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Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας στον Τύπο, αφιερωμένη

η 3η του Μάη από την Unesco, κι αυτό δείχνει ότι απέ-

χουμε ακόμη πολύ από την αληθινή δη-

μοκρατίας και η δικαιοσύνη στον κόσμο

είναι άψυχη ή μικρόψυχη ή ολιγόψυχη

γιατί…

«Η Δημοσίευσις είναι η ψυχή της δι-
καιοσύνης»1, φράση απόφθεγμα που

βρίσκεται εύστοχα εγχάρακτη στην με-

γάλη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ2.

Κάθε χρόνο λοιπόν, την ημέρα αυτή
«επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας
για την προστασία του δικαιώματος της
ελευθερίας της γνώμης και έκφρασης,

όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 της Οικουμενικής
Διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα»3.

Συνέχεια στη σελίδα 2

του Κώστα
Βενετσάνου

3η Μάη, Ημέρα 

Ελευθερίας του Τύπου 
και του Ηλιου

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
περισσότερο επίκαιρη από ποτέ! 

Χάνουμε τα δικαιώματα που κατέ-

κτησαν οι εργαζόμενοι με αίμα. 

Αφυπνιστείτε!

23η  Έκθεση Λουλουδιών
Ακτή Βάρκιζας

Σελίδα 13

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Αναθερμαίνεται, μετά από δύο χρόνια, πρωτοβουλία

του πρώην Υφυπουργού Οικονομικών Πέτρου Δούκα

και του Νομάρχη Λεωνίδα Κουρή, για λυσιτελή αξιο-

ποίηση και αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου

των πόλεων Μαραθώνος, Ν. Μάκρης και Ραφήνας,

έκτασης 25 περίπου χιλιομέτρων, με αναγκαία συμβο-

λή της Κ.Ε.Δ.

Έτσι, την περασμένη Τρίτη πραγματοποιήθηκε σύσκε-

ψη στα γραφεία της ΚΕΔ υπό την προεδρεία του νέου

Προέδρου της Κ. Φωτόπουλου και τη συμμετοχή των

ενδιαφερομένων Δημάρχων Σπ. Ζάγαρη, Μαραθώνα,

Ιορδ. Λουίζου Ν. Μάκρης και Ανδ. Κεχαγιόγλου Ραφή-

νας, του Βασ. Τζιλάβη προέδρου του Ο.Λ.Ραφήνας,

υπηρεσιακών παραγόντων  - Παν. Δούκα, ειδικού Συμβούλου, Γεωργ. Μητρόπουλου μέλους του Δ.Σ. Τοπ. Μη-

χανικών, ο οποίος μας έκανε εκτενέστατη εισήγηση χρονοδιαγράμματος και δράσης κ.α. 

Συνέχεια στη σελίδα 3

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Συζήτηση για τις εξελίξεις 

ΝΕΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Αθανασόπουλος και

το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου καλεί σε ενημερωτι-

κή συγκέντρωση του δημότες του Κορωπίου για τις

εξελίξεις,  που αφορούν τους νέους οδικούς άξονες και

τις ζώνες προστασίας του Υμηττού. 

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10

Μαΐου στις 11 το πρωί στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Κο-

λοκοτρώνη 101) 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – Ν. ΜΑΚΡΗ – ΡΑΦΗΝΑ

Έκρηξη στο Δ.Σ. Βάρης
Σελ. 6-7

Νέα παράταση στις Καντίνες
Καβουρίου                    Σελ. 9

Σελ. 8

Σελ. 8
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

2 ΣΕΛΙΔΑ - 2 MAΪΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Άλλη μια Πρωτομαγιά
γιάννης κορναράκης Σελ. 10

Μήπως κι ο Μαρξ είναι Ρατσιστής;
Γρ. Ρώντας Σελ. 11

Βανδαλισμοί στο 1ο Δημ. Σχολείο

Παλλήνης Σελ. 14

Οι πρόταση προς Ασκληπιείο βρή-

κε αποδέκτες... Σελ. 15

Οι Νομαρχίες διεκδικούν 
Σελ.16

Οι ενεργοί πολίτες συζητούν τα
προβλήματα Σελ.22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του Δημοσίου
Συνέχεια από τη σελ.1

Κι όπως ακόμα προβλέπεται κι από το

άρθρο 14 του Συντάγματος: «Καθέ-
νας μπορεί να εκφράζει και να διαδί-
δει προφορικά, γραπτά και δια του τύ-
που τους στοχασμούς του τηρώντας
του νόμους του Κράτους».
Αυτό το «τηρώντας τους νόμους…»,

αναιρεί μερικώς την αρχική διακήρυξη

περί της δυνατότητας έκφρασης και

διάδοσης των στοχασμών του. Κι

ακόμα λέει «μπορεί», αποφεύγοντας

εντέχνως να πει «είναι ελεύθερος»…

Τρέμουν την αποκάλυψη

Απεχθάνονται την κριτική οι πολιτι-

κοί. Ενώ…

Θηρεύουν, αλιεύουν κι εκλιπαρούν

για προβολή και ικανοποιούνται αφά-

νταστα από την ευμενή αντιμετώπιση

και την εγκωμιασμό (κοινώς λιβάνι-

σμα).

Η απέχθεια όμως ή η συμπάθεια των

κρατούντων επιφέρει την ανάλογη…

μισθαποδοσία. Και ο τύπος κοστίζει

και το χρήμα εκτός από αναγκαίο εί-

ναι και θελκτικό και εκμαυλίζει συνει-

δήσεις.

Για ποια ελευθερία λοιπόν μιλάμε,
ακόμα κι αν οι νόμοι την εξασφαλί-
ζουν!
Δεν φταίνε όμως πάντα οι εκμαυλι-

στές. Η ψυχική μόλυνση είναι παλίν-

δρομη. «Δημοσιογράφοι» προσβολείς

του λειτουργήματος, λαμόγια, γλί-

τσες και εκβιαστές ακόμη. Δεν θ’ αν-

θούσαν “τα άνθη του κακού”, αν δεν

εύρισκαν γόνιμο και φιλόξενο έδα-

φος.

Συνοψίζω:

Διεθνώς ανά τον κόσμο, κάθε χρόνο

εκατοντάδες δημοσιογράφοι χάνουν

τη ζωή τους ή και δολοφονούνται.

Τραυματίζονται, συλλαμβάνονται, φυ-

λακίζονται, κρατούνται όμηροι, απει-

λούνται, εκφοβίζονται, περιορίζονται

ή και αυτοπεριορίζονται.

Πλήθος «Ηρωδιάδες» επιζητούν την

κεφαλή των επί πίνακι»!

Στον ελεύθερο(;) και δημοκρατικό(;)

κόσμο χιλιάδες “μέσα” επηρεάζονται,

κατευθύνονται, ποδηγετούνται,

εκβιάζονται (κι εκβιάζουν), εξουθενώ-

νονται.

Και πολλά “μέσα” και …μεσάζοντες

απ’ την άλλη, ευημερούν, επηρεάζουν

και κατευθύνουν την κοινή γνώμη,

χειραγωγούν κυβερνήσεις και τις…

ανεβοκατεβάζουν.

Με μια φράση, στρέβλωση της δημο-

σιογραφίας σηματοδοτεί και οριοθε-

τεί το βαθμό παραμόρφωσης της δη-

μοκρατίας.

Συλλογάται καλά (μόνο) όποιος συλ-
λογάται ελεύθερα4!

–––––––––––––––
1. Ιωαν. Ιακ. Μάγερ, Ελληνικά Χρονικά

1821-1826.

2. ΕΣΗΕΑ: Ενωση Συντακτών Ημερησίων

Εφημερίδων Αθηνών.

3. Μπαν Γκι Μουν Γεν. Γραμματέας ΟΗΕ

4. Ρήγας Φεραίος

Κι επειδή η 3η του Μάη - εκτός από

Ημέρα της Ελευθερίας του Τύπου -,

που όντας ελεύθερος, τυπικά και ου-

σιαστικά, διαχέει το φως της αλήθει-

ας σε ελεύθερους ανθρώπους

η 3η του Μάη είναι και Ημέρα του Ηλιου,

αφιερώνω σ’ αυτόν το ζωοδότη έναν

χαιρετισμό, ένα ξέσπασμα ψυχής: 

Καλημέρα Ηλιε, Αδελφέ μου

Ματιά στο βουνοκόρφι…
Ακούω το κελάηδημα του σπίνου,
Άρωμα από πεύκο και θάλασσα!
…………..
Γκρεμίζω μέσα μου το γκρίζο
των όγκων της ασφάλτου,
τη ρύπανση των θαλασσών
τους άνθρακες των ουρανών,
την αποκαθήλωση των φίλτρων των
δασών,
και διακτινίζομαι στο μακρινό
χθες και στο αύριο…
………….
Χρυσίζει το ακροούρανο!
Μένει ακίνητη, δε σηκώνεται η αυ-
λαία,
Σηκώνεται ο ήλιος πάνω απ’ την αυ-
λαία!
Και τον κοιτώ κατάματα
και πλημμυρίζω νάματα
Κι ενεργοποιούμαι!

Καλημέρα Ηλιε μας!
Πατέρα κι αδελφέ μας!

Κ. Βενετσάνος

Πέμπτη  χρονιά φέτος εξελίσσεται το “Εαρινό Φεστιβάλ”

στα Σπάτα, που έγινε θεσμός, στην Ανατολική Αττική, από

ανθρώπους που πίστεψαν στην ιδέα και τους Δήμους που

την αγκάλιασαν.

Εχει ήδη ξεκινήσει από τις 24 Απριλίου με 11 συμμετοχές

και έντεκα ξεχωριστές παραστάσεις.

Νέοι δημιουργοί δραματουργοί σκηνοθέτες ηθοποιοί τι-

μούν με την παρουσία τους για Πέμπτη συνεχή χρονιά.

Την έναρξη προλόγισε ο αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του

Φεστιβάλ Αθανάσιος Μαργέτης ο οποίος ευχαρίστησε για

μια ακόμα φορά τις θεατρικές ομάδες των όμορων Δήμων

που ανταποκρίθηκαν άμεσα και στο φετινό ανοιξιάτικο κά-

λεσμά κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην πορεία του

θεσμού.

Ο Δήμαρχος Σπάτων Αθανάσιος Τούντας ικανοποιημένος

για την αξιοσημείωτη ώθηση που έχει δοθεί τα τελευταία

πέντε χρόνια στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης τόνισε

ότι θα σταθεί αρωγός σε κάθε παρόμοια προσπάθεια.

Παραθέτουμε αναλυτικά το πρόγραμμα των αξιόλογων πα-

ραστάσεων των

θεατρικών συλ-

λόγων της Ανα-

τολικής Αττικής

που εδώ και πολ-

λά χρόνια δρα-

στηριοποιούνται

με επιτυχία στον

ευαίσθητο χώρο

του θεάτρου και

θα έχουμε τη χα-

ρά να παρακο-

λουθήσουμε.

Βουλευτές, πο-

λιτευτες,  θεσμι-

κοί εκπρόσωποι, δήμαρχοι και σύμβουλοι τίμησαν την

έναρξη του “Εαρινού φεστιβάλ θεάτρου”.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε:

02/05 Σάββατο, Δήμος Νέας Σμύρνης, <<Δόνα Ροζίτα>>,
Λόρκα

03/05  Κυριακή, Δήμος Νέας Μάκρης, <<Ιστορίες για Γα-
μοφοβικούς>>,, Ραΐση - Κάλμπαρη

04/05  Δευτέρα, Δήμος Σπατών, Θεατρική Ομάδα ‘Σκηνο-

βάτες’ <<Γέρμα>>
06/05  Τετάρτη, Δήμος Αρτέμιδος <<Λόγω Αντιπαρο-
χής>>, Α. Βασιλάκη – Μ. Πολυκρέτη

08/05, Παρασκευή, Δήμος Κάντζας <<Μάνα, Μητέρα, Μα-
μά>>, Γιώργου Διαλεγμένου

09/05 Σάββατο, Δήμος Παιανίας <<Ο Δράκος>>, Ευγέ-

νιος Σβάρτς

10/05, Κυριακή, Δήμος Σπατών Θεατρική Ομάδα ‘4ο Κου-

δούνι’ <<Αρσενικό και Παλαιά Δανδέλα>> Τζ. Κέσελρινγκ

5ο Εαρινό Φεστιβάλ Θεάτρου

Ο Δήμαρχος με τον πρόεδρο του Φεστάλ Αθαν. Μαργέτη στο βήμα.

Ο Σύλλογος των Φίλων της Μουσικής Ραφήνας συνεχί-

ζοντας τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες, παρου-

σιάζει την Κυριακή 10 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, ένα

ενδιαφέρον ρεσιτάλ πιάνου με τον βραβευμένο πιανίστα

Δημήτρη Χρυσανθακόπουλο. 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα Σοπέν, Σκριάμπιν,

Ραβέλ κ.ά. Το ρεσιτάλ θα πραγματοποιηθεί, όπως πάντα,

στην Αίθουσα του Ωδείου ΜακΤζώρτζ που τόσο πρόθυμα

φιλοξενεί τις εκδηλώσεις του Συλλόγου των Φίλων της

Μουσικής και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ρεσιτάλ Πιάνου στη Ραφήνα
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Σχέδιο Δράσης

Ο γενικός στόχος της σχεδιαζόμενης

επέμβασης για την ανάπλαση του παραλια-

κού μετώπου των τριών πόλεων – «Τρίπο-

λις» θα είναι ίσως ο κωδικός του έργου –

είναι «η ανάδειξη της περιοχής σε έναν

σύγχρονα οργανωμένο τόπο αναψυχής και

περιπάτου για όλες τις ηλικίες, υπερτοπι-

κής εμβέλειας και σημασίας» (σελ.7). 

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με ενέργει-

ες που θα εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων, 

l Την άνετη πρόσβαση, με κατάλληλες κυ-

κλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις,

διανοίξεις οδών και διαμόρφωση των

αναγκαίων χώρων στάθμευσης

l Την δημιουργία κατά μήκος της παραλίας

ποδηλατόδρομου – πεζόδρομου σε συ-

σχετισμό με τις εγκάρσιες προσβάσεις

από Λεωφόρο Μαραθώνος

l Την χωροθέτηση λειτουργιών αναψυχής

- αθλητισμού τόσο κατά μήκος του παρα-

λιακού μετώπου, όσο και στην εσωτερική

ζώνη μέχρι την λεωφόρο Μαραθώνος

(Σελ. 7) […] 

l Την δημιουργία Μαρίνας, λιμενικών κατα-

φυγίων & έργων προστασίας των ακτών

l Την δημιουργία εμπορικών και τουριστι-

κών υποδομών ήπιας μορφής.

Δράσεις ανά Δήμο

Η ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου)

έχει ως αντικείμενο το συντονισμό των

ενεργειών των εμπλεκομένων φορέων,

υποδεικνύει τις διαθέσιμες πηγές χρηματο-

δότησης και ελέγχει την υλοποίηση κ.λ.π.

Το έργο κατά Δήμο και με ευθύνη του φο-

ρέα προβλέπει:

Στο Μαραθώνα

l Δημιουργία παράκτιου πεζόδρομου - πο-

δηλατόδρομου, μήκους 12χλμ.

l Σύνδεση του βασικού παράκτιου πεζο-

δρόμου – ποδηλατοδρόμου με τους αρ-

χαιολογικούς χώρους και άλλα αξιόλογα

σημεία. (Σελ. 8)

l Δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου σκαφών

l Εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων πυρανί-

χνευσης στο δάσος Σχινιά.

l Εγκαταστάσεις – Έργα υποδομής – Διευ-

κόλυνση προσβασιμότητας στο δάσος

Σχινιά (περιμετρικοί χώροι στάθμευσης,

ξύλινοι διάδρομοι περιπάτου, χώροι υγι-

εινής, λοιποί χώροι υποστήριξης).

Στη Νέα Μάκρη
l Δημιουργία πεζόδρομου – ποδηλατόδρο-

μου από τα όρια του Δήμου με τον Δήμο

Μαραθώνα, έως τα όρια του Δήμου με

τον Δήμο Ραφήνας. 

l Αξιοποίηση κοινόχρηστου χώρου πρασί-

νου 8 στρεμμάτων».

l Σύνδεση της οδού Μεσαίου με την Λ.

Μαραθώνος.

l Δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου σκαφών.

l Δημιουργία χώρου στάθμευσης στα όρια

με τον Δήμο Ραφήνας». (σελ.9)

Στη Ραφήνα

l Ολοκλήρωση του πεζόδρομου – ποδηλατό-

δρομου κατά μήκος της παραλίας από τα

όρια του Δήμου με τον Δήμο Ν. Μάκρης,

έως τα όρια με τον Δήμο Αρτέμιδας.

l Ολοκλήρωση έργων διαμόρφωσης «οχυ-

ρού» σε χώρο αναψυχής, αποκατάσταση

των υπόγειων στοών και σύνδεση του με

το παραλιακό μέτωπο.

l Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης

600 θέσεων.

l Διαμόρφωση Μεγάλου Ρέμματος και δη-

μιουργία πεζόδρομου – ποδηλατόδρο-

μου κατά μήκος των πλευρών αυτού.

l Αναβάθμιση της περιοχής «Πράσινο Λι-

μανάκι» και ανάπλαση του ρέμματος Μα-

ραθωνομάχων σε πάρκο αναψυχής.

l Έργα προστασίας της παράκτιας ζώνης

«Κόκκινο Λιμανάκι» και δημιουργία κάθε-

των προσβάσεων.

Ο Ο.Λ.Ρ. θα παραχωρήσει στο Δήμο το

χώρο του πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου,

που διέρχεται από την παραλία του λιμένα,

καθώς και του «υφιστάμενου υπαίθριου πα-

ραλιακού χώρου στάθμευσης, για τη δημι-

ουργία πάρκου αναψυχής».

Η ΚΕΚ, εκτός από τις αναγκαίες παραχω-

ρήσεις πολλών χιλιάδων στρεμμάτων

προς τους Δήμους για την εκτέλεση των

έργων, θα αναπλάσει και το χώρο «της

πρώην Αμερικανικής Βάσης και θα εγκατα-

στήσει, ήπιας μορφής, λειτουργίες εμπορί-

ου και αναψυχής, σε συνδυασμό με την δη-

μιουργία ανοικτού αρχαιολογικού πάρ-

κου».

Κ. Βενετσάνος

Αντιδράσεις 

Φορέων, πολιτών

Στο μεταξύ, έχει δημιουργηθεί επιτροπή

αγώνα για την προστασία του παραλιακού

Μετώπου Ν. Μάκρη, Ραφήνα, Μαραθώνας,

οι οποίοι, συνεδρίασαν στις 5 Απριλίου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν

τόσο στα σχέδια κατασκευής αιολικού

πάρκου στον κόλπο του Μαραθώνα,

όσο και παλαιότερα σχέδια για τη δη-

μιουργία του τεχνητού νησιού στον

Αγ. Παντελεήμονα του Μαραθώνα (το

γνωστό «τσιμεντονήσι»), για την κατα-

σκευή μαρίνας και για τη διαμόρφωση

του παραλιακού μετώπου Μάκρης, Ρα-

φήνας, Μαραθώνα με βάση τις ανά-

γκες των μεγάλων κατασκευαστικών,

τουριστικών και εμπορικών συμφερό-

ντων. 

Βασική επιδίωξη της Επιτροπής Αγώνα

για το επόμενο διάστημα, θα είναι η

πλατιά ενημέρωση των κατοίκων σχε-

τικά με τα νέα σχέδια υποβάθμισης της

περιοχής, αυτή τη φορά από ιδιωτικά

συμφέροντα που δρουν στον τομέα

της Ενέργειας. 

Ανάπλαση ακτής στους Δήμους 

Μαραθώνα - Νέα Μάκρης - Ραφήνας

“Μπήκε μπροστά”  

το σχέδιο Α΄ κατοικίας

στην Ανάβυσσο
μετά από παρέμβαση της 

Εύης Χριστοφιλοπούλου

Την εκκρεμότητα που συντηρεί η κωλυ-

σιεργία του ΥΠΕΧΩΔΕ ως προς την επέ-

κταση του σχεδίου πόλης Α’ κατοικίας

στο Δήμο Αναβύσσου είχε επισημάνει η

βουλευτής Περ. Αττικής, Εύη Χριστοφι-

λοπούλου με σχετική της ερώτηση προς

τον αρμόδιο υπουργό.   

Στη λακωνική σχεδόν απάντηση του το

ΥΠΕΧΩΔΕ αναφέρει ότι η Διεύθυνση Νο-

μοθετικού Έργου του Υπουργείου συνέ-

ταξε νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγμα-

τος για το θέμα, το οποίο βρίσκεται στο

στάδιο των υπογραφών για να διαβιβα-

στεί εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρα-

τείας. 

Υπενθυμίζεται ότι η δημοτική αρχή έχει

προβεί σε όλες τις απαραίτητες διορθώ-

σεις μετά τις επισημάνσεις της τεχνικής

υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, όμως ο φάκε-

λος για την επέκταση του σχεδίου πόλης

Α’ κατοικίας παρέμενε κυριολεκτικά στο

«συρτάρι» από τον Αύγουστο του 2008,

χωρίς καμία ανταπόκριση για τις πραγμα-

τικές προθέσεις του υπουργού.
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ΣΤΑ ΣΠΑΤΑΣτο  ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Σύλλογο Γυναικών Σπάτων

“Γέρμα” του Λόρκα

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)

Η Παιανία γιορτάζει τον πολιούχο της Αγιο Αθανάσιο, και

όπως κάθε χρόνο έχει οργανώσει ένα τετραήμερο με εκ-

δηλώσεις, εκθέσεις, συναυλίες.

Ετσι πέραν της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και της πε-

ριφοράς της εικόνας, μπορείτε να παρακολουθήσετε:

Σάββατο 2/5, 19.30: Συναυλία με την Ορχήστρα της Φι-

λαρμονικής του Δήμου, “Αφιέρωμα στο Ελληνικό Παρα-
δοσιακό και Νησιώτικο τραγούδι στη κεντρική πλατεία”.

21.00 Χορευτικό πρόγραμμα ποντιακής παράδοσης από
την Ενωση Ποντίων Αν. Αττικής “Παναγίας Σουμελά”.

22.00 Λαϊκό γλέντι με τη Μαρία Σκουλά και το Νίκο Ευ-

βοιώτη στην πλατεία Δημοσθένους.

Κυριακή 3/5 19.30 Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής από τη
Χορωδία του Δήμου στον ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής.

20.30 Χορευτικό πρόγραμμα από το Λύκειο Ελληνίδων

στην αυλή της εκκλησίας.

22.00 Συναυλία με τους Δημήτρη Μπάση, Χρυσούλα Στε-
φανάκη & Αντιγόνη Κυριακοπούλου στην κεντρική πλα-

τεία της πόλης.

Η γιορτή θα κλείσει με πυροτεχνήματα.

Παράλληλα όλο το 4ήμερο διενεργούνται διάφορες δρα-

στηριότητες και εκθέσεις:

– Δημιουργίες πάνω σε ανακυκλωμένο χαρτί απο τη ΧΕΝ

Παιανίας.

– Παρουσίαση δημιουργιών μαθητών από όλα τα σχολεία

της πόλης (κεντρική πλατεία).

– Παρουσίαση παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες (Σώμα Ελλή-

νων Οδηγών).

Ακόμη όλες τις ημέρες εξελίσσονται διάφορες εκθέσεις με

ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον

Εορταστικό τριήμερο

στην Παιανία

Εκδήλωση Μνήμης

Ο Δήμος Μαραθώνα και το Ελληνικό Ιδρυμα Καρ-

διολογίας οργανώνουν εκδήλωση - ημερίδα με τίτ-

λο: “Δημ. Αυγουστάκης” εις μνήμη του καθηγητή

που συμπληρώνονται δέκα χρόνια από το θάνατό

του.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου, στο

Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου (Λ. Μαραθώνος &

25ης Μαρτίου) στις 11.30 το πρωί.

BODIES…THE EXHIBITION 

Μετά την μεγάλη επιτυχία, η διάρκεια της έκθεσης

BODIES…THE EXHIBITION παρατείνεται στην Αθή-

να, έως τις 28 Ιουνίου. 

Με άξονα το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού, η επι-

τυχημένη έκθεση BODIES, που παρουσιάζει αληθι-

νά ανθρώπινα σώματα, παρατείνει τη διαμονή της

στην Αθήνα. 

Μέχρι σήμερα, η έκθεση BODIES έχει υποδεχθεί

πάνω από 100.000 επισκέπτες, μεταξύ των οποίων

πάνω από 40.000 μαθητές και φοιτητές. Σαν αποτέ-

λεσμα, θα συνεχίσει τη λειτουργία της, παρέχοντας

στο κοινό μία εκπαιδευτική, συναρπαστική και εν-

διαφέρουσα εμπειρία μέχρι τις 28 Ιουνίου. 

www.bodiesinathens.gr 

Το Κέντρο Τεχνών στο ACS έχει προσκαλέσει τη διάσημη

αγγλική Ομάδα Σύγχρονου Χορού Richard Alston Dance

Company, από το the Place, για μια σειρά παραστάσεων

στις 5, 6 και 7 Μαΐου,  στις 21.00.  

Η 10μελής Richard Alston Dance Company είναι μία από τις

πιο φημισμένες σύγχρονες ομάδες χορού της Μ. Βρετανίας.

Έχει παρουσιάσει κατ΄ επανάληψη τη δουλειά της στις ΗΠΑ,

σε χώρες της Ευρώπης, την Νοτιο-Ανατολική Ασία, την Κίνα

και τη Ρωσία, κερδίζοντας με το υψηλό καλλιτεχνικό και ερ-

μηνευτικό της επίπεδο κριτικούς και κοινό.  

Θα παρουσιάσει τρία διαφορετικά έργα, παραγωγής 2008,

σε μία ενιαία παράσταση:   

• BLOW OVER, μουσική Philip Glass

• SHUFFLE IT RIGHT, μουσική Hoagy Carmichael σε ερμηνεία

του ίδιου, σε χορογραφία του Richard Alston

• BODY & SOUL, σε μουσική Schumann 

Σε χορογραφία  του Martin Lawrance

Ο Richard Alston χαρακτηρίζεται από γνώση, ταλέντο και σεμνό-

τητα. Αποτελεί μία ξεχωριστή, δημιουργική δύναμη για τον Βρε-

τανικό χορό. Η μουσική παίζε πολύ σημαντικό ρόλο στα έργα του

και ενορχηστρώνει τις χορογραφίες του σε απόλυτη και αρμονική

έως ερωτική σχέση με τις μουσικές, που επιλέγει, προσφέροντας

έργα εκθαμβωτικά, πλημμυρισμένα από την ουσία του χορού. 

