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Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πάγκα-

λος από του βήματος στη συγκέ-

ντρωση της περασμένης Κυρια-

κής (25/1), που πραγματοποίησε η

Τ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Βούλα

(κοίτα σελ. 13).

Το πρόγραμμα «Καλλικράτης»,

για την περιοχή, προβλέπει τη

συνένωση των Δήμων Βούλας –

Βάρης – Βουλιαγμένης σ’ έναν

τρίδημο Δήμο, όπως είχαμε υπο-

θέσει σε προηγούμενα σχετικά

δημοσιεύματα.

Ο Θ. Πάγκαλος διευκρίνισε ότι

την αποκάλυψη αυτή των κυβερ-

νητικών προθέσεων δεν την κάνει

με την ιδιότητα του αντιπροέδρου

της Κυβέρνησης, αλλά του βου-

λευτού της περιοχής.
Η αντίδραση  από πλευράς των ενδια-

φερομένων Δήμων, δεν είναι ακόμη ξε-

κάθαρη, πλην του Δήμου Βούλας, που

έσπευσε στο Δημοτικό Συμβούλιο της

περασμένης Δευτέρας 26/1 να τοποθε-

τηθεί θετικά, τόσο όσον αφορά την

απόφαση της ΚΕΔΚΕ για την «Καλλι-

κράτη» (κοίτα 7η φ. 617) όσο και στην

ανεπίσημη ανακοίνωση της συνένωσης

των τριών Δήμων (σελ. 3).

Ο Δήμος Βουλιαγμένης έχει αντιδρά-

σει ήδη αρνητικά με ομόφωνη απόφα-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου και ει-

σήγηση του Δημάρχου Γρ. Κασιδόκω-

στα (7η φ.612).

Σύμφωνα με πληροφορίες μας ο Γρ.

Κασιδόκωστας κινεί «θεούς και δαί-

μονες» να μη συμπεριληφθεί η Βου-

λιαγμένη, «για ειδικούς λόγους» στη

συνένωση, είναι όμως αμφίβολο κατά

πόσο είναι δυνατόν να επιτύχει κάτι

τέτοιο, αφού  θα έθετε σε κίνδυνο

την αξιοπιστία της κυβέρνησης.

Αναμένεται η επίσημη αντίδραση του 

Συνέχεια στη σελ. 2

Να πάρουν θέση 
οι βουλευτές

οι Δήμαρχοι, τα κόμματα

Δεχθήκαμε καταιγισμό τηλεφωνημάτων με συγχαρητή-

ρια  για το άρθρο του Κ. Βενετσάνου: «οι 300 βουλευτές
να γίνουν 200», που γράφαμε στο φ. 615 της 9/1/10.

Επίσης δεχθήκαμε επιστολή από την αναγνώστρια Ρ.Α.,

η οποία αφού μας συγχαίρει για το άρθρο, μας προτρέ-

πει να ζητήσουμε «να πάρουν ξεκάθαρη θέση οι βου-
λευτές της περιοχής, οι Δήμαρχοι – Αντιδήμαρχοι και οι
τοπικές κομματικές οργανώσεις. Γιατί όπως πολύ σω-
στά γράφετε στον υπότιτλο του άρθρου σας “αν θέλεις
να πείσεις δίνεις το παράδειγμα”.  Τι κάνουν, γράφει
χαρακτηριστικά. Γιατί σιωπούν;»
Ιδού λοιπόν. Ρωτάμε και περιμένουμε.

Κακόβουλη και παράνομη

η δέσμευση οικοπέδων 

για 20, 30, και 50 χρόνια

από τους Δήμους

Συμπεριφορές, μεθοδεύσεις και «πονηριές» οργάνων

της Πρωτοβάθμιας, κυρίως, Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης, α π α ρ ά δ ε κ τ ε ς για ευνο-

μούμενη πολιτεία, οδηγούν τους αδικού-

μενους και συνθλιβόμενους από τα γρα-

νάζια της δημόσιας διοίκησης, πολίτες:

- στην δυνητική βίαιη αντίδραση αυτοδι-

κίας, ή 

- στην απελπισία, το φόβο και την μοιρο-

λατρία, ή

- στους μεσάζοντες, στο… φιλοδώρημα

και στην… λίπανση των κρατικών γρανα-

ζιών, δηλαδή στην διαφθορά!

Καμία μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, αποκε-

ντρωμένης ή κεντρικής, δεν θα πετύχει, αν δεν αλλά-

ξουν νοοτροπία οι φορείς της.

Η Δημόσια Διοίκηση πρέπει ν’ αλλάξει δομή και λειτουργία

κατά το δυνατόν αντικειμενικοποιημένη, με ελαχιστοποίη-

ση της διακριτικής ευχέρειας των αρμοδίων και με κατεύ-

θυνση την εξυπηρέτηση, του πολίτη και την ικανοποίηση

των δίκαιων διεκδικήσεών του, κατά τον απλούστερο, τα-

χύτερο και πλέον ανώδυνο οικονομικά και ψυχολογικά

τρόπο. (Στην παραπάνω παράγραφο, καμμία λέξη δεν εί-

ναι περιττή ή καλολογική. Ελλιπής μπορεί να είναι). 

