στις ακτές, που θα αξιοποιούν οι

Δήμοι, θα είναι οι ίδιοι.

Να μη μεταθέτουν ευθύνες…
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ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

Στα ΚΑΛΥΒΙΑ

Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο 

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλυβιων διοργανώ-

νει το Σάββατο 25 Απριλίου και ώρα 8 μ.μ. στο Αμφι-

θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου, εκδήλωση – αφιέ-

ρωμα στον ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσο. 

Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο ποιητής Δημήτρης

Καραμβάλης, την αφήγηση θα κάνει η  ηθοποιός Εύα

Κοταμανίδου, ενώ θα συμμετάσχουν η Γιούλη Τσίρου

και ο Θέμης Ροδαμίτης (τραγούδι), ο Δημήτρης Παπαγ-

γελίδης (κιθάρα) και ο Χρήστος Κωνσταντίνου (μπου-

ζούκι). Την επιμέλεια της εκδήλωσης έχει ο καλλιτε-

χνικός διευθυντής Θέμης Ροδαμίτης.

Λίγα λόγια για τον Γιάννη Ρίτσο

Τεράστιο σε ποσότητα και πολύ σημαντικό σε ποιότητα είναι το

έργο του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Θεωρείται ένας από

τους καλύτερους εκπροσώπους της νεότερης ελληνικής ποίησης.

Πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, εννέα πεζο-

γραφήματα, τέσσερα θεατρικά, όπως και μελέτες για ομοτέχνους

συγκροτούν το κύριο σώμα του έργου του. Πολυάριθμες μετα-

φράσεις, χρονογραφήματα και άλλα δημοσιεύματα συμπληρώ-

νουν την εικόνα του δημιουργού. Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε

στη Μονεμβασιά την 1η Μαΐου 1909 και πέθανε στην Αθήνα το

1990. Το 1934 εκδόθηκε η πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο

«Τρακτέρ», ενώ ξεκίνησε να δημοσιεύει στο «Ριζοσπάστη» τη

στήλη «Γράμματα για το Μέτωπο».  Έλαβε ενεργό μέρος στην

Εθνική Αντίσταση, ενώ κατά το χρονικό διάστημα 1948-1952 εξο-

ρίστηκε σε διάφορα νησιά. Το 1956 τιμήθηκε με το Α΄ Κρατικό

Βραβείο Ποίησης για τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος». Το 1968

προτάθηκε για το βραβείο Νομπέλ. Το 1975 αναγορεύτηκε επίτι-

μος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1977 τι-

μήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης του Λένιν.

Συναυλία «Τέσσερις εποχές

του VIVALDI»

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλυβίων διοργανώνει

την Κυριακή 26 Απριλίου και ώρα 8 μ.μ. στο Αμφιθέατρο

του Δημαρχιακού Μεγάρου, συναυλία «Τέσσερις Εποχές

του VIVALDI». Στην εκδήλωση συμμετέχουν ο Βασίλης

Ραψανιώτης (βιολί) και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου (πιάνο),

ενώ τα μουσικολογικά σχόλια θα κάνει ο συνθέτης – πα-

νεπιστημιακός Θωμάς Ραψανιώτης.

Οι Τέσσερις Εποχές θεωρούνται από τα αριστουργήματα

όχι μόνο του συνθετικού έργου του Vivaldi, αλλά και όλης

της μουσικής δημιουργίας της εποχής του μπαρόκ. Πρό-

κειται για τα τέσσερα πρώτα κοντσέρτα μιας σειράς δώδε-

κα κοντσέρτων για βιολί, ορχήστρα εγχόρδων και τσέμπα-

λο που έγραψε ο Vivaldi. Κάθε κοντσέρτο εκφράζει και μια

εποχή του χρόνου και συνοδεύεται από ένα ποιητικό κεί-

μενο (σονέτο), που ο συνθέτης χρησιμοποίησε ως πρότυ-

πο για την έμπνευση και τη διαμόρφωση της μουσικής.

«Μετά το μουντό χρώμα του χειμώνα, έρχεται η άνοιξη να
απλώσει τα χρώματα της στην φύση. Όλη η πλάση ξυπνά,
γεμίζει με αρώματα και ήχους. Ο ήλιος βγαίνει ξανά για να
χαρίσει την ζεστασιά του, τα βουνά πρασινίζουν και το χιόνι
τους δίνει ζωή σε ρυάκια, ποτάμια και πηγές. Από το χώμα
ξεπροβάλλουν λουλούδια που θα φιλοξενήσουν μέλισσες
προσφέροντας το νέκταρ τους, μοναδικό αντάλλαγμα να
πάνε την γύρη τους σε κάποιο άλλο λουλούδι. Ζώα ξυπνούν
από τη χειμερία νάρκη, αρχίζουν να επιστρέφουν τα πουλιά.
Μια γιορτή της φύσης. Μια αναγέννηση της φύσης».

Όλες αυτές τις εικόνες δεν θα μπορούσε κανείς να τις απο-

δώσει με ήχο καλύτερα από τον Βενετσιάνο Antonio Lucio

Vivaldi στις Τέσσερις Εποχές που αποτελούν ύμνο στη φύση. 

Θέατρο από τον 

Σύλλογο Γυναικών Σπάτων

Η Θεατρική Ομάδα «ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ» του Συλλόγου

Γυναικών Σπάτων προσκαλεί όλους στις 4 Μαϊου,

οπότε θα παρουσιάσει σε μια ακόμη παράσταση  τη

«Γέρμα», του Φεντερίκο  Γκαρθία Λόρκα, συμμετέ-

χοντας στο 5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑ-

ΤΩΝ, το οποίο θα γίνει στο Π. Κ. «Χρ. Μπέκας»

(έναρξη παράστασης: 20:30)

Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαρκοπούλου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ»

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαρκοπούλου διοργανώνει

παρουσίαση του βιβλίου της Πόλυς Χατζημανωλάκη

«Οι μέλισσες του Κάλβου τριγυρίζουν στα λιβάδια

του Λινκολνσάιρ» των εκδόσεων Ταξιδευτής, την

Κυριακή 26 Απριλίου στις 19.00, στο χώρο του Πολι-

τιστικού Κέντρου Μαρκοπούλου (οδός Παπαβασιλεί-

ου 34).

Ήταν ο Κάλβος μελισσοκόμος; Μπορούν να βρεθούν

τα ίχνη από το πέρασμά του στο Λινκολνσάιρ της

Αγγλίας; Στην ίδια περιοχή όπου επέλεξε να ζήσει

τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο ποιητής, θα φοι-

τήσει - χρόνια μετά - ο 17χρονος έφηβος από την

Ελλάδα, Πέτρος Ασλάνογλου, φιλοξενούμενος

ενός ιδιόρρυθμου καθηγητή Μαθηματικών.

Προσδοκίες που διαψεύδονται, ποδηλατικές εξορ-

μήσεις στη βρετανική εξοχή, χτυποκάρδια και αγω-

νίες στα θρανία ενός αγγλικού κολλεγίου, πρόβες

για θεατρικές παραστάσεις, μια λέσχη φυσιοδιφών

και αρχαιόφιλων, κλέφτες του μελιού, ο δαφνοστε-

φής ποιητής Τέννυσον, ο Σεφέρης. Μέσα από τους

ιριδισμούς προβάλλει η αλήθεια της παρουσίας του

Έλληνα ποιητή Ανδρέα Κάλβου, στην πόλη του Λιν-

κολνσάιρ.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει η συγγραφέας.

“Στο Μπαράκι του Βασίλη”
ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 26-4-2009

Οι DIMINUITA The swing trio

μαζί με τον Damian Dudu (βιολί)

Ευρωπαική τζαζ των δεκαετιών ΄30-΄40 με την προσέγγιση του

Django Reinhardt-S.Grappelli, την εποχή του Ηot Club de France.

Ορχηστρική, αυτοσχεδιαστική μουσική με έμφαση στο φυσικό

ήχο και στην αυτοσχεδιαστική ελευθερία των μουσικών. 

Παίζουν οι μουσικοί:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ: κιθάρα, DAMIAN DUDU: βιολί

ΕΦΗ ΣΑΡΑΝΤΗ: κιθάρα, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΟΣ: κοντραμπάσο

ΤΡΙΤΗ 28-4-2009

ALAN SANTIN

Ταξιδευτής στον ρυθμό και τον ήχο ο Alan Santin. ξεκινά την κα-

ριέρα του στο Παρίσι το 1976. Μετά από συνεργασία 7 χρόνων με

τους Gypsy Kings, έρχεται σήμερα με αυτήν την τόσο ιδιαίτερη

χροιά στην φωνή, να αποδώσει σημαντικά ονόματα στο latin,

όπως Paco de Lucia και άλλα μεγάλα ονόματα στο ισπανικό fla-

mengo και χορό.

Απολαύστε τον να τραγουδά φωνή και σώμα... όπως μονό αυτός

ξέρει... Συνοδός στον ήχο και στο τραγούδι η Νίκη Καραθάνου,

Με την εξίσου υπέροχη φωνή της, η Αμέρισσα Φτούλη πλαισιώνει

τον Alan με έντεχνο ελληνικό τραγούδι κι ακόμη παλιά λαϊκά και

αγαπημένα...! 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29-4-2009

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ

Από την Κρήτη ορμώμενος ο νέος τραγουδιστής Γιάννης Κασσω-

τάκης, συνεχίζει για τους λάτρεις της καλής μουσικής.

Πρόκειται για ένα τραγουδιστή με αισθαντική φωνή που κινείται

με ευκολία από τα επαναστατικά τραγούδια στα ερωτικά προσφέ-

ροντας στο κοινό έντονες συγκινησιακές στιγμές. Οι βραδιές ξε-

κινούν στις 22.00.

Σύλλογος “Φίλοι του

ΠΙΚΠΑ Βούλας - Πεντέλης
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου διοργανώνει τελε-

τή παράδοσης του κτιρίου Μπάκαλα 1, που θα πραγματο-

ποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 12π.μ. εντός του χώρου

του ΚΑΑΠ Βούλας.

Το εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο “Πανόραμα

Βούλας” διοργανώνει την καθιερωμένη γιορτή της Πρωτο-

μαγιάς που θα γίνει στην Πλατεία Άλσους Αγίου Νεκταρί-

ου στο Πανόραμα Βούλας.

Θα ξεκινήσει από το απόγευμα της παραμονής με πολύ κέ-

φι, τραγούδι και χορό. 

Πρωτομαγιά στο Πανόραμα Βούλας
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Δημοσιογραφία &

Διαδίκτυο
στο μικροσκόπιο του

Megaron Plus !

Μια δημόσια συζήτηση μεταξύ 
διευθυντών έγκριτων εφημερίδων.   

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της δημοσιο-

γραφίας και στο «πέρασμά» της στον κόσμο του δια-

δικτύου και της τεχνολογίας, το Megaron Plus διορ-

γανώνει συζήτηση με τον τίτλο «Η δημοσιογραφία
στην εποχή του διαδικτύου» μεταξύ ορισμένων από

τους σημαντικότερους εκπροσώπους των διεθνών

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6

Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα συντονί-

ζεται από τον Δημήτρη Ψυχογιό, καθηγητή στο τμή-

μα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντεί-

ου Πανεπιστήμιου. 

Οι ομιλητές που θα συμμετέχουν είναι ο Eric

Fottorino, διευθυντής της εφημερίδας Le Monde, ο

Javier Moreno, διευθυντής της εφημερίδας El Pais,

ο Jim Roberts, διευθυντής της διαδικτυακής έκδο-

σης των New York Times  και η Georgina Henry, δι-

ευθύντρια του διαδικτυακού Comment is Free της

Guardian. 

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού του Πα-

ντείου Πανεπιστημίου. 

Σήμερα, είναι σαφές ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα

νέο Μέσο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με απί-

στευτα πλεονεκτήματα. Καθώς το ενδιαφέρον του

κοινού για αυτό αυξάνεται, όλο και περισσότεροι δη-

μοσιογράφοι στρέφονται στο Ίντερνετ, είτε για να

αντιμετωπίσουν την κρίση στον Τύπο είτε για να

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αυτού του νέου Μέ-

σου. Δημοσιογράφοι μεγάλων ευρωπαϊκών και αμε-

ρικανικών εφημερίδων δημιουργούν αξιόπιστες ει-

δησεογραφικές ιστοσελίδες. 

Απαντώντας στην ερώτηση ενός αναγνώστη των

New York Times για το αν οι εφημερίδες θα παρακ-

μάσουν σε λίγα χρόνια, ο Τζιμ Ρόμπερτς απάντησε:

«Σήμερα, οι εφημερίδες αντιμετωπίζουν περισσότε-
ρο οικονομικό στρες από ποτέ, καθώς οι αναγνώ-
στες και οι διαφημιστές στρέφονται στο διαδίκτυο.
Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο δυσοίωνα όσο
φαίνονται. Οι New York Times έχουν σήμερα περισ-
σότερους αναγνώστες χάρη στο nytimes.com, και εί-
μαι σίγουρος ότι το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει και σε
άλλες εκδόσεις. Εξαιτίας της τεράστιας ποσότητας
πληροφορίας που είναι διαθέσιμη στο κοινό, στο
Ίντερνετ και αλλού, πιστεύω ότι υπάρχει μια ακόμη
μεγαλύτερη ανάγκη για καλούς δημοσιογράφους».   

Το Art gallery cafe μπαίνει δυναμικά τον Μάιο στα

πολιτιστικά δρώμενα με δύο σπουδαίες προσωπικό-

τητες που υπόσχονται όμορφες βραδιές. 

Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10μ.μ. ο ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

θα μας χαρίσει μια μαγική μουσική βραδιά, παίζο-

ντας πιάνο  με το 3 Generations Jazz Trio. 

Ενώ το Σάββατο 16 – 23 –30 Μαΐου 09  ο γνωστός

από τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές του εκπομπές

στην ΕΡΤ και τις συναυλίες του  με τον Γιώργο Πα-

παστεφάνου διακεκριμένος ερμηνευτής Τάκης Κων-

σταντακόπουλος θα εμφανιστεί στην art gallery café

με τους Ασμάτων Εραστές,

(Μ. ΣΚΑΡΗ τραγούδι, Π. ΛΕΓΑΚΗΣ πιάνο, Ν. ΡΟ-

ΓΚΑΚΟΣ κιθάρα, μαντολίνο, Α. ΣΙΓΑΛΑΣ μπουζούκι) 

με ερωτικά τραγούδια της άνοιξης.

art gallery café  (Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα 

210-8958866 - www.artgallerycafe.gr )

Αrt gallery café 

Ο Δήμος Βάρης και ο Σύλλογος Φυτωριούχων

Αττικής διοργανώνουν για 23η συνεχή χρονιά

γιορτή λουλουδιών στην παραλία της Βάρκι-

ζας από 30 Απριλίου έως 17 Μαΐου 2009. 

Η φετινή γιορτή είναι αφιερωμένη στο «Παιδί

και Περιβάλλον» και το Πνευματικό Κέντρο

του Δήμου έχει οργανώσει αντίστοιχες εκδη-

λώσεις σε όλη την διάρκεια της έκθεσης. 

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δια-

λέξουν ανάμεσα σε 2000 είδη ελληνικών φυ-

τών και να τα αγοράσουν σε προσιτές τιμές. 

Η καινοτομία της φετινής γιορτής η οποία θα

είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 11:00 π.μ.

έως τις 10:00 μ.μ.  είναι ότι η είσοδος θα είναι

ΔΩΡΕΑΝ. 

23η  Έκθεση Λουλουδιών στην Ακτή Βάρκιζας

Locksmith



6 ΣΕΛΙΔΑ - 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Autonomia EXPO
15, 16 και 17 Μαΐου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Για τρίτη χρονιά οργανώνεται η  Autonomia EXPO, 15, 16 και

17 Μαΐου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από τις 10 πμ έως

τις 9 μμ.

Xιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στους

ανθρώπους με αναπηρίες και με ειδικές καταναλωτικές ανά-

γκες από όλες τις εταιρείες που εμπορεύονται προϊόντα και

υπηρεσίες για την αποκατάσταση, για την ειδική αγωγή, την

ανεξάρτητη διαβίωση και τους προσπελάσιμους τρόπους

ζωής.

Πληροφορίες για την πρόσβαση στο μεγαλύτερο γεγονός

που γίνεται στην Ελλάδα, για την αναπηρία, την αποκατά-

σταση και την ανεξάρτητη διαβίωση μπορείτε να βρείτε στο

http://www.autonomiaexpo.org/ αφού πριν σας πούμε πως η

Autonomia EXPO είναι απολύτως προσπελάσιμη σε όλες τις

γνωστές αναπηρίες και πως εξυπηρετείται από προσπελάσι-

μα μέσα μαζικών μεταφορών (ΗΣΑΠ και τραμ).

Τι θα δείτε στην Autonomia EXPO; Τα πάντα επί πάσης αναπη-

ρίας, σε ένα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας γεμάτο από προσπελά-

σιμες και προσαρμοσμένες τεχνολογίες για κάθε αναπηρία. Θα

βρείτε όλες τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα και

υπηρεσίες για την αποκατάσταση και βρίσκονται στην

Autonomia EXPO καθώς επίσης και όλα τα κέντρα που παρέ-

χουν υπηρεσίες αποκατάστασης, ειδικής εκπαίδευσης, υγείας,

κοινωνικής πρόνοιας, αναψυχής και βέβαια life style.

Περισσότερες από 80 επιχειρήσεις και χιλιάδες βοηθήματα

για την αναπηρία, την αποκατάσταση και την ανεξάρτητη δια-

βίωση θα γεμίσουν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα βρείτε

τα πάντα από αναπηρικά καθίσματα χειροκίνητα και ηλεκτρο-

κίνητα, αυτοκίνητα και προσαρμογές αυτοκινήτων, προσπε-

λάσιμα σκάφη αναψυχής και αγωνιστικά, προσπελάσιμα ξε-

νοδοχεία, προσαρμοσμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

εξειδικευμένο λογισμικό, βοηθήματα και υπηρεσίες για προ-

σωπική φροντίδα και υγιεινή, εναλλακτικά συστήματα επικοι-

νωνίας, εξειδικευμένα συστήματα ασφαλείας και και...

Στην Autonomia EXPO θα έχετε τη δυνατότητα να συναντή-

σετε τους κορυφαίους της κοινότητας των ανθρώπων με

αναπηρίες και να ενημερωθείτε για όλα αυτά που σας αφο-

ρούν για να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής σας. Περισ-

σότερες πληροφορίες στο http://www.autonomiaexpo.org/ ή

το http://www.disabled.gr/ ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 210-

8660556, 210-6913301 και 2310-211915.

Το 3ο Πανόραμα Σύγχρονου Ελληνικού

Χορού και ο Εορτασμός της Παγκόσμιας

Ημέρας Χορού, κάτω από τον γενικό

τίτλο ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 2009,  παίρνουν

νέα μορφή και φέτος θα πραγματοποι-

ηθούν στις 25 και 26 Απριλίου, στο

Μουσείο Μπενάκη, υπό την Αιγίδα

του Υπουργείου Πολιτισμού και τη

στήριξη του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. και του

Ελληνικού τμήματος του Διεθνούς

Συμβουλίου Χορού της

UNESCO.

Στο Πανόραμα θα λάβουν

μέρος 17 χορογράφοι, θα

παρουσιάσουν δείγμα δουλειάς τους, ένα

working progress, και θα συζητήσουν με

το κοινό, για την τέχνη του χο-

ρού και τα έργα τους.