Τιμές εισιτηρίων: 30€, & 15€ (φοιτητικό) Ώρα Έναρξης: 21:00

Online μέσω πιστωτικής κάρτας www.artscenter.gr,  www.ticketservices.gr

Τηλεφωνικά μέσω πιστωτικής κάρτας 210 72 34 567

«Λαύριο: Εικόνες Βιομηχανικής Μνήμης 

Η Νομαρχία εγκαινίασε την έκθεση φωτογραφίας του

Γιάννη Ιακωβίδη «Λαύριο: Εικόνες Βιομηχανικής Μνήμης
– Το Χρώμα του Χρόνου», την περασμένη Τετάρτη στο

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων «Μελίνα» (Πα-

λαιό Πιλοποιείο Πουλόπουλου) Ηρακλειδών 66α και Θεσ-

σαλονίκης, Θησείο.

Ενθύμια….

Η μνήμη στο σκληρό, βιομηχανικό χώρο του Λαυρίου είναι

ιδιαίτερα αιχμηρή. Είναι μνήμη ενεργός, που σου επιτρέ-

πει να δεις σμιλεμένο πάνω στα κατάλοιπα του παρελθό-

ντος το αληθινό πρόσωπο... 

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις  14 Μαΐου 

Ώρες λειτουργίας: 9.00 – 13.00 & 17.00 – 21.00

Έκτος Δευτέρας & απογεύματος Κυριακής 

3 έργα σε μια παράσταση από την  RICHARD ALSTON

DANCE COMPANY Τρίτη 5, Τετάρτη 6 & Πέμπτη 7 Μαΐου

4α Ανθεστήρια 

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Καλυβίων  σε συνεργα-

σία με τον Εξωραϊστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου

Ολύμπου Λαγονησίου, επαναλαμβάνει και φέτος την ετή-

σια γιορτή της αναγέννησης της φύσης - γιορτή των λου-

λουδιών, τα 4α Ανθεστήρια 2009. 

Οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από την Πέμπτη 30/4 και

ολοκληρώνονται Σάββατο 2 Μαΐου και στην οδού Παναγή

Μιχάλη (παιδική χαρά) στο Λαγονήσι.  

Ετσι,  το Σάββατο 2 Μαΐου είναι ημέρα αφιερωμένη στα

παιδιά. Προσέλευση από 5 μ.μ.

6 – 8 μ.μ.: Διαγωνισμός Ζωγραφικής – Βράβευση παιδιών 

8 – 10 μ.μ.: Θέατρο σκιών – Καραγκιόζης – κλόουν - μουσική

ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ
7 Μαΐου – 23 Ιουνίου

43 ΟΜΑΔΕΣ - 55 ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΙ

Το Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων οργανώνει και φέτος το

ετήσιο φεστιβάλ  του, πάντα με τη φιλοδοξία να ενισχύσει την

προβολή της εγχώριας χορογραφικής παραγωγής. 

Με την αιγίδα του Υπ. Πολιτισμού,  την στήριξη του Εθνικού

Κέντρου Θεάτρου και Χορού και του ελληνικού τμήματος του

διεθνούς συμβουλίου χορού της Unesco, το 8ο Φεστιβάλ Χο-

ρού πραγματοποιείται από 7 Μαΐου ως και 23 Ιουνίου.

Το πρόγραμμά του προβλέπει την εμφάνιση  43 ελληνικών

ομάδων χορού, οι οποίες παρουσιάζουν τη δουλειά τους

μέσα από ένα σχήμα παράλληλων και κυλιόμενων παρα-

στάσεων, σε 4 κεντρικά θέατρα της Αθήνας.

Φέτος το φεστιβάλ φιλοξενείται από τα θέατρα:
Αλκμήνη (Αλκμήνης 20, Κάτω Πετράλωνα, 210-3428583)

Αργώ (Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο, 210-5201684 / 5)

Βασιλάκου (Πλαταιών & Πρ. Δανιήλ 3, Κεραμικός, 210-3467735)

Ροές (Ιάκχου 16 – Γκάζι – 210-3474312 , 3479426)
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

"Κάνουμε ό,τι αγαπάμε"

9 & 10 Μαΐου

Δράσεις μέσα και έξω από το Purebliss

Αφιερωμένο στη Μητέρα Γη

Στο κέντρο της Αθήνας (Ρόμβης 24α -2103250360) ο εναλλακτι-

κός πολυχώρος Purebliss επιχειρεί να δράσει μέσα και έξω.

Ένα διήμερο με ενημέρωση, ψυχαγωγία, έκφραση και προσφορά.

Μας καλεί όλους να γνωρίσουμε νέες κατευθύνσεις της ενέρ-

γειάς μας, νέους τρόπους άσκησης, νέους τρόπους ψυχαγωγίας

και να βιώσουμε όλοι μαζί μία κοινή δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα του διημέρου: 

Σάββατο 09 Μαΐου

17:30-19:00 Γιόγκα του Γέλιου

Οι αδελφές Σκρέκου θα μας βοηθήσουν να θυμηθούμε ότι

οι άνθρωποι φτιάχτηκαν για να γελούν, και αυτό μπορεί να

είναι η πραγματικότητα που βιώνουν στην καθημερινή

τους ζωή. Βιωματικό εργαστήριο 10€

19:30-21:00 Ελεύθερος Χορός 

Μία γνωριμία με το χορό και η ανακάλυψη του χορευτή

που κρύβουμε μέσα μας. Συντονίζει Εβελύνα Καλλιγιάννη. 

21:00-22:00 Επίδειξη γιόγκα με συνοδεία ξύλινης φλογέ-

ρας από τον Ηλία Ανδρικόπουλο  Συντονίζει ο Δάσκαλος

Γιόγκα Δημήτρης Παπαευαγγέλου

22:00-00:00 Blissful moodfood: Μουσική από την Γιώτα

Κοτσέτα Radio Dj Kosmos 93.6 & μπουφέ 5€ το άτομο

Κυριακή 10 Μαΐου

11:00-14:00 Μία γιορτή για τους αστέγους της Αθήνας.

Φέρτε μαζί σας ένα καλομαγειρεμένο φαγητό ή γλυκό μέ-

χρι τις 11:30, Κωνσταντινουπόλεως 30 Γκάζι (Κέντρο

Αστέγων της ΜΚΟ Κλίμακα). Θα σερβίρουμε μαζί με την

ΜΚΟ Κλίμακα τους άστεγους συνανθρώπους μας.

15:00-17:00 Γεύμα Ωμοφαγίας και σεμινάριο από την "γκου-

ρού" του είδους Φλώρα Παπαδοπούλου 15€ το γεύμα

17:00-18:00 Ολιστική Θεραπευτική ομιλητής Κωνσταντί-

νος Κωνσταντόπουλος. Το Ολιστικό κίνημα βασίζεται στην

Ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο, και όχι μόνο ένα

συκώτι, μια χολή που πρέπει να την βγάλουμε, μια καρδιά

που χρειάζετε μπαλονάκι κλπ. Το όλο έχει πρόβλημα και

αυτό αντικατοπτρίζετε σε ένα μέρος του σώματος. Και

όταν στις Ολιστικές θεραπείες λέμε Όλο, θεωρούμε και τα

συναισθήματα και την σκέψη. 

18:00-19:00 Θεραπευτικό Τραγούδι 

Τραγουδήστε και «κουρδίστε» το σώμα, το  πνεύμα και την

ψυχή, μέσω των ήχων της φωνής  σας. Συντονίζει Ελίνα –

Νάχνα Νικολίτσα Βιωματικό εργαστήριο 10€

19:00-20:30 Contact Improvisation Χορός-Αυτοσχεδια-

σμός-Επαφή. Ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας, την

βαρύτητα και τις αισθήσεις μας. Χορεύουμε και δημιουρ-

γούμε  έναν διάλογο μεταξύ σωμάτων, αυτοσχεδιάζοντας

σε επαφή με τον συγχορευτή μας. Συντονίζει Πολυτίμη

Πατάπη Βιωματικό εργαστήριο 10€

20:30-22:00 Αυτοάμυνα για γυναίκες. Πρόκειται για ένα

μοντέρνο σύστημα Αυτοάμυνας. Βασισμένο στην αρχαία

γιαπωνέζικη πολεμική τέχνη του JU JUTSU. Συντονίζει Φί-

λιππος Γιαννακακίδης Βιωματικό εργαστήριο 10€

Ο συγκεκριμένος χώρος ξεχωρίζει για την αισθητική του,

την ποιότητα των σεμιναρίων του και είναι ιδανικός για

όλες τις ηλικίες.

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

θα χαρίσει μια μαγική μουσική βραδιά, παίζοντας

πιάνο  με το 3 Generations Jazz Trio, στο Art gallery

cafe (Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα) 

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)

Ο Μίμης Πλέσσας στο Αrt gallery café 

Locksmith

Ο Σύλλογος Κρητών Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης

οργανώνει εορταστικό μεσημεριανό την Κυριακή 10

Μαΐου και ώρα 13:00 στο κέντρο «Νέο Κάστρο» (Τριπό-

λεως 3, Δάφνη, τηλ. 210-9737465), με ζωντανή μουσική,

χορό και φυσικά Κρητικό παραδοσιακό πιλάφι.

Πληροφορίες και κρατήσεις προσκλήσεων Έφη Γαβριλάκη

τηλ.: 6937730962, Γ. Λεμονάκης τηλ.: 6947568366.

Συνεστίαση με τους Κρήτες

Αναβάλλονται τα εγκαίνια

του ΜΠΑΚΑΛΑ 1 στο ΠΙΚΠΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγοι «Οι Φίλοι του

ΠΙΚΠΑ Βούλας – Πεντέλης» (νυν ΚΑΑΠΒ) με δελτίο

τύπου του, μας ενημερώνει ότι «ευρίσκεται στη δυ-

σάρεστη θέση να αναβάλει – για λόγους ανεξάρτη-

τους της θελήσεώς του, την προγραμματισθείσα για

την Πέμπτη 7 Μαϊου τελετή εγκαινίων του κτιρίου

ΜΠΑΚΑΛΑ 1», που βρίσκεται στο χώρο του ΠΙΚΠΑ.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητεί συγγνώμην από ταο

με΄λη και τους φίλους συνεργάτες του, τους οποί-

ους θα ενημερώσει εγκαίρως για τη νέα ημερομηνία

εκτελέσεως των εγκαινίων.

Η Πρόεδρος Φωφώ Ψυλλάκη

Η Γεν. Γραμμ. Ρίκα Ανδρεοπούλου

“Παιδική ηλικία”

Tο Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Κρωπίας, στην σειρά

εκδηλώσεων με θέμα εκπαιδευτικά μαθήματα ψυχικής

ανάπτυξης και τίτλο “Από το παιδί στον εφηβο και τον

ενήλικα. Ενα έργο ζωής”, οργανώνει στην Αίθουσα του

Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορωπίου «Αριστοτέλης» Πιν-

δάρου 4, Κορωπί, το Σάββατο 2 Μαΐου, ώρα 6.30, ομιλία -

συζήτηση με θέμα: “Παιδική ηλικία”.

Εισηγήτρια είναι η Μαρία Δήμου, Ψυχολόγος - Σύμβου-

λος Ψυχικής Υγείας.

• Τι εννοούμε όταν λέμε παιδική ηλικία;

• Έχει ένα μωρό συνείδηση;

• Τι σημαίνουν τα ψυχοσεξουαλικά στάδια σε ένα παιδί;

• Ποια είναι τα ψυχοσεξουαλικά στάδια ενός παιδιού;

• Πως επηρεάζεται ένα παιδί πριν ακόμη γεννηθεί;

• Ποια η σχέση με τη μητέρα και ποια με τον Πατέρα;

• Πως αναπτύσσεται κι εξελίσσεται ένα παιδί ως τα πέντε 

του έτη;

• Γιατί είναι τόσο σημαντική η συναισθηματική ανάπτυξη

του παιδιού ως τα πέντε του έτη;

• Πως τα προβλήματα στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού

επηρεάζουν τις επιλογές και τη ζωή του ως ενήλικα;

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
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Ο Δημήτρης Αναστασίου (επικεφαλής

μείζονος μειοψηφίας και τ. δήμαρχος)

έχοντας καταθέσει ερωτήσεις για τις

προσλήψεις προ-

σωπικού, αφού

όπως είπε δεν πήρε

απαντήσεις, επα-

νήλθε με νέα ερώ-

τηση: 

– Ποιες είναι οι

προκηρύξεις που

έχουν πραγματο-

ποιηθεί;

– Ποιοι είναι οι αι-

τούντες;

– Ποιοι προσλήφθηκαν;

– Σε ποιες εφημερίδες δημοσιεύθηκαν

οι προκηρύξεις;

Και κατέληξε, ότι αν δεν λάβει απά-

ντηση θα κάνει χρήση του δικαιώματος

που του δίνει ο Κώδικας περί Δήμων

και Κοινοτήτων.

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας, απά-

ντησε στον Δ.

Αναστασίου,

ότι αρμόδιες

για να απαντή-

σουν επί των

προσλήψεων

είναι οι υπηρε-

σίες. «Αν δεν
απαντήσει η
υπηρεσία, θα
κάνω τις αρμό-
διες ενέργειες,
εγώ».

…Κόπηκαν οι γέφυρες

Για τις γέφυρες στις οδούς Αθηνάς και

Δημητσάνας, στο Κόρμπι ερώτησε ο

Δ. Αναστασίου, που μόλις ξεκίνησε η

κατασκευή τους σταμάτησε κιόλας.

Σταμάτησε το έργο κατασκευής των

γεφυρών, που χρηματοδοτείτο από τη

Νομαρχία με 155.000 ευρώ και προ-

βλεπόταν ότι θα ολοκληρωνόταν σε

τρεις μήνες. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι

όλες οι ενέργειες έγιναν σωστά από

την Τεχνική Υπηρεσία, μετά πέρασε

στη Νομαρχία, έγινε η δημοπράτηση

του έργου, ήρθε ο εργολάβος και ξεκί-

νησε. Είχαν αρχίσει ήδη να σκάβουν,

είχε δηλαδή αναλάβει το έργο ο εργο-

λάβος.

Μετά ήρθε το ΣΧΟΠ (Συμβούλιο Χωρο-

ταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος) και

αποφάνθηκαν ότι οι γέφυρες δεν ήταν

επανδρωμένες σωστά, όσον αφορά

την υδραυλική τους μελέτη, και λόγω

του ότι επίκειται και η οριοθέτηση του

ρέματος Κόρμπι μέσω του ΕΣΠΑ, έκρι-

νε η Νομαρχία σκόπιμο να τις ακυρώ-

σει. (Σ.Σ. ούτε γεφύρι της Αρτας να

‘τανε το ρέμα Κόρμπι. Από το 1993 που

πνίγηκε η περιοχή περιμένουν την

οριοθέτηση του ρέματος).

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη, τόνι-

σε ο Δήμαρχος και είναι πράγματι έτσι.

Η εργολαβία έγινε από τη Νομαρχία

με την υπογραφή του Νομάρχη.

Ερωτηματικά πάντως,  έχει και ο ίδιος

ο δήμαρχος για τον τρόπο που σταμά-

τησε το έργο!

Mea culpa

Αυτή ήταν κατ’ ουσίαν η απάντηση της

αρμόδιας δημοτικής συμβούλου  Μα-

ρίας Γούλα για τις πληρωμές των ερ-

γαζομένων που καθυστέρησαν και δεν

έγιναν στην ώρα τους. (η ερώτηση ήρ-

θε από τον Δ. Αναστασίου).

«Από αμέλεια της υπηρεσίας, δεν
υπήρχαν χρήματα στο Ταμείο…».

Σ.Σ. Σας έχει τύχει να βγείτε από το

σπίτι σας και ξαφνικά να συνειδητο-

ποιήσετε ότι δεν έχετε πάρει το πορ-

τοφόλι σας;

ΓΠΣ & Κοινόχρηστοι

χώροι

Δημ. Κυπριώτης (επικεφαλής ελάσσο-

νος μειοψηφίας) Εκτιμώ ιδιαίτερα αυ-

τό που είπε ο Δήμαρχος, να πηγαίνω

στις κυρίες που επεξεργάζονται το θέ-

μα για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

Αλλά εγώ ζητάω ενημέρωση από την

αρμόδια μελετήτρια, εξήγησε.

Για τους κοινόχρηστους χώρους επα-

νήλθε καταθέτοντας το ίδιο ερώτημα:

Υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι του Δή-
μου, οι οποίοι έχουν εκχωρηθεί με ή

χωρίς
αντάλλαγμα
και στους
οποίους χώ-
ρους ανα-
πτύσσεται
ιδιωτική επι-
χειρηματική
δραστηριό-
τητα; Και

κατονόμασε

συγκεκριμέ-

να ακίνητα

(Δεληγιάννη και Αρετής – έναντι κλει-

στού Μηλαδέζας κλπ.).

“Υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι που
δεν έχουν καταχωρηθεί. Σε άλλους εί-
μαστε στη διαδικασία καθαρισμού (και
θα δοθούν προσωρινά για πάρκινγκ,
πρώην σιδεράδικο Σαραντίτη)”, εξήγη-

σε ο Δήμαρχος και συνέχισε.

Υπάρχουν όμως κι άλλοι χώροι που εί-
ναι σπίτια, επιχειρήσεις που δεν έχουν
ξεκαθαρίσει ακόμη. Βρίσκονται στη
Νομική υπηρεσία του Δήμου.

Δεν τους έχουμε αντιμετωπίσει ακόμη
με κανονισμό όπως έχουμε κάνει με
τον κανονισμό καθαριότητας.

Πρωτοφανή στιγμιότυπα 

στο Δ.Σ. Βάρης

και σημαντικά θέματα!
Η Βάρη πήρε «πρωτιά» στην μακράς διαρκείας προ ημερησίας διαδικασία στο τελευ-

ταίο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού συζητούσαν επί 3 περίπου ώρες τα εκτός προγράμμα-

τος θέματα. Ερωτήσεις, υποτίθεται, που όμως περιέκλειαν ολόκληρα θέματα.

Πολλές οι ερωτήσεις, σχολιασμοί επ’ αυτών, όταν δεν ικανοποιούσε η απάντηση, «μα-

θήματα του Κώδικα» από τον Πρόεδρο προς τους ερωτώμενους και …όποιος αντέξει.

“Δεν έχετε βάλει 
ούτε ένα θέμα 

στο Δ.Σ.”

Θέλω να υπενθυμίσω σε όλη την

αντιπολίτευση, ότι όταν ξεκινήσαμε

πριν δυόμισι χρόνια, πρωτόγνωρα σε

όλη την Ελλάδα, σας είπαμε ότι μπο-

ρείτε να βάζετε θέματα στο Δημοτι-

κό Συμβούλιο. Δεν έχετε βάλει ούτε

ένα! Θα μπορούσατε για θέματα που

νομίζετε ότι εμείς δεν τα διαχειρι-

στήκαμε καλά, να τα φέρετε σαν θέ-

ματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να

είμαστε έτοιμοι και εμείς να απαντή-

σουμε. 

Κάνετε μια ερώτηση, και δεν μπορού-

με να απαντάμε χωρίς στοιχεία από

τις υπηρεσίες και με ανακρίβειες.

«Θα επανέλθω για
την εκποίηση»

απερρίφθη για τυπικούς λόγους

Ο Δήμαρχος αιτιολογώντας την

επιμονή του, τόνισε ότι θα επανέλ-

θει ζητώντας την εκποίηση των οι-

κοπέδων προκειμένου να φτια-

χτούν οι δρόμοι της Μηλαδέζας.

Η απόρριψη από την Περιφέρεια,

τόνισε, έγινε για τυπικούς λόγους.

Διότι είχαμε συμπεριλάβει και πλα-

κοστρώσεις στην μελέτη.

“Οι κάτοικοι της Μηλαδέζας είναι
αδικημένοι. Περιμένω δάνειο γιατί
οι δημότες περιμένουν δρόμους!” 

«Ανακαλέστε κύριε
Κυπριώτη»

Αναψε και κόρωσε η Αντιδήμαρχος Δή-

μητρα Σουτόγλου από την επιμονή του

Δημ. Κυπριώτη, ότι η πλειοψηφία κάνει

ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας και

των συμφερόντων του Δήμου. 

Ζήτησε από

τον Δ. Κυπριώ-

τη, να ανακα-

λέσει, γιατί

όλοι αγαπούν

τον τόπο και

φροντίζουν για

το καλύτερο.

Ο αντιδήμαρ-

χος Α. Χατζη-

δαβιτίδης, κρα-

τάει το κεφάλι

του...
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Ο Ελ. Αργυρουδάκης ρώτησε το Δή-

μαρχο αν γνω-

ρίζει για κάποιο

σχέδιο που

προωθούν τα

ΕΤΑ Α.Ε. για

ανάπλαση

Ανατ. Παρα-

λίας της Βάρκι-

ζας.

Ο Δήμαρχος

εξήγησε ότι

έχει επαφή με

τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΤΑ

και έχουν φτάσει σε ένα σημείο καλό,

μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις

με εκπροσώπους των ΕΤΑ.

Θα μας καλέσουν για να διατυπώσου-

με τις απόψεις μας στα Ελληνικά Του-

ριστικά Ακίνητα Α.Ε. πάνω σε ένα σχέ-

διο. Η ανάπλαση βασίζεται πάνω στο

σχέδιο του καθηγητή Μωραϊτη και δεν

αφορά τη διαχείριση.

«Εμάς μας ενδιαφέρει η διαχείριση
και η διοίκηση της παραλίας», τόνισε

ο Δήμαρχος. «Δεν μας ενδιαφέρει ποι-
ος θα την αναπλάσει. Η ανάπλαση γί-
νεται βάσει του προεδρικού διατάγμα-

τος του 2004. Θα ερωτηθούμε πάνω
στο σχέδιο και θα έχουμε την τελική
πρόταση.
Την άλλη εβδομάδα πιστεύω ότι θα
έχουμε μια καλή ενημέρωση και θα
σας καλέσω όλους».
…»Εμείς ακολουθούμε την απόφαση
του ΔΣ. του 2004 και που τιμά το Δήμο
Βάρης».

Αναφέρθηκε στο δημοσίευμα της

ΕΒΔΟΜΗΣ για την παραχώρηση των

ακτών στους ΟΤΑ με απόφαση των

υπουργείων Εσωτερικών και Οικονο-

μίας (ΦΕΚ Β’ 792, 29.4.09) και ελπίζει

βάσιμα ότι θα κερδίσει τη διαχείρισή

της.

Ερώτημα για την κατασκευή του σούπερ μάρκετ  «Σκλαβε-

νίτης» που είναι σχεδόν έτοιμο και βρίσκεται απέναντι από

το σούπερ Μάρκετ Βασιλόπουλος, κατέθεσε η Λυδία Αρ-

γυροπούλου, καθώς επίσης και για τη δημιουργία

Carrefour που πήρε απόφαση για προέγκριση από τη Δη-

μαρχιακή Επιτροπή στο τρίγωνο Τριπτολέμου & Λ. Βάρης.

«Εχουν γίνει πολλές αυθαιρεσίες στου Σκλαβενίτη, (σ το
κτίσμα)  και από ότι γνωρίζω η Νομαρχία έχει επιβάλει
παύση εργασιών. Εμείς ως Δήμος έχουμε κάνει κάτι γι’ αυ-
τό; Κάποιον έλεγχο;», ρώτησε η σύμβουλος.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι αν έχει παραβάσεις ο “Σκλαβε-

νίτης” θα το δει, εφ’ όσον το καταγγέλλει η σύμβουλος και

θα επιληφθεί, αν υπάρχουν. 

Οσο για το Carrefour η Λ. Αργυροπούλου, επεσήμανε ότι

είναι δύσκολο σημείο και θα έπρεπε να μη δώσουν άδεια.

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας,  εξήγησε ότι δεν μπορούν

να μη δώσουν άδεια, εφ’ όσον βρίσκεται σε περιοχή γενι-

κής κατοικίας και είναι πάνω στη λεωφόρο. Και σε άλλα

που έκοψαν, όπως είπε, ήρθαν οι ύπερθεν αρχές και έδω-

σαν την άδεια.   

Σ.Σ.: Εδώ όντως είναι ένα θέμα που θέλει προσοχή. Ένα

τέτοιο κατάστημα θα φέρει φόρτο κυκλοφοριακό και αν

δεν διαθέτει επαρκείς χώρους στάθμευσης θα επιβαρύνει

δραματικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Αν δεν μπορεί να μη δώσει άδεια, τουλάχιστον  ο Δήμος

να ελέγξει την πιστή υλοποίηση της άδειας. Να μη γίνουν

υπερβάσεις και επεκτάσεις. Και το βάρος της κίνησης της

επιχείρησης να γίνει από τη λεωφόρο (με παράδρομο),

όπως ορίζει ο ΓΟΚ και όχι από τη συνοικία (Τριπτολέμου

κλπ). Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι στον ΓΟΚ η ζώνη “Γε-

νική Κατοικία” έχει περιορισμούς και δεν επιτρέπει δημι-

ουργία super Markets. 

Το ζήσαμε στο Σκλαβενίτη στα όρια  Γλυφάδας - Βούλας,

που έριξε την κίνησή του μέσα στη συνοικία και όχι πάνω

στη Λεωφ. Βουλιαγμένης, ως όφειλε αποκόπτοντας τον

παράδρομο και κάνοντάς τον χώρο στάθμευσης, με απο-

τέλεσμα να χάσουν κυριολεκτικά τον ύπνο τους οι κάτοι-

κοι που από τις 5 το πρωί με τις προμήθειες και όλη την

ημέρα με το σύρσιμο των καροτσιών βιώνουν έναν ηχητι-

κό τρόμο!

Και η άδειά του; Παντοπωλείο, παντοπωλείο και πάλι πα-

ντοπωλείο (πολλά παντοπωλεία)

Γι’ αυτό, πρέπει να το ξαναδούν το θέμα, το σημείο είναι

από μόνο του προβληματικό. Μπορούν να επικαλεστούν

κυκλοφοριακούς λόγους, που δεν απέχουν της πραγματι-

κότητας, αφού σήμερα προσεγγίζεις το φανάρι δύσκολα.

Η Δημοτική Συγκοινωνία βρίσκεται σε μια διαδικασία επέ-

κτασης μετά την απόκτηση του νέου λεωφορείου, που πα-

ρέλαβαν, γιατί μέχρι τώρα είχαν ένα λεωφορείο και εξυ-

πηρετούσε τις ανάγκες των μαθητών κυρίως, ήταν η απά-

ντηση της Δ. Σουτόγλου σε ερώτημα για τη Δημοτική Συ-

γκοινωνία και τις στάσεις που λείπουν από την περιοχή

της πλατείας Ζησιμοπούλου.                  Αννα Μπουζιάνη

Δύο νέα σούπερ μάρκετ στην περιοχή!

Το κατάστημα “Σκλαβενίτης” στη Βάρη, στο φανάρι για το SOS
είναι σχεδόν έτοιμο.

Στο “τρίγωνο του διαβόλου” δόθηκε προέγκριση για δημιουργία
carrefur. 

Στη διαχείριση της παραλίας από το Δήμο

ελπίζει βάσιμα ο Καπετανέας 
Κουβέντα για την κουβέντα…

για το δρόμο στο Χέρωμα

Αλλες αποφάσεις

Αποφασίστηκε η συντήρηση του Αθλη-

τικού Κέντρου.

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για

δίμηνη απασχόληση.

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του

2009, του Αθλητικού Οργανισμού του

Δήμου.

Αποφασίστηκε η μονοδρόμηση της

οδού Δήλου.