Επανέρχομαι στο εισαγωγικό μέρος και στον τίτλο του πα-

ρόντος σημειώματος, για το οποίο μου έδωσε το έναυσμα

η Ημερήσια Διάταξη των Δημοτικών Συμβουλίων Βούλας

και Βουλιαγμένης της εκπνέουσας εβδομάδας, επί ταυτο-

σήμων θεμάτων: Άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών. 

«Απαλλοτριώσεις» που εκκρεμούν 30 και 50 χρόνια!!!

Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση αυτών των ιδιοκτητών.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Βούλα-Βάρη-Βουλιαγμένη
Ο 3Δημος “Καλλικράτης”

Η Κάτω Βούλα διαμαρτύρεται
για την Κεραια Σελίδα 3
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Ο Μένων σε διάλογο για την

αρετή  γ. κορναράκης Σελ. 8

Αναπόφευκτες επισημάνσεις για

τη λαθρομετανάστευση 
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Όχι άλλο Σούπερ Μάρκετ στο

Λαύριο  Σελ. 6

Η Βουλιαγμένη συνεδριάζει Σελ. 11

Κυρώθηκε Πράξη εφαρμογής στην

Παιανία Σελ. 14

Τιμήθηκαν οι «συνεπείς» αιμοδότες Σελ 15

Ειδήσεις για όλους Σελ. 10

Κοινωνία των πολιτών Σελ. 16

Αμφιβολίες για τον «Καλλικρά-

τη» από όλο το Ν.Σ Σελ. 6,7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Συνέχεια από τη σελ.1

Ας παρακολουθήσουμε λίγο τα Συμβούλια. Το «έργο» το έχουμε

δει να παίζεται για πολλοστή φορά, δυστυχώς.

Στη Βούλα, η Τεχνική Υπηρεσία – δεν γνωρίζουμε με ποιο σκε-

πτικό – εισηγήθηκε ανανέωση της απαλλοτρίωσης. Παραλείπω

τη διαδικασία, γιατί δεν είναι αντικείμενο της παρούσας στήλης.

Ο Αντιδήμαρχος Ευθ. Ρουσάκης διαφωνεί με την εισήγηση ή την

αναβολή και προτείνει άρση της απαλλοτρίωσης. Τελικά το Συμ-

βούλιο με  περίεργη διαδικασία και δια της τεθλασμένης παίρνει

τη σωστή απόφαση: Αίρει την απαλλοτρίωση που ταλαιπωρούσε

τον πολίτη επί 30 χρόνια, όπως ακούσαμε. (Σημειώνουμε ότι δόθηκε ο

λόγος στον δικηγόρο του ενδιαφερομένου, όπως έπρεπε βεβαίως).

Πάμε τώρα στη Βουλιαγμένη. Είχε δύο – τρία παρεμφερή θέμα-

τα άρσης απαλλοτρίωσης. Αναβλήθηκαν άπαντα. Για ένα του-

λάχιστον που γνωρίζουμε καλά την περίπτωση κι έχουμε ασχο-

ληθεί λεπτομερώς στο παρελθόν, («7η» 15/4/2006) ξέρουμε ότι

ήταν η τρίτη ή η τέταρτη φορά που αναβάλλεται μέσα σε 2 χρό-

νια, όταν όφειλε ο Δήμος ν’ απαντήσει στο αρμόδιο Υπουργείο

εντός τακτού διαστήματος μηνός ή τριμήνου, αν θυμάμαι καλά

και δεν ανατρέχω στο αρχείο μου, γιατί δεν είναι τεχνοκρατικό

το θέμα μου.

Το θέμα μου είναι η εσκεμμένη και μεθοδευμένη καταδυνά-

στευση του πολίτη εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας, αγνοώντας

τους πραγματικούς και συγκεκριμένους λόγους, δέσμευση ενός

οικοπέδου περίπου μισού στρέμματος επί 50 (!!!) και πλέον χρό-

νια.

Ας θέσουμε λοιπόν το θέμα με την απλή λογική:

- Γιατί αποφασίζει ένας δημόσιος φορέας ν’ απαλλοτριώσει μια

ιδιοκτησία;

Προφανώς “για λόγους δημόσιας ωφέλειας” (Δ.Κ.Κ. αρθρ.211§1)

- Γιατί χρειάζεται ένα οικόπεδο, μια έκταση κ.λ.π.; για να κατα-

σκευαστεί ένα κοινωφελές κτίριο (π.χ. Σχολείο, Νοσοκομείο κ.λ.π.)

ή για τη δημιουργία ή επέκταση ενός κοινόχρηστου χώρου (πλα-

τεία, δρόμος, παιδική χαρά κλπ). (άρθρο 211 §1α,β,γ,…ια)

- Για να προβεί το αρμόδιο όργανο σ’ αυτήν την απόφαση, πρέ-

πει να έχει εξασφαλίσει τα χρήματα και να τα έχει εγγράψει

στον προϋπολογισμό του, να έχει κάνει μελέτη, δημοσίευση κι

άλλα πολλά (άρθρο 212 § 5α….στ)

- Κι ακόμα, η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία

του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 212  §1).