Μουσείο Μπενάκη 25 και 26

Απριλίου 

Ώρες: 18:00 και 20:30

είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες:  Πέτρος Γάλλιας

6937-636939

3ο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΧΟΡΟΥ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ

& 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΧΟΡΟΥ 

Η Θύρα Τέχνης διοργανώ-

νει με ερευνητική ευθύνη

του Κέντρου Κλασικού

Δράματος και Θεάματος

του Παντείου Πανεπιστημί-

ου ένα Διεθνές Θεατρικό

Εργαστήριο για το σατυρι-

κό δράμα «Ιχνευτές» του

Σοφοκλή, έργο που δεν

έχει ανέβει μέχρι σήμερα

στα ελληνικά, από τις 24

Απριλίου μέχρι και τις 11

Μαΐου 2009. Θα διδάξουν

οι: Γιάγκος Ανδρεάδης, Κά-

τια Γέρου, Φάνης Καφού-

σιας, Γιώργος Παπαδάκης,

Darren Royston, χορογρά-

φος της R.A.D.A. του Λον-

δίνου και Franco Ungaro δι-

ευθυντής του κατωιταλικού

θιάσου Koreja. Η πρακτική

διαδικασία του εργαστηρί-

ου ξεκινά την Τρίτη 5 Μαΐου

και διαρκεί μέχρι το Σάββα-

το 16 Μαΐου.  Για πληροφο-

ρίες 210 3314422, 694

7419818, 6988018070. Πα-

ράλληλα με το Εργαστήριο

θα πραγματοποιηθεί στο

Πάντειο  Πανεπιστήμιο το

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Πολιτιστικής Διαχείρισης,

Διεθνής Ημερίδα για το σα-

τυρικό δράμα και τις σύγ-

χρονες και αρχαίες τελε-

τουργίες την Παρασκευή 8

Μαΐου.

Πρόγραμμα

Τρίτη 5 Μαΐου έως Σάββατο

16 Μαΐου: Πρακτική διαδι-

κασία 

Κυριακή 17 Μαΐου: Ανοιχτή

πρόβα για χορηγούς, ώρα

9.00 μ.μ.

Δευτέρα 18 Μαΐου: Ανοι-

χτή πρόβα για συναδέλ-

φους, ώρα 9.00 μ.μ.

Πολιτιστικές  

Περιηγήσεις στο Λαύριο
Το «Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού» και  η «Αττική Δράση» με διευθύ-

ντριες την Βάσω Κιούση και την Βάλια Μιχαήλ, αντίστοιχα, διοργανώνουν  κάθε μή-

να  «Πολιτιστικές  Περιηγήσεις»

Πρώτη πολιτιστική διαδρομή η γνωριμία με το Λαύριο. Μια πόλη γεμάτη ιστορία, φύ-

ση και θάλασσα.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

➢ 9.30 Αναχώρηση από το Δημαρχείο Κορωπίου (9.40 από το Δημαρχείο Καλυβίων

, 9.50 από Δημαρχείο Κουβαρά ,10.00 από Δημαρχείο Κερατέας.)

➢ 10.30 Άφιξη  στο Λαύριο,περιήγηση στα ιστορικά μνημεία της πόλης και στα μου-

σεία(Αρχαιολογικό-Ορυκτολογικό).

➢ 12.00 καφές-ελεύθερη ώρα

➢ 12.30 Περίπατος στην φύση

➢ 13.30  Προσκύνημα στον Αγ.Νεκτάριο   στην Καμάριζα

➢ 14.30 Φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα «Τα βαρέλια» με ζωντανή μουσική

➢ 16.00 Καφές (προαιρετικά) σε καφέ με θέα το Λιμάνι του Λαυρίου

➢ 17.00 Επιστροφή –Άφιξη στα σημεία αναχώρησης.

Ημερομηνία περιήγησης  Κυριακή 10 Μαϊου  2009

Κόστος  συμμετοχής 25 Ε    

(Δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στα μουσεία και ο καφές)

Για συμμετοχή στα τηλ.  6973751821 και 6974380541

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΧΝΕΥΤΕΣ 

ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ

Τα τραγούδια τους, όπως  I’m Going Home

(Woodstock 69) Love Like a Man  και  I’d Love to

Change the World, μπήκαν στην ιστορία της ροκ

μουσικής...

Οι Ten Years After σχηματίστηκαν το 1961 στο Νό-

τιγχαμ, αρχικά ως Jaybirds. Αφιερωμένοι στο

rhythm & blues ήχο και με μάνατζερ τον Chris

Wright, άλλαξαν το όνομά τους σε Ten Years After.

O Chick Churchill προστέθηκε στο γκρουπ μετά την

κυκλοφορία του ομότιτλου άλμπουμ για την Deram

το 1967. Οι έντονες blues επιρροές του συνέπε-

σαν με τη δεύτερη "έκρηξη" του blues ήχου στη

Βρετανία, ενώ προανήγγειλαν το ντεμπούτο των

Led Zeppelin. To δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο

"Unlead" μπήκε στο Top 30 της Βρετανίας. 

Τα μοναδικά τους hit-σινγκλ ήταν τα "Love Like A

Man" και "I'd Love To Change The World". 

Η δεκάλεπτη εκρηκτική ερμηνεία του "I'm Going

Home" στο Woodstock τους έκανε ένα από τα αγα-

πημένα γκρουπ στην Αμερική, αλλά το 1974 οι εξα-

ντλητικές περιοδείες οδήγησαν στη διάλυση του

γκρουπ. 

Οι Ten Years After τραγουδούν στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο Ελληνικός Κόσμος (Πειραιώς 254), το Σάββα-

το 9 Μαϊου στις 21.30 με χορηγό την COSMOTE.
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 35 €

ΠΡΟΠ.ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: PUBLIC (πλατεία Συντάγματος),

FNAC, www.i-ticket.gr  και τηλεφωνικά στο 801-11-60000.

TEN YEARS AFTER
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ

I’D LOVE TO CHANGE THE WORLD 

Η Θρυλική ροκ μπάντα των  δεκαετιών 60 και 70
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Ξεχωριστή θέση στο 3ο φεστιβάλ ελιάς και των προϊόντων της είχε η

Μεσσηνία. Το περίπτερο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με ιδιαίτερη

φροντίδα έκλεψε κυριολεκτικά την παράσταση. Το φεστιβάλ έγινε στο

χώρο του ΣΕΦ στο Φάληρο απο 10-12 Απριλίου. Ενας ύμνος στη Μεσση-

νιακή γη, που συμπληρώθηκε απο τη παρουσία των προϊόντων της ελιάς

και των εκπροσώπων της, αλλα και τις μοναδικές φωτογραφίες του τοπί-

ου της. Μπορεί να εφτασε η ώρα να πάρει τη θέση που της αξίζει στο ελ-

ληνικό σκηνικό. Χρόνια τώρα βρίσκεται στη δική της απομόνωση. Καιρός

να πάρει τη θέση που της αξίζει. Ενας ευλογημένος τόπος, με ιστορία, εύ-

φορη γη, βουνό και θάλασσα. Της λείπει μόνο η διαφήμιση. Η σημερινή

τοπική αυτοδιοίκηση φαίνεται ότι πήρε το μήνυμα έγκαιρα. 

Βάσω Αλεξανδροπούλου-Καράγιωργα 

Τιμώμενος νομός η Μεσσηνία!
Ι
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Η Ιδιωτικοποίηση 
Οπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο, ιδρύθηκε Ανώνυμη Αναπτυξια-

κή Διαδημοτική Εταιρία (ΔΕΑΒΚ Α.Ε.),  μεταξύ των Δήμων Βούλας, Κε-

ρατέας και Ασκληπιείου (Ληγουριό) Επιδαύρου, η οποία ψηφίστηκε ομό-

φωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κερατέας (11/4). Την εισήγηση της

οικονομοτεχνικής μελέτης στο Δημοτικό συμβούλιο Κερατέας έκανε ο

διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης  Βούλας Μ. Καβράκος, ο οποίος

συνοδευόταν και από το Δήμαρχο Βούλας. Παρευρίσκετο δε και η Αντι-

πρόεδρος του Δ.Σ. Ηλέκτρα Τσριγώτη.

Τη δυνατότητα δημιουργίας ανώνυμων διαδημοτικών επιχειρήσεων  δίνει

ο νέος Κώδικας περί Δήμων και Κοινοτήτων και  ο Ν. 3463/2006.

Όπως γνωρίζουμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας δεν έχει έρθει ακό-

μη αντίστοιχο θέμα!

Ο Μ. Καβράκος όπως γράφουμε παραπάνω είναι ο διευθυντής της Δημο-

τικής Επιχείρησης Βούλας (ΔΕΑΒ), η οποία όμως κλείνει τυπικά, αφού με

το νέο νόμο οι δημοτικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν μόνο κοινωφελή

χαρακτήρα και ανοίγει συγχρόνως η νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί-

ρηση Βούλας (ΔΗΚΕΒ).

Η ΔΕΑΒ, λοιπόν είχε καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2008

προκειμένου να κλείσει και να προσαρμοστεί στο νέο Κώδικα με άλλο

χαρακτήρα, αλλά παρατάθηκε μέχρι τέλος του 2009. Ετσι «τρέχουν» πα-

ράλληλα και οι δύο επιχειρήσεις για το 2009. 

Η δημιουργία της διαδημοτικής ανώνυμης εταιρίας (ΔΕΑΒΚ Α.Ε.), πάει

να καλύψει με διεύρυνση, το κενό που αφήνει η ΔΕΑΒ, όσον αφορά αρ-

μοδιότητες που είχε, και δεν δικαιούται η νέα μορφή της να έχει.

Διαβάζοντας τους σκοπούς της ΔΕΑΒ και τους σκοπούς της ΔΕΑΒΚ, που παρου-

σιάζουμε  καθώς και στοιχεία από την εισήγηση για την έγκριση της οικονομοτε-

χνικής μελέτης και του καταστατικού της (ΔΕΑΒΚ Α.Ε.), θα  διαπιστώσει ο ανα-

γνώστης, ότι είναι το ίδιο πράγμα,. όσον αφορά τουλάχιστον τους σκοπούς.

Ποια είναι όμως η

ΔΕΑΒ;

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας (ΔΕ-

ΑΒ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που

ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2000 και διοικείται

από 7μελές Δ.Σ. με πρόεδρο τον εκάστοτε Δήμαρ-

χο. 

Η ΔΕΑΒ έχει ως σκοπούς την παροχή υπηρεσιών,

που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων

και στην ανάπτυξη της περιοχής στον πολιτιστικό,

ψυχαγωγικό, αθλητικό, μορφωτικό, περιβαλλοντι-

κό και κοινωνικό τομέα. Υλικοτεχνική υποδομή, δι-

οικητική και τεχνική υποστήριξη των φορέων.

Η ΔΕΑΒ απασχολεί 47 εργαζόμενους (μόνιμους,

αορίστου, ορισμένου χρόνου και σύμβασης έρ-

γου).

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της το 2007 – όπως

γράφει στην εισήγηση – αποδεικνύεται η κερδο-

φόρος πορεία της ΔΕΑΒ από την ίδρυσή της μέχρι

σήμερα, με αποκορύφωμα το υπόλοιπο κερδών

χρήσεως το οποίο ανέρχεται σε 224.533,07 ευρώ.

Ετσι η ΔΕΑΒ μπορεί να χρηματοδοτήσει από ίδι-

ους πόρους τη μετατροπή της σε Α.Ε.

Το κεφάλαιο της ΔΕΑΒ σήμερα είναι 277.000,00

ευρώ.

Σ.Σ. Να υπομνήσουμε εδώ ότι η ΔΕΑΒ χρηματοδο-

τείται από το Δήμο και όπως γράφουμε παραπάνω

μετατρέπεται σε ΔΗΚΕΒ. Μας μένει ένα ερωτημα-

τικό, πώς γίνεται τα κεφάλαια της ΔΕΑΒ να πηγαί-

νουν στην ανώνυμη ΔΕΑΒΚ Α.Ε και όχι στην κοι-

νωφελή ΔΗΚΕΒ.

Πριν αναφερθούμε πιο εκτενώς στη ΔΕΑΒΚ Α.Ε., θα

πρέπει να επισημάνουμε ότι η επιχείρηση αυτή έχει

ιδρυθεί με το μεγαλύτερο μετοχικό κεφάλαιο από τη

Βούλα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα το Δημοτικό Συμβού-

λιο Βούλας! 

Προ πολλών μηνών είχε έρθει προς συζήτηση η σύστα-

ση της ανώνυμης δημοτικής επιχείρησης στο Συμβού-

λιο και υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Έτσι το απέσυραν

τότε το θέμα με την προοπτική να το ξαναφέρουν, αλ-

λά δεν ξανάρθε ποτέ. Αντίθετα είδαμε να ψηφίζεται

στην Κερατέα. 

Σκοποί της ΔΕΑΒΚ Α.Ε.

Σκοποί της επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών που

στοχεύουν στην εξυπηρέτηση  των κατοίκων και την ανά-

πτυξη της περιοχής των Δήμων Βούλας – Κερατέας  -

Ασκληπιείου στον τεχνολογικό, μορφωτικό, περιβαλλοντι-

κό, πολιτιστικό, ψυχαγωγικό, αθλητικό και κοινωνικό το-

μέα, καθώς και η εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνι-

κής υποδομής για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη

των φορέων που αναπτύσσουν παράλληλες αναπτυξιακές

πρωτοβουλίες. 

Πιο αναλυτικά:

- Αναπτυξιακός τομέας – επιστημονική και τεχνική υπο-

στήριξη των Δήμων Βούλας, Κερατέας, Ασκληπιείου και

των Νομικών Προσώπων.

- Τεχνολογικός και Μορφωτικός τομέας.

- Συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις των Δήμων Βούλας,

Κερατέας, Ασκληπιείου, των Νομικών τους προσώπων και

φορέων ΟΤΑ της ευρύτερης περιοχής στον πολιτιστικό και

ψυχαγωγικό τομέα. Περιλαμβάνεται:

α. ο συντονισμός, η οργάνωση και η διεξαγωγή κάθε εί-

δους εκδήλωσης για λογαριασμό των παραπάνω Δήμων

που θα προωθήσει την οικονομική βιωσιμότητα στο πολιτι-

στικό – ψυχαγωγικό τομέα και γενικότερα τη βιώσιμη ανά-

πτυξη του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.

β. συμμετοχή και εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων κα-

τάρτισης (Η/Υ, χορός, φωτογραφία κλπ) για την υποβοή-

θηση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

- Κοινωνικός τομέας. Αφορά στη στήριξη των δραστηριο-

τήτων των παραπάνω Δήμων, των Νομικών Προσώπων και

φορέων, που σχετίζονται με την κοινωνική πρόνοια και την

προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής.

Συμβολή στην τοπική 

ανάπτυξη της ΔΕΑΒΚ Α.Ε.

Η ΔΕΑΒΚ Α.Ε. αποτελεί την εφαρμογή στην πράξη μιας ευ-

ρείας διαδημοτικής συνεργασίας η οποία αποτελεί σημαντι-

κότατο μοχλό για την εκτέλεση δράσεων με χαρακτήρα στη-

ριζόμενο στη γεωγραφική ομοιομορφία(!), στην ανάδειξη της

πολιτιστικής κληρονομιάς, στην τουριστική ανάπτυξη, στην

εφαρμογή προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, στη

στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, στην

προστασία του φυσικού πλούτου, στην εκτέλεση συγχρημα-

τοδοτούμενων έργων στον τομέα μεταφορών, έργων υποδο-

μής, έργων κοινής ωφέλειας, θέματα ανακύκλωσης, βιολογι-

κής αξιοποίησης απορριμμάτων.

Το προσωπικό της ΔΕΑΒΚ θα είναι για τα δύο πρώτα χρό-

νια 34 άτομα.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας επιχείρησης ΔΕ-

ΑΒΚ Α.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 450.000,00 ευρώ.

Η αύξηση θα καταβληθεί από τη συμμετοχή των Δήμων

Κερατέας και Ασκληπιού.

Το μετοχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε 4.500 ονομαστικές

μετοχές αξίας 100 ευρώ εκάστη.

70% ανήκουν στο Δήμο Βούλας, 277.000, 3150 ονομαστι-

κές μετοχές 22% στο Δήμο Κερατέας 99.000, 990 ονομα-

στικές μετοχές και 8% στο Δήμο Ασκληπιείου 36.000, 360

ονομαστικές μετοχές.

Δημοτική Επιχείρηση 

Ανάπτυξης Βούλας-

Κερατέας-Ασκληπιείου

(ΔΕΑΒΚ) Α.Ε.



ΕΒΔΟΜΗ  25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

των Δήμων (Ο.Τ.Α.)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΥΛΑΣ (ΔΗΚΕΒ)

Όπως γράφουμε και παραπάνω ο Δήμος

Βούλας σύστησε τη Δημοτική Κοινωφε-

λή Επιχείρηση με απόφαση του Δ.Σ.

155/08 σε αντικατάσταση της ΔΕΑΒ.

Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν

να χρηματοδοτείται από τον οικείο ΟΤΑ

για τις δραστηριότητές και τις παρεχό-

μενες από αυτήν υπηρεσίες, όπως γρά-

φει στο διετές πρόγραμμά της.

Εφόσον η δραστηριότητα της επιχεί-

ρησης συνδέεται με την παροχή υπη-

ρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση ου

Διοικητικού Συμβουλίου της, η είσπρα-

ξη εύλογης αποζημίωσης από τους

αποδέκτες της για κάλυψη μέρους του

κόστους των υπηρεσιών αυτών.

Ο οικείος ΟΤΑ με απόφαση του Δ.Σ. εί-

ναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς

αντάλλαγμα προς την επιχείρηση, τη

χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμών

και άλλων μέσων.

Θα απασχολήσει 32 άτομα προσωπικό

(μόνιμο  και αορίστου χρόνου)

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα

115.235,00 ευρώ εκ των οποίων το με-

γαλύτερο ποσό προέρχεται από τις

επιχορηγήσεις.

Η ΔΗΚΕΒ ως έχουσα εκ της φύσεώς της

(ΝΠΙΔ) μεγαλύτερη ευελιξία, μπορεί να

συμβάλλει στην ουσιαστικότερη και πιο

ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη

του Δήμου Βούλας. Θα αναπτύξει συ-

νεργασία με τους αρμόδιους φορείς και

τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και θα

παράσχει βοήθεια και τεχνική υποστήρι-

ξη, με στόχο την ενίσχυση της ερασιτε-

χνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του

πεδίου των πρωτοβουλιών και των πα-

ρεμβάσεών τους.