ΚΑΙ αφού πέρασαν τρεις ώρες συζητήσε-

ων επί συζητήσεων, υψηλών τόνων, κατη-

γοριών και εξηγήσεων έφθασαν στο πρώτο

θέμα της ημερήσιας διάταξης που ήταν

απόφαση για

εκτέλεση του

έργου «Συντή-

ρηση δημοτικής

οδοποιίας».

Το έργο αφο-

ρούσε συντήρη-

ση στο οδικό δί-

κτυο του Χερώ-

ματος, ένα ση-

μείο που έχει

δημιουργήσει

αμέτρητα προ-

βλήματα και

τροχαία περιστατικά, όπως τόνισε και ο

πρόεδρος του Χερώματος Μιχάλης Μεσ-

σήνης: «Κινδυνεύαμε να σκοτωθούμε κάθε
ημέρα γιατί παρανομούσαμε για να περά-
σουμε».
Το έργο ξεκίνησε χωρίς την απόφαση. Το

ομολόγησε ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας.

«Ναι, ξεκίνησε κάτω από το βάρος των
εορτών, γιατί ήταν χάλια ο δρόμος. Όμως
το έργο δεν έχει τελειώσει».
Τα λόγια του επανέλαβε και ο αρμόδιος

Αντιδήμαρχος Τ. Χατζηδαβιτίδης: «Είκοσι
χρόνια περιμένει αυτό το έργο. Βρέθηκε ο
εργολάβος, είχε τα μηχανήματα εκείνη την
ώρα, ήταν και το Πάσχα, είπαμε να δώσου-
με λίγη χαρά στον κόσμο. Μη το τραβάτε,

το έργο δεν έχει τελειώσει. Εχετε δίκιο ως
προς την απόφαση, αλλά οι συγκυρίες…».

Η μειοψηφία ήθελε ομοφωνία, αλλά ήθελε

να έχει προηγηθεί και η απόφαση (όπως

επιβάλλουν οι θεσμοί). Ετσι, άλλη μια κου-

βέντα που τράβηξε εις μαααακρος. 

Επρεπε ή να δεχθούν τις εξηγήσεις και να

ψηφίσουν ή να καταψηφίσουν και να προ-

χωρήσουν. Η αέναη συζήτηση: εμείς θέ-
λουμε να ψηφίσουμε το έργο, αλλά πώς να
το ψηφίσουμε…, δεν οδηγεί πουθενά.
Το τράβηξε και ο πρόεδρος, η κούραση βρι-

σκόταν στο ζενίθ, τα αίματα άναψαν και εί-

δαμε εικόνες που δεν έχουμε ξαναζήσει

στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης.

Χατζηδαβιτίδης και Αναστασίου υπερέβη-

σαν εαυτούς, με την ανοχή του προέδρου.

Τέλος ζήτησαν αμφότεροι συγγνώμη και η

συνεδρίαση συνεχίστηκε.
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Για 4η συνεχή χρονιά τα Οινοποιεία της Ευρώπης

ανοίγουν τις πόρτες τους στο ευρύ κοινό. Με την ευ-

καιρία αυτή τα Οινοποιεία – μέλη της ΕΝ.Ο.Α.Α. σε

συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατο-

λικής Αττικής προσκαλούν τους φίλους του Οίνου

και του Αττικού Αμπελιού να επισκεφθούν τα Οινο-

ποιεία το Σαββατοκύριακο 16 – 17 Μαΐου από τις

11:00 έως τις 18:00, να ξεναγηθούν στους χώρους

τους και να γευτούν τα εξαιρετικά κρασιά τους.

Οι «Ανοιχτές Πόρτες» αποτελούν μια πρωτοβουλία

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων του Κρασιού και

έχουν ως σκοπό η κάθε πόλη που συμμετέχει στο δί-

κτυο να δημιουργήσει ένα γεγονός γύρω από το

κρασί προκειμένου να φέρει τον καταναλωτή κοντά

στο χώρο παραγωγής του. Πιο συγκεκριμένα, για

δύο ημέρες σε όλη την Ευρώπη όλα τα οινοποιεία

διοργανώνουν πολύ-θεματικές εκδηλώσεις, ξεναγή-

σεις, γευσιγνωσίες και παρουσιάσεις κρασιών.

Για το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου η εί-

σοδος σε όλα τα  Οινοποιεία της ΕΝ.Ο.Α.Α. θα είναι

δωρεάν, θα παρέχεται έκπτωση 20% για κάθε αγορά

φιάλης κρασιού ενώ 1 ευρώ από κάθε πώληση φιά-

λης θα διατεθεί για τους σκοπούς της Εταιρείας

Προστασίας Σπαστικών που έχει έντονη φιλανθρωπι-

κή δράση.
Η ενέργεια πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής ενώ παράλληλα έχει την υπο-

στήριξη του ραδιοφωνικού σταθμού Kosmos 93.6 FM.

Συμμετέχουν τα Οινοποιεία – Μέλη της ΕΝ.Ο.Α.Α.:
1. Αμπελώνες Μάρκου, Παιανία - www.markouwines.gr

2. Κελλάρι Παπαχρήστου, Σπάτα - www.kellari.gr

3. Κτήμα Εύοινος, Σπάτα – www.evinoswines.gr 

4. Κτήμα Εύχαρις, Μέγαρα - www.evharis.gr

5. Κτήμα Βασίλη Παναγιώτου, Μαρκόπουλο

6. Οινοποιία Αλλαγιάννη, Μαρκόπουλο - www.allagiannis.gr 

7. Οινοποιία Αναγνώστου, Κορωπί - www.anagnostou.com.gr

8. Οικογένεια Γεώργα, Σπάτα - www.geowines.gr

9. Οινοποιία Κοντογιάννη, Μαρκόπουλο - www.kontwines.gr

10. Οινοποιία Β. Μάρκου, Σπάτα –   www.markouvasilis.gr

11. Οινοποιία Α. Μεγαπάνος, Πικέρμι - www.megapanos.gr

12. Οινοποιία Αναστασίας Φράγκου, Ραφήνα – www.fragouwines.gr 

13. Το Πατητήρι, Παλλήνη - www.topatitiri.gr

14. Πύργος Πετρέζα, Σπάτα – www.pyrgospetreza.gr 

15. Οινοποιία Δαρεμά – www.daremas.gr 

Και εκδηλώσεις

Όλα τα παραπάνω Οινοποιεία θα είναι ανοιχτά και διοργανώνουν

ξεχωριστές εκδηλώσεις στο χώρο τους. Το πρόγραμμα εκδηλώ-

σεων του κάθε Οινοποιείου, ως έχει μέχρι σήμερα, είναι το εξής:

o ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΑΡΚΟΥ: Γευστική Δοκιμή κρασιών και Ξενάγη-

ση σε ένα από τα πιο όμορφα Οινοποιεία της Αττικής το διήμερο.

• ΚΕΛΛΑΡΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: Γευστική Δοκιμή κρασιών και Ξενά-

γηση, ώρα 11:00 – 16:00. Έκθεση με μοναδικά αυτοκίνητα-αντί-

κες από τις δεκαετίες του 1920 και του 1930. Όσοι φίλοι παρευ-

ρεθούν στο οινοποιείο και αγοράσουν κρασιά θα έχουν τη δυνα-

τότητα να λάβουν μέρος σε κλήρωση, ενώ ο νικητής θα κερδίσει

μία απίθανη βόλτα με ένα από τα αυτοκίνητα-αντίκες της επιλο-

γής του. 

• ΚΤΗΜΑ ΕΥΟΙΝΟΣ: Παρουσίαση των Αρχαιολογικών Ευρημάτων

που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του Οινοποιείου Εύοι-

νος – Σάββατο και Κυριακή, ώρα 12:00. Γευστική Δοκιμή κρασιών

με συνοδεία παραδοσιακών εδεσμάτων από την περιοχή των Σπά-

των όλο το διήμερο .

o ΚΤΗΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣ: Γευστική Δοκιμή κρασιών και Ξενάγηση

στους χώρους του Οινοποιείου όλο το διήμερο.

o ΚΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Γευστική Δοκιμή κρασιών και

γιορτή κρασιού - Σάββατο 16 Μαΐου. 

o ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ: Ξενάγηση και Γευστική Δοκιμή κρα-

σιών. Έκθεση παλαιών γεωργικών αντικειμένων που σχετίζονται

με το κρασί και την παραγωγή του όλο το διήμερο. Ελεύθερη μου-

σική συμμετοχή με την υποστήριξη του www.kithara.gr - Σάββατο

16 Μαΐου, ώρα18:00.

o ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γευστική Δοκιμή κρασιών και Ξενά-

γηση στο ιδιαίτερα πρωτοποριακό οινοποιείο. Οινομαγειρέματα

με τη Μυρσίνη Λαμπράκη, δημοσιογράφο και συγγραφέα - Σάβ-

βατο 16 Μαΐου, ώρα13:00. Διαγωνισμός Μαγειρικής με παραδο-

σιακές γεύσεις από το Κορωπί και άλλες εκδηλώσεις έκπληξη.

o ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑ: «Γιορτή στο Αμπέλι» - Κυριακή 17

Μαΐου, ώρα 12:00 με Ξενάγηση, Γευστική Δοκιμή κρασιών και

Μουσική.

o ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Σάββατο 16 Μαΐου: «Πάμε Βόλτα; -
Τριγυρίζοντας τον Αμπελώνα του Μαρκόπουλου με Οδηγό τον Γε-
ωπόνο Σταύρο Τουμπή και το Ποδήλατο του», ώρα 11:00. «Οινο-
μαγειρέματα» με τη  Νίκη Μηταρέα, Συγγραφέας & Δημοσιογρά-

φος Οίνου, ώρα 14:00.  «Παν Μέτρον – Άριστον» Τα Ευεργετικά

Οφέλη του Κρασιού στον Ανθρώπινο Οργανισμό, Ομιλητής:   Πα-

ναγιώτης Βαραγιάννης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος,

ώρα 15:30. «Γευσιγνωσία Κρασιών Οινοποιίας Κοντογιάννη»,

ώρα 16:30. Κυριακή 17 Μαΐου: «Μαθαίνω να Πελεκώ τα Πεύκα»

Εκπαιδευτικός Περίπατος για όλη την Οικογένεια στο Πευκοδά-

σος του Κουβαρά, με τον παραγωγό  ρητίνης κ. Μητρογιάννη,

ώρα 11:00. «Σαββατιανό, ένα καθημερινό Λευκό Κρασί για κάθε

Τραπέζι», με ομιλήτρια την κ. Χρυσούλα Κυριακοπούλου, Οινολό-

γος, MSc Bordeaux, ώρα 14:00. «Ερυθρή Οινοποίηση, ποια Κρασιά

Παλαιώνουν,  γιατί να το πιούμε αύριο όταν μπορούμε να το πι-

ούμε σήμερα;» με ομιλητή τον κ. Στέργιο Ανθή – Οινολόγο της

εταιρείας Technovin Καρδάτου, ώρα 15:00. «Το Τεστ των Αισθή-

σεων», τυφλή γευστική δοκιμή από τους επισκέπτες, ώρα 16:00.

«Η Παγκόσμια Οινική Σκηνή» Προβολή Ντοκιμαντέρ με θέμα το

Κρασί, ώρα 16:00. Για όλες τις εκδηλώσεις της Οινοποιίας Κοντο-

γιάννη είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ:

6947378710

o ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ Β. ΜΑΡΚΟΥ: «Γιορτή στο Αμπέλι» - Κυριακή 17

Μαΐου, ώρα 12:00 με Ξενάγηση, Γευστική Δοκιμή κρασιών και

Μουσική. 

o ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ Α. ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ: Διοργάνωση πρωτοποριακής Έκ-

θεσης με θέμα «Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας και Βιώσιμη Δια-

βίωση», Γευστική Δοκιμή κρασιών και Ξενάγηση όλο το διήμερο.

o ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ: Γευστική Δοκιμή κρασιών

και Έκθεση Φωτογραφίας όλο το διήμερο .

o ΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ: Γιορτή στο χώρο της Οινοποιίας με Παρουσίαση

Κρασιών, Γευσιγνωσία και Κεράσματα – Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα

20:00.

o ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΕΖΑ: «Ανοιχτές Πόρτες» επισκέψιμος χώρος για

Εκδηλώσεις – Events όλο το διήμερο.

Τα Οινοποιεία υποδέχονται 

με «ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 2009» 

Το Συμπόσιο «Κερατέα: Ο τόπος, η ιστορία, οι άνθρωποι»

είναι ένας θεσμός που θέλει να καθιερώσει ο Δήμος Κερα-

τέας με σκοπό να γίνεται κάθε χρόνο, ή κάθε δύο χρόνια

ανάλογα με τη συμμετοχή των επιστημονικών ανακοινώ-

σεων.

Το Α΄ Συμπόσιο ξεκινάει φέτος το Σαββατοκύριακο 9 - 10

Μαΐου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου με 15  επιστη-

μονικές  ανακοινώσεις εργασίες που οι περισσότερες πα-

ρουσιάστηκαν  στην ΙΓ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ Ατ-

τικής στην Παιανία το 2008.

Στα επόμενα συμπόσια θα μπορούν να πάρουν μέρος, όσοι

και όσες έχουν ασχοληθεί με θέματα ιστορικά, λαογραφι-

κά, αρχαιολογικά, κοινωνικά κ. ά με επίκεντρο την Κερα-

τέα φθάνει να υποβάλλουν τη συμμετοχή  τους εγκαίρως

σε χρόνους που θα έχουν ανακοινωθεί. 

Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Κέ-

ντρου Δήμου Κερατέας και οργανώθηκε  από το Διοικητι-

κό Συμβούλιό του και από δεκαμελή ομάδα εθελοντών. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ:

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κερατέας

18:30: Προσέλευση  Χαιρετισμοί 

19:00: Σκαρπέλης Νικόλαος: Αναπλ. Καθ. στο Παν/μιο

Αθηνών τμήμα  Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος "Η γεω-
λογία, τα μεταλλεύματα και το περιβάλλον στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Κερατέας: Προτάσεις για ανάδειξη ενός
μοναδικού φυσικού πλούτου".  
19:30: Λέκκας Σπυρίδων: Καθ. Παν/μίου Αθηνών Γεωλό-

γος, "Οι υδρογεωλογικές συνθήκες της ευρύτερης περιο-
χής του Δήμου Κερατέας"
19:50: Τσάιμου Κωνσταντίνα: Καθ.Ε.Μ.Π., Τσάιμου Ανθή

Μηχανικός "Αρχαία μεταλλουργική εγκατάσταση στην
περιοχή Αρί" .
20:10: Ηλίας Κονοφάγος: Δρ. Χημικός Μηχανικός "Παρα-
γωγή αργύρου στις ημέρες της κατοχής στην Κερατέα
και στο Λαύριο"
20:30: Μιχαηλίδη Παναγιώτα: Αρχαιολόγος  "Παλαιά και

νέα ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή της Κερατέας"
20:50: Καπετάνιος Ανδρέας: Αρχαιολόγος "Αρχαία τοπο-
γραφία και νέες αρχαιολογικές έρευνες στις περιοχές
της Κερατέας και της Λαυρεωτικής" 
21:10:.Αγγελής Τιμόθεος: Θεολόγος "Η εξέλιξη του Πα-
λαιοημερολογίτικου ζητήματος στα Μεσόγεια"

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΙΟΥ:

ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ-

ΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

με την καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. Κωνσταντϊνα Τσάιμου

(Εκκίνηση με πούλμαν του Δήμου ώρα 11:00 π. μ από το

Δημοτικό χώρο στάθμευσης)

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κερατέας

18:30: Κακαβογιάννης Ευάγγελος Αρχαιολόγος,

"Από που προέρχεται το τοπωνύμιο Καμάριζα"   
19:00: Ανδρίκου Ελένη, Αρχαιολόγος  "Παράδοση αρχαί-
ων αντικειμένων από την Κερατέα". 
19:20 Όλγα Κακαβογιάννη: Αρχαιολόγος, "Αρχαιολογι-
κός περίπατος στην περιοχή του Δήμου Κερατέας"
19:40:  Alberto Benvenuti, Γραμ. της ιταλικής Αρχαιολογι-

κής σχολής Αθηνών - Κακαβογιάννης Ευάγγελος, Αρχαιο-

λόγος ,  "Ένα μνημείο της Ιταλικής Κατοχής στη Νότια
Αττική».
20:00: Μπότσης Δημ.: Φυσικός, Μηχανικός Τηλεπικοινω-

νιών, "Ο εξηλεκτρισμός στα Μεσόγεια. Ηλεκτρική εται-
ρεία Κερατέας 1926-1962" 
20:20 Μυρωδιά Μαρία, Φιλόλογος και Αριστοτέλης Μολ-

φέτας, Μαθηματικός, "Τοπική βιβλιογραφία - Δικτυογρα-
φία Νοτιοανατολικής Αττικής. Το παράδειγμα της Κερα-
τέας" 
20:40 Ιατρού Γεώργιος, Μαθηματικός: “Η νήσος του Πα-
τρόκλου (Γαϊδουρονήσι) του Δήμου Κερατέας".
21:00 Μαρκουλή Αθανασία, Φιλόλογος: "Πλάκα  Οβριόκα-
στρο Κερατέας: συνοπτική παρουσίαση της Μεταλλευτι-
κής .Δραστηριότητας από το Β΄ μισό 19ου αιώνα και με-
τά".

Επισκεφθείτε τα 16-17 Μαΐου  

Ά ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΚΕΡΑΤΕΑ: Ο ΤΟΠΟΣ, 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
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Προ ημερησίας, με συνοπτικές διαδι-

κασίες, αποφάσισε το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Βουλιαγμένης (29.4), απόντος

του Δημάρχου να δώσει νέα παράταση

στην Κοινοπραξία Μουστάκα, που εκ-

μεταλλεύεται τις καντίνες του Καβου-

ρίου προκειμένου να καταβάλει τα

χρωστούμενα μισθώματα.

Κάτι ήξερε ο Κασιδόκωστας

Προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. (είχα-

με γράψει σχετικά στο φύλλο της

(14/3) είχε ληφθεί με καταληκτική προ-

θεσμία το τέλος Απριλίου. Τα χρεω-

στούμενα της Κοινοπραξίας κάλυπταν

οι εγγυητικές της τράπεζας μέχρι τέ-

λος Απριλίου. Ο Δήμαρχος Γρ. Κασιδό-

κωστας επέμενε τότε να γίνει κατά-

πτωση των εγγυήσεων μόνο, να μη γί-

νει δηλαδή καταγγελία της σύμβα-

σης(!), γιατί φοβόταν ότι δεν θα τα πά-

ρει τα λεφτά. Και βγήκε αληθινός.

Σήμερα το ποσό έχει ξεπεράσει τις

700.000 €  και η Κοινοπραξία ζητάει

νέα παράταση μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Ισως έτσι δικαιολογείται και η απουσία

του Δημάρχου, γιατί επέμενε να μη

δώσουν διορία πληρωμής και να εκπέ-

σει το ποσό από τις εγγυητικές, πράγ-

μα που δεν ψήφισαν οι σύμβουλοί του

τότε. Και ήρθε η δικαίωσή του…

Ο πρόεδρος Διον. Κοντονής πρότεινε

να καταθέσει άμεσα η κοινοπραξία τα

χρήματα που υπερβαίνουν τις εγγυητι-

κές. (185.000€)

Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψη-

φίας  ο Κ. Καραγεώργος, επεσήμανε

τονίζοντας ότι δεν μπορεί το Δημοτικό

Συμβούλιο να αλλάζει συνεχώς απο-

φάσεις και ως εκ τούτου καταψήφισε

την πρόταση.

Με νέα απόφαση λοιπόν το Δ.Σ., ορίζει

το ποσό που υπερβαίνει τις εγγυητικές

(175.000 ευρώ) να καταβληθεί μέχρι τις

30 Ιουνίου, πράγμα που δεσμεύθηκε να

πράξει ο εκπρόσωπος της κοινοπρα-

ξίας. (και τότε βέβαια είχε συμφωνήσει

για τις 30/4). Το συνολικό ποσό της

οφειλής είναι στα 800.000 περίπου €.

Εχει κανείς αντίρηση; Δεν έχει

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πέ-

ρασαν χωρίς να το καταλάβουν ούτε οι

σύμβουλοι καλά - καλά, αφού μέσα σε

μισή ώρα είχαν τελειώσει 19 συν 1 θέ-

ματα και αποχωρούσαν.

Θέμα … Ότι λέει το υπηρεσιακό. Εχει

κανείς αντίρρηση; Δεν έχει. Ομόφωνα.
Αυτή ήταν η φράση που επαναλάμβα-

νε ο Πρόεδρος και προχωρούσε ένα -

ένα τα θέματα.

8 χρόνια παρατείνεται το

μίσθωμα στο «Αγνάντι»

Εδωσαν 8 χρόνια παράταση στο μί-

σθωμα του επιχειρηματία που έχει το

«Αγνάντι», ως καρμπόν με ό,τι έδωσαν

στο «Λασίθι».

Η πρόταση για τα 8 χρόνια ήταν του

Αντιδημάρχου Σπ. Πανά, που τόνισε

ότι για να αποσβέσει την επένδυση ο

επιχειρηματίας χρειάζεται 5 – 6 χρό-

νια.

Το 18ο που αφορούσε διαμαρτυρία κα-

τοίκου αναβλήθηκε.

Κάηκε το «Ακτή»

Το κέντρο «Ακτή» στη Βουλιαγμένη,

κάηκε κάτω από αδιευκρίνιστες αιτίες.

Το κέντρο έχει καταγγελθεί παλιότερα

από δημοτικούς συμβούλους για πολε-

οδομικές παραβάσεις και επεκτάσεις.

Μήπως χρειάζεται ανανέωση!

Αλήθεια τι έγινε η παραίτηση του Σωτ.

Ελευθερίου; Ούτε κουβέντα στο Δ.Σ.,

ούτε αντικαταστάτης· γιατί;

Αννα Μπουζιάνη

Στιγμές από το Δ.Σ. Βουλιαγμένης

Νέα παράταση στις οφειλές 

της Κοινοπραξίας Μουστάκα!

Είχαμε γράψει προ καιρού ότι θα ασχοληθούμε με τους

άστεγους της Τάσιανης. Και ήρθε η ώρα.

Από το επόμενο φύλλο μας, θα παρακολουθήσετε ένα σί-

ριαλ 85 ετών, απίστευτης ανευθυνότητας «υπευθύνων»

κρατικών λειτουργών, του ίσως πλέον διεστραμμένου

κρατικού μορφώματος από καταβολής ανθρωπίνου εί-

δους. Με πρωταγωνιστές κάποιους υπηρεσιακούς, ή

εκλεγμένους βασανιστές και ανηλεώς βασανιζόμενους

κομπάρσους, κάποιους από τους μη έχοντες και κατέχο-

ντες μέσο και μονέδα συμπολίτες μας, στο κράτος όπου

εκτός από τα προηγούμενα δύο «μ» βασιλεύει κι ένα δια-

χρονικά ακατάβλητο τρίτο. Όχι εκείνο του γνωστού ρη-

τού, αλλά το άλλο που παραπέμπει στον πανάρχαιο βιρ-

τουόζο Αυνάν

Ο κάθε μη ενταγμένος Έλληνας στα υπεράνω νόμων μα-

κάρια κυκλώματα αυτού του υποδειγματικού κράτους, έχει

οπωσδήποτε στο μυαλό του κάποιες ευάριθμες ερμηνείες

του, τι ακριβώς σημαίνει ελληνικό κράτος. Θα προσθέσω

ακόμα μία, όχι για να πρωτοτυπήσω, αλλά για να τονίσω

εκείνη ακριβώς από τις άπειρες εκφάνσεις του κραταιού

κράτους μας, που με εξοργίζει περισσότερο από τις άλ-

λες.

Ελληνικό κράτος, λοιπόν, είναι εκείνη η Αυλή των Θαυμά-

των όπου ο κάθε ανεπαρκής και βλαπτικός-πλην προστα-

τευόμενος-κρατικός τζουτζές*, σκερβελές, χλεχλές και

κουραμπιές, δύναται ασύδοτος και ατιμώρητος να ερμη-

νεύει τους νόμους, είτε σύμφωνα με την πνευματική και

υπηρεσιακή του υστέρηση, είτε υπακούων τυφλά στα

σφυρίγματα των θεσμικών ή εξωθεσμικών τσελιγκάδων

του. Με συνέπεια να μαυρίζει την ψυχή και τη ζωή Ελλή-

νων όπως ο πρώην πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου

Τάσιανης και πολεμιστής του Έπους του ’40, Βασίλης Ποι-

μενίδης. Ένας από εκείνους τους Έλληνες, τους οποίους

εκπαιδευμένοι από τα Μέσα Μαζικής Ενεσοθεραπείας

μας, συνηθίσαμε βλακωδώς να αποκαλούμε «απλούς».

Όσο απλοί μπορεί να είναι άνθρωποι φτιαγμένοι από τα

ανεκτίμητα και άπειρα στοιχεία που συνθέτουν την επι-

βίωση του Έθνους μας στην μακραίωνη και πολυτάραχη

διαδρομή του.

Από το επόμενο τεύχος της «Εβδόμης» θ’ αρχίσουμε μαζί

με τον ακαταπόνητο Βασίλη Ποιμενίδη, το δικηγόρο Γιώρ-

γο Ράπτη και άλλους κατοίκους της Βουλιαγμένης, να ξε-

τυλίγουμε το κουβάρι μιάς απίστευτης, πολύχρονης τα-

λαιπωρίας και ενός ιταμού εμπαιγμού, που το θαυμαστό

κράτος μας επεφύλαξε σε κάποιους από τα εκατομμύρια

των «απλών», αλλά χρήσιμων στην Ελλάδα, Ελλήνων.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

–––––––––––––

* χαρακτηρισμοί όπως «τζουτζές» παραπέμπουν ευθέως στην πε-

ρίοδο της Τουρκοκρατίας, από την οποία δυστυχώς επιζούν και

«ανθίζουν» ακόμα, πλείστες όσες ανασχετικές της προόδου μας

παρακαταθήκες, βελτιωμένες με το ελληνικό «δαιμόνιο».

Παραχωρητήρια οικοπέδων στην Τάσιανη

Βουλιαγμένης
Η αυτο-γελοιοποίηση του ελληνικού κράτους

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ

ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ

Τετάρτη 13 Μαΐου, στο «Κύλησε ο Τέντζερης»

Με σύνθημα «ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙ-

ΝΟΥΣ», οργανώνουν συνεστίαση γνωριμίας με τους πο-

λίτες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας την τοπική

τους προεκλογική εκστρατεία για τις κάλπες του Ιουνίου

οι Οικολόγοι Πράσινοι. 

Η συνεστίαση οργανώνεται την Τετάρτη 13 Μαϊου από

τις 8 μμ και μετά, στο εστιατόριο «ΚΥΛΗΣΕ Ο ΤΕΝΤΖΕ-

ΡΗΣ» (τηλ. 210 6840320) Αττικής Οδού 17 & Δημ. Βερ-

νάρδου 2, Βριλήσσια, δίπλα στο πάρκο της Αττικής

Οδού.   