Τι κάνει εδώ το συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο που ασκεί

δημόσια διοίκηση χάρη των πολιτών; 

ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ . Δεν έχει τηρήσει τίποτα από τα παραπάνω.

Αφήνω το απώτερο παρελθόν που παρέπαιε και αντέφασκε.

Πριν 4 χρόνια (28/3/06) αποφασίζει  π α ρ α ν ό μ ω ς , γιατί άλλο

ήταν το θέμα του και χωρίς τις παραπάνω νόμιμες προϋποθέ-

σεις και διαδικασίες που ορίζει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτή-

των, (… «Να κινηθούν οι νόμιμες(!) διαδικασίες για την απαλ-
λοτρίωση του οικοπέδου…» (αποφ. 57/2006)

Μπήκατε στη θέση του ιδιοκτήτη 2ης γενιάς που περιμένει

57(!) χρόνια ν’ αξιοποιήσει το οικόπεδο του, η… 3η γενιά; 

Τι κάνει ένας τέτοιος πολίτης, μιας τέτοιας πολιτείας, μιας πα-

ρόμοιας δημόσιας Διοίκησης; 

- Πληρώνει ευσυνείδητους τους φόρους του;

- Αγαπά την ενεστώσα πατρίδα του και την υπερασπίζεται με

αυτοθυσία; 

- Εντάσσεται και υπερασπίζεται το κοινωνικό σύνολο; 

- Υπερασπίζεται και υπακούει πλατωνικά τους νόμους ή κοιτά-

ει την «πάρτη του» και πως θα την «βολέψει» σαν Καραγκιό-

ζης ή σαν Χατζατζάρης, κατά περίπτωση;

Υπάρχει κι ο Μπαρμπαγιώργης μιας και πήγε το μυαλό μας συμ-

βολικά στους πρωταγωνιστές του θεάτρου σκιών. 

- Στην περίπτωση του Μπαρμπαγιώργη, εκτός απ’ τη χειροδικία,

παίρνει και τη χατζάρα, ή τη βρεγμένη σανίδα.

- Δεν έχω «ήρωα» να παραλληλίσω εκείνον που θα υποκύψει

στην μοίρα του, εκτός ίσως της Φατμέ.

- Αν επιλέξει το ρόλο του Καραγκιόζη θα προσπαθήσει να λύ-

σει το θέμα του με πονηριές και παγαποντιές.

- Ο Χατζατζάρης θα προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημά του

με δουλοπρέπεια, με ευκαμψία, με μέσον, με δωροδοκία, κοι-

νώς με λάδωμα.

Και σκέπτεσαι: Γιατί οι φορείς του δημοσίου καταδυναστεύουν

και ταλαιπωρούν τους πολίτες; Αν δεν είναι υπεροψία, σαδιστι-

κό ένστικτο ή αλαζονεία, τι είναι; 

Δεν μπορεί να επιδιώκουν τη βίαιη έκρηξη και το μίσος ή την

απέχθεια. Δεν μπορεί να επιδιώκουν την περιθωριοποίηση των

συμπολιτών τους και την εξώθησή τους σε έκνομες και τρομο-

κρατικές ενέργειες. Τότε; 

Τότε αν δεν τους χαρακτηρίζει η αδιαφορία και η ανικανότητα

ή η αναλγησία, μήπως επιδιώκουν να μετατρέψουν τον πολίτη

σε… Χατζατζάρη, χάριν ιδιοτελούς σκοπού;

Όπως και να έχει, αυτή η νοοτροπία είναι υπεύθυνη για την ση-

μερινή μας κατάντια, της διαφθοράς, της ανυποληψίας και της

παρακμής.

Κακόβουλη και παράνομη η δέσμευση οικοπέδων 

για 20, 30, και 50 χρόνια από τους Δήμους

Συνέχεια από τη σελ. 1

Δήμου Βάρης, αλλά εξ’ όσων γνωρί-

ζουμε από δημοσιογραφικές πληρο-

φορίες, δημοτικοί σύμβουλοι και κά-

τοικοι, ιδίως των προβληματικών πε-

ριοχών, τοποθετούνται αρνητικά.

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας σε

σχετική ερώτησή μας απάντησε με

σκεπτικισμό: «τα στοιχεία που έχω

στη διάθεσή μου, αυτή τη στιγμή,

αφήνουν πολλά αναπάντητα ερωτή-

ματα», είπε και συνέχισε: «πάντως

εντός των ημερών έχει προγραμματι-

στεί νέα συνάντηση, εκτός των συ-

νεργατών μου με τους οποίους συ-

σκεπτόμαστε, και με τους αρχηγούς

των άλλων δημοτικών συνδυασμών,

ώστε σε σχετική απόφαση του δημο-

τικού συμβουλίου, επί του θέματος,

να έχουμε ενιαία θέση».