Θα παίξει δηλαδή συμπληρωματικό ρό-

λο στην Πνευματική Εστία του Δήμου,

στο ΚΑΠΗ, στον Κρατικό Παιδικό

Σταθμό, στον Δημοτικό Αθλητικό Ορ-

γανισμό (ΔΑΟΒ) και θα διατηρήσει τα

προγράμματα: Βοήθεια στο Σπίτι, Κέ-

ντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-

διών (ΚΔΑΠ), Κέντρο Πληροφόρησης

Νέων, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας

Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Τελικά ο Δήμος τι είναι; Με τι ασχολεί-

ται, αφού με όλα ασχολείται η Δημοτική

Επιχείρηση Ιδιωτικού Δικαίου; 

Μήπως είναι ο έμμεσος τρόπος ιδιωτι-

κοποίησης των ΟΤΑ, που θα τον χρη-

ματοδοτούμε κιόλας;

Και οι Αντιδήμαρχοι Αθλητισμού και

Πολιτισμού με τι ασχολούνται, ει-

σπράττοντας μάλιστα και μια παχυλή

αποζημίωση για τα καθήκοντά τους,

αφού αυτά τα καθήκοντα τα αναλαμ-

βάνει η Ανώνυμη Δημοτική Επιχείρηση

με δεκάδες προσωπικό, που κι αυτό το

πληρώνουμε εμείς;

Άννα Μπουζιάνη

Με την ευκαιρία, μιας και μιλάμε για

«επιχείρηση» και για «κέρδη», και με

τα προϋπολογιστικά στοιχεία αξίζει να

κάνουμε μια επισήμανση και να θέσου-

με ένα εύλογο ερώτημα.

Τα έσοδα «κέρδη» για την Διαδημοτι-

κή Ανώνυμη Εταιρία (ΔΕΑΒΚ Α.Ε.) για

την 4ετία 2009-2012 προβλέπονται

στα 2.833.605 ευρώ, προερχόμενα:

α) κατά 64% (1.805.288 ευρώ) από επι-

χορηγήσεις (ευρωπαϊκά προγράμμα-

τα) «και διάφορα έσοδα πωλήσεων».

β) έσοδα από αναθέσεις τεχνικής υπο-

στήριξης (μελέτες κλπ.) των Δήμων-

μετόχων (Σ.Σ. σπουδαίος “φούρνος”,

μα την αλήθεια να έχει μοναδικούς πε-

λάτες τους φουρνάρηδες-ιδιοκτήτες)

κατά 16,5% (468.000ευρώ). Συνολικά,

δηλαδή 80,5% από άμεσες και έμμε-

σες επιχορηγήσεις.

Τα υπόλοιπα 6% περίπου (16.785 ευ-

ρώ) προέρχονται από μαθήματα χο-

ρού, κιθάρας, Η/Υ κλπ ενώ θα έπρεπε

να παρέχονται δωρεάν, όπως κάνουν

άλλοι Δήμοι μέσω προγραμμάτων ΝΕ-

ΛΕ, τα οποία η Βούλα περιφρονεί.

Βέβαια υπάρχει κι ένα ακαθόριστο

«από παροχή υπηρεσιών» 13,5%.

Πού ξοδεύονται όμως όλα αυτά τα λεφτά;

2.551.023 ευρώ, δηλαδή το 90% σε

αμοιβές προσωπικού, ενώ 380.000 δη-

λαδή το 13,4% είναι το μερικό κόστος

έργων χρηματοδοτούμενων από την

Ε.Ε. Αθροισμα 103,4%! Δηλαδή φάγα-

με και από το κεφάλαιο! 

Ερωτώνται αλήθεια οι κύριοι κύριοι Δή-

μαρχοι και σύμβουλοι. Θα άνοιγαν μια

επιχείρηση τόσο μεγάλης “εντάσεως ερ-

γασίας”, ώστε να πλήρωναν μόνο σε

αμοιβές προσωπικού το 90%(!) των εσό-

δων; Και στο τέλος, αφού πουλάγανε

στον…εαυτόν τους, και «τρώγανε» κι

απ’ το κεφάλαιο, θα την άνοιγαν;

Το κάνουν για να εισπράξουν τις επι-

δοτήσεις της Ε.Ε. προφανώς, για να

διορίσουν τους «δικούς τους» και να

επωφεληθούν κάποιοι κρατικοδίαιτοι

μελετητές-τρωκτικά!

Και η απορία

Τι σχέση άραγε υπάρχει μεταξύ Βού-

λας – Κερατέας και Δήμου Ασκληπιεί-

ου (Λυγουριό) Αργολίδας; Μήπως το

Ασκληπιείο Νοσοκομείο; Ξέρετε, το
απλό είναι τίμιο, το περίπλοκο ύποπτο.

…Αρχισαν τα όργανα στο Blue water

Συζητήθηκε μέσα στη Δημαρχιακή Επιτροπή της Βούλας (23/4) η άδεια μουσικών οργά-

νων στο Blue water που βρίσκεται μέσα στην Α’ πλαζ της Βούλας.

Το Blue water δραστηριοποιείται σε δεξιώσεις γάμων κλπ δημιουργώντας τεράστια ηχο-

ρύπανση στην περιοχή, αφού αυτές γίνονται πάνω στην άμμο, στον ανοιχτό χώρο. Μυ-

στήριο παραμένει βέβαια, πώς πήρε άδεια τον προηγούμενο χρόνο, αφού οι άδειες δί-

δονται μόνο για κλειστούς χώρους!!

Ετσι η Νανά Καραγιάν ζήτησε, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, να έρθει προς συ-

ζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η παροχή άδειας στο Blue water, με το αιτιολογικό ότι:

- Ηχορυπαίνει στην περιοχή και ιδιαίτερα στο ΠΙΚΠΑ

- Βρίσκεται μέσα στην Α’ πλαζ και

- Οι δεξιώσεις του γίνονται σε ανοιχτό χώρο.

Την πρόταση της Ν. Καραγιάν αποδέχθηκε ο Δήμαρχος, που παραδέχτηκε τις αιτιάσεις

της δημοτικής συμβούλου και πρότεινε να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα.

Επομένως αναμένεται – ίσως και στην πρώτη συνεδρίαση – να έρθει προς συζήτηση και

λήψη απόφασης για μουσικά όργανα στο Blue water.

Ολη η περιοχή της Ευρυάλης (Κάτω Βούλας) στενάζει τους καλοκαιρινούς μήνες από

αυτού του είδους τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις παραλίες. 

Αδεια για 16 καρέκλες!

Θα πρέπει να προσέξουν οι σύμβουλοι, γιατί δεν νοείται να δίδονται άδειες μουσικής, σε

καταστήματα που δουλεύουν αποκλειστικά υπαίθρια.

Οσο για τον κλειστό χώρο που παρουσιάζει ο επιχειρηματίας και απωτυπώνεται στην

άδειά του, 16 καθίσματα  και 4 σκαμπό, είναι μόνο για γέλια…

Θα πρέπει οι σύμβουλοι να αναζητήσουν την έκθεση αυτοψίας της Νομαρχιακής Υγειο-

νομικής Επιτροπής, για να δουν αν δίνει άδεια η Νομαρχία και με ποια κριτήρια.

«Φούρνος με πελάτες τους

φουρνάρηδες!»
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«Αδελφοί, μικρά  ζύμη, όλον το φύραμα ζυμοί. Εκκαθάρατε

ούν την παλαιάν ζύμην  ίνα ήτε νέον  φύραμα, καθώς εστέ

άζυμοι. Και γαρ το Πάσχα ημών, υπέρ ημών ετύθη Χριστός » 

(Επιστ. Παύλου .προς Κορινθ. κεφ.ε΄, 6-8)*

Η οικογενειακή μου παράδοση - παρά τους μερικούς προβλη-

ματισμούς που διατηρώ για τα συνεχιζόμενα γεγονότα που

εμπλέκονται στο ιερατικό γίγνεσθαι,- με οδήγησε, το βράδυ

του Μεγάλου Σαββάτου, σε γειτονικό ναό. 

Αναμνήσεις παιδικές, κατηχητικό, εξαπτέρυγα, πειράγματα

αθώα μιας ανέμελης ηλικίας, με έφεραν νοσταλγικά πίσω

στην εφηβεία. 

Ξαναζωντάνεμα βιωμάτων: Πατέρας με ανοιχτό πουκάμισο,

σε σπάνια εμφάνιση χωρίς γραβάτα, μητέρα χωρίς το συνηθι-

σμένο καπέλο, αδελφή χωρίς τη σχολική ποδιά  και εγώ,  κο-

τζάμ μαντράχαλος, με τις γάμπες γυμνές να ξεπροβάλουν

τριχωτές από το κοντό παντελόνι. Όλοι μαζί στην ενοριακή

εκκλησιά  στον Πειραιά, στο ημίφως, να περιμένομε το «Δεύ-

τε λάβετε Φώς». 

Το  “Άγιο Φώς”, που  επί τόσες δεκαετίες το είδαμε να ‘ρχεται

για να μας φωτίσει, μα ποτέ δεν φώτισε τις καρδιές μας. Ει-

κόνες μιας περασμένης, χαμένης, ή μάλλον μιας  ευτυχίας

που αξιωθήκαμε να βιώσομε.

Τώρα το σκηνικό, δείχνει το παρόν. Εγώ ασπρομάλλης,  με τη

γυναίκα μου και τον εικοσάχρονο γιο μου, λίγο πριν την Ανά-

σταση. Δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά εγώ συγκινημένος

λόγω ημέρας, περνώ το κατώφλι της εκκλησιάς, της τωρινής

μου γειτονιάς. Βιώνω το σήμερα, αναμένοντας το σωτήριο

μήνυμα μαζί με το άλλο χριστεπώνυμο πλήθος, χωρίς να απο-

βλέπω υστερόβουλα στην υλοποίηση της εσχατολογικής θεϊ-

κής υπόσχεσης, δηλαδή στην αιώνια ζωή. Τα θρησκευτικά μου

“πιστεύω” δεν τα επενδύω σε καμιά συναλλαγή,  ακόμα και με

το Θεό. Δεν δέχομαι συναλλαγή για την άφεση των αμαρτιών

μου. Δεν επιζητώ ιδιοτελώς αποκαθαρμένος να αμαρτήσω

από την αρχή. Προτιμώ την αμαρτωλή  συσσώρευση και τις

ασυγχώρητες ενοχές που συνετίζουν. 

Τώρα, στον ιερό ναό, ακόμα ο χώρος είναι τεχνητά φωτισμέ-

νος. Τα φώτα είναι  ακόμα αναμμένα.΄Ετσι, μου δίνεται η ευ-

καιρία,  για μια γρήγορη ανίχνευση και καταγραφή του εκ-

κλησιάσματος.

Ο κόσμος είναι ευπρεπώς ενδεδυμένος· ουδέτερο ντύσιμο,

χωρίς κάτι το προκλητικό.  Εικόνα παραδοσιακού νοικοκύρη,

που στηρίζει τον κοινωνικό κορμό. Θα τον ονομάτιζα  αστικό,

αλλά σήμερα τα όρια έχουν συμπτυχθεί και θα έλεγα τον κοι-

νωνικό κορμό των εργαζομένων και εκείνων που απολαμβά-

νουν τα καλά ενός μακρόχρονου αγώνα εργασίας. Όλα  ανώ-

νυμα θύματα, ενός επώνυμου κατεστημένου. Η ευλάβεια εί-

ναι διάχυτη. Μου αρέσει το περιβάλλον. Δεν μυρίζει βέβαια

παραδοσιακό λιβάνι  ή καμένο κερί και φυτίλι καντηλιού, αλ-

λά η σοβαρότητα είναι  εμφανής.  

Στρέφω ολόγυρα το βλέμμα και κάνω μια κατάταξη του εκ-

κλησιάσματος.

Οι μόνιμοι και τακτικοί πιστοί, έδειχναν να χαίρονται με τους

ευκαιριακούς επήλυδες. Φάνταζαν σαν να προσπαθούν να

τους δείξουν με υπερηφάνεια τον ιερό ναό, τον ιερό ναό

τους.  Αυτόν τον ναό που ανέδιδε την ευωδία της ευλογίας.  

Οι επήλυδες, οι νεοφερμένοι, οι μη τακτικοί, τηρούσαν τους

κανόνες μιμούμενοι τις καθιερωμένες κινήσεις των τακτικών

Όποτε έπρεπε έκαναν το σταυρό τους και όπου επιβαλλόταν

σηκώνονταν από

το κάθισμα. 

Οι εξαιρέσεις λι-

γοστές, αν λάβει

κανείς υπ΄όψιν

τις κυράδες  που

βρίσκονταν σιμά

μου και που με

γυρισμένη την

πλάτη στο “ιε-

ρό”, σχολίαζαν

αμέτοχες τα νέα της ημέρας, χωρίς συναίσθηση -έστω και

επιφανειακή - της ιερότητας του χώρου. 

Οι εξαιρέσεις ήσαν καταφανείς και στο ψαλτικό τμήμα,  όπου

η επίδειξη  ακαταλαβίστικων λαρυγγισμών, διασπούσαν τη

μεταφυσική ενατένιση και δημιουργούσαν  αρνητική προσγεί-

ωση και δυσαρέσκεια. Οι ιερείς- πατέρες   σε ικανοποιούν

πλήρως  στο τελετουργικό. Συλλαβίζουν απλά καθαρά και κα-

τανοητά, όσο βέβαια είναι δυνατόν να παρακαμφθεί ο   βυζα-

ντινός κανόνας. Θα έλεγα ότι ο λόγος ο ιερός σπέρνεται και

καρποφορεί από το στόμα του ιερέα και σε προκαλεί σε μια

λατρευτική προσευχή.

Τα φώτα σβήνουν. «Δεύτε λάβετε φώς, εκ του  ανεσπέρου

φωτός». Λέξεις συγκινητικές, θεϊκά επιλεγμένες οδηγούν

τους πιστούς  στη συγκλονιστική  πράξη της μεταλαμπάδευ-

σης της ιερής φλόγας. «Και του χρόνου». Μια απλή ευχή από

στόμα σε στόμα που δείχνει όλη την αγωνία του ανθρώπου,

για την σημερινή και μελλοντική αβεβαιότητα. Όντως άγνω-

στες οι βουλές του Κυρίου. 

Συνωστιζόμαστε στο προαύλιο. Έφτασε η ώρα του «ούκ έστιν

ώδε». Αλλά το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, ούτε στο «Διαγενο-

μένου του Σαββάτου» δεν ακούγεται. Θαρρείς και να έπαθαν

κάτι τα μεγάφωνα. Και αιφνίδια, Ω! του θαύματος λειτουρ-

γούν! Λειτουργούν για να ακουστεί το μακροσκελές διάγγελ-

μα του μητροπολίτη! 

Στην αρχή κίνησε το ενδιαφέρον γιατί αναφέρθηκε στα σημε-

ρινά προβλήματα και στο κατάντημα του βίου. Μετά, άρχισε

το μεταφυσικό τροπάρι, στο μέρος το δογματικό. Εκείνο το

διάτρητο μέρος του χριστιανισμού που ο ρωμαιοκαθολικός

εκκλησιαστής καθηγητής Θωμάς Ακινάτης (1225-1567), διέ-

βλεψε και πάσχισε να το καλύψει καλώντας την Αριστοτελι-

κή φιλοσοφία, σε επικουρία.   

Ο κόσμος δεν άντεξε. Σχημάτισε πηγαδάκια και απόλυτα αμέ-

τοχος της ακρόασης του μητροπολιτικού λόγου, έλεγε τα δι-

κά του, τα άσχετα προς την ιερότητα.  Ξαφνικά, πάλι τελείως

απρόσμενα,  ο ιερέας έπαψε να λέει τα δικά του ή μάλλον τον

εντεταλμένο λόγο και ξεφώνησε άχαρα και βιαστικά ένα “Χρι-

στός Ανέστη”  χωρίς τίποτα άλλο, ανθρώπινο, ζεστό και  θεϊ-

κά σταλμένο. Ο κόσμος όμως με το “Χριστός Ανέστη” ανα-

θερμάνθηκε, ζωντάνεψε και σαν μελίσσι βουερό, ξεχύθηκε σε

ασπασμούς και ευχές. «Χριστός Ανέστη». Χριστός Ανέστη,

εχθροί και φίλοι. Γνωστοί και άγνωστοι, γέροι και νέοι, άν-

δρες και γυναίκες, συμπτύχτηκαν σε μια πρωτόγνωρη αλλά

γνωστή γιορτή της αγάπης, που μόνο ο Έλληνας ξέρει να νοι-

ώθει να εκτιμά και να απαιτεί, έστω και μόνο τη στιγμή της

Ανάστασης. Η “Αγάπη”. Αυτό είναι το όπλο του χριστιανού.

Η Αγάπη σε όλους: Εχθρούς και φίλους. Αυτό είναι το όπλο

της χριστιανικής θρησκείας και το μήνυμα είναι «Δεχτήτε το
φύραμα το νέο», που διώχνει το παλιό, το αλλοιωμένο. Το

“νέο’’  που  φέρνει την πίστη στα πρώτα μεταχριστιανικά χρό-

νια. Στα χρόνια που ο χριστιανισμός ήταν αγώνας, διδασκα-

λία και πορεία στα βήματα του μεγάλου δασκάλου που έφερ-

νε τους ανθρώπους  στη συναδέλφωση. Ευτυχώς που σήμε-

ρα υπάρχουν  οι απλοί ιερείς - και όντως  πολλοί - που στις

εκκλησιές τους διακονούν το πνεύμα του κοινωνικού χριστια-

νισμού. Σιωπηλά και έξω από τον κύκλο της δημοσιότητας. 

Βλέπετε ότι σε κάποιες γειτονιές “Αληθώς Ανέστη’’ ο Κύριος.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Υστερόγραφο: Φεύγοντας από το ναό - ομολογουμένως αμέσως

μετά το “Χριστός Ανέστη” και χωρίς να παραμείνω μέχρι το τέλος

της ακολουθίας όπως και θα έπρεπε - πήρα απο το παγκάρι ένα

έντυπο “Φωνή του Κυρίου” της Αποστολικής Διακονίας.  Σας συ-

νιστώ να το προμηθευτήτε και να μου πείτε ειλικρινά, αν με τέ-

τοιο λόγο μπορεί να επιβιώσει - κάτω από τα σημερινά κοινωνικά

προβλήματα - η θρησκεία μας. 

* «Λίγο προζύμι χρειάζεται για να ζυμωθεί όλο το ζυμάρι.  Ξεκα-

θαρίστε λοιπόν και πετάξτε το παλιό προζύμι για να γίνετε το νέο

ζυμάρι. Όπως ακριβώς προηγουμένως είσαστε. Γιατί στο ανα-

στάσιμο Πάσχα, για εμάς θυσιάστηκε ο Χριστός».

Βοηθήματα.

1) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος , Λαρούς, Μπριτάννικα

2) Καινή Διαθήκη.  Εδ. Αδελφότης Σωτήρ

3) Κ. Γρηγοριάδη. ‘’Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς’’ Εκδ. Παν. Εν. Γονέων 2005   

Ηγέρθη!  Ούκ έστιν ώδε.

Ειδικά τμήματα στα σχολεία 

για μαθησιακές δυσκολίες

Ειδικά τμήματα σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της

Ανατ. Αττικής για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες απο-

φάσισε το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σωτηρόπου-

λος μίλησε για 8 Τμήματα σε Δημοτικά Σχολεία και 3 σε Νη-

πιαγωγεία. «Στόχος είναι να καλυφθεί το 100% των παιδιών,

που στο σύνολό τους είναι 967. Τα τμήματα αυτά θα λει-

τουργούν παράλληλα με τα άλλα και δεν θα επηρρεάζεται η

λειτουργική του σχολείου» εξήγησε ο Διευθυντής. 

Τα τμήματα δημιουργούνται σε Δήμους όπου τα σχολεία

έχουν κάνει τέτοιες αιτήσεις.