Στην τιμή της πρόσκλησης περιλαμβάνεται φαγητό και

τσικουδιά. Θα υπάρχει και ιδιαίτερο χορτοφαγικό μενού,

για όσους ενδιαφέρονται. Τα έσοδα θα διατεθούν για

την τοπική προεκλογική εκστρατεία των Οικολόγων Πρά-

σινων.

Πληροφορίες για προσκλήσεις (και όχι μόνο) θα δίνονται

στα τηλέφωνα: 

• Γιάννης Παρασκευόπουλος, Βριλήσσια, 6979 952070

• Θέμης Δημητρακόπουλος, Χαλάνδρι, 6939 240542

• Γιώργος  Αποστολίδης, Μελίσσια, 6946 101519

• Αλέξανδρος Αργυρόπουλος, Πεντέλη, 6942 496769

Προσκλήσεις θα υπάρχουν στο χώρο της εκδήλωσης, θα

διατίθενται όμως και στα καταστήματα βιολογικών προϊ-

όντων:  

• ΑΓΝΗ ΓΗ, Λεωφ. Πεντέλης 104, Βριλήσσια, τηλ. 210

8104825

• ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ, Ροδόπης 8 & Αρτεμισίου, Χαλάν-

δρι, τηλ. 210 6801756



10 ΣΕΛΙΔΑ - 2 MAΪΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Η Πρωτομαγιά είναι μια καθιερωμένη παγκόσμια γιορτή

ταυτισμένη  με αναμνήσεις κοινωνικών αγώνων για το δί-

καιο της εργασίας. Πατρίδα γέννησης είναι η Αμερική. Το

1866  οι ‘’ Nobles Order of the Knights of  Labor’’, (οι ‘’Ευ-

γενείς του Τάγματος  των Ιπποτών Εργασίας’’)  κήρυξαν

γενική απεργία. Το ’’Τάγμα‘’ ήταν κάτι σαν συνεταιρισμός

εργατών, που  αριθμούσε  700. 000 μέλη. Θέμα – διεκδίκη-

ση: το ανώτατο   χρονικό όριο της καθημερινής εργασίας

να μην υπερβαίνει  το οκτάωρο. Στο Σικάγο αρχίζουν  υπαί-

θριες διαδηλώσεις  συμπαράστασης  με  100.000,  συμμε-

τέχοντες που γρήγορα ξεφεύγουν από την εικόνα της ει-

ρηνικής διεκδίκησης. Την 3η Μαΐου στη Haymarket Square,

με βόμβα, σκοτώνουν  ένα αξιωματούχο αστυνομικό και

συγχρόνως τραυματίζονται  αθώοι πολίτες. Νέες συ-

γκρούσεις ακολουθούν  και φονεύονται  άλλοι 5 αστυνο-

μικοί  και 4 πολίτες. Οκτώ ένοχοι  συλλαμβάνονται  και από

αυτούς επτά καταδικάζονται  σε θάνατο για ανθρωποκτο-

νία και ηθική συνεργία. Τελικά και οι οκτώ κρατούνται στη

φυλακή  για 6 χρόνια. Στα 6 χρόνια, ο κυβερνήτης του Ιλ-

λινόις,  κρίνει  λανθασμένη  την απόφαση των δικαστών

και τους ελευθερώνει.  Το 1892, η Αμερικανική  Εργατική

Ομοσπονδία, η οποία στο μεταξύ έχει αναδιοργανωθεί και

αποκτήσει αριθμητική δύναμη και ισχύ, επιβάλει με ρήτρα

το 8ωρο εργασίας. Το 1889, το ιδρυτικό της Β΄Διεθνούς*

αποφασίζει  να γιορτάζεται  η ημέρα με ομιλίες, τιμώντας

έτσι αγώνες και νεκρούς.

Στην αρχή, η εκδήλωση γινόταν εκτός του ωραρίου  εργα-

σίας. Αργότερα,  γινόταν    με μικρές διακοπές εντός του

ωραρίου και  του  χώρου της εργασίας. 

Στην Ελλάδα,  με το νομοθετικό διάταγμα 3755/57, οι ερ-

γαζόμενοι παρόλο που απέχουν από την εργασία τους,

μπορούν να διεκδικούν το μεροκάματό τους.

Για μένα προσωπικά, τον αδαή  εργατικά  ορθολογιστή, αυ-

τό είναι και το πρώτο βήμα αλλοίωσης του νοήματος της

ημέρας. Γιατί πιστεύω ότι ο εργαζόμενος όταν απεργεί,

πρέπει να νοιώθει ότι συμμετέχει έμπραχτα σε κάτι, έστω

και με το μικρό αυτό δείγμα θυσίας. Και στην προκειμένη

περίπτωση   είναι αγωνιστικό το μνημόσυνο, αφού στο κά-

τω κάτω της γραφής, με δική του επιθυμία συμπαρίσταται. 

Έτσι  ‘’το καρότο’’**, αυτό το αντεργατικό εργαλείο απέ-

δωσε και πάλι. 

Εμείς στην Ελλάδα, με αγωνία περιμένομε να δούμε την

ημέρα αυτή να κολλά στο Σαββατοκύριακο και έτσι  να

έχομε  ένα  long week end,  μακρύ Σάββατο-Κύριακο που

λένε. Αλλά και αν τύχει να πέσει  μεσοβδόμαδα δεν είναι

και κακό. ΄Ισως και πιο βολικό για μια ενδοεργασιακή χα-

λάρωση.  

Θεωρητικά βέβαια, θα έπρεπε η θεσπισμένη ημέρα,  να

αφιερώνεται  σε μια υπόμνηση των αγώνων, με εργατικές

συγκεντρώσεις που να  διαδηλώνουν την κατοχύρωση των

κεκτημένων δικαιωμάτων.

Η αλήθεια πάλι βέβαια είναι, πως αυτή είναι η μόνη εργά-

σιμη ημέρα των συνδικαλιστών  και για να ακριβολογήσω,

η όντως μοναδική των  κομματικών συνδικαλιστών σήμε-

ρα. Γιατί όλες τις άλλες  ημέρες, τα έχουν καταφέρει τό-

σο θαυμαστά, ώστε απολαμβάνουν τα αγαθά των προσω-

πικών κομματικών τους αγώνων.             

Αν γυρίσομε στα λόγια του Λένιν θα μιλήσομε γι’ αυτή τη

‘’Δικτατορία της τάξης’’. Αν πάμε στη Ρόζα Λούξεμπουργκ,

θα την ακούσομε να δηλώνει ότι: «Το να σκέπτεται κανείς
να μεταβάλει τα συνδικάτα, σε ένα μέσον βαθμιαίας ελάτ-

τωσης του κέρδους του κεφαλαίου προς όφελος του ερ-
γατικού ημερομισθίου, προϋποθέτει σαν πρώτο κοινωνικό
όρο, μια παλινδρόμηση σε προμεγαλοκαπιταλιστικές  συν-
θήκες». 
Η αλήθεια είναι, ότι  το φτωχό μου μυαλό, μπερδεύεται με

όλα αυτά. Το μυαλό μου που δεν έπαψε ποτέ συνειδησια-

κά, να σκέφτεται όλους εκείνους του αγώνες και όλους

εκείνους τους ανώνυμους και επώνυμους που και  από τις

δύο μεριές, θυσιάστηκαν  για τη δική μου εργάσιμη ημέρα.

Μα τώρα όλα αυτά πέσανε σε μια ρουτινιαρισμένη ιδιοτέ-

λεια. Με έχει  κυριεύσει η απογοήτευση. Να γιατί ανακου-

φίστηκα όταν είδα  ότι η τωρινή Πρωτομαγιά είναι κολλη-

μένη στο  επερχόμενο  Σαββατοκύριακο.  

«Ο Μάιος μας έφτασε». Εμπρός  λοιπόν.  “Άς τον προϋπα-
ντήσουμε παιδιά στην εξοχή!” Τουλάχιστον  εμείς θα εί-

μαστε πιο ειλικρινείς  μαζί του..

γιάννης κορναράκης του μάνθου  

*Διεθνής Ένωση Εργατών. Η Πρώτη Διεθνής (1864-1876)

αν και διευθυνόταν από τον Μαρξ  δεν ήταν κομουνιστική

ήταν όμως εργατική. Η Δεύτερη Διεθνής (1889) ήταν  κο-

μουνιστική  και σοσιαλιστική. Η Τρίτη (1919-1943) ήταν

καθαρά  κομουνιστική και έφερε  το επίσημο όνομα Κο-

μουνιστική Διεθνής Κομιντέρν (Communist International).

Την Τρίτη Διεθνή  που δημιούργησε  ο Λένιν τον Μάιο του

1919  την κατάργησε ο Στάλιν τον Μάιο του 1943.

+  Το καρότο το βάζεις μπροστά  στα μάτια του όνου,  δη-

λαδή του γαϊδάρου για  να τρέχει πίσω του και τον πηγαί-

νεις όπου εσύ θέλεις.

–––––––––––––
Βοηθήματα 

1) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

2) Β. Ραφαηλίδη. ‘’Η μεγάλη περιπέτεια του Μαρξισμού’’ Εκδ. Εικοστού

Πρώτου 1999

3) Ν.  Λένιν. ‘’Αριστερισμός η παιδική αρρώστεια του Κομμουνισμού’’ Εκδ.

Κοροντζή 1945
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6) Ιστορία του Κομουνιστικού κόμματος της Σοβιετικής  Ένωσης. Εκδ. Τα

νέα Βιβλία  1946

Αλλη μια Πρωτομαγιά!

Τετάρτη μεσημέρι συνεδρίαζει η Βούλα!

Τετάρτη μεσημέρι και με ένα μεγάλο θέμα συνε-

δριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Βούλας. Έγκριση

οικονομοτεχνικής μελέτης της Ανώνυμης Δημοτι-

κής Επιχείρησης. Γιατί καταμεσήμερο άραγε. Δεν

μας δίνει δικαιώματα να σκεφθούμε;...

Ανεξάρτητος ο δημοτικός Σύμβουλος

Γιώργος Χατζηϊωάννου

Από έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες μάθαμε ότι

ο επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του

Παιδικού  Σταθμού Βούλας, με επιστολή που κατέθεσε

στο προεδρείο καθίσταται ανεξάρτητος.  Καιρός ήταν...

Κόντρες στο ΚΑΠΗ

Μαλλιά - κουβάρια έγιναν στο Διοικητικό Συμβού-

λιο του ΚΑΠΗ ο πρόεδρος Νίκος Ψαλλίδας και η

Ευτυχία Καβράκου (υπάλληλος και μέλος οτυ Δ.Σ.),

η οποία έφυγε πολύ συγχυσμένη, ενώ ο πρόεδρος

...σφύριζε αδιάφορα. 

Μάλιστα φώναξε ότι παραιτείται η Ευτυχία, αλλά

μάλλον θα την πείσει ο πρόεδρος και θα παραμείνει

γιατί τόσα χρόνια δεν τα αφήνεις τόσο εύκολα...

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Πρωτομαγιά - Καλωσόρισμα της Άνοιξης

Εργατική Πρωτομαγιά

Παγκόσμια Μέρα των Εργατών

Την  1η μέρα του Μάη γιορτάζεται ο ερχομός της Άνοιξης με λουλού-

δια και μαγιάτικα στεφάνια που βάζουν στην εξώπορτα κάθε σπιτιού.

Έχει τις ρίζες της στις παγανιστικές γιορτές του παρελθόντος. Ημε-

ρολογιακά είναι η αρχή της Άνοιξης.

Στην Προ-Χριστιανική εποχή η Ευρώπη γιόρταζε το κέλτικο Μπελτέιν

και τη Νύχτα του Walpurgis  στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Κατά

τον Χριστιανισμό οι γιορτές πήραν χριστιανικό χαρακτήρα ή καταργή-

θηκαν.

Σε πολλές χώρες είναι αργία και συνώνυμη με την Παγκόσμια Μέρα

των Εργατών, τιμούνται οι αγώνες του εργατικού κινήματος.

Η Εργατική Πρωτομαγιά καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου 1889 στην διάρ-

κεια του ιδρυτικού συνεδρίου της Δεύτερης  Διεθνούς στο Παρίσι σε

ανάμνηση του ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγου την 1η Μαϊου

1886 που διεκδικούσαν το 8ωρο και καλλίτερες συνθήκες εργασίας.

Κατέληξε σε αιματοχυσία λίγες μέρες αργότερα με την επέμβαση της

Αστυνομίας.

Στην Ελλάδα ο πρώτος εορτασμός έγινε το 1893 με πρωτοβουλία του

Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου του Σταύρου Καλλέργη όπου

2000 εργαζόμενοι ζητούσαν 8ωρο, Κυριακή αργία και κρατική ασφά-

λιση στα θύματα εργατικών ατυχημάτων.

Το 1894 γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση με τα ίδια αιτήματα.

Το 1936 οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης ξεκινούσαν με κατάληψη

ενός εργοστασίου.

Το 1944 ο στρατός κατοχής των Γερμανών εκτέλεσε 200 Έλληνες

αγωνιστές στο σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Την 1η Μάη του  1976  σκοτώθηκε ο Αλέκος Παναγούλης σε τροχαίο

(είχε φέρει στην δημοσιότητα στοιχεία από τα αρχεία της ΕΣΑ).

Βάσω Κιούση

Πρώτη Μαγιού 
σε χάσαμε Αλέκο

Δε σε ξεχνάμε. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε; Εί-

σαι – ναι! δεν ήσουν, ΕΙΣΑΙ – από τους τελευταί-

ους χρονολογικά Έλληνες που υπέγραψαν με το

αίμα τους, τους αγώνες για την Ελλάδα και την

Δημοκρατία. Κι από τους πρώτους στην καρδιά

μας. 

Κανείς μας δεν πίστεψε βέβαια,

ότι έπεσες θύμα «τροχαίου δυ-

στυχήματος». Και ξεχύθηκε

ανείπωτος ο πόνος μας στους

δρόμους. Ζητούσε η οργή μας

για να τρέξει, αλλά δεν βρήκε.

Ήταν καλά κρυμμένοι και προ-

στατευμένοι οι φονιάδες σου,

παλληκάρι. 

Παλληκάρι! Πολλοί εξυμνήθηκαν έτσι, δεν ήταν

όμως όλοι. Σε σένα δεν υποκλίθηκαν με σεβασμό,

μόνο τα εκατομμύρια Ελλήνων και ξένων που ψυ-

χικά ταυτίστηκαν με το παράδειγμά σου. Σε σένα

υποκλίθηκαν και οι εχθροί σου. Οι δικτάτορες και

τα όργανά τους που σε βασάνισαν. Χρόνια αργό-

τερα, μετά το θάνατό σου, δήλωναν στις εφημε-

ρίδες: «Πολλοί παριστάνουν σήμερα τους αντι-
στασιακούς, αλλά λίγα ήταν τότε τα παλληκάρια
που άφοβα μάς εναντιώθηκαν. Και το πρώτο παλ-
ληκάρι ήταν ο Αλέκος Παναγούλης». Ζεις!

Γ. Δ. Ρώντας
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Η ρήση αυτή του Μαρξ περιλαμβάνεται

στο άρθρο του «Μιά προειδοποίηση» που

δημοσιεύθηκε σε τρεις εφημερίδες το

1866. Ολόκληρο το άρθρο όπου ο Μαρξ

αναλύει διεξοδικά με παραδείγματα και

επιχειρήματα, ότι το μεγάλο κεφάλαιο

υπαγορεύει στις αστικές πολιτικές ηγε-

σίες την εισαγωγή ξένων εργατών-εν

προκειμένω στις βιομηχανικά αναπτυγ-

μένες χώρες της Ευρώπης, στην εποχή

του-προκειμένου να εξασφαλίσει φτηνό

εργατικό δυναμικό, θα το βρείτε στο

“Marxist Internet Archive” (Μαρξιστικό

Διαδικτυακό Αρχείο), με τον τίτλο: “A

warning” (Μιά προειδοποίηση).

Αφιερώνεται εξαιρετικά, πρωτίστως στον

ΣΥ.ΡΙΖ.Α που αναφανδόν τάσσεται υπέρ

της ανεμπόδιστης εισόδου λαθρομετανα-

στών σε μιάν Ελλάδα όπου και καθ’ ομο-

λογία των στελεχών του το πραγματικό

ποσοστό ανεργίας είναι τουλάχιστον

υπερδιπλάσιο εκείνου που ανακοινώνει η

κυβέρνηση και η αποβιομηχάνιση της χώ-

ρας από εποχής Σημίτη ως σήμερα πάει

χέρι-χέρι με τις ανύπαρκτες παραγωγι-

κές επενδύσεις και την εισαγόμενη ύφε-

ση που καθημερινά βάζει λουκέτο σε

ανησυχητικά μεγάλο αριθμό μικρο-μεσαί-

ων επιχειρήσεων, αφήνοντας στον δρό-

μο χιλιάδες εργαζόμενους.

Αφιερώνεται και στο Κ.Κ.Ε., που ενώ κα-

ταγγέλλει-και ορθώς πράττει-ότι η Ν.Δ.,

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι νεοταξι-

κά κόμματα που εξυπηρετούν την παγκο-

σμιοποίηση της Pax Americana, δεν αρ-

θρώνει ωστόσο σαφή διακριτό λόγο στο

πρόβλημα του ανεμπόδιστου εποικισμού

της χώρας μας από την κατακλυσμιαία λα-

θρομετανάστευση. Η οποία ανεξέλεγκτη

εισαγωγή πεινασμένων εκτός του ότι

πλήττει τα εργασιακά δικαιώματα των Ελ-

λήνων-υπέρ των οποίων το Κ.Κ.Ε. παρα-

δοσιακά προμαχεί-εξυπηρετεί εξώφθαλμα

και πολύπλευρα τα συμφέροντα του πα-

γκοσμιοποιημένου πολυεθνικού κεφαλαί-

ου που επιδιώκει την εξαθλίωση και πλήρη

υποταγή των μικρών περιφερειακών, εθνι-

κών οικονομιών.

Αφιερώνεται τέλος και στο ψευδεπίγρα-

φα «σοσιαλιστικό» νεο-ΠΑ.ΣΟ.Κ., τη θλι-

βερή, «εκσυγχρονιστική» σκιά του πάλαι

ποτέ ρωμαλέου κοινωνικού και πατριωτι-

κού Κινήματος, αλλά και στον διαπρύσιο

κήρυκα της «παγκόσμιας κυβέρνησης» και

του «νέου πατριωτισμού» (όρος πατεντα-

ρισμένος σε δημοσίευμα των New York

Times το 2001) πρόεδρό του. Που ενώ το

Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας, εξέχον

μέλος της υπό την προεδρία του Γ. Πα-

πανδρέου Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ψηφί-

ζει αυστηρά μέτρα ελέγχου της λαθρομε-

τανάστευσης, με κεντρικό του σύνθημα

“british jobs for British labors” (βρετανικές

δουλειές για Βρετανούς εργαζόμενους),

ο πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εν μέσω της

διεθνούς οικονομικής ύφεσης, εξακολου-

θεί να ομιλεί για «ανοιχτές, πολυ-πολιτι-

σμικές κοινωνίες» κι άλλα τινά ανοιχτά,

ορθάνοιχτα και ξεκούμπωτα. Έχων ωστό-

σο την πρόνοια ν’ αναθέσει στον Πάγκαλο

την ψηφοθηρική ρητορεία περι λήψης μέ-

τρων ελέγχου της λαθρομετανάστευσης,

την ίδια ώρα που άλλα αριστεροειδή στε-

λέχη του ξιφουλκούν στα κανάλια υπέρ

του αντιθέτου.

Είναι βέβαιο ότι λόγω της επικείμενης ελ-

ληνοποίησης των πρώτων εκατοντάδων

χιλιάδων λαθρομεταναστών, ΠΑ.ΣΟ.Κ. και

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. θα μονομαχήσουν μέχρις εσχά-

των για την αυθεντική εκπροσώπηση των

φρέσκων ψήφων. Χωρίς να υπολογίζουν,

κατά πως φαίνεται, ως αξιόμαχο ανταγω-

νιστή τη Ν.Δ., η οποία δια του Προκόπη

Παυλόπουλου-του δημοσίως ευγνωμο-

νούντος τους λαθρομετανάστες που προ-

τιμούν το ξενοδοχείο «Η ωραία Ελλάς»-

έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στο

κοινό αμερικανο-τουρκικό σχέδιο εποικι-

σμού της χώρας μας και θα διεκδικήσει

και αυτή το κατιτίς της από τους φρέ-

σκους «Έλληνες» ψηφοφόρους. Από την

πολυπληθέστερη, όμως, εθνότητά τους,

δηλαδή τους Αλβανούς, θα φάνε και οι

τρεις «γλάρο», αφού «ο αγαπών την Ελ-

λάδα Τσενάϊ»-ο γιός χαμηλόμισθου βιο-

μηχανικού εργάτη-σπουδάζει σε πανάκρι-

βο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Βοστώνη κι

ετοιμάζεται και δασκαλεύεται για να ηγη-

θεί αλβανικού κόμματος στην χώρα μας,

όπως προαναγγέλλει ο αλβανικός Τύπος,

τόσο στην Αλβανία, όσο και στην Ελλάδα.

Σε ότι, πάντως, αφορά στον Μαρξ και στις

απόψεις του για το ποιούς εξυπηρετεί η

αθρόα εισαγωγή φτηνού εργατικού δυνα-

μικού, προτείνω όλοι οι ποικιλόχρωμοι,

επιλεκτικά αριστεροί, εθνομηδενιστές

μας, να τον καταγγείλουν πάραυτα ως ρα-

τσιστή, ξενόφοβο και ακροδεξιό. Η «πολυ-

πολιτισμικότητα» uber alles κι ας πάει και

το παλιάμπελο, δηλαδή η Ελλάδα.

Μήπως είναι κι ο Μαρξ 

ρατσιστής, σύντροφοι;
Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

«Σκοπός της εισαγωγής ξένων εργατών από τους εργοδότες είναι η 
διαιώνιση της σκλαβιάς». ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

Ως γνωστόν - και με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστι-

κής Υπηρεσίας (Eurostat) που είναι εξαιρετικά δύσκολο

να αμφισβητηθούν, ο κύριος όγκος των εν Ελλάδι λα-

θρομεταναστών εισέβαλλε στην χώρα μας επί οκταετίας

Σημίτη, όχι μόνο για να προσφερθεί φθηνό εργατικό δυ-

ναμικό στους διαπλεκόμενους μεγαλοεργολάβους, που

εκτός των άλλων είχαν αναλάβει και τα χρυσοτόκα και

τριπλοπληρωμένα Ολυμπιακά έργα, ούτε μόνο για να

κσταγραφούν εν όψει εντάξεως στην Ο.Ν.Ε., οι πλαστοί

δείκτες μιάς άνευ παραγωγικών επενδύσεων ψευδο-

ανάπτυξης, αλλά κυρίως για άλλα, εξωελλαδικού ενδια-

φέροντος αίτια που θα απαιτούσαν περίπου την μισή

έκταση της εφημερίδας για να περιγραφούν.

Παρουσιάζει, επομένως, εξαιρετικό ενδιαφέρον να ανα-

σύρουμε από την λήθη κάποιες δηλώσεις κορυφαίων

στελεχών των κυβερνήσεων Σημίτη, αλλά και δημοσιεύ-

ματα προσκείμενων στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. εφημερίδων για το ζή-

τημα της λαθρομετανάστευσης τότε, δέκα χρόνια πριν,

που ο αριθμός των λαθρομεταναστών ήταν βέβαια μι-

κρότερος του ανομολόγητου σημερινού, τον οποίο η

Eurostat με ανακοίνωσή της τον Ιούνιο του 2008 υπολό-

γιζε ως υπερβαίνοντα τα 3 εκατομμύρια. (138.000 μόνο

οι καταγραφείσες από το Λιμενικό αφίξεις για το 2007).

Πιστεύω ότι εν είδει προλόγου στις τότε υπουργικές

ομολογίες αξίζει να προηγηθεί μιά συνοπτική σταχυολό-

γηση επισημάνσεων του καθηγητή Οικονομικών Επιστη-

μών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α. Σαρρή, από δημοσιευ-

μένη στις 18-1-1998 έρευνά του, στην Ελευθεροτυπία:

«Για κάθε 5 λαθρομετανάστες που βρίσκουν δουλειά, 2
Έλληνες χάνουν τη δική τους».

«Τα χαμηλά μεροκάματα των λαθρομεταναστών έγιναν
αιτία να χάσουν την δουλειά τους πολλοί ανειδίκευτοι
Έλληνες εργάτες, με αποτέλεσμα την ανισοκατανομή

εισοδήματος».

«Το φτωχότερο εισοδηματικά 37% των Ελλήνων γίνεται
φτωχότερο εξ’ αιτίας των λαθρομεταναστών».

«Η αθρόα εισροή λαθρομεταναστών προκάλεσε μείωση
του μέσου όρου των αμοιβών των εργαζομένων κατά
6%».

Γιάννος Παπαντωνίου, πρώην υπουργός Εθνικής οικονομίας:

«Τέλος, υπάρχει το μείζον πρόβλημα των οικονομικών

μεταναστών. Ότι προστέθηκαν 500.000 νέοι άνθρωποι

στο εργατικό δυναμικό μας δεν μπορεί παρά να έχει επι-

πτώσεις στην ανεργία. (Ο υπολογισμός από τον Γιάννο

Παπαντωνίου των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα του

1999 σε 500.000 προκάλεσε μπαράζ ειρωνικών σχολίων

στον Τύπο, τόσο εις βάρος του, όσο και εις βάρος της

Βάσως Παπανδρέου που μήνες αργότερα ανέφερε δη-

μόσια τον ίδιο αριθμό. Με αποτέλεσμα λίγες μέρες μετά,

ο Ανωμερίτης να μιλάει για 800.000 και άλλα κυβερνητι-

κά στελέχη για 1.000.000...το πολύ!!!. Στο πρώτο τεύχος

του 2000, της τριμηνιαίας έκδοσης που η Ε.Ε. κυκλοφο-

ρεί σε όλα τα κράτη-μέλη, οι λαθρομετανάστες στην Ελ-

λάδα υπολογίζονταν να έχουν ξεπεράσει τα 2.000.000,

με μόνο τους Αλβανούς να κυμαίνονται σταθερά γύρω

στο 1.000.000!, και συνεχίζει ο Γιάννος Παπαντωνίου...

“Δεν συμφωνώ ότι οι δουλειές των οικονομικών μετανα-

στών είναι δουλειές που δεν κάνουν οι Έλληνες». (Οικο-

νομικός Ταχυδρόμος, 3-6-1999).

Απόστολος Κακλαμάνης, πρώην πρόεδρος της Βουλής:

«Αντί να κλείσουμε, ανοίξαμε τα σύνορα στην ανεξέλε-

γκτη είσοδο κάθε ξένου. Ποιός μπορούσε τότε να φα-

νταστεί ότι μέσα σε λίγα χρόνια, σε 10 εκατ. πληθυσμό

θα είχαμε 1.000.000 ξένους, (σ.σ. «τσιγκούνικη» και η δι-

κή του εκτίμηση, αλλά διπλάσια σε αριθμό λαθρομετα-

ναστών από αυτήν που 25 μέρες νωρίτερα είχε δημοσιο-

ποιήσει ο Γιάννος Παπαντωνίου) με επιπτώσεις από την

έξαρση της εγκληματικότητας, μέχρι την διόγκωση της

ανεργίας». (Τα Νέα, 28-6-1999).

Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, πρώην υπουργός Εργασίας:

«Η συμβολή των λαθρομεταναστών στην κατά 1,2% αύξη-

ση της ανεργίας κατά τον τελευταίο χρόνο ήταν μόνο

0,3% ».!!! (σ.σ. προφανώς στην πρεμούρα του να αποδεί-

ξει ότι δεν έτρεχε τίποτε, ο κ. υπουργός δεν συνειδητο-

ποίησε ότι το «μόνο» του σε απλά μαθηματικά σήμαινε ότι

τότε (1998-1999) το 25% της αύξησης της ανεργίας οφει-

λόταν στους λαθρομετανάστες). - (Τα Νέα, 29-7-1999).

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, πρώην υπουργός Δημ. Τάξεως:

«Η απασχόληση παράνομου, αλλοδαπού εργατικού δυ-

ναμικού, υπό συνθήκες αυξανόμενης ανεργίας στις κα-

τηγορίες των νέων και των γυναικών, εμποδίζει την εξά-

ντληση των υφισταμένων αποθεμάτων ημεδαπού εργα-

τικού δυναμικού και διευρύνει το ποσοστό των Ελλήνων

ανέργων. Γίνεται σαφές ότι η παράνομη απασχόληση

των αλλοδαπών εργαζομένων αποτελεί μέρος του προ-

βλήματος που επηρρεάζει την ελληνική αγορά εργασίας

και ενθαρρύνει την παράνομη είσοδο μεταναστών». 

(Οικονομικός Ταχυδρόμος, 30-12-1999).

Αξιέπαινες αυτές οι εκρήξεις ειλικρίνειας σε στελέχη

μιάς κυβέρνησης που παρακολουθούσε με την απάθεια

αγάλματος τους λαθρομετανάστες να κατακλύζουν την

Ελλάδα. Όπως ακριβώς πράττουν και οι νεο-δημοκράτες

συνεχιστές όλων των ευκλεών παρακαταθηκών των κυ-

βερνήσεων Σημίτη. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Γρηγ. Δ. Ρώντας

Τι δήλωναν υπουργοί του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πριν 10 χρόνια
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Αγαπητοί Δημότες

Ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης στην Λ. Βασ. Κων/νου από την οδό Αδριανού

έως την οδό Αλαγιάννη.

Για τον λόγο αυτόν θα γίνει προσωρινή παράκαμψη της Λ. Βασ. Κων/νου από τις οδούς Αδριανού, 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 σημεία:

1. Αδριανού 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 προτέρων για την συνεργασία σας. 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ανακοίνωση 

Προσωρινής Παράκαμψης Βασ. Κωνσταντίνου

Κορωπί 24 Απριλίου 2009

Αρ. Πρωτ. 6770
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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. 

Μοσχοβόλησε η Βάρκιζα

Κυριακή 3 Μαΐου

11.30-13.30 Face Painting – Οι μικροί μας

φίλοι ζωγραφίζουν λουλούδια στο πρόσω-

πό τους!

Κυριακή 10 Μαΐου

11.00-13.00 Γιορτάζουμε την Ημέρα της

Μητέρας. Οι μικροί μας φίλοι θα φτιάξουν

δώρα για τη μαμά και θα παρακολουθή-

σουν το κουκλοθέατρο:

“Το φαγκρί και το σκουμπρί”  από την Θεα-

τρική Ομάδα «Κάπου και κάποτε»

Σάββατο 16 Μαΐου

11.30-13.30 Θεατρικό Παιχνίδι – Δημιουρ-

γική απασχόληση παιδιών.

Υπεύθυνη: Ηρώ Ποταμούση

Παράλληλα θα υπάρχει προβολή video και

διανομή έντυπου υλικού με θέμα το Περι-

βάλλον.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ της ΓΙΟΡΤΗΣ

Την Παρασκευή 24 Απριλίου

ο κόσμος της Κερατέας και

όχι μόνο,  ανέβαιναν το δρό-

μο που οδηγεί  στο ξακουστό

πλέον πανηγύρι της Ζωοδό-

χου Πηγής, στην Παναγία

Γκαρικά.

Άψογη οργάνωση από το προ-

σωπικό του Δήμου που μοίρα-

σε σ’ όλο τον κόσμο το παρα-

δοσιακό στιφάδο (κορμπάνι)

και ντόπιο κρασί. Ένα δεκαμε-

λές συγκρότημα δημοτικής

και λαϊκής μουσικής, τα παι-

διά του Λυκείου Ελληνίδων

και του Λαογραφικού Ομίλου

Απόλλων αλλά και κάτοικοι

που έσυραν τον χορό, έδω-

σαν τον ιδιαίτερο τόνο μέχρι

αργά το μεσημέρι.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρ-

χος Σταύρος Ιατρού αναφέρ-

θηκε στην παράδοση και την

ιστορία της Παναγίας Γκαρικά

(γκούρ-κα σημαίνει στα αρβα-

νίτικα πέτρες δηλαδή, η Πα-

ναγία που πέτρες έχει).

Έδωσε ακόμη το μήνυμα του

αταλάντευτου αγώνα μέχρι

την τελική δικαίωση για την

χωματερή κι ευχαρίστησε

τους βουλευτές που παρευ-

ρέθηκαν (Π. Δούκας, Ν. Κα-

ντερές, Εύη Χριστοφιλοπού-

λου, Βασ. Οικονόμου, καθώς

και τους πολλούς νομαρχια-

κούς συμβούλους.

Τέλος δεν παρέλειψε να ευ-

χαριστήσει του υπαλλήλους

του Δήμου που εργάζονται

από την παραμονή για την

επιτυχία του πανηγυριού.

Είναι σπουδαίο να αναβιώ-

νουμε την ελληνική μας πα-

ράδοση, που προς στιγμή

εγκαταλείψαμε οι νεότεροι

Ελληνες.

Μεγαλόπρεπη η γιορτή στην

Παναγία Γκαρικά Κερατέας

Με ιδιαίτερα ευχάριστη διάθεση (τα λουλούδια δί-

νουν ευφορία), άνοιξαν φέτος οι πύλες της 23ης

Γιορτής Λουλουδιών στην παραλία της Βάρκιζας,

που γέμισε από μυρωδιές, χρώματα και μουσικές.

Την κορδέλα για το καλωσόρισμα της γιορτής έκοψε

φέτος ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Αθ. Μπούρας μαζί με το Δήμαρχο Βάρης Παναγιώτη

Καπετανέα.

Μετά την ευλογία του ιερέα, το λόγο πήρε ο Δήμαρ-

χος, ο οποίος καλωσόρισε τον κόσμο και αναφέρθη-

κε για άλλη μια φορά στους αγώνες που κάνει ο Δή-

μος για να πάρει τη

διαχείριση της παρα-

λίας. Θεωρεί ότι βρί-

σκεται σε καλό δρό-

μο, το θέμα.

Χαιρετισμό απηύθυνε

και ο Υφυπουργός ευ-

χαριστώντας το Δή-

μαρχο για την πρό-

σκληση.

Σύντομους χαιρετι-

σμούς απηύθυναν και

ο πρόεδρος του Συνε-

ταιρισμού Φυτωριού-

χων Αττικής, οι βου-

λευτές της Περιφέ-

ρειας Εύη Χριστοφιλοπούλου, Ν. Καντερές, Ντ.

Βρεττός. Παρευρέθησαν ακόμη, πολιτευτές καθώς

και νομαρχιακοί σύμβουλοι (Μ. Φουρναράκη, Θ. Αυ-

γερινός, Π. Ασπραδάκης, Θ. Γρίβας).

Μετά τους χαιρετισμούς οι παρευρισκόμενοι από-

λαυσαν τα χορευτικά συγκροτήματα Εθνική Εστία

(Ηπειρωτική Ελλάδα), Σύλλογος Ποντίων “η Ρωμα-

νία” και Δικταίοι - Καστρινοί (Κρητικοί). 

Η έκθεση θα λειτουργήσει μέχρι τις 17 Μαΐου από

11 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ, και καθημερινά θα

έχει διάφορες εκδηλώσεις, όπως περιγράφονται πα-

ρακατω και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ο Υφυπουργός κόβει την κορδέλα μαζί με το Δήμαρχο.
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Δεν παζαρεύουμε τον Υμηττό και

την πόλη μας

Νέοι Αυτοκινητόδρομοι

Νέο Π.Δ. λεηλασίας του Υμηττού 

δεν παζαρεύουμε τον Υμηττό και την πόλη μας

δεν θα πληρώσουμε την κρίση τους με τις ζωές μας

ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ!

Καλούμε σε πορεία διαμαρτυρίας νοτιοανατολικής

Αθήνας και περιοχών του Υμηττού το Σάββατο 16

του Μαΐου, 12.00 π.μ. στον Κόμβο Σακέτα Βύρωνα

επί της Λ. Αλίμου-Κατεχάκη, ενάντια στους νέους

αυτοκινητόδρομους και το ΠΔ λεηλασίας του Υμητ-

τού

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ

protovoulia.agona.gia.imitto@gmail.com

Ειδική συνεδρίαση στη Γλυφάδα

Μετά από νέες πιέσεις που άσκησε η Επιτροπή Κα-

τοίκων Γλυφάδας στο τελευταίο Δημοτικό Συμβού-

λιο ορίστηκε ειδικό Δημοτικό Συμβούλιο για τους νέ-

ους αυτοκινητόδρομους και τον Υμηττό την επόμενη

Τετάρτη στις 6/5/09, 8.00 μμ.
Καλούνται όλοι όσοι έχουν υπογράψει τα αιτήματά μας,

αλλά και όσοι τα συμμερίζονται και δεν έχουν έρθει ακό-

μα σε επαφή μαζί μας, να παρευρεθούν για να ασκήσουμε

πιέσεις προκειμένου να παρθεί μια αρνητική απόφαση για

τα σχέδια του Υπουργείου. 

Επαναλαμβάνουμε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ σκοπεύει να δημο-

πρατήσει το έργο προεκλογικά και οι αρνητικές αποφά-

σεις των δήμων, όπως και οι κινητοποιήσεις των κατοίκων,

μπορούν ειδικά αυτή την περίοδο να βάλουν φρένο στις

επιδιώξεις του.

Συνεχίζουμε πιο δυνατά από ποτέ για να σώσουμε τις ζω-

ές μας και την πόλη μας!!!

Επιτροπή Κατοίκων Γλυφάδας

τηλ 6936838922 - email: epitropi@gmail.com

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ!

για τους αυτοκινητόδρομους

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Στα πλαίσια του θεσμού του ΣΕΠ (Σχολικός Επαγγελματικός

Προσανατολισμός), συνεχίζει να λειτουργεί το ΓΡΑΣΕΠ (Γρα-

φείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού) στο 2ο Γυμνάσιο Κο-

ρωπίου με νέο υπεύθυνο την Εκπαιδευτικό - Σύμβουλο Αθανασί-

ου Βαρβάρα.

Το Γραφείο απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τους γονείς

των σχολείων του Δήμου Κορωπίου αλλά και πέραν αυτού. Ο

υπεύθυνος στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν

την προσωπικότητά τους, τις ικανότητές τους, τα ενδιαφέροντα

τους, τα τυχόν ταλέντα τους και ακόμη να αξιολογήσουν τις προ-

σωπικές και επαγγελματικές τους αξίες.

Ακόμη παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση σε μαθητές και γο-

νείς σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και τις διεξόδους που

αυτό προσφέρει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για

να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα τα αξιοποιήσουν

για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές καθώς

και τη μετέπειτα πορεία τους στην αγορά εργασίας. Πληροφο-

ρίες στα τηλ.: 210 6628879 και 210 6624662.

Βανδαλισμοί στο χώρο

του 1ου Δημοτικού

Σχολείου Παλλήνης

Τις ημέρες των εορτών που τα σχολεία ήταν κλει-

στά, κάποιοι ανεγκέφαλοι μπήκαν στους χώρους

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης και προκά-

λεσαν καταστροφές.

Σημεία των καιρών; Νομίζω ότι πρέπει να σκύψουμε

όλοι σε τέτοιου είδους ενέργειες και να μας απα-

σχολήσουν, γιατί είναι προάγγελοι κακών ειδήσεων,

που σε άλλες χώρες έχουν προηγηθεί.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού Σχο-

λείου καταδικάζει τους βανδαλισμούς στους οποί-

ους προέβησαν οι άγνωστοι σε βάρος των σχολικών

εγκαταστάσεων, ευχαριστεί τον πρόεδρο της 2ης

Σχολικής Επιτροπής κ. Βασιλόπουλο, τις Δημοτικές

Υπηρεσίες και τη Διεύθυνση του Σχολείου για την

άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων με σκοπό

να καταστεί δυνατή η λειτουργία του Σχολείου μετά

τις πασχαλινές διακοπές.

Το Δ.Σ. εκφράζει την ανησυχία του για την έξαρση

των βανδαλισμών και καλεί τις δημοτικές και αστυ-

νομικές αρχές να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και

την καταστολή του φαινομένου που στρέφεται κατά

της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας.

Το 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

στην 8η Μαθητιάδα

«Πανελλήνια Μαθητική Ολυμπιάδα» 

Το 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου επιλέχθηκε να αντιπροσω-

πεύσει φέτος τα σχολεία της Αττικής στην 8η Μαθητιά-

δα, που θα διεξαχθεί 8 με 13 Μαΐου στην Πρώτη Σερρών.

Στη διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπ. Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συμμετέχουν 1200 περί-

που μαθητές ηλικίας 12 έως 15 ετών, από την Ελλάδα και

την ομογένεια: 58 αποστολές από κάθε νομό της χώρας

και αντίστοιχα 47 αποστολές από 41 χώρες του εξωτερι-

κού, θα δώσουν το παρόν στην Πρώτη Σερρών.

Πρόκειται για μια «Πανελλήνια Μαθητική Ολυμπιάδα», κα-

θώς αποτελεί προσομοίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, πε-

ριλαμβάνοντας τη διεξαγωγή 35 Ολυμπιακών αθλημάτων.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η συνάντηση και η συμμετο-

χή μαθητών Γυμνασίου - αθλητών και μη, από όλα τα μέρη

της Ελλάδας και γενικότερα όλο τον Ελληνισμό, σε αθλη-

τικούς αγώνες χωρίς το φόβο της αποτυχίας και το άγχος

της νίκης. Όλοι οι μαθητές μένουν στο «Μαθητικό Χωριό»,

κάτι αντίστοιχο με το Ολυμπιακό χωριό.

Παράλληλα με τους αγώνες, διεξάγονται πολιτιστικές και

άλλες εκδηλώσεις, καθώς και δράσεις των Παραολυμπια-

κων αγώνων από αθλητές με αναπηρία, ενώ υπάρχει και η

δυνατότητα βιωματικής εμπειρίας των μαθητών και των

θεατών σε Ολυμπιακά, Παραολυμπιακά αθλήματα και πο-

λιτιστικά δρώμενα. 

Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται σε όλους όσους

εμπλέκονται με την αγωγή και την εκπαίδευση, σε μια

προσπάθεια ανάδειξης των Ολυμπιακών προτύπων και

αξιών, ως πηγή έμπνευσης όλων των νέων.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ της Μ.Κ.Ο.

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

«ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ»

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ)

“Ομάδα ελευθέρων εθελοντών Ναι

στην Προσπάθεια”, που δραστηριο-

ποιείται στο χώρο του ΠΙΚΠΑ τιμήθη-

κε τη Δευτέρα 27 Απριλίου από τον

Υπουργό Υγεία Δ.Αβραμόπουλο  κα-

τά την  επίσημη τελετή της απονομής

των «ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

2008»    πού έγινε στην αίθουσα του

αμφιθεάτρου του Υ.Υ.Κ.Α.,  μεταξύ

άλλων Εθελοντών και Εθελοντικών

οργανώσεων.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ SCHOOL FEST ΄09

1ο  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
28-30 Απριλίου, “Τεχνόπολις”, ώρες 11.00-19.00

Αίθουσες: «Κων/νος Καβάφης» & «Τάκης Παπατσώνης»

Είσοδος ελεύθερη
Το 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

«School Fest ΄09» διοργανώνεται, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος «Σχολεία Πάμε Αθήνα!» για πολιτιστικά θέμα-

τα, περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή υγείας.

Πρόκειται για ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό, θεα-

τρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, φωτογραφία,

προβολές και ψηφιακά μέσα, που έχουν δημιουργήσει και

παρουσιάζουν  μαθητές.

Στους χώρους  θα  λειτουργεί νεανική γκαλερί τέχνης και

έκφρασης, που θα περιλαμβάνει  έκθεση έργων ζωγραφι-

κής και  ειδικές καλλιτεχνικές κατασκευές από ανακυ-

κλωμένα υλικά,  έκθεση φωτογραφίας, αίθουσα προβολής

ταινιών μικρού μήκους και το «Μedia Point», όπου τα παι-

διά θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν  τις δημι-

ουργίες  με τη χρήση Η/Υ. 
Την οργάνωση έχουν ο Δήμος Αθηναίων, η Διεύθυνση Σχολικής Μέριμνας-

ΔΕΠ, η Γ. Γραμμ. Νέας Γενιάς και το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

της Α΄ Δι/νσης Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.
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Το Διοικητικό Συμβού-

λιο του Σωματείου Δη-

μοτικών Υπαλλήλων

Αρτέμιδος, σε συνερ-

γασία με αρκετά κατα-

στήματα της Πόλης,

εξασφάλισε προσφο-

ρές και εκπτώσεις για

τα μέλη του.

Τα μέλη του Σωματεί-

ου, είναι εφοδιασμένα

με Κάρτες Μέλους τις

οποίες χρησιμοποιούν

στα καταστήματα της

Πόλης με τα οποία συ-

νεργάζονται όταν

πρόκειται να πραγμα-

τοποιήσουν αγορές,

κερδίζοντας μ’ αυτό

τον τρόπο ειδικές προ-

σφορές και εκπτώ-

σεις.

Σκοπός της συγκεκρι-

μένης συνεργασίας,

είναι η έμμεση ενίσχυ-

ση του εισοδήματος

των μελών του Σωμα-

τείου αλλά και η ενί-

σχυση και στήριξη της

τοπικής αγοράς σε μια

πραγματικά κρίσιμη οι-

κονομική περίοδο.

Κυκλοφορούν δε, λί-

στα με τα καταστήμα-

τα που συμμετέχουν

στο ωραίο αυτό εγχεί-

ρημα και τις εκπτώ-

σεις που διαθέτει έκα-

στο.

Μπράβο στην Αρτέμιδα
Ο Ερυθρός Σταυρός Παλαιού Φαλήρου – Αλίμου σε συ-

νεργασία με το Δήμο Παλ. Φαλήρου σε μια σεμνή τελετή

έδωσαν δείγματα πραγματικής χριστιανικής αρετής, 

στις 27 Απριλίου  στο χώρο του Δημαρχείου.

Το μέλος του τοπικού ΕΕΣ, Ευφροσύνη Ζήση, χορήγησε

βιβλιάρια Ταμιευτηρίου με προσωπική της συμβολική χρη-

ματική κατάθεση σε 21 κορίτσια της Στέγης «Αγιος Αλέ-

ξανδρος».

Ο Δήμαρχος Παλ. Φαλήρου, στο χαιρετισμό του, προέτρε-

ψε τους συμπολίτες του να συνεχίσουν την πράξη αυτή

της κ. Ζήση με νέες καταθέσεις.

Οι παρευρισκόμενοι συγκινήθηκαν και ανταποκρίθηκαν

στην αρχική αυτή ενέργεια της χορηγού, αλλά και στα λό-

για του Δημάρχου κ. Χατζηδάκη και ανέλαβαν τα βιβλιά-

ρια για να συνεχίσουν το έργο.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ Παλ. Φαλήρου Γιάννης Κορναράκης,

ευχαρίστησε ιδιαίτερα τη χορηγού, το Δήμαρχο αλλά και

τους παρευρισκόμενους για την ευαισθησία τους.

Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο αναπληρωτής Γεν. Γραμ-

ματέας του ΕΕΣ Εμμ. Σιγουράκος.

Παράδειγμα προς μίμηση στην οικογένεια του ΕΕΣ

Ο Δήμαρχος Παλ. Φαλήρου κ. Χατζηδάκης χαιρετίζει την εκδήλωση πλαι-
σιωμένος από τη χορηγό Ε. Ζήση, τον πρόεδρο του ΕΕΣ Παλ. Φαλήρου
Γιάννη Κορναράκη και την πρόεδρο του Στέγης.

Τα κορίτσια με τα βιβλιάρια στα χέρια σε μια αναμνηστική φωτογραφία με
την χορηγό και τον πρόεδρο.

Βρήκε αποδέκτες η πρότασή μας 

προς το Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμενο φύλλο μας, πρόταση προς το Ασκληπιείο

Νοσοκομείο για μια επιστημονική ημερίδα που θα ερευνούσε και θα παρουσίαζε

περιπτώσεις ασθενών. Όχι όμως οποιονδήποτε ασθενών, ξεχωριστών ασθενών

που προέκυψαν σακατεμένοι από τις συγκρούσεις στην Κύπρο το 1964-67 και το

1974. Σακατεμένοι από τις βόμβες ναπάλμ και τα αέρια που έριχναν οι Τούρκοι.

Οι Ελληνες της διπλανής πόρτας που κουβαλάνε το σταυρό του μαρτυρίου τους

περήφανοι. 

Οι άνθρωποι με τους συγκεκριμένους καρκίνους, που συνάντησαν για πρώτη φο-

ρά Αμερικανοί γιατροί, μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. 

Οι στρατιωτικοί κυρίως γιατροί που αντιμετώπισαν με περιορισμένη διεθνή βι-

βλιογραφία αυτά τα περιστατικά, θα έχουν πολύτιμη εμπειρία. 

Στην πρωτοβουλία μας αυτή υπήρξε άμεση ανταπόκριση από εκπροσώπους των

Δήμων που ευαισθητοποιήθηκαν και μας απέστειλαν τη συμμετοχή τους επιστο-

λικά αλλά και τηλεφωνικά.

Ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού, ο δήμαρχος Κρωπίας, Θεόδωρος Αθα-

νασόπουλος, η δημοτική σύμβουλος Βούλας Νανά Καραγιάν, απλοί πολίτες από

την Περιφέρεια αλλά και από το εξωτερικό!

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Γραφείο Δημάρχου

Προς τον Ηρακλή Καραγεώργο 

Διοικητή Ασκληπιείου Βούλας

Κύριε Διοικητά,

Από τη στήλη της έγκριτης τοπικής εφημερίδας

ΕΒΔΟΜΗ, ενημερώθηκα για την πρόταση του Γρη-

γόρη Ρώντα προς εσάς για τη διοργάνωση Επιστη-

μονικής Ημερίδας από το Νοσοκομείο Βούλας με

θέμα τις «ιδιαίτερες ασθένειες», όπως αυτές περι-

γράφοντας στο άρθρο.

Επικροτώ προσωπικά την πρόταση, σας προτρέπω

να την αποδεχθείτε και τίθεμαι στη διάθεσή σας,

για κάθε βοήθεια.

Ο διττός σκοπός της ημερίδας, όπως προτείνεται

από τον κ. Ρώντα ήτοι το ιατρικό, κοινωνικό, επι-

στημονική ενδιαφέρον, αλλά και η απόδοση τιμής

σε όσους υπηρετώντας την Ελλάδα υπέστησαν

δεινά, μας αφορά όλους και παίρνουμε το θάρρος

να τη στηρίξουμε.

Ο Δήμαρχος

Σταύρος Ιατρού

Νανά Καραγιάν

Δημοτική σύμβουλος Βούλας

Προς εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ

Διαβάζοντας στην εφημερίδα (αρ. φ. 580, 25/4/09), το

άρθρο του συνεργάτη σας Γρηγόρη Ρώντα με θέμα «πρό-

ταση προς το Ασκληπιείο» θέλω να εκφράσω:

1) Τα συναισθήματα συγκίνησης, ικανοποίησης, για την

ευαισθησία που διακρίνει τον γράφοντα, αλλά και εσάς,

για ένα τόσο μεγάλης σημασίας εθνικό και ανθρωπιστικό

ζήτημα και 

2) υιοθετώντας, πλήρως τις θέσεις και τις απόψεις-προ-

τάσεις του αρθρογράφου σας, θέλω και εγώ να ενώσω

την δική μου φωνή και να προσυπογράψω την πρόταση,

προς το Διοικητή του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας,

για τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα, τη διερεύνηση και

παρουσίαση αυτών των ξεχωριστών ασθενειών των Ελ-

λήνων πολεμιστών του 64-67 & 74 στην Κύπρο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι, η εφημερίδα σας, ανταποκρίνε-

ται πλήρως, αντικειμενικά και έγκυρα, όχι μόνο προς τη

σωστή πληροφόρηση των τοπικών δρωμένων αλλά, και

στην αφύπνιση της Εθνικής Συνείδησης των αναγνω-

στών σας.

Συγχαρητήρια, 

Στη διάθεσή σας πάντα σε ότι μπορώ να φανώ χρήσιμη.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Γραφείο Δημάρχου

Σχετικά με την πρόταση,  που κατατέθηκε από αρ-

θρογράφο της εφημερίδας “Εβδόμη” και αφορά τη

διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας στο Ασκληπι-

είο Νοσοκομείο Βούλας, με θέμα περιπτώσεις

ασθενειών,  που συνδέονται με την έκθεση παλαι-

ών πολεμιστών σε χημικές και τοξικές ουσίες κατά

τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων δηλώνου-

με ότι:  

Ο Δήμος Κρωπίας και ο Δήμαρχος  Θεόδωρος Αθα-

νασόπουλος υποστηρίζουν κάθε προσπάθεια επι-

στημονικής διερεύνησης ασθενειών,   που συνδέο-

νται με την συμμετοχή Ελλήνων πολιτών και στρα-

τιωτικών σε πολεμικές επιχειρήσεις. 

Υποστηρίζουν κάθε ενέργεια και εκδήλωση με την

οποία να αποδίδετε τιμή και  αναγνώριση σε όσους

συμπατριώτες μας πολέμησαν, εκτέθηκαν σε  κιν-

δύνους και νόσησαν εξαιτίας της συμμετοχής τους

σε πολεμικές επιχειρήσεις.  
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15 χρόνια μετά την ίδρυση του θεσμού οι Νομαρχια-

κές Αυτοδιοικήσεις της Ελλάδας διεκδικούν λύσεις

στα σοβαρά οικονομικά, λειτουργικά και θεσμικά

προβλήματά τους.

Η ΕΝΑΕ σε έντυπο που κυκλοφόρησε επισημαίνει

ότι «οι Νομαρχίες της Ελλάδας κατανοούμε την οι-

κονομική κρίση και τις δυσκολίες της χώρας. Γι’ αυ-

τό δεν ζητάμε παρά τα ελάχιστα, ώστε οι Νομαρχίες

να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να προσφέ-

ρουν στους πολίτες και στις τοπικές κοινωνίες,

Και η Νομαρχία μας

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 27 Απριλίου, το Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο της Ανατ. Αττικής αποφάσισε

να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις της  Ενωσης Νο-

μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ), την

περασμένη Τετάρτη.