Ο κυοφορούμενος τρίδημος Δήμος

του «Καλλικράτη», «πονάει». Και ο

πόνος αυτός δεν έχει να κάνει με τον

πόνο του τριδύμου νεύρου του προ-

σώπου, της παρακείμενης εικόνας, αν

και κάποιος τέτοιος πονοκέφαλος

προβλέπεται σίγουρος για την κυβέρ-

νηση και τον Υπουργό Εσωτερικών Ι.

Ραγκούση.

Βούλα-Βάρη-Βουλιαγμένη
Ο 3Δημος “Καλλικράτης”

Χτύπησαν περίπτερο στη Βουλιαγμένη

• Επίθεση δέχθηκε το περίπτερο στο λαιμό της Βουλιαγ-

μένης, προχθές τη νύχτα (02.00) τραυματίζοντας τον πε-

ριπτερά. 

• Δύο μικρά παιδιά 9 και 10 χρόνων βρήκε ιδιοκτήτης μέ-

σα στο σπίτι του στα Σπάτα, που μπήκαν για να κλέψουν!!

Εξόρμηση για ...πινακίδες

To περασμένο Σαββατοκύριακο, εξόρμησε η Αστυνομική

Διεύθυνση της Τροχαίας έξω από τα διασκεδασάδικα και

«σάρωσε» πινακίδες.

• Βεβαιώθηκαν 1.207 παραβάσεις για παράνομη στάθμευ-

ση και αφαιρέθηκαν 411 ζευγάρια πινακίδες κυκλοφο-

ρίας.

• Συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα (5  υπεύθυνοι και 9

υπάλληλοι - παρκαδόροι καταστημάτων), γιατί αυθαίρετα

καταλάμβαναν τμήματα οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων,

για να σταθμεύουν οχήματα πελατών των καταστημάτων.

Επίσης το ίδιο χρονικό διάστημα, ελέγχθησαν για οδήγη-

ση υπό την επίδραση οινοπνεύματος :

• 2.900 οδηγοί. 

• Βεβαιώθηκαν 14 παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος 

• Επιβλήθηκαν 30 διοικητικά πρόστιμα.
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«Εχοντας υπόψη»:

Μιάμιση σελίδα νόμους, διατάγματα και «διατά-

ξεις Κ.Υ.Α.» (Κοινή Υπουργική Απόφαση) την

απόφαση έγκρισης της Περιφέρειας, και την

προσφυγή του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάτω

Βούλας, της Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Ηλέκτρας Τσιριγώτη, του Συλλόγου

Γονέων Β’ Λυκείου και πολιτών, η Υπουργός Πε-

ριβάλλοντος  Κων/να Μπιρμπίλη αποφάσισε και

απέρριψε την από 13/11/09 προσφυγή τους για

την τοποθέτηση και λειτουργία κεραίας σταθ-

μού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας

Vodafone στην ταράτσα πολυκατοικίας επί των

οδών Μεταξά και Ρήγα Φεραίου στην Κάτω

Βούλα, «κατά το σκεπτικό».

Τι λέει το «σκεπτικό;»

Το σκεπτικό, μιάμισης σελίδας μεταξύ άλλων

γράφει συνοπτικά:

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

(ΕΕΑΕ), αφού έλαβε υπόψη της 

α) τη μελέτη της εταιρίας σε σχέση με τη θέ-

ση και το μέγεθος του έργου και άλλα τεχνι-

κά χαρακτηριστικά, β) τις ευαίσθητες χρήσεις

και τα κτίρια ευαίσθητων χρήσεων (σχολεία

κλπ.) σε ακτίνα 300 μέτρων, γ) την ποσότητα

κατ’ εκτίμηση της έντασης του «ηλεκτρομα-

γνητικού υπο…….». (ακτινοβολίας) και συνυ-

πολόγισε την επιβάρυνση λόγω της παρου-

σίας όλων των γειτονικών κεραιών και άλλα,

ενέκρινε την τοποθέτηση της κεραίας στο

συγκεκριμένο σημείο.

Το «σκεπτικό» ακόμη απορρίπτει και τις άλλες

αιτιάσεις των προσφευγόντων, περί «χρήσεων

γης» και άλλων πολεοδομικών κανόνων, γιατί

«σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΟΡΣΑ (Ορ-

γανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας)», περί

χρήσεων γης «το υπό κρίση έργο εντάσσεται

σε περιοχή “αμιγούς κατοικίας” (αρ. 97/

16.3.09) – και όχι «αποκλειστικής κατοικίας»

που ισχυρίζονται ορισμένοι.