Ο Δημ. Μπαρούτας συνεχάρη τους εμπλεκόμενους εκπαι-

δευτικούς και υπαλλήλους που μέσα σε ασφυκτικά χρονικά

όρια (μιας εβδομάδας) κατάφεραν και παρουσίασαν μια πολύ

καλή πρόταση, σε αντίθεση με την Δευτεροβάθμια η οποία

δεν κατέθεσε καμιά.

Το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗ-

ΧΑΝΙΚΩΝ έχει προγραμματίσει για δεύτερη φορά το παρακάτω

σεμινάριο:

ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ –

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΩΠΟΥ

στις 14 -15 Μαΐου , 16 ώρες.
Συντονιστής : Ι.Παναγόπουλος, Χημικός Μηχανικός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιασθούν:  

- Η ενημέρωση πάνω στο νομοθετικό πλαίσιο στερεών απο-

βλήτων, εξειδίκευση στη περίπτωση του Ασωπού και τεχνολογι-

κές λύσεις σχετικά με καλές τεχνικές αντιμετώπισης των νέων

προκλήσεων αυτών.

Το σεµινάριο ειδίκευσης, απευθύνεται σε: Υπεύθυνους διαχεί-

ρισης αποβλήτων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, στελέχη δήμων και

νομαρχιών των γραφείων διαχείρισης αποβλήτων, μηχανικούς

μελετητικών γραφείων περιβάλλοντος κ.α.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Εισαγωγή - Νομοθετικό Πλαίσιο – Ευρωπαϊκός Κατάλογος απο-

βλήτων

- Η νέα  Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα

Η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με την παραγω-

γή και τις πρακτικές διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων -

Διαχειριστικά σχέδια αποβλήτων – Συμπεράσματα 

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ, Μεθοδολογία κατά-

ταξης αποβλήτων, Εργασίες Διαχείρισης Αποβλήτων 

Εγκατάσταση συστήματος ξεχωριστής διαλογής αποβλήτων –

γενικές αρχές, Μονάδες φυσικοχημικής επεξεργασίας αποβλή-

των, Το έντυπο «Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων», Υπο-

χρεώσεις παραγωγών , Παραδείγματα - Εφαρμογές στην συ-

μπλήρωση του εντύπου 

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής: Γραφεία

ΕΕΚΧΜ. Δ/νση: Γρυπάρη 136 Καλλιθέα. Τηλέφωνα επικοινω-

νίας: 210 9536776-5, fax: 2109536777

email: eekxm@hol.gr 

Σεμινάριο του Επιστημονικού & Επιμορφωτικού 

Κέντρου Χημικών Μηχανικών
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Η χρήση της πλαστικής σακούλας 

απειλή για το περιβάλλον
Τα τελευταία τριάντα χρόνια η πλαστική σακούλα κατακλύζει τις αγορές. Η χρήση

του πλαστικού επιβαρύνει το περιβάλλον με πολλούς τρόπους, αφού για τη διά-

σπασή του, τη φυσική του ανακύκλωση απαιτούνται τουλάχιστον διακόσια χρόνια.

Υπολογίζεται ότι περίπου πεντακόσια δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες πω-

λούνται στους εμπόρους λιανικής πώλησης κάθε χρόνο σε

όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα καταναλώνονται έντεκα εκα-

τομμύρια πλαστικές σακούλες την ημέρα.

Η πλαστική σακούλα κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο,

παράγωγο του πετρελαίου. 

Δώδεκα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου χρειάζονται στην

Αμερική για να κατασκευαστούν οι πλαστικές σακούλες

που καταναλώνουν οι Αμερικανοί πολίτες.

Στην Κίνα όπου χρησιμοποιούνται τρία δισεκατομμύρια

πλαστικές τσάντες το χρόνο, απαγορεύτηκε η δωρεάν δια-

νομή τους. Η Κίνα θα εξοικονομήσει τριάντα επτά εκατομ-

μύρια βαρέλια πετρέλαιο το χρόνο από το μέτρο αυτό. 

Η χρήση της πλαστικής σακούλας δημιουργεί παράπλευρες

απώλειες, καταστροφικές για το περιβάλλον. 

Διακόσια διαφορετικά είδη θαλάσσιων οργανισμών (πουλιά, φάλαινες, φώκιες και

χελώνες)  πεθαίνουν λαμβάνοντας το πλαστικό σαν τροφή. 

Πρώτη η Ιρλανδία, το 2002, ψήφισε νόμο με τον οποίο φορολογεί τις πλαστικές

σακούλες. Όσοι πολίτες θέλουν σακούλα πρέπει να πληρώσουν 0,33 ευρώ. Μετά

από λίγες εβδομάδες και μετά από μια μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία η χρήση

της σακούλας μειωθηκε κατά 94%. Ακολούθησαν η Σκωτία και η Δανία. Το 2005 η

Ρουάντα απαγόρευσε τις πλαστικές σακούλες.Το Μάρτιο του 2007 το Σαν Φραν-

σίσκο είναι η πρώτη αμερικανική πόλη που απαγορεύει τη χρήση μη βιοδιασπώμε-

νων πλαστικών τσαντών στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων. Στο Μπαγκλαντές

έχουν απαγορευτεί. Στην Ουγκάντα τα χρήματα που εξοικονομούνται μπαίνουν σε

ένα ταμείο για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των άπορων παιδιών. Στο Λονδίνο

ξεκίνησε η χρέωση της πλαστικής σακούλας από την 1η Ια-

νουαρίου 2009, ενώ ολοκληρωτική απαγόρευση ισχύει από

τις αρχές του χρόνου στο Παρίσι, μέτρο που θα ισχύσει σε

όλη τη Γαλλία μέχρι το 2010. Από την 1η Ιανουαρίου 2009,

το υπουργείο περιβάλοντος στην ΠΓΔΜ απαγόρευσε οποι-

ονδήποτε τύπο πλαστικής τσάντας στους κλάδους λιανικής

και τροφίμων, καθώς επίσης και στις αγορές. Θα επιτρέπο-

νται μόνο για αντικείμενα βάρους άνω των πέντε κιλών, αλ-

λά ο καταναλωτής θα πληρώνει το αντίτιμο. 

Στην Ελλάδα, αν και υπάρχει νομοθετική ρύθμιση από το

2001 με στόχο τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και αξιο-

ποίηση των πλαστικών τσαντών ως υλικών συσκευασίας, τα

αποτελέσματα είναι αποθαρρυντικά. Πριν από μερικούς μή-

νες,  με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων, υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργα-

σίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων,  εκπροσώπων εννέα μεγάλων αλυσίδων σού-

περ μάρκετ, δικτύου καταστημάτων μικρογευμάτων και το Σύνδεσμο Επιχειρήσε-

ων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος για τη σταδιακή απόσυρση της πλαστικής σακού-

λας και την αντικατάστασή της από άλλες, φιλικές για το περιβάλον.

Με το κείμενο αυτό κατέθεσαν ερώτηση στους αρμόδιους Υπουργούς οι Βουλευ-

τές Μιχάλης Παπαγιαννάκης και Γρηγόρης Ψαριανός.

Ζούνε σε όλη την Ελλάδα. «Ζούνε»,

τρόπος του λέγειν. Έλληνες της δι-

πλανής πόρτας, που κουβαλάνε σιω-

πηλοί και περήφανοι τον σταυρό του

μαρτυρίου τους. Σακατεμένοι από τα

«σουβενίρ» των συγκρούσεων στην

Κύπρο το 1964-67 και το 1974. Από τις

βόμβες ναπάλμ και τα αέρια που έρι-

χναν οι Τούρκοι. Κι όμως αν ρωτιού-

νταν σήμερα, πάλι το ίδιο θα ξανάκα-

ναν, που λέει κι ο Καβάφης. Όπως και

τότε που εκπλήρωσαν στο ακέραιο το

Χρέος τους, όταν τους κάλεσε η Πα-

τρίδα. Και μπορεί, ανθρώπινο άλλω-

στε, να πικράθηκαν, αλλά δεν βαρυ-

γκόμησαν όταν τους περιφρόνησε η

Πολιτεία. Μια ανάλγητη απέναντι στα

καλύτερα παιδιά της Πολιτεία, που

διασώθηκε μερικώς από τον προσωπι-

κό αγώνα ενός πολιτικού, του πρώην

υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννη

Λαμπρόπουλου, που πέτυχε να νοση-

λεύονται οι υπερασπιστές της Τιμής

όλων μας, δωρεάν στα κρατικά νοσο-

κομεία. Και πρωτοστάτησε να τους

αποδοθούν μετάλλια τιμής σε εκδήλω-

ση στην Σχολή Ευελπίδων τον Ιούλιο

του 2007. Για πρώτη φορά μετά από 33

χρόνια συσκότισης και περιφρόνησης.

Αυτά τα «καλούδια» που οι πολεμι-

στές μας εισέπνευσαν τότε στην Κύ-

προ, τους σημάδεψαν με ανίατους

καρκίνους και με μιά σειρά άλλων επα-

χθών προβλημάτων της υγείας τους.

Μέχρι με γονιδιακές μεταλλάξεις που

πέρασαν στα παιδιά τους.

Η ελλαδική πολιτεία, που για τους

γνωστούς λόγους συμμόρφωσης σε

έξωθεν εντολές, τους γύρισε την πλά-

τη, δεν φρόντισε ποτέ να αντιμετωπί-

σει με την πρέπουσα ιατρική έρευνα

αυτές τις περιπτώσεις. Αυτούς τους

ιδιόμορφους καρκίνους, που δεν προ-

έρχονται από τις συνήθεις αιτίες, ούτε

καταπολεμούνται με τις συνήθεις θε-

ραπείες.

Γνωρίζοντας-κι όχι μόνο εγώ-την ιδιαί-

τερη ευαισθησία του διοικητή του

Ασκληπιείου, Ηρακλή Καραγεώργου,

αλλά και του συνόλου του νοσηλευτι-

κού προσωπικού απέναντι στον αν-

θρώπινο πόνο, παίρνω το θάρρος να

προτείνω την διοργάνωση από το

Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, μιάς

επιστημονικής ημερίδας που θα ερευ-

νούσε και θα παρουσίαζε αυτές τις πε-

ριπτώσεις κάποιων ξεχωριστών ασθε-

νών. Ξεχωριστών, όχι μόνο από την

σκοπιά του ιατρικού ενδιαφέροντος,

αλλά και από την σκοπιά της οφειλό-

μενης, πολυεπίπεδης απόδοσης Τιμής

σε συμπατριώτες μας που μας τίμησαν

όλους. Με τον αγώνα τους, τη θυσία

τους και τον πικρό, βουβό αναστεναγ-

μό μιάς ολόκληρης ζωής, που σημα-

δεύτηκε από την αγνωμοσύνη της πο-

λιτείας στο πρόσωπό τους.

Είμαι βέβαιος, ότι οι στρατιωτικοί-κυ-

ρίως-γιατροί, που αντιμετώπισαν με

περιορισμένη διεθνή βιβλιογραφία αυ-

τά τα περιστατικά, θα καταθέσουν

πρόθυμα την εμπειρία τους.

Τους συγκεκριμμένους αυτούς καρκί-

νους, τους συνάντησαν για πρώτη φο-

ρά Αμερικανοί γιατροί μετά τον πόλε-

μο του Βιετνάμ. Και παρ’ όλη τη λυσ-

σαλέα αντίδραση της ομοσπονδιακής

κυβέρνησης, οι Αμερικανοί βετεράνοι

του βρώμικου εκείνου πολέμου, χρησι-

μοποίησαν εκείνες τις ιατρικές έρευ-

νες και γνωματεύσεις για να δικαιω-

θούν τελικά στα δικαστήρια και να

αποζημιωθούν για ανήκεστες βλάβες

της υγείας τους, μιά που η διασπορά

των αερίων από τις αμερικανικές να-

πάλμ δεν χαρίστηκε στους Αμερικα-

νούς στρατιώτες.

Οι σύλλογοι πολεμιστών του 1964-67

και του 1974 τίθενται στη διάθεση του

διοικητή του Ασκληπιείου, προκειμέ-

νου να παράσχουν ιατρικούς φακέ-

λους και μαρτυρίες για την επιτυχή

διοργάνωση της ημερίδας.

Το Ασκληπιείο Βούλας δεν είναι βέ-

βαια ογκολογικό νοσοκομείο. Είναι

όμως το δικό μας νοσοκομείο και δια-

θέτει έναν θαυμάσιο συνεδριακό χώρο

στο αμφιθέατρό του. Επιπλέον διαθέ-

τει-διαπιστωμένα-πολλούς ζηλωτές

του Ιπποκράτη, από την διοίκηση έως

και τον κάθε γιατρό, νοσοκόμο και

τραυματιοφορέα. Η επιλογή να κατα-

θέσω σε αυτό το νοσοκομείο την πρό-

τασή μου, μόνο τυχαία δεν ήταν.

Ως κοινωνία υπεύθυνων πολιτών-επί-

πεδο προς το οποίο οφείλουμε κάποια

στιγμή να ανέλθουμε-δεν έχουμε την

πολυτέλεια της πολιτείας μας, να κλεί-

νουμε τα μάτια μας στο οποιοδήποτε

πρόβλημα που αφορά σε συμπολίτες

μας.

Κι έτσι όπως καταγράφεται η μεταπο-

λεμική αντιμετώπιση των αγωνιστών

μας στους ακήρυκτους πολέμους στην

Κύπρο, δεν συνιστά απλώς πρόβλημα.

Συνιστά εθνικό άγος.

Πρόταση προς το

Ασκληπιείο
Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας



12 ΣΕΛΙΔΑ - 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Αγαπητοί Δημότες

Από Δευτέρα 27 Απριλίου θα ξεκινήσουν εργασίες αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης στην Λ. Βασ. Κων/νου από

την οδό Ανδριανού έως την οδό Αλαγιάννη.

Για τον λόγο αυτόν θα γίνει προσωρινή παράκαμψη της Λ. Βασ. Κων/νου από τις οδούς Ανδριανού, Ισιδ. Μωραΐτη, Αναγνώστου και

Αλαγιάννη, για το ρεύμα με κατεύθυνση προς Βάρη.  

Ως εκ τούτου θα ισχύσουν νέες προσωρινές στάσεις Λεωφορείων στην παράκαμψη και συγκεκριμένα στα εξής σημαία:

1. Ανδριανού και Ερμού (Πλατεία Άλσους)

2. Ισιδ. Μωραΐτη και Λυκούργου

3. Ισιδ. Μωραΐτη και Αναγνώστου

4. Αλαγιάννη και Αναγνώστου (Πλατεία Οικονόμου)

Ζητάμε συγνώμη για την προσωρινή ενόχληση σας και ευχαριστούμε εκ των προταίρων για την συνεργασία σας. 

Ανακοίνωση Προσωρινής Παράκαμψης 

Βασ. Κωνσταντίνου
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

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

Ο Θανάσης Μπούρας συνομιλεί 

για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων Γ’ ΚΠΣ.  
Σειρά συναντήσεων με την

πολιτική ηγεσία και τα αρ-

μόδια στελέχη των Υπουρ-

γείων και των Περιφερειών

έχει ο Υφυπουργός Οικονο-

μίας και Οικονομικών Θα-

νάσης Μπούρας με σκοπό

το επιτυχές κλείσιμο των

Επιχειρησιακών Προγραμ-

μάτων του Γ’ Κοινοτικού

Πλαισίου Στήριξης 2000-

2006. Η πλειονότητα των

Τομεακών και Περιφερεια-

κών Επιχειρησιακών Προ-

γραμμάτων ολοκληρώνο-

νται στις 30/06/2009 οπότε

θα ολοκληρωθούν τα έργα

του Γ’ Κ.Π. Στήριξης, προϋ-

πολογισμού 32 δισεκατομ-

μυρίων ευρώ, χωρίς καμία

απώλεια πόρων.

Η παρουσία του Υφυπουρ-

γού Θ. Μπούρα, και στις 25

συναντήσεις δείχνει την

σοβαρότητα με την οποία

αντιμετωπίζει  η κυβέρνηση

το κλείσιμο του Γ’ Κ.Π. Στή-

ριξης 2000-2006. 

Ήδη τα Επιχειρησιακά Προ-

γράμματα των Περιφερει-

ών της χώρας έχουν πετύ-

χει 100% απορρόφηση των

κοινοτικών κονδυλίων ενώ

τα Τομεακά τα οποία υλο-

ποιούνται από τα Υπουρ-

γεία βρίσκονται πολύ κοντά

στον στόχο τους.

Το Υπουργείο Οικονομίας

και Οικονομικών στηρίζο-

ντας την προσπάθεια που γί-

νεται από όλους τους φορείς

για το κλείσιμο του Γ’ ΚΠΣ

και την επιτάχυνση του

ΕΣΠΑ, έχει εξασφαλίσει την

απρόσκοπτη χρηματοδότηση

των έργων μέσω του Προ-

γράμματος Δημοσίων Επεν-

δύσεων διαθέτοντας από

την αρχή του χρόνου κεφά-

λαια ύψους 4,5 δισεκατομ-

μυρίων ευρώ για όλα τα Επι-

χειρησιακά Προγράμματα.

Τις ημέρες των εορτών το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού παρου-
σίασε ένα πολύ ωραίο παζάρι με δημιουργίες του Σώματος. 

Εαρινό Πρωτάθλημα Golf

Η χορωδία του 1ου Κ.Α.Π.Η. Δήμου Σπάτων συμμετείχε για πρώτη φορά στον 19ο Πα-
νελλήνιο Διαγωνισμό χορωδιών της Χ.Ο.Ν. (Χορωδία & Ορχήστρα Νέων) το Σάββατο
28/3 στον Άλιμο, όπου έλαβαν μέρος 28 χορωδίες από όλα τα μέρη της Ελλάδος.
Η χορωδία κατάφερε παρουσία πολλών κριτών να κερδίσει άξια το πρώτο βραβείο στην
κατηγορία παραδοσιακό τραγούδι.   

Στιγμιότυπο από την απονομή βραβείων στους νικητές του Eαρινού Πρωτα-
θλήματος Γκολφ στις εγκαταστάσεις του Γκολφ Γλυφάδας την Κυριακή 12
Απριλίου. Αριστερά ο εκδότης - δημοσιογράφος Κώστας Βενετσάνος απονέ-
μει τιμητική πλακέτα. Δεξιά ο Π. Δούκας χαιρετίζει την εκδήλωση. 
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Το Ίλιο καταδικάζει την περιστολή 
εσόδων των ΟΤΑ

(μείωση δημοτικού φόρου – τέλη μεταβίβασης)
Μετά από εισήγηση του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου, στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 9 Απριλίου

2009, ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει τις ενέργειες της Κυβέρνησης για περιστολή των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Στην περιστολή των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συμβάλλουν καθοριστικά τόσο ο Νόμος της Κυβέρνησης για

μείωση του Δημοτικού Φόρου όσο και η προώθηση της ψήφισης σχεδίου Νόμου με το οποίο καταργούνται τα τέλη άδει-

ας και μεταβίβασης αυτοκινήτων, που είναι η βασικότερη πηγή εσόδων για τη Νομαρχία Αθηνών. 

Η ψήφιση του εν λόγω σχεδίου Νόμου θα σημάνει τη ματαίωση 43 σημαντικών έργων, ύψους € 111 εκατομμυρίων στους

Δήμους χωρικής της αρμοδιότητας, μεταξύ των οποίων και 2 έργα στο Δήμο Ιλίου. 