Εισηγούμενος το θέμα στο Ν.Σ. ο Νομάρχης Λεωνί-

δας Κουρής αναφέρθηκε στην ομόφωνη απόφαση

του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ για την κινητοποίηση, προκειμέ-

νου να αντιμετωπιστούν άμεσα συγκεκριμένα θεσμι-

κά και οικονομικά προβλήματα.

Οι διεκδικήσεις των κινητοποιήσεων των Νομαρχιών

είναι:

- Η άμεση ψήφιση του Κώδικα Νομαρχιακών Αυτοδι-

οικήσεων

– Η καταβολή των κονδυλίων για τη συντήρηση του

εθνικού οδικού δικτύου που πέρασε στην ευθύνη

των Νομαρχιών

– Η εξόφληση των υποχρεώσεων του Κράτους προς

τους μεταφορείς των μαθητών

– η αναπλήρωση στο ακέραιο των πόρων που αφαι-

ρούνται από τις Νομαρχίες με τις πρόσφατες ρυθμί-

σεις για τα τέλη μεταβίβασης των αυτοκινήτων.

– Η άμεση στελέχωση των υπηρεσιών των Νομαρ-

χιακών Αυτοδιοικήσεων.

Δημόσια διαβούλευση για

το Ρυθμιστικό Σχέδιο

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συζήτησε για το Ρυθμι-

στικό Σχέδιο της Αθήνας, που έρχεται υπό μορφή

νόμου, και αποφάσισε να προχωρήσει η Νομαρχία

σε δημόσια διαβούλευση και μετά να πάρει όποια

απόφαση το Ν.Σ.

Λόγω της σημασίας του ΡΣΑ, που θα σηματοδοτήσει

την χωροταξική και οικιστική οργάνωση της Αττικής,

έκρινε αναγκαίο να προηγηθούν ενημερωτικές ημε-

ρίδες με το θέμα, οι οποίες θα είναι τέσσερις συνο-

λικά σε διάφορα σημεία της Ανατ. Αττικής και σε συ-

νεργασία με τους Δήμους και τις Κοινότητες.

«Πράσινο» φως» για τα 

μεγάλα έργα 

στο Κοντόπευκο Αγ. Παρασκευής

Στο πλαίσιο της βιοκλιματικής ανάπλασης στο Κο-

ντόπευκο, ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο

Αγ. Παρασκευής, ομόφωνα, η προγραμματική σύμ-

βαση μεταξύ Δήμου και Νομαρχίας Αθηνών. Έτσι,

επιτυγχάνεται η εκταμίευση 9,5 εκατομμυρίων ευρώ,

από τη Νομαρχία Αθηνών, που θα διατεθεί για την

εκτέλεση έργων βιοκλιματικής ανάπλασης στο Κο-

ντόπευκο. 

«Οι Νομαρχίες διεκδικούν λύσεις για τον πολίτη»
Εκλεισαν οι Νομαρχίες στις 29 Απριλίου

Η απομάκρυνση 

της χωματερής 

είναι γεγονός!

Την Τετάρτη 15 Απριλίου έληξε η προ-

θεσμία των εργολάβων, που είχαν

αναλάβει την δημιουργία των ΧΥΤΑ.

Ετσι όλη η Κερατέα βρισκόταν σε επι-

φυλακή, με επικεφαλής το Δήμαρχο,

τη μειοψηφία, τους κατοίκους, μαζί με

τους 55 οικισμούς που έχει η περιοχή

γύρω από το Οβριόκαστρο. Δεν τόλμη-

σαν να πατήσουν πόδι, θα γινόταν πό-

λεμος.

Αραγε θα επανέλθουν αργότερα ή θα

γίνει αυτό που είπε ο Δήμαρχος των

Αθηνών ότι στην  Κερατέα θα κάνετε

εργοστάσιο ή στην Αθήνα όπως έχουν

όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις; Αφήστε

την Κερατέα στην ησυχία της.

Αγ. Παντελεήμων 
Αυτή η περιοχή πού ανήκει; Στον Δήμο Κα-

λυβίων,  Αναβύσσου  ή Κερατέας; Μέχρι

τώρα όλοι ξέραμε ότι αυτή η περιοχή ανή-

κει στην Ανάβυσσο, αφού οι κάτοικοι ψήφι-

ζαν στην Ανάβυσσο και πλήρωναν τα δη-

μοτικά τέλη πάλι στην Ανάβυσσο. Και ό,τι

έργα έχουν γίνει εκεί, πάλι ο Δήμος Ανα-

βύσσου τα έχει κάνει. Τώρα γιατί αμφισβη-

τείται αυτή η περιοχή από το Δήμο Ανα-

βύσσου, ότι τάχα δεν ανήκει εκεί η περιο-

χή, ποιος μπορεί να μας το πει; 

Απ’ την άλλη η Κερατέα και τα Καλύβια λένε

κι αυτοί ότι δεν είναι δική τους περιοχή. Αρα

πού ανήκει;

Λεωφόρος Κερατέας –

Αναβύσσου
Ολοι θα θυμάστε ότι στην περιοχή της Αμ-

φριτροπής (Μιτροπίσι) είχαμε γράψει ότι

με το κόψιμο ενός κομματιού από τα βου-

νά έπεφταν τα χώματα στη λεωφόρο αφού

δεν υπήρχε προστατευτικό. Το ΥΠΕΧΩΔΕ

αντελήφθη το λάθος του και έστειλαν και

τα μάζεψαν. Σήμερα, πάλι έπεσαν χώματα

στη λεωφόρο και θα πέφτουν συνέχεια εάν

δεν μπει προστατευτικό. Πριν θρηνήσουμε

θύματα κύριοι του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

Κώστας Χρηστίδης

3ήμερη “Αιγαιοπελαγίτικη Εξερεύνηση” με

το κρουαζιερόπλοιο ‘The Aegean Pearl’,

για ροταριανούς και φίλους οργανώνει ο

Ροταριανός Ομιλος Βούλα - Πανόραμα,

που θα ξεκινήσει από τον Πειραιά την Πα-

ρασκευή, 29 Μαίου, 11.00 ώρα για  τους

παρακάτω τουριστικούς προορισμούς:

Παρασκευή, ΜΥΚΟΝΟΣ, 18.00 – 23.00

Σαββάτο, ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ / ΕΦΕΣΣΟΣ, 07.00

– 12.00

Σάββατο, ΠΑΤΜΟΣ, 16.00 – 21.00

Κυριακή, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 07.00 – 11.30

Κυριακή, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, 16.30 – 21.00

Δευτέρα, επιστροφή στον Πειραιά 07.00

Το κόστος της συμμετοχής κατ’ άτομον,

για εξωτερική καμπίνα, κατόπιν ευγενούς

προσφοράς της εταιρείας LOUIS HEL-

LENIC CRUISES, ανέρχεται στο ποσό των

260 €, συμπεριλαμβανομένων των λιμενι-

κών και λοιπών εξόδων, της πλήρους δια-

τροφής και του προγράμματος της ψυχα-

γωγίας στο κρουαζιερόπλοιο. Το αντίστοι-

χο κόστος συμμετοχής κατ’ άτομον για

εσωτερική καμπίνα, ανέρχεται στο ποσό

των 230 €.

Παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών δωρεάν,

(πληρώνουν μόνο την αξία των λιμενικών

και λοιπών εξόδων που ανέρχονται στο πο-

σό των 54 €) εφόσον μοιράζονται την ίδια

καμπίνα με δύο ενήλικες.

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται

τα φιλοδωρήματα, οι προαιρετικές εκδρο-

μές και η κατανάλωση ποτών και αναψυ-

κτικών.

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη διαβατηρίου σε

ισχύ ή ταυτότητας νέου τύπου με λατινι-

κούς χαρακτήρες.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν πρέπει

να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι την

20η Μαΐου, καταθέτοντας συγχρόνως το

αντίτιμο της συμμετοχής τους στο λογα-

ριασμό της EUROBANK με αριθμό

0026.0008.35.0102110871.

Αντίγραφο της σχετικής κατάθεσης των

χρημάτων στην οποία θα αναφέρονται τα

ονόματα τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

μαζί τους,  καθώς και το είδος της καμπί-

νας που επιθυμούν (εξωτερική ή εσωτερι-

κή) ή όποιο άλλο στοιχείο θεωρούν ανα-

γκαίο, γραμμένα με στυλό, παρακαλούνται

να στείλουν με τηλεομοιοτύπημα στον

αριθμό 210-8125580 με την ένδειξη ‘υπ’

όψιν κας Λουκίδου’.

Οι Ρ. Ο. Ηράκλειο – Candia και Σαντορίνη

μερίμνησαν ώστε να τουριστικά λεωφο-

ρεία να μεταφέρουν τους εκδρομείς σε

αξιοθέατα της περιοχής Ηρακλείου (ανά-

κτορο Κνωσού και Μουσείο Ηρακλείου) και

της Σαντορίνης (Οία και Προφήτης Ηλίας)

με τη συνοδεία ξεναγών σε τιμές κόστους.  

Γίνεται προσπάθεια να πραγματοποιηθεί

παρόμοια εξυπηρέτηση και από το Ρ. Ο.

Κουσάντασι.

Ο πρόεδρος του Ρ.Ο. Βούλα - Πανόραμα

Αντώνης Ματθαίου, έχει την άποψη ότι «η

συμμετοχή μας σε κρουαζιέρα είναι ίσως ο

καλύτερος τρόπος συναδέλφωσης μεταξύ

ροταριανών από διαφορετικούς Ομίλους,

και ότι θα αποτελέσει την καλύτερη γέφυ-

ρα προς το τέλος της χρονιάς, ώστε να ξα-

ναβρεθούμε, μετά το Συνέδριο».

Συμβαίνουν στην Κερατέα 3ήμερη “Αιγαιοπελαγίτικη Εξερεύνηση” με

το κρουαζιερόπλοιο ‘The Aegean Pearl’

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΟΤΙΟ-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής

Αττικής έχει προγραμματίσει την ετήσια

τακτική Γενική Συνέλευσή τους για τις 10

Μαΐου ημέρα Κυριακή στις 11 το πρωί

στο Αμφιθέατρο του Δήμου Καλυβίων με

θέματα:

1. Απολογισμός Δ.Σ. 2008

2. Οικονομικός απολογισμός και Εκθεση 

Ελεγκτικής Επιτροπής

3. Προγραματισμός Δραστηριοτήτων 2009

4. Εγγραφή νέων μελών και 

ταμειακή τακτοποίηση

5. Αρχαιρεσίες.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Όσοι χρησιμοποιούν το internet αρκετά, θα έχουν διαπι-

στώσει ότι ανάμεσα σε όλες τις ειδήσεις και τα νέα που

κάνουν το γύρο του κόσμου βρίσκονται και κάποιες (πολ-

λές ίσως) ψευδείς πληροφορίες που δυστυχώς είναι και

δύσκολο να εντοπισθούν. 

Θύματα αυτών των περιπτώσεων δεν πέφτουν μόνο

απλοί χρήστες του internet, αλλά πολλές φορές ακόμα

και Πρεσβείες, Υπουργεία, εφημερίδες πανελλήνιας εμ-

βέλειας κτλ. 

Σε προηγούμενο φύλλο μας λοιπόν, δημοσιεύσαμε ένα

κείμενο, για την Ελληνική γλώσσα.

Κάποιος αναγνώστης μας, μας έστειλε ενδιαφέροντα

links τα οποία διαψεύδουν αυτό το κείμενο και δίνουν κά-

ποια στοιχεία τα οποία «αποδεικνύουν» ότι το κείμενο

που μιλάει για το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής

γλώσσας, Hellenic Quest (παρ’ όλο που το φιλοξένησαν

και το προώθησαν πανεπιστήμια, Πρεσβείες, γνωστά

sites, έγκριτες εφημερίδες και πολλοί άλλοι) είναι ψευ-

δές ή όπως χαρακτηριστικά το ονομάζει, είναι ένας

«αστικός μύθος». 

Εμείς πάλι, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστέψουμε κά-

ποια απ’ τις δύο εκδοχές περισσότερο, καθώς όσο ψευ-

δές μπορεί να είναι το πρώτο κείμενο, άλλο τόσο ψευδής

μπορεί να είναι και η διάψευση αφού δεν είναι υπογε-

γραμμένη από κάποια έγκυρη πηγή. Όπως και να έχει

εμείς, οι χρήστες του διαδικτύου, το μόνο αμυντικό όπλο

που έχουμε είναι η διερεύνηση και η διασταύρωση των

πληροφοριών από όσο περισσότερες πηγές είναι δυνα-

τόν. 

Γιατί μη ξεχνάμε ότι η παραπληροφόρηση είναι ένας πολύ

καλός τρόπος να αλλάζεις την ιστορία και τα γεγονότα.

Αυτό άλλωστε, το βιώνουμε με τους Σκοπιανούς τον τε-

λευταίο καιρό, πολύ έντονα.

Και μετά άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. 

Η λειψυδρία των τελευταίων ετών, η δυσκολία μεταφο-

ράς νερού με υδροφόρες λόγω κακοκαιρίας στα νησιά

και οι συνεχείς ανακοινώσεις για μολυσμένους υδροφό-

ρους ορίζοντες, προβλημάτισαν τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου της Ύδρας και τα ευαισθητοποίησαν στο να

στραφούν σε νέες καινοτόμες εφαρμογές, προκειμένου

να λύσουν το πρόβλημα τους και ιδιαίτερα τους έντο-

νους καλοκαιρινούς μήνες, που σύμφωνα με στοιχεία

του Δήμου οι ανάγκες στο νησί κυμαίνονται από 1.000

έως  2.000 m³  ημερησίως, ανάλογα με την περίοδο.

Έτσι η APOLLO Tech SA σε συνεργασία με τον Δήμο

Ύδρας και τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, προχώρη-

σε μετά και από πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλί-

ου, στην παραγγελία εγκατάστασης πιλοτικής μονάδας

“εξαγωγής” νερού από τον αέρα, προκειμένου να αξιο-

λογηθεί αυτή η νέα επιστημονική μέθοδος και να προχω-

ρήσουν στην αγορά τέτοιων μονάδων.

Η μονάδα θα παραδοθεί στον Δήμο περί τα τέλη Μαΐου

και θα είναι στην διάθεση των Δημοτών και αρμόδιων το-

πικών αρχών, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι

έλεγχοι και δοκιμές.

Η κίνηση αυτή, του Δήμου της Ύδρας, όπου το πρόβλη-

μα της λειψυδρίας είναι σχετικά ηπιότερο από άλλα νη-

σιά, θα αποτελέσει το αξιολογότερο μοντέλο (πιλοτική

εφαρμογή) της νέας αυτής επιστημονικής μεθόδου, υπο-

λογίζοντας συγκριτικά το υψηλότερο κόστος προμήθει-

ας νερού των υπολοίπων νησιών.

“Εξαγωγή” νερού

απ’ τον αέρα

Τη συναίνεση της κοινωνίας για την

εφαρμογή των νομοθετικών μέτρων

που προβλέπουν την απαγόρευση του

καπνίσματος σε όλους τους κλει-

στούς δημόσιους χώρους από την 1η

Ιουλίου 2009, ζήτησε ο υπουργός

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας

στην ειδική εκδήλωση «Εθνική Συμ-

μαχία κατά του Καπνίσματος» στην

οποία παρουσιάστηκαν οι δράσεις και

οι ενέργειες της νέας αντικαπνιστι-

κής εκστρατείας που ξεκινά το

υπουργείο Υγείας. 

Σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας Κάρολος Παπούλιας επιση-

μαίνει μεταξύ άλλων ότι “έχουμε όλοι
καθήκον και υποχρέωση να εργα-
στούμε και να συνεργαστούμε μαζί
αποτελεσματικά. Η εκστρατεία θα
αναβαθμίσει την ευαισθητοποίηση
των πολιτών για τις βλαπτικές επι-
δράσεις του καπνίσματος, θα επηρεά-
σει την απόφαση των καπνιστών για
να σταματήσουν το κάπνισμα και θα
ενισχύσει την απαίτηση της κοινής
γνώμης για την προώθηση και προα-
γωγή περιβάλλοντος, απαλλαγμένου
από καπνό στους δημόσιους και ερ-
γασιακούς χώρους».

Εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα

της έρευνας της κοινής γνώμης για

την απαγόρευση του καπνίσματος

που πραγματοποίησε η Κάπα research

σε δείγμα 2.037 ενηλίκων καπνιστών

και 2.006 ενήλικων μη καπνιστών.

Σύμφωνα με την έρευνα:

• Περισσότεροι από 6 στους 10 κα-

πνιστές και το 95% των μη καπνι-

στών θεωρούν θετικά τα μέτρα απα-

γόρευσης του καπνίσματος  σε δημό-

σιους χώρους, όπως και η συντριπτι-

κή πλειοψηφία των εργαζομένων σε

εστιατόρια και ταβέρνες.

• Το 10% των καπνιστών δήλωσε ότι

θα διακόψει το κάπνισμα λόγω των

νέων μέτρων και το 43% ότι θα το

ελαττώσει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η

ομιλία του Patrick Reynolds, Ιδρυτή

του “Ιδρύματος for a Smokefree

America” και απόγονο πρώτης γενιάς

της οικογένειας της γνωστής καπνο-

βιομηχανίας. «Η μόνη ανάμνηση που
έχω από τον πατέρα μου είναι ενός
ανθρώπου που πέθαινε από εμφύση-
μα, το οποίο οφειλόταν στο κάπνισμα.
Η σημερινή μου διεθνής ενασχόληση
με το ζήτημα του καπνίσματος, που
αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή, ελπί-
ζω να αλλάξει τα πράγματα», ξεκίνη-

σε την ομιλία του ο P. Rey-nolds ο

οποίος εξήγησε ότι «αυτό που επιθυ-
μεί είναι να ενημερώνει τον κόσμο για
τις επιπτώσεις του καπνίσματος και
να συμβάλλει στην αποδοχή των μέ-
τρων απαγόρευσης».  

Την εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτει-

ών της Αμερικής μετέφερε στην εκ-

δήλωση ο καθηγητής του School of

Public Health του Πανεπιστημίου του

Harvard Gregory Connolly, ο οποίος

εξέφρασε την πεποίθηση ότι με την

εφαρμογή των νέων μέτρων θα μειω-

θεί το ποσοστό των καπνιστών στην

Ελλάδα, τονίζοντας παράλληλα ότι

στις ΗΠΑ, όπου τα τελευταία χρόνια

εφαρμόσθηκαν αυστηρά αντικαπνι-

στικά μέτρα, πάνω από το 50% των

Αμερικανών συχνάζουν πλέον σε

εστιατόρια και μπαρ στα οποία απα-

γορεύεται τελείως το κάπνισμα.

1η Ιουλίου· η αντικαπνιστική εκστρατεία ξεκινά

Έχει τύχει ποτέ να δείτε κάτι άσπρες ή χρωματιστές γραμμές στον ουρανό σε περίεργα

σχήματα;

Μια περίεργη είδηση έρχεται να μας πληροφορήσει ότι αυτές οι γραμμές, οι γραμμές

εναιωρήματος όπως τις ονομάζει, είναι χημικές και αποτελούνται από βάριο, αλουμίνιο

και πολυμερή πυριτίου. Απελευθερώνο-

νται από συγκεκριμένα αεροπλάνα με

ειδικό εξοπλισμό, όχι από αεροσκάφη

αερογραμμών, και ψεκάζουν ουσίες.

Μέσα σε λίγες ώρες απ’ τη ρήψη χημι-

κών, ο άνεμος τα διασκορπίζει και σχη-

ματίζονται τεχνητά σύνεφα από σκόνη

που κρύβουν τον ήλιο. Τα τεχνητά σύν-

νεφα ιριδίζουν εξαιτίας της σκόνης που

τα δημιούργησε και έχουν αφύσικα σχή-

ματα όπως, σύννεφα με τρύπες ή γω-

νίες. 

Ο διάφορες κυβερνήσεις όταν ρωτήθη-

καν από οργανώσεις τι ακριβώς είναι

αυτό, απάντησαν αόριστα και διαφορετικά η κάθε μία, π.χ. ότι είναι μέρος ερευνών για

το θερμοκήπιο ή για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας...

Το ενδιαφέρον αλλά συγχρόνως τροματικό στην είδηση είναι ότι υπάρχουν απόψεις που

ισχυρίζονται ότι στην πραγματικότητα, ερευνούν τον τρόπο ελέγχου του κλίματος κατά

βούληση. “Η ικανότητα ελέγχου του κλίματος ισοδυναμεί με την κατοχή ενός πολύ ισχυ-
ρού όπλου, ίσως πιο αποτελεσματικού και από τα πυρινικά όπλα”, ισχυρίζονται. 

“Η ξυρασία, οι πλημμύρες, οι κυκλώνες, καταστρέφουν “μόνο” τα έμβια όντα, αλλά αφή-
νουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές στη διάθεση των “κυρίαρχων του κλίματος” και απο-
δίδονται στα φυσικά φαινόμενα”.
Σενάρια επιστημονικής φαντασίας ή όχι, μπορείτε να μάθετε περισσότερα αναζητώντας

στο διαδίκτυο με τις λέξεις scie chimiche και Chemtrail, ενώ στο youtube υπάρχουν πολ-

λά σχετικά φιλμ και ειδικότερα ένα που αναλύει τον τρόπο διάκρισης των απλών φυσιο-

λογικών σύννεφων συμπίκνωσης που παράγονται από τα αεροσκάφη σε συγκεκριμένες

ατμοσφαιρικές συνθήκες, απ’ τα χημικά ίχνη (chemtrail) που χρησιμοποιούνται για τον

έλεγχο του κλίματος. 
Σχετικό άρθρο του Γρ. Ρώντα έχει δημοσιευθεί σε παλιότερο φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ.

Έλεγχος του κλίματος;
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Ανανεώθηκε αισθητικά και ενημε-

ρωτικά η ιστοσελίδα του Παντελή

Ασπραδάκη, Νομαρχιακού Σύμ-

βουλου Ανατολικής Αττικής και Α’

επ. βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην

Περιφέρεια Αττικής.

www.aspradakis.gr λοιπόν και

διαβάζεις πλήρη βιογραφικά στοι-

χεία και δραστηριότητες του Πα-

ντελή Ασπραδάκη μέσα και έξω από το Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο, τις παρεμβάσεις του

για τις τοπικές κοινωνίες όλης της Περιφέ-

ρειας Αττικής, όπως επίσης για την αρθρο-

γραφία του στον έντυπο και ηλε-

κτρονικό Τύπο. 

Τέλος στο site υπάρχει link για

την Κρήτη, την ιδιαίτερη πατρίδα

του Παντελή Ασπραδάκη, με κεί-

μενα που αφορούν τις πλούσιες

δραστηριότητες του σε σχέση με

τους Κρητικούς συλλόγους της

Περιφέρειας.

Ένα ακόμη ίντερνετικό βήμα, που τον φέρ-

νει ακόμα πιο κοντά στους φίλους του και

ιδιαίτερα τη νεολαία, είναι η σελίδα του

στο Facebook.

Ιστορική απόφαση για το οι-

κολογικό κίνημα της χώρας,

δικαίωση των αγώνων των

περιβαλλοντικών οργανώ-

σεων της ανατολικής Κρή-

της και όλου του νησιού: Το

Συμβούλιο της Επικρατείας

έκανε δεκτή την προσφυγή

των περιβαλλοντικών οργα-

νώσεων και των πολιτών κα-

τά της μεγάλης επένδυσης

στον Κάβο Σίδερο. Η Ολομέ-

λεια του ΣτΕ υιοθέτησε,

σύμφωνα με πληροφορίες,

την εισήγηση της συμβού-

λου Επικρατείας Κατερίνας

Χριστοφορίδου, η οποία εί-

χε διαπιστώσει σοβαρές

πλημμέλειες στην περιβαλ-

λοντική αδειοδότηση του

έργου για τουριστική ανά-

πτυξη της έκτασης του ιδρύ-

ματος Παναγία η Ακρωτη-

ριανή στην περιοχή Κάβος

Σίδερο στο Λασίθι.

Ετσι αποδέχθηκαν ακόμη

τα  περιβαλλοντικά επιχει-

ρήματα των αιτούντων και

απέρριψε τις παρεμβάσεις

της εταιρείας, των Μητρο-

πόλεων, της ΤΕΔΚ Λασιθί-

ου και άλλων φορέων της

περιοχής Σητείας. Κατά την

εισηγήτρια,  Κατερίνα Χρι-

στοφορίδου, η συγκεκριμέ-

νη περιοχή προορίζεται μό-

νο για ήπια τουριστική

ανάπτυξη και μόνο στο

αναγκαίο μέτρο, ενώ η

σχεδιαζόμενη από την αγ-

γλική εταιρεία και το μονα-

στήρι αποτελεί εντατική

τουριστική ανάπτυξη.
diktyo@ecocrete.gr,

www.ecocrete.gr 

Δικαιώθηκαν οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις για την

έκταση του ιδρύματος Παναγία η Ακρωτηριανή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: “Αντικατάσταση και επέκταση 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ δικτύου ύδρευσης οικισμού 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Βακαλόπουλου Δήμου Παλλήνης”

Αριθμός Πρωτ.: 5311/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παλλήνης διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρα-

σία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση και

επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Βακαλόπουλου Δήμου Παλλή-

νης»  Προϋπολογισμού 1.100.00,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) που

θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/84 και 3263/2004 και

των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών

αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους και τους όρους του τεύ-

χους της αναλυτικής διακήρυξης.

1.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.100.000,00 Ευρώ

και η προσφορά που θα υποβληθεί θα αφορά το σύνολο του έργου , και

αναλύεται σε Δαπάνη Εργασιών 594.022,80 Ευρώ Γενικά έξοδα και Όφε-

λος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 106.924,10 ευρώ Απρόβλεπτα (15% επί της δα-

πάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 105.142,04 ευρώ Αναθεώρη-

ση 34.247,20 ευρώ Απολογιστικές δαπάνες (10% του συνόλου προ ΦΠΑ)

84.033,61 ευρώ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 175.630,25 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) αφορά τις κατηγο-

ρίες εργασιών:  Υδραυλικών Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του  Βακαλόπουλου του

Δήμου Παλλήνης του Ν. Αττικής

3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελε-

στικά του διατάγματα και το Ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά

την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση

στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής δια-

κήρυξης.

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης

στην Παλλήνη Αττικής. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο

διαγωνισμό, ορίζεται η 14η  Μαΐου  2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

π.μ.  Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την

19/05/2009, τότε θα διενεργηθεί την  02/06/2009, ημέρα Τρίτη   και ώρα

10:00 π.μ.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημο-

σίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα συγχρηματοδοτείται  κατά 80% από

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνι-

κούς Πόρους μέσω ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 από Πιστώσεις δημοσίων

επενδύσεων του . Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013»

με την υπ’αρ. 8954/09-02-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πε-

ριφέρειας Αττικής  

6. Εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους πο-

σοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομα-

δοποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφε-

ρομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4β του

Ν.1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ.609/85), δεν προβλέπεται η υποβολή

εναλλακτικών προσφορών με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ. 609/85.