[…] «… Εξάλλου θέματα πολεοδομικής φύσε-

ως εξετάζονται από την αρμόδια πολεοδομική

υπηρεσία» (εξετάστηκαν;).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας

τηρεί σιγήν ιχθύος

Η νομαρχία γνωμοδότησε αρνητικά

«Περαιτέρω» [….] το μεν Δημοτικό Συμβού-
λιο δεν γνωμοδότησε (λέει το σκεπτικό), η δε

γνωμοδότηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος

της Νομαρχίας συνεχίζει είναι αρνητική στο

πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής […]. Η δε

γνώμη αυτή δεν είναι δεσμευτική για το απο-

φασίζον όργανο»…

Σχόλιο σύνταξης: Επειδή δεν είχα άλλο τρό-

πο μέτρησης της απόστασης από το γειτονι-

κό συγκρότημα σχολείου και νηπιαγωγείου

της οδού Οδυσσέως μέτρησα 540 βηματι-

σμούς από το μέσον του σχολείου, μέχρι το

κτίριο της κεραίας. 

Ενας υπολογισμός του 85 εκ/μ. βηματισμού

μου, μας δίνει μια απόσταση 460μ. περίπου

τεθλασμένης γραμμής, τεσσάρων γωνιών. Αν

υποθέσουμε και πάλι ότι σε ευθεία γραμμή

υπερβαίνουμε τα 300 μέτρα αυτό είναι ορια-

κό. Όπως οριακή είναι και η απόσταση του

Ασκληπιείου Νοσοκομείου. Ακόμη στα 150

μέτρα   υπάρχει παιδική χαρά και εν πάσει πε-

ριπτώσει στα ενδιάμεσα τμήματα, απ’ τα 30-

40 μέτρα των όμορων κτιρίων μέχρι και τα

300μ. διαμένουν ευαίσθητα άτομα, παιδιά

κλπ. τα οποία υφίστανται την ακτινοβολία.

Και αναρωτιέται κανείς: Είκοσι χρόνια κινη-

τής τηλεφωνίας με τη συχνότατη, χείριστη

και καταχρηστική χρήση των κινητών, η επι-

στημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει ακό-

μη περί της επικινδυνότητας ή μη της εκπε-

μπόμενης ακτινοβολίας, ώστε να οριοθετη-

θούν θεσμικά οι προϋποθέσεις αβλαβούς

χρήσης της κινητής τηλεφωνίας;

Κατά τ’ άλλα, καλή ακρόαση, καλά και πολ-

λά SMS και πολλά άλλα «καλά» για μας και

τον «μεγάλο αδελφό».

Κ.Β.

Απερρίφθη η προσφυγή για κεραία στην Κάτω Βούλα
το γκρίζο χρώμα της «πράσινης ανάπτυξης»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι κάτοικοι της Κάτω Βού-

λας, με πρωτοβουλία του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Κάτω Βούλα» για

την κεραία κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται στην ταράτσα πολυκατοι-

κίας επί των οδών Μεταξά 40 και Ρ. Φεραίου.

Με πανό που άπλωσαν στο δρόμο οι κάτοικοι ενημέρωσαν και εξέφρα-

σαν τη διαμαρτυρία τους για την τοποθέτηση της κεραίας, αδιαφορώντας

για την υγεία των κατοίκων που πλήττεται καθημερινά από την επιβά-

ρυνση του περιβάλλοντος.

Να θυμίσουμε ότι έχουν κάνει πολλές ενέργειες προς διάφορες κατευ-

θύνσεις για το θέμα αυτό.

Τ
ο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης μονοπώλησε το ενδιαφέ-

ρον των Δημοτικών συμβούλων στο Δ.Σ. της Δευτέρας 25/1, αφού

αφορούσε την πολυσυζητημένη μεταρρύθμιση της Τ.Α. «Καλλι-

κράτης» κι ας προσπάθησε ο πρόεδρος να το περάσει με τη συνηθισμέ-

νη συντομία “λοιπόν ομόφωνα”! Ετσι λοιπόν επί του θέματος  είπε: «μια

υποστηρικτική απόφαση να πάρουμε για το ψήφισμα της ΚΕΔΚΕ». Παρ’

ότι η μεγάλη πλειοψηφία ήταν θετική με την μεταρρύθμιση, οι σύμβου-

λοι – καλώς κρίνουμε εμείς – θέλησαν να το αναπτύξουν το θέμα και

όχι απλά να ψηφίσουν με ένα ναι ή ένα όχι.

Ο Αγγ. Αποστολάτος, τόνισε ότι δεν έχει κάποια αξία απλώς να ψηφί-

σουν υπέρ της απόφασης της ΚΕΔΚΕ, αλλά να συζητήσουν κάποια ζη-

τήματα που θα απασχολήσουν τους νέους Δήμους, όπως το σημαντι-

κότερο ίσως θέμα των πόρων. Αν δηλαδή θα κατανεμηθούν σωστά οι

πόροι και οι αρμοδιότητες στους Δήμους. Κατέληξε δε, με την είδηση,

που ανακοίνωσε ο Θ. Πάγκαλος την προηγούμενη ημέρα σε συγκέ-

ντρωση ενημέρωσης για τον «Καλλικράτη ότι η συνένωση θα είναι τα

3Β, Βούλα – Βουλιαγμένη – Βάρη.