Πρόκειται για τα 2 έργα που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αθηνών και αφορούν την κατασκευή

νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Παλατιανή, προϋπολογισμού € 1.600.000 και την ολοκλήρωση της διάνοιξης της λε-

ωφόρου Θηβών, προϋπολογισμού € 10.115.000.

Με τα παραπάνω δεδομένα, το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου καταλήγει: «Καταδικάζουμε όλες τις ανωτέ-

ρω ενέργειες της Κυβέρνησης, που οδηγούν την Αυτοδιοίκηση σε μαρασμό, συρρίκνωση του ρόλου της και ουσιαστική

αδυναμία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Νομάρ-

χη Αθηνών, κ. Γ. Σγουρού και του Προέδρου της ΚΕΔΚΕ, κ.  Ν. Κακλαμάνη για την απόσυρση του ανωτέρω Σχεδίου Νό-

μου και τη μόνιμη αναπλήρωση των απολεσθέντων πόρων της Αυτοδιοίκησης, εξαιτίας της κατάργησης του 2% και των

τελών άδειας και μεταβίβασης αυτοκινήτων και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την ικα-

νοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας».
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Η Γενιά των 700 ευρώ - πέρασε

στο υποσυνείδητο μας ως χαρα-

κτηρισμός της σημερινής νέας

γενιάς. Δείτε την ειρωνική εξέλι-

ξη της ιστορίας μας, από την γε-

νιά του έπους του ’40, την επα-

ναστατική και ρομαντική γενιά

του ‘60, την γενιά του 1-1-4, την

γενιά του Πολυτεχνείου, φτάσα-

με, σήμερα να μιλάμε για την γε-

νιά των 700 ευρώ και όχι μόνο γι’

αυτήν, αλλά και για τη γενιά των

800 και 900 ευρώ, την δικιά μου

γενιά. Μέσα σε σχεδόν 70 χρό-

νια σύγχρονης ελληνικής ιστο-

ρίας και παρά το ότι καθ’ όλο αυ-

τό το χρονικό διάστημα ο Έλλη-

νας κλήθηκε πάρα πολλές φορές

να καταβάλλει υπέρμετρες προ-

σπάθειες και υπερβολικούς κό-

πους, να υποστεί ατέλειωτες θυ-

σίες, σήμερα εν έτη 2009 αντί να

γευόμαστε τους καρπούς της

εξέλιξης των γενεών προς το κα-

λύτερο, αντί να ατενίζουμε το

μέλλον με αισιοδοξία, είμαστε

στο σημείο μηδέν.

Τι συνέβη και φτάσαμε ως εδώ;

Οφείλει κανείς για να βγάλει

συμπεράσματα και να συναντή-

σει την αλήθεια, να γυρίσει πί-

σω κάποια χρόνια και στην δική

μας περίπτωση, όχι και πολλά.

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90

και μετά από 20 χρόνων κατα-

σπατάλησης δανεικού δημοσί-

ου χρήματος και οικονομικά

πειράματα, η τότε κυβέρνηση

Σημίτη ακολουθώντας τα παρα-

δείγματα υποτέλειας σχεδόν

όλων των κυβερνήσεων, που

έχουν περάσει από την χώρα,

έμεινε πιστή στις επιταγές ξέ-

νων και εγχώριων οικονομικών

συμφερόντων και επιχείρησε,

προσδοκώντας στο πρόσκαιρο

πολιτικό όφελος αλλά και για

να υπηρετήσει όλα τα οικονομι-

κά συμφέροντα που συνωστιζό-

ταν γύρω του, να μας εντάξει

στο ενιαίο νόμισμα που όλοι

μας σήμερα ξέρουμε ως ευρώ. 

Δυστυχώς όμως, οι αποτυχημέ-

νες πολιτικές του παρελθόντος

που ως αποτέλεσμα είχαν μια

αδύναμη και χρεοκοπημένη εθνι-

κή οικονομία, εξαρτημένη απολύ-

τως από τα ευρωπαϊκά δάνεια,

δεν επέτρεπαν εκείνη την περίο-

δο, την είσοδο της χώρας στην

ΟΝΕ. Δεν πληρούσαμε βλέπετε

τους οικονομικούς δείκτες και

τους δείκτες ανάπτυξης που

απαιτούσε τότε η Ευρώπη.

Σε αυτήν ακριβώς την περίοδο

ξεκίνησε, το τεράστιο έγκλημα

του οποίου τις συνέπειες υφι-

στάμεθα σήμερα. Στήθηκε ένα

«μηχανάκι», έτσι μόνον μπορώ

να το χαρακτηρίσω, ανάπτυξης,

η οποία στηριζόταν σε δανεικά

χρήματα και σε μια άναρχη, δί-

χως στέρεες βάσεις, επιχειρη-

ματική δραστηριότητα της με-

σαίας τάξης. 

Δημιουργήθηκε μια εικονική οι-

κονομική ανθοφορία και ανά-

πτυξη, με χιλιάδες θέσεις εργα-

σίας, οι οποίες όμως στην ου-

σία, ήταν και αυτές εικονικές,

καθώς από την μια πλευρά αφο-

ρούσαν επιχειρήσεις οι οποίες

δεν είχαν ούτε την προοπτική,

ούτε και τις δυνατότητες να

επιβιώσουν (αφού αναπτύσσο-

νταν σε ένα μη υγιές επιχειρη-

ματικό περιβάλλον) και από την

άλλη οι πολυεθνικές εταιρείες

οι οποίες προσβλέπαν αποκλει-

στικά και μόνο στο κέρδος και

όχι φυσικά να συμβάλλουν

στην ανάπτυξη της ελληνικής

οικονομίας δημιούργησαν, με

την ανοχή του ελληνικού κρά-

τους, επισφαλείς συνθήκες ερ-

γασίας με χαμηλά ημερομίσθια

και εξαντλητικά ωράρια. 

Το μεγάλο κεφάλαιο βρήκε την

ευκαιρία που αποζητούσε, μια

χώρα που ήθελε με κάθε τίμημα

ανάπτυξη έστω και προσωρινή,

ως αντάλλαγμα γι’ αυτή του

την υπηρεσία ζήτησε και πήρε,

φτηνό έμψυχο δυναμικό με κα-

ταστρατηγημένα εργασιακά δι-

καιώματα. 

Από την άλλη το βαθύ κομματι-

κό σύστημα θέλοντας να συ-

ντηρήσει την κομματική του πε-

λατεία εφευρίσκει την παγίδα

των κακοπληρωμένων και δί-

χως ασφάλιση και εργασιακά

δικαιώματα stage και των συμ-

βάσεων ορισμένου χρόνου και

κρατά ομήρους χιλιάδες στην

κυριολεξία νέους ανθρώπους,

το πιο σημαντικό κομμάτι της

ελληνικής κοινωνίας και ασελ-

γεί συνειδητά επάνω στο μέλ-

λον της πατρίδας μας.

Άρχισε ξαφνικά να μειώνεται ο

σημαντικός δείκτης της ανερ-

γίας, οι κυβερνήσεις επαίρο-

νταν στον Έλληνα ότι νικάμε

την ανεργία ρίχνουμε τα στατι-

στικά της ανεργίας. Οργανώθη-

κε, στο όνομα της καταπολέμη-

σης της ανεργίας ένα σύγχρο-

νο δουλεμπόριο, που ως θύμα-

τά του έχει κυρίως τους νέους·

την λεγόμενη γενιά των 700€.

Αυτό το δουλεμπόριο εργασίας

έχει τρεις κυρίως μορφές:

1. Το λεγόμενο Μπλοκάκι Πα-

ροχής Υπηρεσιών

2. Τα stage

3. Την λεγόμενη Ενοικιαζόμενη

εργασία.

Θα τις αναλύσουμε λοιπόν μια

μια αυτές τις μορφές.

Το στοιχειό της ανεργίας καθι-

στά ιδιαίτερα επισφαλή την κα-

τάσταση των νέων ανθρώπων, οι

οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερι-

νά το φάσμα της ανεργίας και

την έλλειψη προοπτικής για το

μέλλον. Για να τους καθησυχά-

σει αλλά και να τους ενσωματώ-

σει κοινωνικά, το σύστημα με

επικεφαλής τους εργοδότες

χρησιμοποιεί το εργαλείο του

Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών

(ΔΠΥ), το γνωστό στις μέρες

μας «μπλοκάκι». Πρόκειται για

μια μορφή απασχόλησης η οποία

δεν εμπίπτει καν στην κατηγορία

της μισθωτής εργασίας, καθώς

κινείται εκτός της λογικής των

συλλογικών συμβάσεων και ως

εκ τούτου οι εργαζόμενοι βρί-

σκονται σε μόνιμη βάση αντιμέ-

τωποι με τη γνωστή ασυδοσία

των εργοδοτών σε θέματα ωρα-

ρίου εργασίας (αποφεύγουν

τους ελέγχους της Επιθεώρησης

Εργασίας), αποζημίωσης των

υπερωριών και συνέχειας της

εργασιακής σχέσης, καθώς μπο-

ρούν να τους απολύουν κατά το

δοκούν, χωρίς να λαμβάνουν

υπόψη τους το όριο του 2% στις

απολύσεις. Παράλληλα, μειώ-

νουν με τον τρόπο αυτό το κό-

στος της εργασίας, σε βάρος βέ-

βαια των εργαζομένων, καθ' ότι

δεν πληρώνουν τις εισφορές

στα ασφαλιστικά ταμεία, τα

οποία και επιβαρύνουν τους ίδι-

ους, αφού είναι υποχρεωμένοι

να ασφαλίζονται στον Οργανι-

σμό Ασφάλισης Ελεύθερων

Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Με τον τρόπο αυτό απασχολού-

νται κυρίως νέοι πτυχιούχοι,

που με βάση τα στατιστικά

στοιχεία, ο αριθμός των ανέρ-

γων στον χώρο αυτό ανέρχεται

στις 150.000! 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του

φαινομένου αυτού είναι κι αυτό

που συμβαίνει στους νέους μη-

χανικούς. Από τους 110.000 μη-

χανικούς που εργάζονται στη

χώρα, οι περίπου 30.000 αμείβο-

νται με "μπλοκάκι". Το 70% από

αυτούς εργάζονται σε εταιρείες

μελέτης-κατασκευής στην Αθή-

να, οι εργοδότες τούς "βαφτί-

ζουν" συνεργάτες. Στις ατομικές

συμφωνίες που υπογράφουν δη-

λώνουν πως είναι εργολάβοι της

εταιρείας, με αποτέλεσμα να

αποποιούνται όλα τα δικαιώματά

τους ως εργαζόμενοι.

Δηλαδή «αυτοί οι εργαζόμενοι

-κυρίως οι νεότεροι- παίρνουν

αμοιβές πιο χαμηλές από τις

συλλογικές συμβάσεις που κυ-

μαίνονται περίπου στα 1.000

ευρώ τον μήνα. Με αυτό το ει-

σόδημα πληρώνουν την Εφορία

και το ασφαλιστικό ταμείο

τους, ενώ δεν παίρνουν επίδο-

μα αδείας, δώρα, ούτε καν

άδεια τον Αύγουστο».

Ασφαλώς οι μόνοι κερδισμένοι

είναι οι εργοδότες οι οποίοι -με

το περιθώριο που δίνει ο νόμος-

δεν τηρούν τις συμβατικές τους

υποχρεώσεις, δεν τους ελέγ-

χουν το ΙΚΑ και η Επιθεώρηση

Εργασίας, η Εφορία και βεβαί-

ως ούτε το Ταμείο (ΤΣΜΕΔΕ),

το οποίο εξάλλου δεν διαθέτει

μηχανισμό ελέγχου. Επιπλέον,

με τη μέθοδο αυτή, οι εργοδό-

τες διαφεύγουν τις εισφορές

των ασφαλιστικών ταμείων.

Η συνέχεια σε επόμενο φύλλο.

Γιάννης Αναστασίου

Νοσηλευτής

Λίγες σκέψεις για την γενιά των 700€... 
Α’ μέρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για συντήρηση και επισκευή»

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ 

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.: 07(Λ-07)09

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Λευκάδας 10, τ.κ. 166 73 Βούλα

Πληροφορίες: Χ. Μελισσουργός

Τηλ.: 210-9657126-7, fax: 210-9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-2009 και 52/08-04-2009 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση

και Επισκευή.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 07 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα

10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον

αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετο-

χής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋ-

πολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την οποία συμ-

μετέχει (π.χ. στο σύνολο του προϋπολογισμού αντιστοιχεί 1050,00€).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-9657126-127. Υπεύθυνος

κος Χ. Μελισσουργός.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το

portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Τρίτη 05-05-2009.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γ. ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ μικροεξαρτημάτων για συντήρηση

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και επισκευή»

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ 

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.: 08(Λ-08)09

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Λευκάδας 10, τ.κ. 166 73 Βούλα

Πληροφορίες: 

Τηλ.: 210-9657126-7, fax: 210-9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-2009 και 55/08-04-2009 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών μικροεξαρτημά-

των για συντήρηση και Επισκευή.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 07 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα

10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον

αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετο-

χής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋ-

πολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την οποία συμ-

μετέχει (π.χ. στο σύνολο του προϋπολογισμού αντιστοιχεί 850,00€).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-9657126-127. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το

portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Τρίτη 05-05-2009.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γ. ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Καυσίμου Κίνησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Οχημάτων Δήμου Βούλας 2009-2010

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ                  

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ.:  12(Λ-10)09

Δ/νση Περιβάλλοντος 

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Τ.Κ.166-73 Βούλα

Πληρ.: Κούσιας Α.

ΤΗΛ.: 213 2020000 - 801 11 86852

Fax: 210 9659208, E-mail: akousias@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 40/26-03-2009 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγα-

λύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής όπως αυτή ορίζεται από

τη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών για την προμήθεια καυ-

σίμου κίνησης οχημάτων Δήμου Βούλας 2009-2010 επί πρατηρίου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καρα-

μανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 12 Μαΐου του 2009

ημέρα Τρίτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παρα-

λαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να

κατατεθούν στο  Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα

και έως της 14:00 μ.μ της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση:

Λεωφ. Κ.  Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν, ενώ-

πιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιο-

δοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των

προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 245.000,00

€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται

για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογι-

σθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (12.250,00 €), η

οποία θα ισχύει για τουλάχιστον 120 ημέρες από την διενέργεια του δια-

γωνισμού.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3) μή-

νες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών στα τηλέφωνα 213

20 20000 - 801 11 86852. Υπεύθυνος  κ Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά

από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Παρασκευή

08/05/2009.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

Βασική Εκπαίδευση εθελοντών 

Δασοπροστασίας 
Το παράδειγμα της εθελοντικής ομάδας Δασοπροστασίας Καισαριανής,

οδηγός για την ίδρυση αντίστοιχης ομάδας στο Δήμο Κρωπίας 

Το διήμερο 2-3 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Βασική Εκπαίδευση Εθελοντών Δασοπροστασίας του

Δήμου Καισαριανής. Mε έγγραφο του (372/8.04.2009) ο Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού

(ΣΠΑΥ) ενημερώνει ότι έχει θέσει υπό την αιγίδα του τα σεμινάρια εκπαίδευσης της Εθελοντικής Δασο-

προστασίας του Δήμου Καισαριανής, σαν ελάχιστο βήμα για την ασφάλεια των στελεχών Πολιτικής Προ-

στασίας των Δήμων-μελών και των εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας και της απόδοσης του έργου

τους. 

Η εκπαίδευση θα αρχίσει το Σάββατο στις 13:00μμ (Βρυούλων 125 και Κλαζομενών, Δημαρχείο Καισαρια-

νής). Είναι καλεσμένοι όσοι/ες οι δημότες/σσες του Κορωπίου επιθυμούν να λάβουν θεωρητική και πρα-

κτική εκπαίδευση προκειμένου να λάβουν μέρος στο φετινή δασοφύλαξη του Υμηττού και δασικών περιο-

χών του Κορωπίου και να ιδρύσουν τη δική τους εθελοντική ομάδα με την υποστήριξη του Δήμου Κρω-

πίας, του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού ( Σ.Π.Α.Υ)  και της Εθελοντικής Ομάδας Δασο-

προστασίας Δήμου Καισαριανής.  

Για συμμετοχές  μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα  800 11 34 600 , 210-7244042 και fax 210-7244077 έως

29 Απριλίου. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, θα πραγματοποιη-

θεί θεωρητική εκπαίδευση στα θέματα:

1) Το Δάσος & η σημασία του

2) Εθελοντισμός & ρόλος των Εθελοντών

3) Αντιπυρική νομοθεσία - νομικό πλαίσιο 

4) Μέσα πυρόσβεσης & ατομικά μέσα προστασίας

5) Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

6) Καθήκοντα παρατηρητού

7) Τρόπος λειτουργίας & χρήσης ειδικών ραδιοδικτύων

8) Χρήση ανάγνωση χάρτη

9) Πρώτες βοήθειες & οργάνωση φαρμακείου

10) Σχέδιο δράσης & κανονισμοί ασφαλείας.

Τη δεύτερη ημέρα θα γίνει πρακτική εκπαίδευση στη χρή-

ση εξοπλισμού και ειδικότερα: 

1) Εκπαίδευση σε πυροσβεστικά οχήματα

2) ΚΑΡ.Π.Α. & μεταφορά τραυματία

3) Χρήση ασυρμάτου

4) Χρήση χάρτη-πυξίδας κλπ.

5) Χειρισμός μηχανολογικού εξοπλισμού (αλυσοπρίονο,

αντλίες κλπ)

Η εκπαίδευση θα γίνει στην αίθουσα τελετών του Δημαρ-

χείου Καισαριανής από εξειδικευμένους εισηγητές της

ΠυροσβεστικήςΥπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, της ΕΕΡ, του ΣΕΠ

κλπ. 

Η παρακολούθηση της Βασικής Εκπαίδευσης είναι απα-

ραίτητη για την αποτελεσματική κι ασφαλή συμμετοχή

στη δράση κάθε εθελοντικής ομάδας  Δασοπροστασίας.

Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Δήμου Καισαριανής
Δ. Καραμολέγκου & Αλίμου – Κατεχάκη 

210 – 7244 .042 – 6932. 90. 64. 20 
web site: www.dasoprostasia.gr 

e-mail : dasoprostasia@gmail.com
Ιστολόγιο  : http://eddknews.blogspot.com

Στην τελευταία συνάντηση του Συντονιστικού της

«Διαδημοτικής» (14.4), αποφασίστηκε η διοργάνωση

ενός μικρού Οδοιπορικού την Κυριακή 26 Απριλίου,

στις 10.30 π.μ, στον χώρο όπου προγραμματίζεται

να κατασκευαστεί ο μετωπικός Σταθμός Διοδίων της 

Νοτιο-Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού,

στην Ηλιούπολη.
“Με το μικρό αυτό Οδοιπορικό επιδιώκουμε να κάνουμε γνωστό

τον δασικό χώρο του Υμηττού και την αξία του τοπίου που προ-

βλέπεται να αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα από έναν σχεδιαζόμενο

τερατώδη οδικό άξονα  6 λωρίδων κυκλοφορίας και έναν επίσης

τερατώδη μετωπικό χειροκίνητο σταθμό διοδίων”, τόνισε το Συ-

ντονιστικό της «Διαδημοτικής» και συνεχίζει: “Επισημαίνουμε ότι

σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

του εν λόγω «έργου», στο σημείο αυτό σχεδιάζεται να διαμορ-

φωθεί με επιχώσεις (μπάζα), μια πλατφόρμα  τουλάχιστον 4.500

τ.μ , μήκους 900 μ, με πρανές από μπετόν ύψους 18μ, για να εξυ-

πηρετήσει έναν αυτοκινητόδρομο 6 λωρίδων κυκλοφορίας, πλά-

τους 31 τουλάχιστον μέτρων, που θα διέρχεται σε απόσταση έως

και 80 μέτρων από τα όρια της εντός σχεδίου περιοχής κατοικίας

του Δήμου Ηλιούπολης.