7.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Α.  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-

ρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν  στη , 2η   &  3η ανά

την Επικράτεια τάξη, ή 2η 3η και 4ή τάξη, για Επιχειρήσεις με έδρα το

Νομό Αττικής  ή ένα δεύτερο Νομό που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρη-

σης του ΜΕΕΠ και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής, για έργα κατη-

γορίας Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών.

Α2.Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-

ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογρά-

ψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς

και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού

Μητρώου ΜΕΕΠ.

Α3.Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα οποία δεν τηρούνται

επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύ-

ουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποι-

οτική και ποσοτική άποψη.

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσε-

ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους

του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία),

υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινο-

πρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κα-

τηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων

κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του

άρθρου 2 του π.δ. 609/85. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του

10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφό-

σον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της

μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η

του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υδραυλικών , με τις προϋποθέσεις της

παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου

λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέ-

λος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι

ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε

διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών

εταιρειών, αυτές για   την υπογραφή του συμφωνητικού, θα πρέπει να πε-

ριληφθούν με τη μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 35

του Π.Δ. 609/85.

8. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, από κά-

θε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος

της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφρασή τους

στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 16.122,00 Ευρώ (2%) του προ-

ϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται εί-

τε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατα-

σκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοι-

νοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα παρέ-

χονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ΠΔ 609/85. Η ως

άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα εί-

ναι μικρότερη των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του διαγω-

νισμού.

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 7 μήνες

από την ημερομηνία κατάθεσής της.

10.  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα εννέα (19) μήνες .

11.  Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συ-

μπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα

τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται από το Δή-

μο Παλλήνης Πληροφορίες: Δημαρχείο τηλ.:210-6600601

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή

που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος Παλλήνης), εφόσον ζητηθούν του-

λάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφο-

ρών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται

το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή

της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμε-

νοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε

τριάντα (30) ΕΥΡΩ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθε-

σμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών με-

λετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης  που διεξάγει

το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να

λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα

κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ-

βάσεις μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά,

εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την

υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην

παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής

τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνι-

κών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και

χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες,  θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του

Δήμου Παλλήνης Πλατεία Ελευθερίας 1 Τα_Κ: 153-51 Τηλ. 210.66.00.601

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Ανανεωμένη η ιστοσελίδα του Παντελή Ασπραδάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΡΟΣΙΑ 29.4.2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1599

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Καταπολέμηση του εντόμου

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & MARCHALLINA HELLENICA στα Πεύκα

ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Δροσιάς

ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Προϋπ/σμός: 32.581,20€ με τον Φ.Π.Α.

Γρ. Λαμπράκη 19 τ.κ. 145 72 Δροσιά Χρημ/ση: Ίδιοι Πόροι

Τηλ.: 210-8131332, 8137526 φαξ: 8136129

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δροσιάς Αττικής

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “Κατα-

πολέμηση του εντόμου MARCHALLINA HELLENICA στα πεύκα”, με ανοι-

κτή ΠΡΟΧΕΙΡΗ δημοπρασία με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, συνολικού

προϋπολογισμού με τον Φ.Π.Α. 32.581,20€, εκ των οποίων 3.571,20€ είναι

απρόβλεπτα.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς, την Πέμπτη

7η του μηνός Μαΐου έτους 2009, με ώρα έναρξης παραλαβής των προ-

σφορών την 09:30 και ώρα λήξης την 10:00.

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές

επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1, Α2, 1η

για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος

των 40 ημερών. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 547,58€ (28 επί του

δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ΤΠΔ ή

του ΤΣΜΕΛΕ ή εγγυητικής επιστολής. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως

δεν θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών. 

Ο Αντιδήμαρχος

Χαράλαμπος Λαζαρίδης
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Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη

ημερίδα  από τις Οργανώσεις Ενεργών

Πολιτών Παλλήνης, Γέρακα, Γλυκών Νε-

ρών και Παιανίας, (οι οποίες αποτελού-

νται από συλλόγους γονέων, εξωραϊστι-

κούς και πολιτιστικούς συλλόγους) για

τα προβλήματα της περιοχής, την Τρίτη

28/4 στην αίθουσα του Νομαρχιακού

Συμβουλίου, με τέσσερα βασικά θέματα:

– Αποχετευτικό δίκτυο

– Χωροταξικός σχεδιασμός

– Πυλώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ και 

– Νοσοκομείο Ανατ. Αττικής.

Προεδρεύων ήταν ο Θ. Σταματίου, ενώ

την εισήγηση έκανε ο Κ. Ρίπης.

Παρευρέθηκαν οι βουλευτές Ν. Καντε-

ρές, Βασίλης Οικονόμου, Ντίνος Βρετ-

τός, Εύη Χριστοφιλοπούλου καθώς και

οι πολιτευτές Νίκος Γιαννής, Δ. Κατσί-

κης, Λ. Μουζάκα και ο Παντελής Ασπρα-

δάκης. Επίσης οι νομαρχιακοί σύμβουλοι

Θ. Μπαλής (επικεφαλής μείζονος μειο-

ψηφίας), Δημ. Μπαρούτας, Νίκος Στε-

φανίδης, Γ. Πάντζας, Χρ. Καλαποθαρά-

κος και Χρ. Φράγκου.

Ακόμη οι δημοτικοί σύμβουλοι Θ. Γκο-

τσόπουλος, Μαρία Λεβαντή, Γιώργος

Σμέρος, Αν. Μπουντουβάς (από Παλλή-

νη), Γιάννης Σκουμπούρης (από Βουλα)

και σίγουρα κι άλλοι που δεν είδαμε.

Ολοι οι βουλευτές μίλησαν πάνω στα

προβλήματα συνοπτικά. Ολοι αναφέρθη-

καν στα προβλήματα που ταλανίζουν την

περιοχή, αφού τα βιώνουν καθημερινά

μέσω των πολιτών.

Ο Νίκος Καντερές τόνισε ότι θα είναι

παρών στα προβλήματα που υπάρχουν

χωρίς να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση.

Υποστήριξε τον χώρο του Παιδοψυχια-

τρικού Νοσοκομείου Ραφήνας, ως κα-

τάλληλο για Νοσοκομείο, όπου ήδη

υπάρχουν 500 περίπου στρέμ. και κτιρια-

κές εγκαταστάσεις που μπορούν να

αξιοποιηθούν. 

Κρίνει ότι για το χωροταξικό σχεδιασμό

και την αειφόρο ανάπτυξη είναι εφικτές

διορθωτικές πράξεις στους σχεδιαζόμε-

νους οδικούς άξονες, σύμφωνα και με

τις προτάσεις των δήμων που άμεσα

επηρεάζονται.  

Ο Βασίλης Οικονόμου επεσήμανε ότι

πρέπει «να αφήσουμε τα συνθήματα. Αυ-

τή τη στιγμή είμαστε υπό το μηδέν» και

εστιάστηκε ιδιαίτερα στο Νοσοκομείο,

τονίζοντας ότι είναι υπέρ του χώρου του

Νταού Πεντέλης για το Νοσοκομείο για-

τί είναι ιδανικός χώρος.

Μίλησε για τον Περιφερειακό σχεδια-

σμό, που όπως έχει διαμορφωθεί «δεν

μπορεί να προχωρήσει» και ζήτησε από

τη Νομαρχία να πάρει θέση τι θα κάνει

τα απορρίμματά της.

Κατέληξε δε ότι πρέπει να δώσουμε βά-

ρος στον πρωτογενή τομέα με ποιότητα

και ετικέτα. Ο τριτογενής τομέας είναι

δεδομένος.

Ο νομαρχιακός Νίκος Στεφανίδης μίλη-

σε ως εκπρόσωπος του ΚΚΕ τονίζοντας

ότι δεν υπάρχει σχέδιο από κανένα από

τα δύο μεγάλα κόμματα για την περιοχή.

Μια περιοχή χωρίς αποχέτευση και βιο-

μηχανίες που ρυπαίνουν.

Ο Θοδωρής Γκοτσόπουλος (δημοτικός

σύμβουλος Παλλήνης επικεφαλής μείζο-

νος μειοψηφίας) μίλησε ως εκπρόσωπος

του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι το Ρυθ-

μιστικό Σχέδιο χωρίζει την Αττική σε 6

ενότητες. Οι τρεις χωρικές ενότητες εί-

ναι στην Ανατ. Αττική. Η μόνη περιοχή

στην Ανατ. Αττική με αγροτική ανάπτυξη

είναι η Βόρεια Αττική και πουθενά αλ-

λού, επεσήμανε.

– Ανάσχεση οικιστικής επέκτασης, 

– ολοκλήρωση των ήδη ΓΠΣ και σταμά-

τημα και 

– πλήρη προστασία δημοσίων χώρων

(δάση, ακτές, στρατόπεδα) είναι τα τρία

βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν, τό-

νισε.

Ο Χρ. Καλαποθαράκος μίλησε ως εκπρό-

σωπος του ΛΑ.Ο.Σ. Μίλησε για εργοστά-

σιο πυρόλησης αντί για  ΧΥΤΑ, για οριο-

θέτηση ρεμάτων και ο Λόφος Λεβίδη να

γίνει χώρος αναψυχής.

Ο Ντίνος Βρεττός τάχθηκε κατά του ΕΣ-

ΔΚΝΑ  τονίζοντας ότι λειτουργεί μακριά

από τα συμφέροντα της Ανατ. Αττικής

και πρέπει η διαχείριση των απορριμμά-

των να εκχωρηθεί στους Δήμους και τις

Κοινότητες. Αναφέρθηκε σε όλα τα προ-

βλήματα της περιοχής, τα οποία μοίρασε

και σε έντυπο στους παρευρισκομένους.

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου τόνισε ότι «εί-

μαστε στο και 5’».

Αναφέρθηκε σε ένα – ένα από τα προ-

βλήματα προτείνοντας λύσεις. Το χωρο-

ταξικό και Ρυθμιστικό είναι οι μοναδικές

προτεραιότητες. Αντ’ αυτών βλέπουμε

τσιμεντοποίηση και μεταφορά της Αθή-

νας στα Μεσόγεια.

«Δεν θα φεισθώ  αυτοκριτικής. Το κόμμα
μου έκανε λάθη», τόνισε και μίλησε για

επανασχεδιασμό και ενεργειακή αξιο-

ποίηση μέσα από τη διαχείριση των

απορριμμάτων. Για ορθολογική χρήση

στις χρήσεις γης. Για πλαίσιο αξιοποίη-

σης με όρους και όρια για την ιδιωτική

περιουσία και περιορισμό της ταχύτητας

οικιστικής ανάπτυξης.

Κατέληξε δε ότι «οι βουλευτές μπορού-

με και πρέπει να υπερβούμε και κομματι-

κά όρια».

Ο Γ. Πάντζας μίλησε ως εκπρόσωπος

του ΔΗΚΚΙ. «Γίνεται σπέκουλα. Συμφω-
νούν μαζί σας, ως εκπρόσωποι του κυ-
βερνώντος κόμματος και δεν κάνουν τί-
ποτα παραπάνω», «Ακουσα τους πρώην
συντρόφους μου (Βρεττό και Οικονόμου)
να μιλάνε για λάθος επιλογές».
Μίλησε για αύξηση του πρασίνου και λι-

γότερο τσιμέντο.

Μίλησε επίσης από τους Οικολόγους

Πράσινους ο εκπρόσωπός τους Δρόσος,

τονίζοντας ότι «βασικός άξονας ανάπτυ-

ξης και από Ε.Ε. είναι η πόλη. Πλήρης

αστικοποίηση».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από το

ακροατήριο, το οποίο ήταν πολυπληθές

και ενημερωμένο.

Σ.Σ.: Τα μεγάλα προβλήματα της Ανατ.

Αττικής όντως είναι κατά βάση αυτά τα

τέσσερα. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι το

εξής ΕΝΑ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.

Και αν περπατήσετε τις βραδυνές ζε-

στές ημέρες στους δρόμους, θα αισθαν-

θείτε, πόσο αναγκαίο και επείγον είναι

το έργο της αποχέτευσης.

Άννα Μπουζιάνη

Στο “τραπέζι” τα μεγάλα προβλήματα από ενεργούς πολίτες

Παλλήνης, Γέρακα, Γλυκών Νερών & Παιανίας

Στο προεδρείο ο Σταματίου (προεδρεύων)
και ο Ρίπης (εισιγητής).

– Αποχετευτικό δίκτυο – Χωροταξικός σχεδιασμός

– Πυλώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ και  – Νοσοκομείο 
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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

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

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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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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Για στελέχωση ασφαλιστικού πρακτορείου στην

ΠΑΛΛΗΝΗ ζητείται γραμματέας έως 35 ετών με κα-

λή επικοινωνία, αντίληψη, Η/Υ και κέφι για δουλειά.

Εξέλιξη αναλόγως προσόντων. Τυχόν προϋπηρεσία

θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών: Fax: 210-

8102595, e-mail: diklisth@otenet.gr

Εισπράκτορες ζητούνται από την ΚΤΕΛ

Αττικής Α.Ε., για περιοχές Αθηνών, Με-

σογείων, Μεγάρων, Ωρωπού.  Κυλιόμε-

να ρεπό.  Προσόντα: Απόφοιτοι Λυκείου, Μέτρια γνώ-

ση αγγλικών.  Βιογραφικό στη διεύθυνση:  ΚΤΕΛ Ν.

Αττικής Α.Ε., Κότσικα 2, Αθήνα 10434. Αναγράφετε

στο φάκελο: Για θέση εισπράκτορα.



. . . γ ια την υγειά μας

ΕΒΔΟΜΗ  2 ΜΑΪΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

Η οσφυαλγία, ο πόνος στη μέση δηλαδή,

αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα (μερικοί

τη χαρακτήρισαν “οικονομική μάστιγα του

αιώνα μας”) και είναι ο συναγερμός για την

προστασία της σπονδυλικής στήλης.  (Σ.Σ.).

Υποδηλώνει την ύπαρξη βλάβης, η οποία

πρέπει να ερευνηθεί και να θεραπευθεί (εικ.

1).

Ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα στην κα-

θημερινή ιατρική πράξη. Εμποδίζει τον

ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότη-

τες και τον περιορίζει στο κρεβάτι, στην κα-

ρέκλα ή εντός της οικίας του.

Η χρονική διάρκεια του πόνου είναι άγνω-

στη: μπορεί να εμφανισθεί για μερικές μόνο

ημέρες, υπάρχουν όμως και πιθανότητες να

παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα με

αποτέλεσμα να καταστήσει τον ασθενή ανί-

κανο.

Αποτελεί δηλαδή το πιο συχνό αίτιο περιο-

ρισμού των δραστηριοτήτων στις ηλικίες κυ-

ρίως κάτω των 45 ετών. Το 60-80% των αν-

θρώπων έχουν, τουλάχιστον μια φορά στη

ζωή, την εμπειρία του πόνου στη μέση.

Τα αίτια της οσφυαλγίας είναι πολλά. Ανα-

φέρω τα σπουδαιότερα:

– Σπονδυλαρθοπάθεια (η αρθρίτιδα της

σπονδυλικής στήλης ή τα κοινώς λεγόμε-

να “άλατα”)

– Σπονδυλολίσθηση (μετατοπίζονται οι

σπόνδυλοι)

– Κάκωση μυών ή σνδέσμων (μετά έντονη

καταπόνηση της οσφυϊκής μοίρας της

Σ.Σ.)

– Οστεοπόρωση (= ελάττωση της οστικής

μάζας με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίν-

δυνο πρόκλησης κατάγματος)

– Φλεγμονές, όγκοι (καλοήθεις, κακοήθεις)

της Σ.Σ.

– Η συχνότερη αιτία οσφυαλγίας είναι η δι-

σκοπάθεια ή κήλη μεσοσπονδυλίου δί-

σκου. Πρόκειται για τη βλάβη του δίσκου

που ευρίσκεται μεταξύ των σπονδύλων.

Ο δίσκος αυτός περιβάλλεται από τον

ινώδη δακτύλιο και στο κέντρο υπάρχει ο

πηκτοειδής πυρήνας (εικ. 2 και 3). 

Με την πάροδο των ετών αρχίζει η γήρανση

του δίσκου, δηλαδή ο πηκτοειδής πυρήνας

χάνει την υδαρή σύστασή του και ο ινώδης

δακτύλιος προοδευτικά πάυει να είναι ελα-

στικός και παρουσιάζει ρωγμές.

Η λέξη “δισκοπάθεια” μερικές φορές, για να

μην πω πάντοτε, προφέρεται με μεγάλη

ανησυχία και φόβο, διότι υπάρχει σύγχυση

και άγνοια όσον αφορά την:

– Αιτιολογία, κλινική εικόνα

– Αντιμετώπιση, πορεία και αποτελέσματα. 

Όταν ενημερωθεί κανείς για όλα αυτά, αντι-

λαμβάνεται ότι κανένας λόγος αγωνίας και

άγχους δεν υπάρχει.

Κλινική εικόνα δισκοπάθειας

– Πόνος στη μέση, ενίοτε με επέκταση και

στο ένα ή (σπανιότερα) και στα δύο πόδια

(ισχιαλγία) Το περίπου των ασθενών

έχουν και ισχιαλγία από πίεση ή τραυματι-

σμό του ισχιακού νεύρου

– Αιμωδίες, μειωμένη αισθητικότητα, αίσθη-

μα καύσου στους γλουτούς ή επεκτείνο-

νται έως και τα δάκτυλα

– Σπασμός των παρασπονδυλικών μυών

– Ανταλγική σκολίωση (= σκολίωση για μείω-

ση του άλγους)

– Ενίοτε μείωση αντανακλαστικών

– Μυϊκή αδυναμία στον άκρο πόδα (έκπτωση

εκτεινόντων ή καμπτήρων μυών)

– Σημείο Laseque. Θεωρείται (+) όταν παρά-

γεται άλγος με το σήκωμα προς τα επάνω

του (τεντωμένου) κάτω άκρου.

Είναι συχνές οι υποτροπές του άλγους και

των άλλων συμπτωμάτων, γι' αυτό χρειάζεται

ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο ζωής και ερ-

γασίας:

όχι μακρά ορθοστασία, όχι ανύψωση βάρους,

αποφυγή σκυψίματος κ.λ.π.

Έλεγχος-Αυτός γίνεται με τις εξής παρακλι-

νικές εξετάσεις:

– Απλές ακτινογραφίες

– Αξονική και μαγνητική τομογραφία

– Ηλεκτρομυογράφημα.

Δεν πρέπει να γίνεται αλόγιστη χρήση εξετά-

σεων, αλλά να εκτελούνται μόνο αυτές που

κρίνονται αναγκαίες.

Θεραπεία οσφυαλγίας από 

δισκοπάθεια

Τα τελευταία χρόνια η αντιμετώπιση έχει γί-

νει ορθολογική και περισσότερο αποτελε-

σματική.

Αντικειμενικός μας στόχος είναι:

α) ανακούφιση από τον πόνο και, 

β) διατήρηση της καλής λειτουργίας και κινη-

τικότητας.

Α) Συντηρητική αντιμετώπιση

Ά μ ε σ ε ς    ε ν έ ρ γ ε ι ε ς    σ τ η ν    κ ρ ί σ η .

– Παραμονή στο κρεβάτι σε άνετη στάση (εικ.

4)

– Μαλάξεις (μασάζ) χαλαρώνουν τους μυς,

περιορίζουν το μυϊκό σπασμό και ανακου-

φίζουν από τον πόνο

– Μερικοί συνιστούν τοπική έγχυση φαρμά-

κου (τοπικό αναισθητικό με ή χωρίς κορτι-

ζόνη)

– Κρυοθεραπεία (10-15') ή θερμά επιθέματα

– Ασκήσεις McKenzie

– Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν: υπέρη-

χοι, διαθερμίες, ηλεκτρομαλάξεις κ.λ.π.

Εικόνα 4

Μ ε τ ά    τ η ν    κ ρ ί σ η.

–Υδροθεραπεία, θαλασσοθεραπεία (κίνηση

στο νερό)

– Φυσιοθεραπεία – Ασκήσεις McKenzie

– Γυμναστική (εκγύμναση και ενδυνάμωση

κοιλιακών και ραχιαίων μυών)

– Κηδεμόνες (ζώνες οσφύος, για μικρό όμως

χρονικό διάστημα).

Φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ή    α γ ω γ ή.

Δεν θεραπεύει την ανατομική βλάβη, αλλά

μειώνει τον πόνο και το οίδημα που έχουν

δημιουργηθεί λόγω της φλεγμονής. Τα φάρ-

μακα είναι:

– Αναλγητικά

– Μυοχαλαρωτικά

– Αντιφλεγμονώδη.

Τα τελευταία είναι δυνατόν να ενοχλήσουν

το στομάχι ή/και να προκαλέσουν ενίοτε

υπέρταση. Γι' αυτό δεν πρέπει να γίνεται

αλόγιστη χρήση, αλλά να χορηγούνται μόνο

κατόπιν συμβουλής ιατρού.

Β) Χειρουργική αντιμετώπιση

Εφαρμόζεται:

1. Σε εμφάνιση σοβαρών νευρολογικών συ-

μπτωμάτων (και κυρίως όταν αυτά προοδευ-

τικά επιδεινούνται).

2. Όταν η μακροχρόνια συντηρητική αγωγή

δεν είναι αποτελεσματική και υπάρχουν συ-

χνές υποτροπές οσφυοϊσχιαλγίας.

3. Εμφάνιση ιππουριδικής συνδρομής (σπά-

νια, σοβαρή νευρολογική επιπλοκή).

Η επέμβαση στη δισκοπάθεια συνίσταται στη

δισκεκτομή (κλασσική δισκεκτομή με πεταλε-

κτομή, μικροχειρουργική ή αρθροσκοπική ή

διαδερμική (με laser) δισκική αποσυμπίεση).

Όταν εμφανισθεί οσφυαγία ή οσφυοϊσχιαλ-

γία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και με

υπομονή να ακολουθούμε σωστά τις οδηγίες

του θεράποντος ιατρού μας.

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ: Ένα καθημερινό πρόβλημα 
γράφει ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ορθοπαιδικός – Χειρουργός, τ. Διευθυντής Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ.

Εικόνα 2, εικόνα 3, Σχηματικά ο δίσκος και η πίεση που προκαλεί

Εικόνα 1

Εικόνα 4

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ  06/5  13:00μ.μ.

Το Δ.Σ. Βούλας συνεδριάζει την Τετάρ-

τη 6/5 το μεσημέρι με θέμα την έγκριση

της οικονομοτεχνικής μελέτης της ΔΕ-

ΑΚΒ.
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Γενιά των 700€· τι είναι τα περίφημα stage

Πάμε στα περίφημα stage που αρχικός τους και βασικός

στόχος ήταν η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και για αυ-

τό και δεν προβλέπεται ασφάλιση. Έλα όμως, που χρησι-

μοποιήθηκε ως εργαλείο, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις

για τα κομματικά τους ρουσφέτια . Παγιδεύουν γονείς και

νέους ανθρώπους λέγοντας τους φυσικά ψέματα για δή-

θεν μονιμοποίηση μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό

διάστημα αλλά όταν τελειώσει το διάστημα των 6-8-12 ή

18 μηνών ο νέος που απασχολήθηκε στο stage  επιστρέφει

στο χάος της ανεργίας και στην πόρτα του πολιτικού που

τον τακτοποίησε. 

Αλλά το stage αγαπητοί μου φίλοι, δεν μόνο προς κομμα-

τική εκμετάλλευση αλλά αυτοί οι νέοι δουλοπάροικοι, προ-

σφέρουν και πραγματικές υπηρεσίες ικανοποιώντας πάρα

πολλές φορές και πραγματικές ανάγκες οργανισμών,

όπως τα νοσοκομεία και έτσι αυτά τα παιδιά δουλεύουν

αρκετές φορές και πέραν του ωραρίου τους γιατί αναγκά-

ζονται από προϊσταμένους και διευθυντές και παίρνουν

450 ευρώ το μήνα χωρίς ασφάλιση και ούτε καν αναγνω-

ρισμένο χρόνο προϋπηρεσίας. Έτσι φαντάζονται και σχε-

διάζουν το μέλλον μας οι πολιτικοί μας φωστήρες

Η τελευταία μορφή είναι αυτή της ενοικίασης εργαζομέ-

νων. Ένα τρομερό κόλπο του κράτους για να εξυπηρετήσει

τις πολυεθνικές εταιρίες.  Η μορφή αυτή απασχόλησης άρ-

χισε να εφαρμόζεται στη χώρα μας την τελευταία 20ετία,

παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε νομοθετική ρύθμιση που

να την προβλέπει και παρά την αντίθεση των συνδικάτων

που τη θεωρούσαν σύγχρονη μορφή δουλεμπορίου. το πο-

σοστό των ενοικιαζόμενων εργαζομένων από 0,2% που

ήταν το 2005, σήμερα ανέρχεται σε 4%.

Αρχικά οι επιχειρήσεις δικαιολογούσαν την εφαρμογή της

στο πλαίσιο γενικότερων διατάξεων του Αστικού Κώδικα

(άρθρα 361, 651, 648 ΑΚ) χωρίς σαφείς ρυθμιστικούς κα-

νόνες, με αποτέλεσμα τη λειτουργία ενός θεσμού χωρίς

στοιχειώδεις προστατευτικούς κανόνες για το δανειζόμε-

νο προσωπικό.

Υπάρχουν λοιπόν κάποιες εταιρείες, που τι κάνουν προ-

σλαμβάνουν για λογαριασμό τους προσωπικό και το παρα-

χωρούν έναντι αμοιβής για ορισμένο χρονικό διάστημα σε

άλλες επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό τις απαλλάσσουν

από τη χρονοβόρα διαδικασία και τη χωρίς «εγγυήσεις»

αναζήτηση εργατικού δυναμικού. Το προσωρινώς δανειζό-

μενο προσωπικό δεν συμβάλλεται με τη δανειζόμενη επι-

χείρηση -τον έμμεσο εργοδότη- αν και η τελευταία ασκεί

ουσιαστικά το διευθυντικό δικαίωμα απέναντί του για το

διάστημα που απασχολείται. Άμεσος εργοδότης που υπο-

γράφει τη σύμβαση εργασίας με το προς δανεισμό προ-

σωπικό θεωρείται η δανείζουσα «εταιρεία προσωρινής

απασχόλησης».