Ο Π. Θανόπουλος βλέποντάς το συναισθηματικά δεν ήθελε να συνενω-

θεί η Βούλα. Και θα μπορούσε είπε να γίνει αυτό. Όμως δήλωσε ότι «για

εθνικό συμφέρον και για οικονομία του κράτους, για ουσιαστική αποκέ-

ντρωση και πολλά άλλα προτερήματα που προσφέρει ο “ΚΑΛΛΙΚΡΑ-

ΤΗΣ” πρέπει να το στηρίξουμε». Πρόσθεσε ακόμα (σαν να άκουγα τον

Παπανδρέου) ότι θα έχουν καλύτερη οργάνωση οι Δήμοι, και οι πολίτες

καλύτερη εξυπηρέτηση»(!). Τελειώνοντας επέστησε την προσοχή

στους συμβούλους «να μη μπουν ξένα συμφέροντα και έχουμε αρνητι-

κές επιδράσεις στο περιβάλλον της Βούλας».

“Ο μόνος τρόπος να μη βγει Δήμαρχος ο Αποστολάτος,

είναι η συνένωση των Δήμων”

Καρφί προσπάθησε να πετάξει ο Δ. Κιούκης στον Αγγ. Αποστολάτο λέ-

γοντας ότι «προτιμώ την συνένωση των 3Β γιατί είναι ο μόνος τρόπος

να μη βγει Δήμαρχος ο Αποστολάτος», αλλά δεν του βγήκε ακριβώς

όπως το ήθελε, αφού με την δήλωσή του αυτή, ουσιαστικά παραδέχε-

ται τη δύναμη του Αποστολάτου στη Βούλα.

Ακολούθησε το σχόλιο του Δημήτρη Δαβάκη, ο οποίος θέλησε να γρά-

ψουν ένα υπόμνημα που θα περιφρουρεί τις αρχές, τα ευεργετήματα

του Δήμου για τα οικονομικά και πολεοδομικά θέματα, αλλά ο πρ. Α.

Κάσδαγλης, είπε ότι δεν μπορούν να περιμένουν, έπρεπε να το είχε

έτοιμο. 

Η Ηλ. Τσιριγώτη δήλωσε “αδιάβαστη” ώστε να μπορεί να ψηφίσει υπέρ

της απόφασης της ΚΕΔΚΕ, γι’ αυτό και ψήφισε λευκό. Πρόσθεσε δε

έναν προβληματισμό: «η κοινωνία θέλει να ξεφύγει απ’ τα κόμματα. Με

τις συνενώσεις και τις γιγαντώσεις των Δήμων, αυτό είναι κάτι που θα

επιτευχθεί;  Ή μήπως θα χρειαζόμαστε κομματικές οργανώσεις για να

ψηφίσουμε Δήμαρχο»;

Προβληματισμένος φάνηκε και ο Γ. Χατζηιωάννου που όπως είπε «υπο-

τίθεται ότι έχουμε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στη χώρα μας και πά-

νε να κάνουν τέτοια μεταρρύθμιση; Πόσο θα κοστίσει αυτή;»

Θετική αλλά με κάποιες επισημάνσεις εμφανίστηκε και η Ν. Κάραγιαν

προτάσσοντας θέματα όπως τη χωροθέτηση διοικητικών ορίων των

ΟΤΑ, η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, η στελέχωση και η υποχρεωτική

επιμόρφωση των Δημάρχων.  

Τέλος ο Γιάννης Σκουμπούρης ήταν ο πλέον ενημερωμένος και έκανε

μια ανάλυση υπέρ της μεταρρύθμισης. «Δεν αφορά μόνο την Τ.Α., πρό-

κειται για ανασυγκρότηση όλου του κράτους» είπε και συνέχισε, «είμα-

στε το πιο γραφειοκρατικό κράτος της Ευρώπης. Πρέπει να στηρίξουμε

τον “Καλλικράτη” χωρίς να σκεφτόμαστε ότι είμαστε Βουλιώτες. Θα

επιτύχουμε αποκέντρωση της φορολογικής εξουσίας, θα συνδεθεί το

ΦΠΑ με τους πόρους της Τ.Α. Δεν πρέπει να μας φοβίζει το θέμα της

εκπροσώπησης, θα γίνει με ποσόστωση και ο κάθε Δήμος θα εκπροσω-

πείται από δικούς του». Και κατέληξε: «Να πούμε ένα μεγάλο ναι». 

Ηλ. Βενετσάνου

Ναι στο 3Δημο Βούλα - Βάρη - Βουλιαγμένη ψήφισε το Δ.Σ. Βούλας
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ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ 

“Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεσσηνίων Παλλήνης

και Γειτονικών Δήμων «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» σας προσκαλεί στην

ετήσια «ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ» που θα γίνει την Παρασκευή 5 Φε-

βρουαρίου, ώρα 21:00 στο κέντρο ΜΕΝΤΗΣ στην οδό Εθν. Αντι-

στάσεως 50, Παλλήνη. 

Θα προηγηθεί η κοπή της βασιλόπιτας. Τιμή πρόσκλησης 20€.