Αξίζει να αναφερθεί, πώς ακόμη και η  ΜΠΕ ομολογεί ότι « στα

υπέργεια τμήματα του δρόμου, υλοποιούνται μεγάλης κλίμακας

επιχώματα τα οποία θα είναι ορατά από τις περιοχές Βύρωνα,

Αλίμου, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης…)

Σημείο συνάντησης: Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου και Αρ-

χιμήδους. Τέρμα λεωφορείων 206 – Αγία Μαύρα)

ΟΧΙ
ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ  ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Έτοιμη η διακήρυξη του Δημοκρατικού

Κόμματος των Αλßανοφώνων. Ποιός εί-

ναι ο επικεφαλής του; Μα φυσικά ο πα-

λιός γνωστός μας Οδυσσέας Τσενάι, θυ-

μάστε, εκείνος που πριν από μερικά

χρόνια ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων

ως σημαιοφόρος στην μαθητική παρέλα-

ση. 
(Σ.Σ. Ακόμα δυστηχώς χρησιμοποιείται η σημαία

σαν έπαθλο επιβράβευσης της καλύτερης βαθμολο-

γίας στα σχολεία).

Σήμερα σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες

στη Βοστόνη και θα πρωταγωνιστήσει

στο εγχείρημα της δημιουργίας του “Δη-

μοκρατικού Κόμματος των Αλßανοφώ-

νων” στην Ελλάδα. Θα εμφανιστεί στην

Ελληνική πολιτική σκηνή την κατάλληλη

ψυχολογική στιγμή, όντας προικισμένος

με όλα τα μυστικά της Πολιτικής Τέχνης

από τα μεγαλύτερα σχολεία των ΗΠΑ

και έχοντας υποστηρικτές πολύ βαριά

ονόματα και επιχειρήσεις.

Σε άρθρο που μας έστειλε ο Σταματό-

πουλος Σπύρος, μέσα σε άλλα, αναφέ-

ρεται η απόλυτα θετική, φυσικά, στάση

όλων των κομμάτων της Αλβανίας αλλά

και ένα μικρό αλλά αποκαλυπτικό

backround του πατέρα του Οδυσσέα

Τσενάι. 

Παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα: “Ο πα-

τέρας Τσενάι τώρα, εκτός από Λοχαγός

των Αλßανικών Μυστικών Υπηρεσιών

εκείνη την εποχή, ήταν και ένας από

τους πρωταγωνιστές του μεγαλύτερου

οικονομικού σκανδάλου που γνώρισε

ποτέ η Αλßανία, εκείνου με τις Πυραμί-

δες. Στην Ελλάδα ήρθε όχι ως φτωχός

πλην τίμιος λαθρομετανάστης, αλλά για

να αποφύγει τις απειλές για τη ζωή του

και τη φυλακή από τις απάτες, σύμφωνα

με τον αλßανικό Τύπο, που είχε διαπρά-

ξει εκεί. [...] Πρωταγωνιστικό ρόλο, επί-

σης, στη δημιουργία του Κόμματος των

Αλßανοφώνων στην Ελλάδα θα έχει φυ-

σικά και ο πρόεδρος του Συνδέσμου

Αλßανών Μεταναστών Ταχίρ Μήτσι,

αναγνωρίσιμος ιδιαίτερα μέσα από τις

εκπομπές του Μ. Τριανταφυλλόπουλου

και του Ν.Ευαγγελάτου, αλλά και πολύ

γνωστός για τις κατά καιρούς εμπρηστι-

κές του δηλώσεις σε ßάρος των Ελλή-

νων. 

Αν θέλετε να εκμεταλευτείτε το χρόνο των διακοπών

σας κάνοντας κάτι χρήσιμο για την μόρφωσή σας και

όχι μόνο μαυρίζοντας κάτω από τον καυτό ήλιο του

καλοκαιριού έχετε την ευκαιρία. 

Προπονήσου στην Συγγραφή

(Writing Coaching)

(11 – 14 Ιουνίου 2009 – Hotel Anovolios, Πήλειο)

ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ:

· Πως η τέχνη της συγγραφής διδάσκει τα μυστικά και

την τεχνική της, Τι θέλουν οι αναγνώστες και τι πο-

θούν οι συγγραφείς, Τι κάνει έναν συγγραφέα—συγ-

γραφέα, και τι τον ξεχωρίζει από τον εν δυνάμει συγ-

γραφέα, Μέθοδοι & Τεχνικές Έμπνευσης. Συγγραφι-

κή Πειθαρχεία & Παραγωγικότητα.

ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ:

·  Πολύτιμες Πρακτικές Συμβουλές, Εμβάθυνση, Ερ-

γαλεία, Ασκήσεις, Θεωρία, Τεχνικές και Μεθόδους

για ΟΛΑ τα θέματα που σχετίζονται με την συγγρα-

φή.  

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Συγγραφέας, 

Προπονήτρια Συγγραφής & Ζωής, Μαρία Γούσιου

Λεπτομέρειες και πληροφορίες:

author@mariagousiou.gr, www.mariagousiou.gr

Προπονήσου στη Ζωή

(Personal Coaching)

(26-28 Ιουνίου 2009 – Hotel Porto Carras, Χαλκιδική)

ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ:

· Πως οι επιτυχημένοι άνθρωποι (στην υγεία, τον έρωτα

και τα οικονομικά) ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ και ΔΡΟΥΝ με συγκε-

κριμένους τρόπους. Με άλλα λόγια… υπάρχει μονοπά-

τι, τόσο για την επιτυχία, όσο και για την αποτυχία. Τα

καλά νέα είναι ότι η επιτυχία αφήνει τα ίχνη της…

ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ:

· Μια πληθώρα από «εργαλεία», γνώσεις, τεχνικές και

βιωματικές μεθόδους που απώτερο σκοπό τους έχουν

να αναπτύξεις εκείνες τις δεξιότητες, τα προσόντα και

τις δυνάμεις (πρακτικές, ψυχικές και συναισθηματικές)

που είναι απαραίτητες για να φέρεις τα αποτελέσματα

που επιθυμείς στην ζωή σου, φανερώνοντας σου πως

έχεις ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ και ΕΠΙΛΟΓΕΣ που

μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Η Ακαδημία PCMI και οι εισηγητές της, 

Νίκος Σαπουντζής M.B.A, Msc, & Μαρία Γούσιου 

Λεπτομέρειες και πληροφορίες

info@pcmi.gr, www.pcmi.gr

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ …  «ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ»

18-26/4: Παγκόσμια εβδομάδα για τα Πειραματόζωα
“150.000.000 με 180.000.000 ζώα το χρόνο βασανίζονται πα-
γκοσμίως, ήτοι 3.000.000 μέσα στην παγκόσμια αυτή εβδομά-
δα που διανύουμε, στα κολαστήρια των πειραματικών εργα-
στηρίων. Πλήθος σκυλιών, γατιών, πιθήκων, κουνελιών και ιν-
δικών χοιριδίων τσουρουφλίζονται, δηλητηριάζονται, ακρωτη-
ριάζονται, χειρουργούνται χωρίς αναισθητικό, παραλύουν, αι-
μορραγούν, προκειμένου εμείς οι άνθρωποι να ανακτήσουμε
την υγεία μας και τη νιότη μας, να ζούμε σε καθαρά και απο-
στειρωμένα περιβάλλοντα, να οδηγούμε με ασφάλεια, να πυ-
ροβολούμε και να ρίχνουμε βόμβες, να καπνίζουμε κλπ.”, λέ-

ει ο ΠΟΦΥΖΟ σε δελτίο που μας έστειλε για την εβδομάδα

των πειραματόζωων. Από έρευνα που παραθέτουν διαλέγου-

με τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για να σχηματίσουμε μια ει-

κόνα γύρω από το θέμα των πειραμάτων που μάλλον δεν γνω-

ρίζουμε και πολλά.  

Έρευνες λοιπόν, καταδεικνύουν περίτρανα ότι, “τουλάχιστον

στην ιατρική και φαρμακολογία, μόνο ένα 5-25% μπορεί να

εξασφαλίσει ότι ουσίες που δοκιμάζονται επιτυχώς στα ζώα,

έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και στους ανθρώπους. Πολλά πει-

ράματα είναι αναξιόπιστα και συχνά η εφαρμογή των αποτε-

λεσμάτων τους στους ανθρώπους αποδεικνύεται επικίνδυνη

και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και θανατηφόρα…

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά παραδείγματα:

- Οι μεταγγίσεις και οι μεταμοσχεύσεις καθυστέρησαν πάνω

από 200 χρόνια λόγω των παραπλανητικών αποτελεσμάτων

σε πειράματα με ζώα. 

- Μετά από μία έρευνα στην οποία χρησιμοποιήθηκαν 18.000

ποντίκια, το φάρμακο Teropterin εφαρμόστηκε για τη θεραπεία

της παιδικής λευχαιμίας αλλά τα παιδιά τα οποία υποβλήθη-

καν στην εν λόγω θεραπεία πέθαναν πιο γρήγορα απ’ό,τι θα

πέθαιναν αν δεν είχαν πάρει μέρος σ΄ αυτή. 

- Σχετικά με το φάρμακο για την καρδιά Fradin, κανένα από τα

πειράματα που έγινε σε ζώα δε φάνηκε να προειδοποιεί για τα

αποτελέσματα που θα είχαν στον άνθρωπο, όπως τύφλωση,

στομαχικές διαταραχές και πόνους συνδέσμων των άκρων.

- Ένα άλλο φάρμακο για την αρθρίτιδα, το Opren, παρόλο που

σημείωσε επιτυχία στα ζώα, στο τέλος αποσύρθηκε αφού

προκάλεσε το θάνατο σε περισσότερους από εβδομήντα αν-

θρώπους και σοβαρές επιπλοκές σε άλλους τρεις χιλιάδες πε-

ντακόσιους, όπως δερματολογικές παθήσεις, καθώς και παθή-

σεις στα μάτια, στην κυκλοφορία του αίματος, συκώτι, νεφρά.

Σήμερα με την τεχνολογική πρόοδο, υπάρχουν άλλες εναλ-

λακτικές μέθοδοι πιο εξελιγμένες, πιο αξιόπιστες, πιο οικο-

νομικές, πιο γρήγορες και, για μας το κυριότερο, πιο ηθικά

προτιμητέες. Κάποιες από αυτές είναι: 

-  Η χρησιμοποίηση ανθρώπινων ιστών για τη φαρμακευτική

έρευνα που πολλοί επιστήμονες τη βρίσκουν πιο αποτελε-

σματική από τη χρήση ζωικών ιστών (Reuters 29/8/1996). Σε

πολλούς κλάδους της Ιατρικής οι μελέτες πάνω σε μη ζώντες

ζωικούς ιστούς και κύτταρα (in vitro systems) είναι η πλέον συ-

νηθισμένη μέθοδος, κυρίως για μελέτες μοριακού τύπου. 

- Η χρήση μοντέλων Η/Υ και μαθηματικών που εξομοιώνουν

ανθρώπινα όργανα επιτρέποντας στους ερευνητές να δοκιμά-

ζουν ηλεκτρονικά νέες θεραπείες πριν τις εφαρμόσουν στον

άνθρωπο, να ελέγχουν την επίδραση ουσιών, να προβλέπουν

με ποιο τρόπο απορροφούνται τα φάρμακα, πως μεταβολίζο-

νται κλπ.  

- Φυσικο–χημικές τεχνικές που συνδυάζουν πληροφορίες για

τη δομή διαφόρων ουσιών και τις σχέσεις των χημικών τους

αντιδράσεων μας επιτρέποντας να προβλέψουμε τα βιολογι-

κά αποτελέσματα χημικών συστατικών. Για παράδειγμα, ανα-

λύοντας με Η/Υ το ένζυμο του AIDS βρέθηκαν οι χημικές ου-

σίες που σταματούν τη δράση του.

Όλο και περισσότεροι νέοι επιστήμονες αναγνωρίζουν πλέον

πως η έρευνα που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση πρέπει

να γίνεται αποκλειστικά με μεθόδους που «αναπαράγουν» τις

συνθήκες του ανθρώπινου οργανισμού ή στον ίδιο τον αν-

θρώπινο οργανισμό. 

Μόνο που αυτές οι εναλλακτικές εφαρμόζονται με απίστευτα

βραδύ ρυθμό γιατί η συνήθεια τόσων χρόνων και κυρίως η βαθιά

ριζωμένη νοοτροπία που θέλει τα ζώα αυτά αντικείμενα έρευνας,

πολύ δύσκολα μπορούν να αλλάξουν”.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

(Νομίμως αναγνωρισμένο Σωματείο & μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ)

Σωστά όλα αυτά. Έχετε αναρωτηθεί
όμως και κάτι άλλο; 
Πόσες φορές έχουν χρησιμοποιηθεί
στο παρελθόν (αλλά και σήμερα)
άνθρωποι για πειραματόζωα...

Αλβανόφωνο κόμμα στην 

Ελλάδα υπό τον Τσενάι
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2009

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5 – Υποχρεώσεις του Δήμου 

Με βάση τον παρόντα κανονισμό ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την: 

1.  Οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και

διάθεσης των οικιακών μη ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων, όπως αυτά

περιγράφονται στο άρθρο 4 . Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανά-

γκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Διεύθυνση Κα-

θαριότητας. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά μέσα του Δήμου σε

χώρους υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), εργοστάσια διαλογής ή ανακύ-

κλωσης, ή και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή. 

2. Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορ-

ριμμάτων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 4, πραγματοποιείται μέσα

σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και

εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του

Δήμου (τηλ. 213 20 30 470 ή 471), ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος

αποκομιδής, που καταρτίζεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας. Ως προ-

ϋπόθεση της αποκομιδής αυτής ορίζεται ότι ο όγκος των συγκεκριμένων

απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά εβδομάδα να μην είναι μεγάλος και ει-

δικότερα να καταλαμβάνει χώρο που δεν υπερβαίνει το ήμισυ της χωρητι-

κότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού ενός (1) τόνου. Το Δημοτικό

Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά

μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο, όταν πρόκειται για αποκομιδή

πολλών ογκωδών αντικειμένων. 

3. Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων, όπως αυ-

τά αναφέρονται στο άρθρο 4. Την αποκομιδή της συγκεκριμένης κατηγο-

ρίας απορριμμάτων υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα

και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των

οποίων προέρχονται τα ειδικά απορρίμματα. Ο Δήμος μπορεί κατά περί-

πτωση να αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκομιδής των ειδικών απορριμ-

μάτων, εφ’ όσον έχει τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει σχετι-

κό πρόγραμμα. Στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν

πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος απο-

κομιδής ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων με την περισυλλογή και απομά-

κρυνση μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης ή από

οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέ-

θοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις

δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώ-

ροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστά-

σεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής

υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαπορριμμάτων κ.λ.π. τα οποία οφείλει να

διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά

διαστήματα. 

5. Ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των

οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα

και δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των

οδών και κοινόχρηστων χώρων. 

6. Γνωστοποίηση του παρόντος Κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 79

του Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α 114/8.6.2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 

7. Λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαι-

τείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγο-

νότων. 

8. Προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες

κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την

«Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

9. Επί πλέον ο Δήμος : 

α) Συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών απο-

βλήτων 

β) Ιδρύει και χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης. 

γ) Ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. 

δ) Προμηθεύεται και χρησιμοποιεί  κατάλληλο εξοπλισμό. 

ε) Χρησιμοποιεί τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη

την Τεχνολογική Εφαρμοσιμότητα και την Οικονομική Βιωσιμότητα. 

στ) Αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της

κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων. 

ζ) Συμβάλλει στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση

και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την απο-

τελεσματική εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. 

η) Ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή, με έμφαση στα παιδιά και τους νέ-

ους και συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φο-

ρείς προστασίας του περιβάλλοντος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 8 – Ορισμοί για τους χώρους παραγωγής απορριμμάτων και τους

υπεύθυνους της τήρησης καθαριότητας και των διατάξεων του Κανονι-

σμού 

1. Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήμα-

τα κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμο-

νωμένα άτομα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τή-

ρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες ή μι-

σθωτές των κατοικιών, ενώ για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκα-

τοικιών και οικιστικών συγκροτημάτων είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν

υπάρχει διαχειριστής, τότε υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες ή ένοικοι

των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου. 

2. Επιχειρήσεις – Καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λει-

τουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους

εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση

των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού κατά περίπτωση είναι: 

α) Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. 

β) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων

ή Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής. 

γ) Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, καθώς και για τις Εται-

ρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ο διαχειριστής. 

δ) Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου. 

ε) Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

στ) Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσω-

πα που τις αποτελούν. 

ζ) Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκ-

πρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν. 

3. Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε

επάγγελμα, μόνιμο ή πρόσκαιρο. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την

τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης τους,

νομέας ή κάτοχος του γραφείου. 

4. Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή

εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατά-

ξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο κύριος, νομέας ή κάτοχος του οι-

κοπέδου. 

5. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια θεωρούνται οι

στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή

βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτι-

κές δράσεις. Στις μονάδες αυτές ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και την

τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ορίζεται με απόφαση

της διεύθυνσης της μονάδας, που κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Δήμο. Σε

περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο

ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας. 

6. Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις

αντίστοιχες εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημά-

των και γενικά κάθε προστεθείς από τους προαναφερόμενους επαγγελμα-

τίες. 

7. Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων

κ.λ.π. υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του

νομικού προσώπου στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικο-

δομική άδεια. 

8. Για τα κάθε είδους οχήματα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τή-

ρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι το φυσικό πρόσωπο

ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο όνομα των οποίων

έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Για κάθε εί-

δους οχήματα του Δημοσίου υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γρα-

φείου Κίνησης και στην περίπτωση που τέτοιος δεν υπάρχει, ο Προϊστά-

μενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία είναι χρεωμένο το όχημα και

από την οποία παίρνει εντολές κίνησης. 

9. Οι υπεύθυνοι των προηγουμένων παραγράφων του ίδιου άρθρου του πα-

ρόντος Κανονισμού μπορούν να ορίσουν με έγγραφό τους συγκεκριμένο

πρόσωπο, που συμβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο και αποδέχεται

να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα και την τήρηση και εφαρμο-

γή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Για να ισχύει η παραπάνω

μεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει τόσο εκείνος που αναθέτει, όσο και εκεί-

νος που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριμένης υπευθυνότητας, να

συνυπογράψουν το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρμοδίου Δημοτικού

υπαλλήλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή ενώπιον της Αστυνομικής Αρ-

χής και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί αρμοδίως η ημεροχρονολογία και το πε-

ριεχόμενο του κειμένου, καθώς και η γνησιότητα των υπογραφών. Ακριβές

αντίγραφο του παραπάνω θεωρημένου εγγράφου κατατίθεται υποχρεωτι-

κά και με ευθύνη του ενδιαφερομένου στην Διεύθυνση Καθαριότητας. 