Μετά από πολυετείς πιέσεις και στο όνομα της «ευελι-

ξίας» και της πολυαπασχολησιμότητας, με το νόμο

2956/2001 νομιμοποιήθηκε στη χώρα μας η ενοικίαση των

εργαζομένων, μέσω της θέσπισης των «εταιρειών προσω-

ρινής απασχόλησης». Τι λέει αυτός ο νόμος έκτρωμα;

Ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα των εταιρειών προσω-

ρινής απασχόλησης να προσλαμβάνουν εργαζομένους με

συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ο «άμεσος εργοδότης», κά-

νοντας χρήση της δυνατότητάς του, προσλαμβάνει προς

ενοικίαση εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Καταλαβαίνετε όλοι σας ότι τα παιδιά αυτά, στην πράξη, οι

«δανεικοί» εργαζόμενοι, λόγω της άμεσης και διαρκούς

απειλής της διακοπής της ενοικίασής τους, δεν έχουν δυ-

νατότητα διαπραγμάτευσης με τους εργοδότες τους, δεν

συνδικαλίζονται, δεν λαμβάνουν ούτε ολόκληρο το προ-

βλεπόμενο νόμιμο ημερομίσθιο, δεν απολαμβάνουν την

προστασία του Εργατικού Δικαίου, εργάζονται με πολύ

χειρότερους όρους από τους μόνιμους εργαζόμενους της

εταιρείας στην οποία τους δανείζει ο εργοδότης τους, κα-

τά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ίσης μεταχεί-

ρισης, και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν ασφα-

λίζονται, όπως αποδεικνύεται από ελέγχους των επιθεω-

ρητών εργασίας ή των ελεγκτών του ΙΚΑ. 

Είναι πολλές δε οι περιπτώσεις εκείνες που οι εργοδότες

με την απειλή της μη ανανέωσης αυτών των συμβάσεων

να εκβιάζουν τους «εργαζόμενους προς ενοικίαση» να

αποδέχονται παραβιάσεις των εργασιακών τους δικαιωμά-

των, σε θέματα αμοιβών, ωραρίου, αδειών κ.ά. Για το λόγο

αυτό αλλά και λόγω ελλιπούς κατάρτισης και εμπειρίας

τους έχουμε αύξηση του ποσοστού ατυχημάτων μεταξύ

των εργαζομένων με δανεισμό

Τα όσα ζούμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα των αρχών του

άκρατου και δίχως όρια και κανόνες φιλελευθερισμού που

ως μοναδικό προσανατολισμό και στόχο του έχει το κέρ-

δος. Βασικές αρχές της οικονομίας καθώς και άλλες στα-

θερές αξίες που μέχρι σήμερα καθόριζαν την ζωή μας,

περνάνε πλέον σε μια άλλη διάσταση και όλα είναι υπό

αναθεώρηση. Το δικαίωμα στην εργασία, στην ισότητα,

στην ζωή δεν αποτελούν πια κεκτημένα δικαιώματα του

πολίτη, είναι υπό διαπραγμάτευση. Το γιατί έχει μια πολύ

απλή απάντηση κατέρρευσαν οι ηθικές αξίες διότι εξαφα-

νίστηκε η ηθική ανάμεσα στην σχέση κράτους και πολίτη.  

Είμαστε όλοι πολίτες ενός κράτους, που ουδέποτε επένδυσε

με σοβαρότητα στην νέα γενιά, που ουδέποτε αντιμετώπισε

με κοινό και σταθερό σχεδιασμό τους νέους ανθρώπους. Το

μόνο που έκανε όλα αυτά τα χρόνια , ήταν να χρησιμοποιεί

την νέα γενιά για τους εκάστοτε μικροκομματικούς και μι-

κροπολιτικούς σκοπούς του. Να ωθεί τους νέους ανθρώπους

να συνωθούνται έξω από πολιτικά γραφεία.

Είμαστε στάσιμοι, με πορεία προς τα κάτω, γιατί πολιτικά

ήμασταν δεδομένοι και για να είμαι ξεκάθαρος τίποτε δεν

πρόκειται να αλλάξει, αν εξακολουθήσουμε να παραμέ-

νουμε δεδομένοι πολιτικά. Για την πορεία και το μέλλον

αυτού του τόπου θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι , ότι οι

άμεσα υπεύθυνοι και ενδιαφερόμενοι είμαστε όλοι εμείς

και κανείς άλλος.

Σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, θέλω να κάνουμε ένα σα-

φή διαχωρισμό, η κρίση που πλήττει την παγκόσμια οικο-

νομία , καμία σχέση δεν έχει με την γενικότερη κακή κα-

τάσταση της ελληνικής οικονομίας. 

Αν πρέπει να καταλογιστούν ευθύνες για τα παρελθόντα

τελευταία 3 χρόνια αλλά και για τα μελλούμενα, δεν έχου-

με να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να πάρουμε ένα χαρτί και

ένα στυλό και να γράψουμε τις εξής λέξεις ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ- και το όνομα

τη δικής μας οικογένειας από δίπλα.

Γευόμαστε τα αποτελέσματα της εμπιστοσύνης μας σε 2

οικογένειες, αφήσαμε το μέλλον της πατρίδας μας σε 2

ονόματα και σε αυτό φέρουμε τεράστια ευθύνη, όλοι μας. 

Η έξοδος από την κοινωνική και οικονομική κρίση, η λύση

στα αδιέξοδα της Νέας Γενιάς δεν θα έρθει φίλες και φί-

λοι, ούτε από τους γόνους των οικογενειών ούτε από το

σύστημα που μας έφτασε σε αυτό το σημείο. 

Η λύση είμαστε εμείς οι ίδιοι, αρκεί να πιστέψουμε στους

εαυτούς μας και στις δυνάμεις μας. Χρειάζεται αλλαγή νο-

οτροπίας. Πρέπει να κάνουμε βήματα εμπρός, πρέπει να

συγκρουστούμε με τα πιστεύω του παρελθόντος και του

καταραμένου δικομματισμού και της οικογενειοκρατίας. 

Πρέπει να εμπιστευθούμε επιτέλους την πολιτική στους

πολίτες και όχι στα παιδιά παλαιών πρωθυπουργών. 

Πρέπει να περάσουμε στην αντεπίθεση με νέους ανθρώ-

πους, της επιστήμης , της αγοράς, της γνώσης , της εργα-

σίας, του μόχθου. Πρέπει να εμπιστευθούμε ως λαός τα

παιδιά μας και όλους εκείνους που μέχρι σήμερα πήγαν

κόντρα στο κατεστημένο και ύψωσαν πολιτικό και ηθικό

ανάστημα. Υπάρχουν υγιείς πολιτικές δυνάμεις, αρκεί να

κοιτάξετε δίπλα σας και μέσα σας.  
Γιάννης Αναστασίου

Β’ μέρος

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ - ΒΑΡΗΣ

- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι μετά τις αρχαιρεσίες της 22ης

Μαρτίου 2009 και της συγκρότησης του συμβουλί-

ου σε σώμα τα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως Κρη-

τών Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης έχουν ως

ακολούθως:

Πρόεδρος: Λεμονάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Νικηφοράκης Γεώργιος

Γ. Γραμματέας: Γαβριλάκη Έφη

Ειδ. Γραμματέας: Κατερίνης Λεωνίδας

Ταμίας: Δημητράκη - Χατζηδημούλα Ανδρον.

Μέλη: Τσουρουπάκης Γιάννης,

Σταυρουλάκη - Μουστεράκη Θεονύμφη, Πιπερο-

πούλου Κων/να, Καλγεράκη - Μαλλίρη Ελένη. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 20-29/4/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κρωπίας, διακηρύττει ότι

εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα συμπλήρωησς τιμολο-

γίου, βάσει των διατάξεων του Π. Δ/ΤΟΣ 28/80, του Ν. 3463/2006 και του

Ν. 3731/2008, η εργασία με τίτλο:

“ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 37.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα

καλυφθεί από πόρους του πνευματικού κέντρου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Πνευματικού Κέντρου Δ. Κρω-

πίας την 12/5/2009 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 11:00π.μ. και ώρα λή-

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

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης

Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του πνευματικού

κέντρου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο τηλ.: 210-

6622379.

Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - Διόνυσος 1-0

Για τους αγώνες μπαράζ ανόδου στην Β' Κατηγορία ΕΠ-

ΣΑΝΑ ο Παλλαυρεωτικός νίκησε τον Διόνυσο με 1-0. Το

γκολ ο Τάσος καμπέρης στο 36' με πλασέ. 

Ο Παλλαυρεωτικός έχασε σωρεία ευκαιριών και πέναλτι

στο 40' με τον Βαρυθυμιάδη. Εκπληκτικοί όλοι οι παίκτες

του Παλλαυρεωτικού, Λιάσκας, Καραγιάννης, Παππάς και

Μακαρώνας για τον Διόνυσο.

Παλλαυρεωτικός: ( Γ.Παπαϊωάννου) Παπακώστας, Κού-

σουλας, Γκούβερης, Γκούβαρης (89' Κοντάκος), Σπυρό-

πουλος, Φύσαρης, Καμπέρης, Καράβολας, Βαρυθυμιάδης

(70' Μαρκομιχάλης), Ζουμάς, Συρίγος (54' Κατσίπης).

Διόνυσος: (Ε.Ταμβάκης) Λιάσκας, Γεωργίου (54' Γιάννου),

Παπαδάκης, Μακαρώνας, Παππάς, Γεροντάκης (65' Δι-

ντσιούδης), Ζούμπος, Τσεβάς (54' Μανωλάς), Καραγιάν-

νης, Παπανικολάου.

Κόκκινες στο 40' ο Παππάς και με τη λήξη στον πάγκο οι

Πιτσικάλης (Παλλαυρεωτικού) και Αναστασίου (Διονύ-

σου). Πολλές κίτρινες από τον γραφικό διαιτητή Τσίγκρα

Ε., για τον οποίο έχουν πολλά παράπονα και οι δυο ομά-

δες. Άψογοι οι επόπτες Κωνσταντόπουλος Γ.., Μακρής Α.
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Πινγκ - Πονγκ

Βετεράνων - Ανεξάρτητων

9ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ 

«Γ. ΖΑΧΟΣ» στην ΠΑΛΛΗΝΗ

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 Platu 25 Match

Race 2009, που θα πραγματοποιηθεί

1–3 Μαΐου στον κόλπο της Βουλιαγ-

μένης. 

O αγώνας Murphy & Nye Platu 25

Match Race 2009 διοργανώνεται

για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με

την ευγενική υποστήριξη της

Murphy & Nye και της Wind. 

Μεγάλη επιτυχία είχε η εκ-

δήλωση που διοργάνωσε ο

Αθλητικός Όμιλος Παλλή-

νης σε συνεργασία με τον

Αθλητικό Οργανισμό Δήμου

Παλλήνης την Κυριακή 26

Απριλίου στο Κλειστό Γυ-

μναστήριο της πόλης. Στο

1Ο ALL STAR PALLINI

VOLLEYBALL GAME έλα-

βαν μέρος πάνω από 100

αθλητές και αθλήτριες του

συλλόγου & του Αθλητικού

Οργανισμού, όλων των ηλι-

κιακών ομάδων, οι οποίοι

στις δύο ώρες που διήρκη-

σε το αγωνιστικό μέρος,

συμμετείχαν αρχικά σε παι-

χνίδια επίδειξης και στη συ-

νέχεια σε διαγωνισμούς

σέρβις, επίθεσης και σε άλ-

λα ανταγωνιστικά παιχνί-

δια. Το αγωνιστικό πρό-

γραμμα ακολούθησαν βρα-

βεύσεις του Δημάρχου

Παλλήνης Σπ. Κωνσταντά,

και των χορηγών, της Πρω-

ταθλήτριας Ομάδας Γυναι-

κών 2007-2008, πλήθος άλ-

λων ειδικών βραβεύσεων

και φυσικά όλων των μι-

κρών και μεγάλων αθλητών

& αθλητριών που έλαβαν

μέρος.

Την εκδήλωση τίμησαν με

την παρουσία τους ο πρόε-

δρος της Ελληνικής Ομο-

σπονδίας Πετοσφαίρισης, ο

ταμίας της ΕΟΠΕ & πρώην

πρόεδρος ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ,

μέλη του Δ.Σ. ΕΟΠΕ, ο γε-

νικός γραμματέας και μέλη

του ΔΣ ΕΣΠΑΑΑ, του ΔΣ

Συνδέσμου Διαιτητών, τοπι-

κοί δημοτικοί σύμβουλοι

καθώς και πλήθος κόσμου.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του Πανελ-

λήνιου ομαδικού πρωταθλήματος που

διοργάνωσε για 5η συνεχή χρονιά ο Πα-

νελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπαίζιας

Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α.).

Στους ομαδικούς αυτούς αγώνες έλαβαν

συνολικά μέρος 31 ομάδες χωρισμένες

στην Α, Β, & Γ’ κατηγορίες.

Σε αγώνες “μπαράζ” που θα διεξαχθούν

εντός του μηνός Μαΐου θα αναδειχθούν οι

πρωταθλήτριες ομάδες καθώς επίσης και

οι ομάδες που θα υποβιβαστούν.

Στην Α’ κατηγορία το πρωτάθλημα διευκδικούν

οι ομάδες των Βετεράνων του Δήμου Βούλας,

της Αγίας Βαρβάρας/ Περάματος, του ΠΑΝΘΕΟ

και του Ηρακλή Ηρακλείου. 

Στην Β’ κατηγορία οι ομάδες του Δήμου

Γλυφάδας, εκτός Αθηνών, Δάφνης 2006

και ALPHA BANK και στην Γ΄ κατηγορία η

Κηφισιά, ο Ερμής, ο Καρέας και ο ΑΚΤΩΡ.

Όλοι οι αγώνες “μπαράζ” θα πραγματοποι-

ηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

του Δήμου Βούλας και όλα δείχνουν ότι θα

δημιουργήσουν τιτάνιες μονομαχίες τόσο

για την κατάκτηση του πρωταθλήματος,

όσο και για την παραμονή στην ίδια κατη-

γορία και αποφυγή του υποβιβασμού. 

1ο ALL STAR PALLINI 

VOLLEYBALL GAME

Παρά το γεγονός ότι κόντραρε στα ίσα τον Παναθηναϊκό μέχρι τα μέσα του τρί-

του οκταλέπτου, ο ΝΟΒ ηττήθηκε με 10-8 στο ΟΑΚΑ για την 21η αγωνιστική και

πλέον θα διεκδικήσει την είσοδο στα πλέι οφ την τελευταία μέρα της Α1 ανδρών

στον Λαιμό απέναντι στα Χανιά.

Οι «πράσινοι» που είναι πια πολύ κοντά στην εξασφάλιση της δεύτερης θέσης

της βαθμολογίας, βασίστηκαν στον εκπληκτικό Μάνθο Βουλγαράκη που σημεί-

ωσε 5 τέρματα, σε αντίθεση με την ομάδα μας που είχε πολυφωνία στην επίθε-

ση.

Κάτω από τα δοκάρια κάθισε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Κώστας Τσαλ-

κάνης αφού ο Στέλιος Πρωτονοτάριος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση.

ΝΟΒ - Πόλο Ανδρών

ΕΠΣΑΝΑ
πλάνο της αγωνιστικής

Διεθνείς Αγώνες &

Πρωτάθλημα 2009 

Ο Δήμος Παλλήνης, συμβάλλοντας στην ανάδει-

ξη της προσωπικότητας και του έργου ανθρώπων

της πόλης, που με τις πράξεις τους και τις πρω-

τοβουλίες τους, άφησαν σημαντική παρακαταθή-

κη στον τόπο τους, διοργανώνει και φέτος, από

1-3 Μαΐου, το 9ο Τουρνουά Βόλεϊ Κορασίδων

«Γιώργος Ζάχος», στο Αθλητικό Κέντρο «Γρηγό-

ρης Λαμπράκης» (Λ. Μαραθώνος). 

Πρόκειται για ένα τουρνουά-θεσμό, που είναι

αφιερωμένο στον αθλητή Γιώργο Ζάχο, ιδρυτι-

κό στέλεχος της ομάδας βόλει «Α.Ο. Παλλή-

νη», που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή το 1998.

Φέτος στο τριήμερο τουρνουά οι φίλοι του

βόλεϊ θα έχουν την ευκαιρία να παρακο-

λουθήσουν σημαντικές ομάδες και συγκε-

ριμένα του Παναθηναϊκού, του Πανελληνί-

ου, του Ηλυσιακού, της Αγίας Παρασκευής

και δύο ομάδων του Α.Ο. Παλλήνης.

Α’ Όμιλος:

12.30 Α.Ο. ΠΑΛΛΗΝΗ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ.

13.45 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ..- Α.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑ-

ΣΚΕΥΗΣ

15.00 Α.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- Α.Ο. ΠΑΛΛΗΝΗ.

Β’ Όμιλος:

17.30 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

18.45 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. – Α.Ο. ΠΑΛΛΗΝΗ 

20.00 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α. Ο. – Α.Ο. ΠΑΛΛΗΝΗ 

2η Φάση Σάββατο 02/05 

15.30 Α΄ ΟΜΙΛΟΥ – Β΄ ΟΜΙΛΟΥ 

17.30 Α΄ ΟΜΙΛΟΥ – Β΄ΟΜΙΛΟΥ

3η Φάση Κυριακή 03/05

10.00 3ος Α΄ ΟΜΙΛΟΥ – 3ος  Β΄ ΟΜΙΛΟΥ

11.30 Ηττημένος 7 – Ηττημένος 8

13.00 Νικητής 7 – Νικητής 8

Στις 14.30 θα γίνει τελετή λήξης και θα

απονεμηθούν έπαθλα και αναμνηστικά

δώρα σε όλες τις ομάδες.

Με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας, του νέου επί-

σημου Εθνικού χορηγού της Ελληνικής Ομοσπον-

δίας Ιππασίας, θα πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτες

μεγάλες διοργανώσεις, που θα φιλοξενηθούν στο

Ολυμπιακό Κέντρο στο Μαρκόπουλο από 1  έως 3

Μαΐου και από 7 έως και 10 Μαΐου. Πρόκειται για

δύο κορυφαίες διοργανώσεις, που αναμένεται να

προσεγγίσουν το ενδιαφέρον τόσο των φιλάθλων,

όσο και του ευρέος κοινού.

Η πρώτη διοργάνωση, που θα διεξαχθεί από 1 - 3

Μαΐου, αφορά τους διεθνείς αγώνες υπερπήδησης εμπο-

δίων ενηλίκων Athens CSI2*-W και εφήβων Athens CSIJ-A

και έχει δύο επιπλέον κίνητρα για τους ιππείς και τις αμα-

ζόνες, που θα λάβουν μέρος. Για τους Έλληνες αθλητές

μετράει τόσο στη βαθμολογία της λίγκας της Νότιας Κε-

ντρικής Ευρώπης, όσο και στη νέα βαθμολογία του Βαλ-

κανικού Τουρ, ενώ για τους έφηβους αθλητές είναι προ-

κριματικός για το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφή-

βων, στο οποίο η Ελλάδα αναμένεται να δώσει το παρών

με πλήρη ομάδα. 

Από 7-10 Μαΐου, στο Ολυμπιακό ιπποδρόμιο του Κέντρου,

ακολουθεί η δεύτερη διοργάνωση, το Πρωτάθλημα  Υπερ-

πήδησης Εμποδίων και Ιππικής Δεξιοτεχνίας, με τους

Πρωταθλητές 2008 να προσπαθούν να υπερασπιστούν

τους τίτλους τους. 

Η είσοδος για το κοινό και τις δύο εβδομάδες θα είναι

ελεύθερη και θα υπάρξουν παράλληλες εκδηλώσεις, κατά

τη διάρκεια των αγώνων. 

Η αυλαία των διεθνών αγώνων θα ανοίξει την Πρωτομα-

γιά, με τέσσερα αγωνίσματα, το πρώτο εκ των οποίων θα

αρχίσει στις 10.00.  Το σημαντικότερο αγώνισμα «Εθνική

Τράπεζα» - Grand Prix ύψους 1.50μ. είναι την Κυριακή 3

Μάιου και ώρα 16.00.   

ΙΠ
Π
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Το Σάββατο 2 Μαΐου οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 17:00 με τις

παρακάτω ομάδες:

Γήπεδο Ομάδες

Κ. Αχαρνών ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΔΗΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΚΟΥΒΑΡΑ

Π.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ

Την Κυριακή 3/5 πάλι στις 17:00 θα αγωνιστούν ο εξής ομάδες:

Γήπεδο Ομάδες

ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΥΛΩΝ

ΓΕΡΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ - ΜΑΥΡΟΣ Α ΠΟΛΥΔ.

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΣ

ΛΕΚΑΝΕΣ Β ΔΟΞΑ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ - ΩΡΩΠΟΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΝΟΙΞΗΣ

Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ  

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2008 - 2009 

ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΡΑΖ

Την Κυριακή 3 Μαΐου, 16:30 στο Γήπεδο Κουβαρά θα διεξα-

χθεί αγώνας μεταξύ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΥ και ΦΟΙΒΟΥ ΒΑΡΗΣ.

1-3 Μαΐου
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Η Εθελοντική Ομάδα του Δήμου Μαρκοπούλου οργανώνει συμβολικό καθαρισμό των

ακτών της περιοχής και καλεί την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 10.30 το πρωί, μπροστά από

τις εγκαταστάσεις του ΙΟΠΟΡ στο Αθλητικό Κέντρο Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη.

Η νέα Αρχηγός των Εθελοντών του Δήμου Μαρκοπούλου  Μαρίκα Μαντάλα δήλωσε σχε-

τικά οτι: «Οι εθελοντές του Δήμου Μαρκοπούλου προχωρούμε σε μια συμβολική πρωτο-
βουλία καθαρισμού των ακτών μας και απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πο-
λίτες, να δηλώσουν με την παρουσία τους, τόσο τη διάθεσή, όσο και την αποφασιστικό-
τητά τους, να συμβάλλουν στο κοινό μας αγώνα για ένα καθαρότερο και υγιές περιβάλ-
λον. Οι ακτές του Πόρτο Ράφτη είναι μόνο η αρχή. Και το φετινό Καλοκαίρι μας καλεί
όλους σε εγρήγορση, αλλά και συμμόρφωση, για να μη ξαναζήσουμε τις καταστροφές του
πρόσφατου παρελθόντος».

Ο γενικότερος χαρακτήρας αυτής της πρωτοβουλίας είναι και εκπαιδευτικός, για το λόγο

αυτό, προτρέπονται οι γονείς να έρθουν με τα παιδιά τους, για να βιώσουν τη μοναδική

εμπειρία της κοινής προσπάθειας και συνεργασίας για έναν τόσο σπουδαίο σκοπό, αλλά

και να ενημερωθούν ταυτόχρονα για τις δράσεις και το έργο των Εθελοντών του Δήμου

Μαρκοπούλου. Παράλληλα έχει προγραμματιστεί επίσης και ανέλκυση βυθισμένων πλε-

ούμενων στον κόλπο του Πόρτο Ράφτη. 

Οι Εθελοντές Μαρκοπούλου καλούν για καθαρισμό των ακτών

Ο Σπύρος Κωνσταντάς στο

Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Παγίων

Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της

εταιρίας ΕΥΔΑΠ Παγίων ορίστηκε ο Δή-

μαρχος Παλλήνης και πρόεδρος της

«Μαραθωνίου Αναπτυξιακής» Σπύρος

Κωνσταντάς.  Η θητεία του θα είναι

τριετής και επιλέγη με την επιστημονι-

κή του ιδιότητα ως γεωλόγου.

Η ΕΥΔΑΠ Παγίων είναι δημόσια εται-

ρία, στην κυριότητα της οποίας ανή-

κουν τα φράγματα, οι ταμιευτήρες, τα εξωτερικά υδρα-

γωγεία και αντλιοστάσια, καθώς και οι άλλες εγκατα-

στάσεις που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά του

νερού μέχρι τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του.

Τρεις Δήμους επέλεξε να επισκεφθεί ο πρόεδρος του

Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) Γεώρ-

γιος Παπανδρέου, την περασμένη Τετάρτη 29 Απριλί-

ου: το Γέρακα, την Παλλήνη (Αστυνομικό Τμήμα) και

τη Νέα Μάκρη.

Ετυχε θερμής υποδοχής ιδιαίτερα στο Γέρακα και τη

Νέα Μάκρη, συνοδευόμενος από τους βουλευτές της

Περιφέρειας, τους πολιτευτές και φορείς της περιο-

χής. 

Στις ομιλίες που εκφώνησε ο αρχηγός της αξιωματικής

αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στη γενικότερη πολιτική

κατάσταση, αλλά και σε θέματα υγείας και ασφάλειας

των πολιτών.

Αποφεύγοντας κάθε άμεση αναφορά στις υποθέσεις

σκανδάλων που βρίσκονται στην επικαιρότητα (Παυλί-

δης, Siemens, Βατοπέδι) τόνισε ωστόσο ότι «τα λεφτά
δεν πήγαν στην Υγεία, την Παιδεία και τις υποδομές,
αλλά σε ημετέρους, σε σπατάλη και σε κακοδιαχείρι-
ση. Αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώνει».

Εμείς θα συμφωνήσουμε με τις επισημάνσεις του προ-

έδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα πρέπει να θυμάται ότι η κα-

τάσταση που περιγράφει αφορά όλες ανεξαιρέτως τις

κυβερνήσεις της τελευταίας εικοσαετίας.

Ο Υφ. Οικονομικών 

Θανάσης Μπούρας

στην Τσεχία για την 

Περιφερειακή Πολιτική
Συνάντηση αρμόδιων Υπουργών (24-25.9) πραγματο-

ποιήθηκε για την Περιφερειακή Πολιτική, στο Μα-

ριάνσκε Λάζνιε της Τσεχίας. Επικεφαλής της ελληνι-

κής αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός Οικονομίας

και Οικονομικών Αθανάσιος Μπούρας, ενώ μετείχε

και η αρμόδια Επίτροπος Ντ. Χούμπνερ. 

Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε το  μέλλον της πο-

λιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2013 και η

Χωρική Συνοχή. Στην παρέμβασή του ο Θ. Μπούρας

τόνισε τις θετικές αναπτυξιακές επιπτώσεις της «Συ-

νοχής» στα Κράτη-Μέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε.

και την αναγκαιότητα συνέχισης και ενδυνάμωσής

της. Υπογράμμισε ότι η Πολιτική της Συνοχής θα πρέ-

πει να προνοεί και στο μέλλον για όλες τις περιφέ-

ρειες,  ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στο Στόχο

Σύγκλισης ή αυτόν της Ανταγωνιστικότητας και της

Απασχόλησης. 

Οσο για την Χωρική Συνοχή ο Θαν. Μπούρας ανέφε-

ρε πως για την Ελλάδα ως κύριες παράμετροι της

χωρικής συνοχής, είναι  η μείωση των ανισοτήτων

και η παροχή ίσων ευκαιριών προκειμένου να επιτευ-

χθεί καλύτερη ποιότητα ζωής και ανάπτυξη στο σύ-

νολο της Ευρώπης. 

Ο Γεώργιος Παπανδρέου με το Δήμαρχο Γέρακα Αθ. Ζούτσο, κα-
τά την επισκεψή του στην πόλη.

Ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ κατά την επίσκεψή του στο Αστυνομι-
κό Τμήμα Παλλήνης.

Στη Νέα Μάκρη πλαισιωμένος από πλήθος κόσμου με το Δή-
μαρχο της πόλης. Διακρίνουμε και τους βουλευτές Βασίλη Οι-
κονόμου και Ντίνο Βρεττό, καθώς και τον επιλαχόντα βουλευτή
Παντελή Ασπραδάκη.

Ο Γεώργιος Παπανδρέου 

περιοδεύει στην Ανατ. Αττική