Τηλέφωνα: 6974581800 – 6972816167 - 6974704581 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πρόσκληση σε εκδήλωση

Στις 31 Ιανουαρίου, ώρα 11:00, ο Αναπτυξιακός και Επι-

στημονικός Σύνδεσμος Παλλήνης θα κόψει τη βασιλόπι-

τα, στην αίθουσα του Πνευματικού και Πολιτιστικού  Κέ-

ντρου του Δήμου Γλυκών Νερών (Όθωνος και Σμύρνης

κοντά στη Λ. Λαυρίου)  Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:

• Ανακοίνωση Προγράμματος Δράσης του Συνδέσμου.

• Χαιρετισμούς Εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και των

Βουλευτών της Περιφέρειας Αττικής.

Η είσοδος ελεύθερη. E-mail: anespa2001@gmail.com

Πρωτοχρονιάτικη πίτα με

τους Προσκόπους

Το  Σύστημα Προσκόπων Κορωπίου οργανώνει εκδή-

λωση για την κοπή της βασιλόπιτας, το Σάββατο 30  Ια-

νουαρίου στις 17:30μ.μ. στην αίθουσα του Επιμορφω-

τικού Συλλόγου «Αριστοτέλης (οδός Πινδάρου).

Και η Αντισφαίριση

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου οργανώνει εκδήλωση

για την κοπή της βασιλόπιτας, την Κυριακή 31 Ιανουαρί-

ου ώρα 11:00π.μ. στο «Κoropi Tennis Club» (1η πάροδο

Κοσμά Νικολού),  Τηλ.: 210-662 03 29

Χοροεσπερίδα με τον 

Κυνηγετικό Σύλλογο

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου προγραμματίζει την

ετήσια χοροεσπερίδα του, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρί-

ου στο Νέο Συντριβάνι, από 21:30 (Εθνικής Αντιστάσεως

250, Παλλήνη). (Τιμή πρόσκλησης 30€). 

Εξωραϊστικός Σύλλογος

Αγ. Γεωργίου

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Ο εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Γεωργίου (Αγ. Μαρίνας Κο-

ρωπίου) οργανώνει εκδήλωση για την κοπή της Πρωτο-

χρονιάτικης βασιλόπιτας την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Αγ. Γεωργίου

& Ολυμπιάδος) Τηλ.: 22910-91979

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

για τα ΑΜΕΑ Κορωπίου

Το  Δ.Σ και τα μέλη του Συλλόγου γονέων, κηδεμόνων

και φίλων ΑΜΕΑ Κορωπίου «Αγάπη & Ελπίδα» οργα-

νώνουν εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας,

την Κυριακή  31 Ιανουαρίου στις 17:30μ.μ. στο κτήμα

Λιάρου (πίσω από τη Σχολή Ευελπίδων). 

Η Τ.Ο. Βούλας καλεί

σε συνεστίαση

Η Τ.Ο. Βούλας διοργανώνει την ετήσια συνεστίαση

της με ζωντανή μουσική την Κυριακή 7 Φεβρουαρί-

ου,  ώρα 20:30 στο Κέντρο Διασκέδασης  «Τα Λιθα-

ρίτσια» (Λ. Γούναρη 42 και  Ιασωνίδου στο Δ. Ελλη-

νικού).  Πληροφορίες : 6944988051-694201155.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

του Αττικού Πνευματικού

Ομίλου Γλυφάδας

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας κόβει την

πίτα του σε εκδήλωση που διοργανώνει την Τετάρ-

τη 3 Φεβρουαρίου στις 19.00 με πλούσιο μουσικό

πρόγραμμα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο

“Congo Palace” οδός Βασ. Γεωργίου Α’ και Δού-

σμανη, Γλυφάδα (τηλ. 210-8946711, 8946715).

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΡΗ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Τo Σάββατο 6 Φεβρουαρίου  και ώρα 19:00 μ.μ. θα γί-

νει ανοικτή συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα που

απασχολούν τους αλλοδαπούς κατοίκους του Δήμου

Βάρης, στο Δημοτικό θέατρο (οδός Άττιδος 7). 

Θα ακολουθήσει βράβευση  εκείνων που παρακολού-

θησαν τα μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας στα πλαίσια

προγράμματος που υλοποίησε ο Δήμος μας.

Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, παρουσιάζει την κοινωνική σάτι-

ρα του Όσκαρ Ουάιλντ “Η σημασία να είναι κανείς σοβα-
ρός”. Πρόκειται για ένα από τα ώριμα και πιο πολυπαιγ-

μένα έργα του Ιρλανδού συγγραφέα. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ερρίκος Μπελιές, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΣΑΜΟΓΗ:

Σπύρος Κολιαβασίλης, ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Ράνια Αντύπα,

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θανάσης Τσόδουλος, ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ:

ΝΕΡΙΝΑ ΖΑΡΠΑ

ΠΑΙΖΟΥΝ (αλφαβητικά): 
Στάθης Αναστασίου, Βίκυ Κολτσίδα, Μαριέττα Λούμπα, Μαρία Μαμούρη,

Θανάσης Τσόδουλος, Βασίλης Τσούμας, Νάνσυ Χρυσικοπούλου.