10. Κάθε οικοδομή οφείλει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου

μηχανικής αποκομιδής σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, ώστε να είναι

προσβάσιμη η μεταφορά του από και προς το απορριμματοφόρο. Για οικο-

δομές με συνολική δόμηση μέχρι 500 τ.μ. , ο χώρος πρέπει να υποδέχεται

κάδο 250 λίτρων. Για οικοδομές από 500 – 1.500 τ.μ. να δέχεται κάδο 1.100

λίτρων, από 1.500 – 3.000 τ.μ. να δέχεται 2 κάδους των 1.100 λίτρων και

αναλογικά θα ισχύσει το ίδιο ανά 1.500 τ.μ. επί πλέον δόμησης. Για τις νέ-

ες οικοδομές ο σχεδιασμός του χώρου αυτού θα πρέπει να είναι προαπαι-

τούμενο για την έκδοση οικοδομικής άδειας. 

11. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από την πόλη μας, κα-

θώς και όλοι οι φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Δη-

μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), είναι υποχρεωμένοι να

εφαρμόζουν τον παρόντα Κανονισμό Καθαριότητας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για συντήρηση και Επισκευή»

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.: 05(Λ-05)09

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Λευκάδας 10 τ.κ. 166 73 Βούλα

Πληροφ.: Νικολής Γ.

Τηλ.: 210-9657126-7 fax: 9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 39/26-03-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την προμήθεια Οικοδομικών υλικών για συντήρηση και

Επισκευή.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 07 Μαΐου του 2009 ημέρα Πέ-

μπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βού-

λα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται

για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογι-

σθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (1.150,00€).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-9657126-7. Υπεύθυνος κος

Γ. Νικολής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το

portal του Δήμου: http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Τρίτη 05/05/2009.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Ξυλείας για συντήρηση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και επισκευή δημοτικών κτιρίων»

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ 

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.: 03(Λ-03)09

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Λευκάδας 10, τ.κ. 166 73 Βούλα

Πληροφορίες: Χ. Μελισσουργός

Τηλ.: 210-9657126-7, fax: 210-9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-2009 και 53/08-04-2009 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την προμήθεια Ξυλείας για συντήρηση και Επισκευή.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 07 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα

10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον

αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετο-

χής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋ-

πολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την οποία συμ-

μετέχει (π.χ. στο σύνολο του προϋπολογισμού αντιστοιχεί 800,00€).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-9657126-127. Υπεύθυνος

κος Χ. Μελισσουργός.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το

portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Τρίτη 05-05-2009.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γ. ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Σιδήρου για συντήρηση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και επισκευή δημοτικών κτιρίων»

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ 

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.: 04(Λ-04)09

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Λευκάδας 10, τ.κ. 166 73 Βούλα

Πληροφορίες: Χ. Μελισσουργός

Τηλ.: 210-9657126-7, fax: 210-9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-2009 και 54/08-04-2009 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την προμήθεια Σιδήρου για συντήρηση και Επισκευή

δημοτικών κτιρίων.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 07 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα

10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον

αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετο-

χής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋ-

πολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την οποία συμ-

μετέχει (π.χ. στο σύνολο του προϋπολογισμού αντιστοιχεί 1.500,00€).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-9657126-127. Υπεύθυνος

κος Χ. Μελισσουργός.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το

portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Τρίτη 05-05-2009.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γ. ΜΑΝΤΕΣΗΣ
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«Διόρισαν στη ΚΕΔ Πρόεδρο και

Διευθύνοντα σύμβουλο τον Γενι-

κό Διευθυντή του ομίλου των

εταιριών CIVITAS που φέρεται

σύμφωνα με δημοσιεύματα ότι

παρείχε τις υπηρεσίες του στον

Εφραίμ και στον όμιλο ΠΑΠΙΣΤΑ

συνεταίρο της Μονής Βατοπεδί-

ου και γνωστό από την παράνο-

μη διαχείριση ακινήτων στο

σκάνδαλο. Βάλανε δηλαδή το

λύκο να φυλάει τα πρόβατα»,

επισημαίνουν σε ερώτησή τους

οι βουλευτές Μιχάλης Καρχιμά-

κης, Γρηγόρης Νιώτης, Μάρκος

Μπόλαρης, Θεοδώρα Τζάγκρη,

Γιάννης Δριβελέγκας, Γιώργος

Πεταλωτής, Γιώργος Παπαγε-

ωργίου, Χρύσα Αράπογλου, Βα-

σίλης Γερανίδης, Ντίνος Ρό-

βλιας.

Η Κυβέρνηση Καραμανλή επέλε-

ξε προσφάτως να τοποθετήσει

ως επικεφαλής της Διοίκησης

της πολύπαθης Κτηματικής

Εταιρείας του Δημοσίου, η

οποία εκτέλεσε το σύνολο των

Κυβερνητικών εντολών σχετικά

με τις παράνομες και ζημιογόνες

για το Δημόσιο συμφέρον

ανταλλαγές του σκανδάλου Βα-

τοπεδίου, νέο πρόσωπο, τον

Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, ο

οποίος έχει διατελέσει επί οκτα-

ετία μέλος της Κεντρικής Επι-

τροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Με απόφαση της Κυβέρνησης το

πρόσωπο αυτό αντικαθιστά τόσο

τον πρώην Πρόεδρο, όσο και τον

πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο,

συγκεντρώνοντας κατά τον τρό-

πο αυτό το σύνολο των διαχειρι-

στικών αρμοδιοτήτων της ΚΕΔ.

Από τα βιογραφικά στοιχεία

πρόσφατης επαγγελματικής

εμπειρίας του συγκεκριμένου

προσώπου προκύπτει ότι από

τον Οκτώβριο του 2004 μέχρι

τον πρόσφατο Κυβερνητικό διο-

ρισμό του ως επικεφαλής στη

Διοίκηση της ΚΕΔ έχει διατελέ-

σει Γενικός Διευθυντής του Ομί-

λου Εταιρειών Civitas, υπεύθυ-

νος για τη λειτουργία και την πο-

λιτική των επιμέρους εταιρειών

του Ομίλου. Σύμφωνα με δημο-

σιεύματα ο συγκεκριμένος Όμι-

λος δια των εταιρειών του, τα

τελευταία χρόνια, φέρεται να

έχει παράσχει τις υπηρεσίες του

στον Εφραίμ και στον εμπλεκό-

μενο στο σκάνδαλο του Βατοπε-

δίου Όμιλο Πάπιστα. 

Εφόσον οι πληροφορίες αυτές

αληθεύουν, δημιουργείται μεί-

ζον ηθικό και πολιτικό θέμα από

την επιλογή της Κυβέρνησης να

αντικαταστήσει τον πρώην Πρό-

εδρο και των πρώην Διευθύνο-

ντα Σύμβουλο της ΚΕΔ, μετά την

φερόμενη εμπλοκή της Διοίκη-

σης στο σκάνδαλο Βατοπεδίου,

με νέο πρόσωπο, που πλέον θα

συγκεντρώνει το σύνολο των

αρμοδιοτήτων Πρόεδρου και Δι-

ευθύνοντος Συμβούλου

Νέος επικεφαλής της Διοίκησης της 

Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου

εμπλεκόμενος στη Μονή Βατοπεδίου

καταγγέλουν με ερώτησή τους,

δέκα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ., Μάκης Βορίδης κατέθεσε ερώτηση για την ψηφιακή φωτογράφιση των

πολιτών από τις τράπεζες. Συγκεκριμένα κατέθεσε στους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οι-

κονομίας την παρακάτω ερώτηση:

Τον τελευταίο καιρό ολοένα και περισσότερες τράπεζες, τόσο ιδιωτικές όσο και δη-

μόσιες  (π.χ., Eurobank, Εθνική, Αττική, Marfin), εφαρμόζουν για λόγους ασφαλείας

ένα ιδιότυπο σύστημα καταγραφής των εισερχομένων σε αυτές με ψηφιακή φωτο-

γραφία του προσώπου (το οποίο κατά τις οδηγίες πρέπει να είναι ακάλυπτο και να

κοιτάει ευθεία στο φακό χωρίς γυαλιά) , δίχως να παρέχεται οποιαδήποτε πληροφο-

ρία στους πελάτες σε σχέση με  εναλλακτική δυνατότητα εισόδου ή με το εάν η χρή-

ση των φωτογραφικών αρχείων καταστρέφεται, διατηρείται ή με άλλον τρόπο χρη-

σιμοποιείται από τις τράπεζες για άλλους σκοπούς.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Έχουν οι εν λόγω τράπεζες που χρησιμοποιούν το σύστημα φωτογράφησης, υπο-

βάλλει σχετικό αίτημα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αν όχι γιατί και αν ναι, γιατί δεν

υπάρχει εμφανής καταχώρηση της καταγραφής προσωπικών δεδομένων πριν την είσοδο του πελάτη σε

αυτές; Στην τελευταία περίπτωση, τι ακριβώς διαλαμβάνει η Αρχή στην άδεια που έδωσε;  (χορήγηση

αντιγράφου)

2. Πώς διασφαλίζει η Πολιτεία ότι οι τράπεζες, με το πρόσχημα της ασφάλειας, δεν προβαίνουν σε ιρι-

δοσκόπηση, που αντιβαίνει ευθέως τα συνταγματικά δικαιώματα; 

3. Έχουν υποχρέωση οι τράπεζες να εξασφαλίζουν εναλλακτική πρόσβαση στους χώρους τους για τους

πολίτες που για λόγους θρησκευτικής συνείδησης αρνούνται να υποβληθούν σε καταγραφή των χαρα-

κτηριστικών τους, και αν όχι γιατί; 

Και νέα ερώτηση από τον 

βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Σε προηγούμενες ερωτήσεις που έχει

καταθέσει κατ’ επανάληψη στη Βουλή,

ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου, ανα-

φέρθηκε στην πιθανή διακοπή λει-

τουργίας υποκαταστημάτων ΟΤΕ στην

Αττική και συγκεκριμένα, στη Βάρη

(Βάρκιζα), στο Καπανδρίτι και στον Ασπρόπυργο, στα Βίλια και

στην Νέα Πέραμο. Όπως σημειώνει στο δελτίο τύπου που μας απέ-

στειλε, μέχρι σήμερα, και ενώ στη Βάρη έχει ήδη διακοπεί η λει-

τουργία του υποκαταστήματος του ΟΤΕ, δεν έχει λάβει καμία απά-

ντηση!

Επισημαίνει δε «Παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα ζητάμε απάντη-

ση στα ερωτήματα μας για το ενδεχόμενο αυτό, αντιμετωπίζουμε συ-

νεχώς την αδιαφορία της Κυβέρνησης, η οποία δεν μας απαντάει. Ως

δικαιολογητική βάση αυτών των περικοπών ακούσαμε ότι είναι η εξοι-

κονόμηση πόρων για τον  ΟΤΕ… Αν αληθεύει αυτός ο ισχυρισμός θα

είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, την ίδια στιγμή που οι μισθοί των υπαλ-

λήλων αυτών των καταστημάτων δεν αγγίζουν ούτε το 1/10 των ετη-

σίων μισθών των υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΤΕ. Όταν οι ετήσιοι μι-

σθοί ξεκινούν από τις 580.000 ευρώ (για τον Πρόεδρο) και υπάρχουν

τα παραδείγματα του Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή (380.000 ευ-

ρώ), του Γενικού Διευθυντή (250.000 ευρώ), του Διευθυντή Δικτύου

Καταστημάτων (200.000 ευρώ), του Συμβούλου Γενικής Διεύθυνσης

Οικ. Πελατών (180.000 ευρώ), του Βοηθού Γενικού Διευθυντή (170.000

ευρώ) και φτάνουν στις 100.000 ευρώ για τον υποδιευθυντή κάθε Τμή-

ματος, τι μπορεί να μας απαντήσει για το θέμα;» Τέλος, επανέρχεται

με νέα ερώτηση.

Πρόκληση η πιθανή διακοπή

λειτουργίας καταστημάτων

ΟΤΕ στην Αττική 

Φωτογράφιση πολιτών απ’ τις Τράπεζες

Περισσότερο από 10 χρόνια, οι κάτοικοι των περιοχών της

Μπαλάνας, της Παλαιοπαναγιάς και των συγκροτημάτων των

εργατικών κατοικιών στην Παλλήνη κάλυπταν τις ανάγκες τους

με την επίσκεψη ενός παθολόγου από το ΙΚΑ Κορωπίου, δύο

φορές την εβδομάδα. 

Σύμφωνα με καταγγελίες  κατοίκων από τις Εργατικές Κατοι-

κίες της Παλλήνης, ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση, οι

επισκέψεις του ιατρού σταμάτησαν. Συγκεκριμένα, τα Χριστού-

γεννα του 2008 ήταν η τελευταία φορά που ο παθολόγος επι-

σκέφθηκε τις παραπάνω περιοχές.    

Μέχρι και σήμερα, παρά την συνεχή πληθυσμιακή και οικιστική

αύξηση της περιοχής, η Παλλήνη (πρωτεύουσα της Νομαρχίας

Ανατολικής Αττικής!) δεν έχει υγειονομικό υποκατάστημα ΙΚΑ!

Η κατάσταση αυτή αναγκάζει τους ασφαλισμένους να εξυπη-

ρετούνται είτε στο ΙΚΑ Κορωπίου είτε στο ΙΚΑ Παιανίας είτε με

τις επισκέψεις του περιφερειακού γιατρού. Το τελικό αποτέλε-

σμα όμως είναι η ταλαιπωρία τους. 

Σχετική ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Βασ. Οικο-

νόμου.

Ανάγκη για νέο υγειονομικό 

κατάστημα ΙΚΑ στην Παλλήνη
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Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

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

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία SECURITY 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

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
n n n

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

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

στη ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

Παρασκευή 8

Μαΐου

Την Παρασκευή 8

Μαΐου και από ώρα

09.30 έως 13.00 θα

πραγματοποιηθεί εθε-

λοντική αιμοδοσία

στην αίθουσα του Νο-

μαρχιακού Συμβουλίου

της Νομαρχίας.

Επικοινωνείστε με τα

τηλέφωνα 213-

2005249 και 213-

2005250 ή να το δηλώ-

σουν στο γραφείο επι-

σκεπτριών Υγείας.

Το Δ.Σ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ

29/4  7μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Βουλιαγμένης συνεδριάζει

την Τετάρτη 29/04 στις

19:00 με 19 θέματα στην

ημερήσια διάταξη. Επιλέ-

γουμε:

2. Αναμόρφωση προϋπο-

λογισμού εσόδων-δαπα-

νών, έτους 2009.

6. Σχετικά με ανακαίνιση

του κτηρίου Ιδρύματος

Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλί-

κων Βουλιαγμένης .

9. Παράταση σύμβασης

παραχώρησης-εκμίσθωσης

Δημοτικού Αναψυκτηρίου

με την επωνυμία ΑΓΝΑΝΤΙ.

12. Συγκρότηση επιτροπών

παραλαβής υλικών που

εκτελούνται με τον ΕΚΠΟ-

ΤΑ, για το έτος 2009.

Το Δ.Σ. ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ

27/4  7:30μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Βάρης συνεδριάζει την

Δευτέρα 27/04 στις 19:30

με 18 θέματα στην ημερή-

σια διάταξη. Επιλέγουμε:

6,7. Ψήφιση του προϋπο-

λογισμού και απολογι-

σμού οικονομικού έτους

2009 του ΝΠΔΔ Αθλητι-

κός Οργανισμός Δήμου

Βάρης.

11. Λήψη απόφασης για

την σύμφωνη γνώμη στην

μονοδρόμηση της οδού

Δήλου στο Δήμο Βούλας. 

14-18. Λήψη απόφασης

για έκτακτη επιχορήγηση

του ΝΠΔΔ του Δήμου. 
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Με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου εγκρίθηκε, με εισήγηση

του Νομάρχη Λ. Κουρή, η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Με-

τσόβιο Πολυτεχνείο με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Αρχι-

τεκτονικός και Μουσειολογικός Σχεδιασμός  του Μουσείου Μεταλλείας-Μεταλ-

λουργίας Λαυρίου».

Με το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα προβλέπεται να αντιμετωπισθούν όλα τα

σχεδιαστικά ζητήματα που αφορούν το Μουσείο αυτό, που πρόκειται να εγκα-

τασταθεί στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και συγκεκριμένα στο

κτίριο του Μηχανουργείου της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου.

Έτσι το έργο θα καταστεί ώριμο προς ένταξη τόσο στα ερευνητικά προγράμμα-

τα όσο και στο ΕΣΠΑ.

Η ίδρυση του Μουσείου Μεταλλείας και Μεταλλουργίας Λαυρίου (ΜΜΜΛ) απο-

τελεί πάγιο αίτημα της ευρύτερης περιοχής και γι΄ αυτό τον λόγο έχει συσταθεί

Επιτροπή Στήριξης του ΜΜΜΛ με μέλη το Ε.Μ. Πολυτεχνείο, την Νομαρχία, τον

Δήμο Λαυρεωτικής, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου, τον Εμπορικό-Βιοτεχνικό Σύλ-

λογο Λαυρίου, την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής και πλειάδα επιστημόνων

αναγνωρισμένου κύρους.

Κατά την εισήγηση του θέματος ο Νομάρχης Λ. Κουρής τόνισε ότι με την προ-

ώθηση της ίδρυσης του ΜΜΜΛ η περιοχή θα αποκτήσει ένα διεθνούς επιπέδου

και κλίμακας Μουσείο Βιομηχανικής Ιστορίας και Τεχνολογίας που θα βοηθήσει

αποτελεσματικά στη διεκδίκηση αναγνώρισης του μνημειακού χαρακτήρα της

περιοχής από την UNESCO.

Το συνολικό κόστος της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 200.000 ευρώ

και θα καλυφθεί κατά 50% από την Νομαρχία και 50% από το Ε.Μ. Πολυτεχνείο

και η όλη εργασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 9 μήνες.

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος

«Δράσεις για το παιδί και την νεολαία» με στόχο

την ενίσχυση υποδομών για την παιδική και την νε-

ανική ηλικία (παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι, πο-

λυχρηστικές αίθουσες κλπ) το Νομαρχιακό Συμβού-

λιο ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής

Σύμβασης με τον Δήμο Διονύσου και την Κοινότητα

Κουβαρά για την δημιουργία παιδικών χαρών.

Η εγκριθείσα Προγραμματική Σύμβαση είναι ύψους

30.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά

από πόρους της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνερ-

γασίας μεταξύ της Νομαρχίας Ανατ.

Αττικής και της Οργανωτικής Επιτρο-

πής Αγώνων Special Olympics «Αθήνα

2011» ψήφισε το Νομαρχιακό συμβού-

λιο μετά από εισήγηση του Αντινομάρ-

χη Ν. Πέππα.

Στο Μνημόνιο αυτό προβλέπεται να

συσταθεί ομάδα εργασίας που θα ορι-

στικοποιήσει τα όσα θα περιέχονται

στην οριστική σύμβαση που θα υπο-

γραφεί για την οργάνωση των Αγώ-

νων.

Οι «Special Olympics» θα πραγματο-

ποιηθούν από τις 25 Ιουνίου έως τις 4

Ιουλίου 2011 στην Αθήνα με τη συμ-

μετοχή 7.500 αθλητών, 2.500 προπο-

νητών, 3.000 κριτών και διαιτητών,

25.000 εθελοντών, 30.000 μέλη οικο-

γενειών των αθλητών καθώς και χιλιά-

δες θεατών και δημοσιογράφων από

όλον τον κόσμο.

Η αποστολή των Special Olympics είναι

να προσφέρουν, καθ' όλη την διάρκεια

του χρόνου, δυνατότητες προπόνησης

και συμμετοχής σε αγώνες σε παιδιά

και νέους με διανοητική αναπηρία,  σ΄

ένα φάσμα ολυμπιακών αθλημάτων δί-

νοντας τις ευκαιρίες ν΄ αναπτυχθούν

σωματικά, διανοητικά, κοινωνικά και

πνευματικά, μοιραζόμενοι τη χαρά που

ο αθλητισμός προσφέρει, με τους φί-

λους τους, τους γονείς τους, τους

εθελοντές και υποστηρικτές, σ' ένα

περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής.

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, θα

συνδράμει την Οργανωτική Επιτροπή

Αγώνων Special Olympics «Αθήνα

2011» και στα πλαίσια αυτά θα διοργα-

νώσει συνάντηση με όλους τους Δη-

μάρχους και Κοινοτάρχες της περιο-

χής προκειμένου να εξεταστούν διε-

ξοδικά οι τρόποι και να προταθούν οι

λύσεις για την εξασφάλιση της επιτυ-

χούς διεξαγωγής των Special Olympics

«Αθήνα 2011».

Η Νομαρχία κοντά στους 

Special Olympics

Μουσείο Βιομηχανικής Ιστορίας

και Τεχνολογίας στο Λαύριο

Παιδική χαρά σε 

Διόνυσο και Κουβαρά

χρηματοδοτεί η Νομαρχία
Μετά από εισήγηση του Νομάρχη Λ. Κουρή, εγκρί-

θηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την

δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού στον Δήμο

Δροσιάς. 

Για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται χρηματο-

δότηση συνολικού προϋπολογισμού 660.000 ευρώ,

δαπάνη που θα κατανεμηθεί κατά 67% στην Νομαρ-

χία Ανατολικής Αττικής με το ποσό των 444.088 ευ-

ρώ και κατά 33% στον Δήμο Δροσιάς με το ποσό των

215.912 ευρώ (Πρόγραμμα Θησέας).

Στην εισήγησή του ο Νομάρχης τόνισε την σημασία

του νέου βρεφονηπιακού σταθμού για την εργαζό-

μενη μητέρα και επεσήμανε την απόφαση της Νο-

μαρχίας να συνεχίσει το πρόγραμμα δημιουργίας

κοινωνικών υποδομών σε όλους τους Δήμους και τις

Κοινότητες της περιοχής, που είναι αναγκαίες ιδιαί-

τερα στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Ακόμα, εγκρίθηκε η τροποποίηση της ήδη υπογρα-

φείσας Προγραμματικής Σύμβασης με την Κοινό-

τητα Ανθούσας προκειμένου αντί παιδικού να ανε-

γερθεί βρεφονηπιακός σταθμός, που θα καλύπτει

πληρέστερα τις ανάγκες των κατοίκων της περιο-

χής. Το κόστος του έργου προβλέπεται να ανέλθει

σε 1.000.000 Ευρώ και θα καταβληθεί κατά 80%

από την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και κατά

20% από την Κοινότητα Ανθούσας.

Νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Απόφαση για εκπόνηση

αναγνωριστικής μελέτης

Οδοποιίας για την κυ-

κλοφοριακή αποσυμφό-

ρηση στην Σκάλα Ωρω-

πού πήρε το Νομαρχιακό

Συμβούλιο, μετά από

πρόταση του Νομάρχη

Λ. Κουρή. 

Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Α. Τσάκωνας εισηγούμε-

νος το θέμα τόνισε ότι ο μεγάλος κυκλοφοριακός

φόρτος που παρατηρείται στον οικιστικό ιστό της

Σκάλας Ωρωπού είναι ανάγκη να εκτονωθεί και γι΄

αυτό τον λόγο προτείνεται η συγκεκριμένη αναγνω-

ριστική μελέτη που θα επιτρέψει την εξακρίβωση της

δυνατότητας οδικής σύνδεσης, από το ύψος του οι-

κισμού Νέα Πολιτεία της οδού Μαλακάσας-Σκάλας

Ωρωπού μέχρι την διασταύρωση των οδών Σκάλα

Ωρωπού-Ωρωπός-Χαλκούτσι με συνολικό μήκος πα-

ράκαμψης 2,5 περίπου χιλιομέτρων.

Το κόστος της σχετικής αναγνωριστικής μελέτης θα

καλύψει κατά 75% η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

και κατά 25% ο Δήμος Ωρωπίων.

Μελέτη Οδοποιίας για τη Σκάλα

Ωρωπού

Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών

από την Πολεοδομική Υπηρεσία της Νομαρχίας Ανα-

τολικής Αττικής, για την κατεδάφιση αυθαίρετης κα-

τασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας

COSMOTE σε κτήριο στο 17ο χλμ της Λ. Μαραθώ-

νος (Κάτω Χαρβάτι) του Δήμου Παλλήνης, η κεραία

αφαιρέθηκε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας

χωρίς να χρειαστεί να γίνει η προγραμματισμένη κα-

τεδάφιση από τα συνεργεία της Νομαρχίας.

Αφαίρεση αυθαίρετης

κατασκευής κεραίας

κινητής τηλεφωνίας
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Παναττικό ατομικό πρωτάθλημα

Πινγκ - Πονγκ
Με πολύ θεαματικές αναμετρήσεις, κυρίως στους

ημιτελικούς και τελικούς αγώνες, διεξήχθη το 1ο

Παναττικό ατομικό πρωτάθλημα Παμπαίδων –

Παγκορασίδων που διοργάνωσε με εξαιρετική

επιτυχία ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.

Είχε ιδιαίτερη επιτυχία καθώς συμμετείχαν 91 “μι-

κροί” αθλητές, αγόρια και κορίτσια και 20 σωμα-

τεία της Αττικής.

Οι φετινοί αγώνες ήταν αφιερωμένοι στην μνήμη

του αθλητή Τάσου Ισαακίδη. 

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγο-

ρίες ανάλογα με την τάξη που πηγαίνουν στο Δη-

μοτικό Σχολείο (Α & Β τάξεις, Γ & Δ, Ε & Στ). 

Οι αθλητές/τριες του Άρη Βούλας/Άρη 2006, κα-

τέκτησαν συνολικά δύο μετάλλια και δύο κύπελ-

λα.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα στις Παγκορασίδες

έχουν ως κάτωθι 

Α & Β τάξεις

1η Φίσερ Έλλη του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

2η Μίχου Ζωή του ΕΣΠΕΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

3ες Πατεράκη Κων/να του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ και

Αλεξανδροπούλου Μαρία του Α.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑ-

ΡΑ

Γ & Δ Τάξεις

1η Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006

2η Φίσερ Έλλη του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

3ες Σοφρά Ελένη και Ανδριανού Παναγιώτα του

ΤΕΛΑΜΩΝΑ

Η αθλήτρια Φίσερ του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ αφού κα-

τέκτησε την πρώτη θέση στις τάξεις Α & Β κατέ-

λαβε και την δεύτερη θέση στις τάξεις Γ & Δ απο-

δεικνύοντας το ταλέντο και την εργατικότητά της

στις προπονήσεις. 

Τάξεις Ε & Στ

1η Μπρισκόλα Νϊκη των ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛ.

2η Τσακέτα Αναστασία του Α.Σ. ΠΕΡΑ 2005

3ες Στραϊτούρη Ελένη του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 και

Παναγοπούλου Ελισάβετ του ΓΑΣ. ΑΕΤΟΣ. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα στους Παμπαίδες

έχουν ως εξής:

Τάξεις Α & Β

1ος Κορδούτης Ιάσων του Α.Σ. ΠΕΡΑ

2ος Κωνσταντινίδης Δημήτρης του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ-

ΟΥ

3οι Κατσιαμάνης Ηλίας του ΑΕΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛ-

ΛΟΥ και Τριανταφυλλίδης Παντελής του Π.Κ.Δ.

ΤΑΥΡΟΥ

Τάξεις Γ & Δ

1ος Δάμιανης Στράτος του Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ

2ος Σγουρόπουλος Γιάννης του Γ.Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΣ

3οι Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης του Α.Ο. ΑΓΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ και Τσοπέλας Ανδρέας του Α.Ο. ΑΓΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ.

Στους 16 πέρασαν οι Σκουτέρης Νίκος και Παπαϊ-

ωάννου Γιώργος και στους 8 ο Τσαπόγας Χρή-

στος, αθλητές όλοι του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

Για τις θεραπευτικές ιδιότητες των καλλιτεχνικών δρα-

στηριοτήτων είχαμε ακούσει. Για την θεραπευτική ιδιό-

τητα της ιππασίας όμως...

Η Θεραπευτική Ιππασία

είναι μία δραστηριότη-

τα, η οποία είναι

σχεδιασμένη, για

να βελτιώνει την

υγεία και την

ζωή των ατόμων

με φυσική, συναισθη-

ματική ή νοητική βλάβη.

Η Θεραπευτική Ιππασία

στην Ελλάδα δραστη-

ριοποιείται μέσω του

Συνδέσμου Θεραπευ-

τικής Ιππασίας

Ελλάδας

(ΣΘΙΕ).

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η μη κερδοσκοπική, φιλαν-

θρωπική προσφορά δυνατοτήτων, ευκαιριών και μέσων για

ιππασία σε αναπήρους, κυρίως παιδιά, καθώς επίσης και η

εφαρμογή της ιππασίας σαν θεραπευτικό μέσο. 

Ο ΣΘΙΕ βασίζεται στην εθελοντική προσφορά  και κρα-

τά τα δίδακτρα σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς οι πε-

ρισσότεροι από τους ιππείς προέρχονται από οικογένει-

ες με πολύ χαμηλό εισόδημα.  Σήμερα, ο αριθμός των

ατόμων που παρακολουθούν τα προγράμματα του Συν-

δέσμου ξεπερνά τα 100 άτομα.

Σ.Σ. Εμείς το βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον και επιφυλασό-
μεθα να σας το παρουσιάσουμε αναλυτικότερα σε επό-
μενο φύλλο μας.

Ιππικές ...Θεραπείες

Την Κυριακή 26/4 στο 

Γήπεδο ΒΑΡΗΣ 

Τελικοί αγώνες Παίδων και Νέων

Παίδων, 11:00π.μ. Νέων, 13:00μ.μ. 
Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ vs Ε.Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ vs Ε.Π.Σ. ΞΑΝΘΗΣ

Η Επιτροπή πρωταθλημάτων υποδομής ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝΩ-

ΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και με τη σημερινή ονομασία «Πανελλήνια Πρω-

ταθλήματα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Ενώσεων COCA COLA»

δια του Προέδρου της Ευαγγ. Τοπολιάτη, ενημερώνει για την Τε-

λική Διοργάνωση που θα γίνει στην έδρα της Ένωσης Ποδοσφαι-

ρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, την λειτουργία, τις προο-

πτικές αλλά και την αναγκαιότητα των τμημάτων αυτών για τους

νέους μαθητές-ποδοσφαιριστές.

Η πρωτοβουλία αυτή της χορηγού COCA COLA να στηρίξει την πα-

ραγωγή ολοκληρωμένων νέων σε ηλικία ποδοσφαιριστών, αποτε-

λεί πρωταρχικό μέλημα για την Ομοσπονδία γιατί υλοποιείται μια

προοπτική που έχει να κάνει με την παραγωγική διαδικασία του

ποδ/ρου που έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί ποδ/στές και δεν

θα καταναλώνει απλώς έτοιμους και γερασμένους.

Έτσι λοιπόν ο νέος αυτός τρόπος δουλειάς θα ασχολείται αποκλει-

στικά με τις ομάδες υποδομής Junior’s, Προπαίδων, Παίδων και Νέ-

ων σε διοργάνωση Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων και θα στηρίζεται

οικονομικά από το προϊόν του και θα έχει αποκλειστικό σκοπό την

παραγωγή νέων ποδ/των σε οργανωμένη βάση.

Έχει ξεκινήσει ένας σχεδιασμός σε ολόκληρη την Ελλάδα:

α) η δημιουργία Αθλητικών Κέντρων που εξυπηρετούν τις ανάγκες

αυτών των ηλικιών ποδ/τών β) Προγράμματα εκπαίδευσης Προπονη-

τών UEFA για μικρές ηλικίες γ) Σταδιακή αλλαγή της ηλικιακής βά-

σης ομάδων με την υποχρεωτική συμμετοχή μικρών ποδ/στών δ) Ελ-

ληνοποίηση των ομάδων με συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχής Ελλή-

νων στη Β΄& Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ε) Κέντρα Τηλεμετρίας σε όλες τις Ε.Π.Σ

της Ελλάδας με ηλεκτρονικό τσεκ απ όλων των ποδοσφαιριστών

προς αποφυγή έκτακτων περιστατικών που συχνά βλέπουμε στα γή-

πεδα της Χώρας μας.

Η αναβαθμιστική αυτή τάση της Ε.Π.Ο μας αφήνει περιθώρια ν’ ατενί-

ζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

Άλλωστε τα τελευταία χρόνια με τις επιτυχίες των Παίδων (μέσα στη

δεκάδα της Ευρώπης ), των Νέων (μέσα στην εξάδα της Ευρώπης) αλ-

λά και σε δύο πανευρωπαϊκά τουρνουά, με διοργάνωση της UEFA από

τα τμήματα των Junior’s της Ελλάδας καταφέραμε να διακριθούμε και

να καταλάβουμε την πρώτη θέση το 2006 (ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) και τη

δεύτερη θέση το 2008 (ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) στην Ευρώπη.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων

Αγώνες Ιστιοπλοΐας στον

κόλπο της Βουλιαγμένης 

O Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης και η Ελληνική Κλάση

Platu25, σε συνεργασία με τους διεθνείς κριτές Juerg

Kaufmann και Alfredo Ricci, διοργανώνουν τον αγώνα

Murphy & Nye Platu25 Match Race 2009, που θα πραγματο-

ποιηθεί 1–3 Μαΐου στον κόλπο της Βουλιαγμένης. 

Παράλληλα με τον αγώνα, θα διεξαχθεί από τους διεθνείς

κριτές σεμινάριο Match Racing, το οποίο μπορεί να παρακο-

λουθήσει οποιοσδήποτε ιστιοπλόος συμπληρώνοντας τη

σχετική αίτηση και αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά στο e-

mail της κλάσης (info@platu25.gr), μέχρι και τις 29 Απριλίου.

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάρια ανέρχεται στο ποσό

των 30 € και σημειώνεται ότι τα μέλη των ομάδων που θα

αγωνιστούν έχουν το δικαίωμα δωρεάν παρακολούθησης του

σεμιναρίου.

O αγώνας Murphy & Nye Platu25 Match Race 2009 διοργα-

νώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ευγενική υπο-

στήριξη της Murphy & Nye και της Wind. 
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Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ευρωπαϊκή Έκ-

φραση» και το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Μαγούλας, με θέμα: «Νέοι & Ευρώπη-Συγκρότηση

Δικτύου Νέος Έλληνας Πολίτης της Ευρώπης», στο Δημαρχείο Μαγούλας στη δυτική Ατ-

τική, συντονιστής ήταν ο Νίκος Γιαννής. Η εκδήλωση είχε σκοπό την ενημέρωση των νέ-

ων και ειδικά των μελών των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, μαθητών αλλά και της τοπικής κοι-

νωνίας, για τα θέματα της ΕΕ και στόχο την ενεργό συμμετοχή τους σε δράσεις προώθη-

σης της ευρωπαϊκής ιδέας και της ευρωπαϊκής ενοποίησης, συμβάλλοντας έτσι στη δημι-

ουργία συνείδησης Ευρωπαίου πολίτη. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα ευρωπαϊ-

κά προγράμματα, την κάρτα Νέων, Νέα Γενιά σε Δράση, Eurodesk, Sms of Youth και άλλα. 

Ο Νίκος Γιαννής, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, μίλησε με θέμα «Οι Νέοι, η Ευρώπη

και ο κόσμος». Αφού αναφέρθηκε, ενόψει και

των Ευρωεκλογών, στην αυτονόητη για εμάς

αλλά όχι για όλες τις προηγούμενες γενιές

ειρήνη, δημοκρατία και ευημερία, που εξα-

σφάλισε η ενοποίηση της Ευρώπης στα συ-

ντρίμμια του β’ παγκ. πολέμου –ευρωπαϊκού

εμφυλίου, παρουσίασε έκθεση του ΟΗΕ, τονί-

ζοντας ότι περισσότεροι από 200 εκατομμύ-

ρια  νέοι -το 18%  των νέων παγκοσμίως-

ζουν   με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέ-

ρα και 515 εκ. με λιγότερο από  δύο δολάρια,

113 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχο-

λείο, 130 εκατ. νέοι είναι αναλφάβητοι, ενώ

10 εκ. νέοι άνθρωποι ζουν σήμερα με

HIV/AIDS, κυρίως στην Αφρική και την Ασία!

Τέλος επέμεινε στην ανάγκη οι νέοι να συμ-

μετέχουν σε ΜΚΟ, μη κερδοσκοπικούς και μη

κομματικούς φορείς, για την αντιμετώπιση

αναγκών και την εκδήλωση των ανησυχιών

και αξιών τους, κάτι που εκτός από ατομικά

δημιουργική και κοινωνικά ωφέλιμη ενασχό-

ληση και πλούτος για τη δημοκρατία μας, εί-

ναι σε καιρούς οικονομικής κρίσης, και καινο-

τομική τονωτική ένεση ως κοινωνική οικονομία.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου

Νεολαίας, η Ιωάννα Τσουκανά από το Ινστιτούτο Νεολαίας ΓΓΝΓ και ο Κώστας Ιωάννου,

Πρόεδρος του ΤΟΣΥΝ Μαγούλας, ενώ παρουσιάστηκε η εμπειρία των συμμετεχόντων

στο ταξίδι που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες για τους νικητές του Διαγωνισμού

«Νέος Έλληνας Πολίτης της Ευρώπης, Πολίτης του Κόσμου». Η συνάντηση ολοκληρώ-

θηκε με τη δημιουργία του Δικτύου «ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», με επί-

κεντρο την Ευρώπη και τους νέους, στο οποίο συμμετέχουν: ΤΟΣΥΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΤΟΣΥΝ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΤΟΣΥΝ ΜΑΝΔΡΑΣ, ΤΟΣΥΝ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΤΟΣΥΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΤΟΣΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΤΟΣΥΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ, ΤΟΣΥΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΟΣΥΝ ΙΤΕΑΣ, ΜΚΟ

ΝΕΟΙ ΜΕ ΑΠΟΨΗ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ. Το

Δίκτυο θα ασχοληθεί με ευρωπαϊκά προγράμματα, θέματα εκπαίδευσης, εργασίας, επι-

χειρηματικότητας, περιβάλλοντος, πολιτισμού κ.α.

“Δίκτυο Νέος Έλληνας Πολίτης της Ευρώπης”