Πρεμιέρα: Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 

Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21.15
Κυριακή στις 19.15. Μέχρι Κυριακή των Βαΐων.
Πληροφορίες και στην ιστοσελίδα (www.periaktoi.gr).

ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ Καραολή & Δημητρίου 5 Μαρκόπουλο 

EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«Πολιτισμός- Περιβάλλον
-Υγιεινή Διατροφή»

O Δήμος Γλυκών Νερών,  ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσ-

σαλών  Μεσογείων «Ο Δευκαλίωνας» και το  Ελληνικό

Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού οργανώνουν διάλεξη την

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, ώρα 6.00μ.μ. στο Δημαρχείο

Γλυκών Νερών (οδός Χρ. Σμύρνης και Όθωνος) με θέ-

μα:«Πολιτισμός- Περιβάλλον-Υγιεινή Διατροφή» τρόπος

ζωής στην καθημερινότητά μας. Εισηγητές είναι οι:  

• Βάσω Κιούση, μουσικός- διευθύντρια του ΕΚΤ&Π.

• Θοδωρής Παπαπαύλου, υπεύθυνος του Κέντρου Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου «Αλλάζω συνήθειες,

σώζω τον πλανήτη».

• Κατερίνα  Κιούση, κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος.

Τη διάλεξη θα προλογίσε ο Δήμαρχος Γλυκών Νερών Γιώρ-

γος  Σιώκος. Συντονίζει  η Ματίνα  Πανταζή πρόεδρος του

Συλλόγου Θεσσαλών Μεσογείων «Ο Δευκαλίωνας».

Ο Σύλλογος Αγ. Μαρίνας Κορωπίου οργανώνει απο-

κριάτικο χορό στο κέντρο “Η φιλία” (Λ. Σουνίου 34ο

χλμ.) το Σάββατο 6/2 στις 9:30 το βράδυ.

Πλούσιο φαγητό, ζωντανή μουσική και άφθονο κέφι.

Για προσκλήσεις τηλ. 22910-90356, κιν. 6995214157

Σύλλογος Αγ. Μαρίνα Κορωπίου

Αποκριάτικη εκδήλωση



Κάθε Σάββατο - Φεβρουάριο

Οι Αμάν ναι! παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στο παραδοσιακό -
ρεμπέτικο - λαϊκό τραγούδι, φεύγουν απ' τη Σμύρνη, και φτά-
νουν στον Πειραιά και στους "μάγκες". 

Ειρήνη Διαλεχτή, τραγούδι - Βασίλης Μπαράκος, τραγούδι, κιθάρα,
μπαγλαμάς, τζουράς, ούτι - Παναγιώτης Τζούμης, Μπουζούκι - Στέρ-
γιος Μητρούσης, κόντρα μπάσο, κιθάρα - Λάζαρος Ακριβόπουλος,
κρουστά.

O Γιώργος Ψυχογιός με το Trio του

«Αφιέρωμα στη latin μουσική και Cuba»
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 

O Γιώργος Ψυχογιός θεωρείται από τους πιο ταλαντούχους ανερχόμε-
νους συνθέτες και σολίστες της κλασικής και jazz μουσικής. Συστήθη-

κε στην ελληνική αγορά με το πρώτο του c.d. με τίτλο
“Resurrection … a jazz  sensation”, που έλαβε πολύ καλές
κριτικές από το σύνολο των Μ.Μ.Ε, ενώ το δεύτερο με
τίτλο “Love obsession … a jazz sensation 2”, τον καθιέ-
ρωσε ως έναν από τους καλύτερους νέους συνθέτες &
σολίστες στην Ελλάδα.
Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με κορυφαίους συν-
θέτες και σολίστες από όλο το κόσμο. Έργα του παίζο-
νται από τη Σύγχρονη Ορχήστρα της ΕΡΤ, την Λυρική
Σκηνή και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ενώ κάνει ρε-
σιτάλ σε όλη την Ελλάδα με έργα του.
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www.artgallerycafe.gr/program.asp

http://www.myspace.com/artgallerycafe

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ

“Ερωτευμένοι”
30 Ιανουαρίου-14 Φεβρουαρίου

Στο ρυθμό της Αποκριάς μπαίνει δυναμικά η Ξάνθη

από σήμερα Σάββατο 30 Ιανουαρίου με τις περίφημες

Θρακικές Λαογραφικές Εορτές και το χαρακτηριστι-

κό, πολύχρωμο Ξανθιώτικο Καρναβάλι που ενώνει το

σήμερα με τις τοπικές παραδόσεις, συμπληρώνοντας

φέτος 45 χρόνια ζωής. Το Καρναβάλι  αυτή τη χρονιά

είναι αφιερωμένο στον έρωτα κι ονομάζεται Καρνα-

βάλι Ερωτευμένων με θέματα που αγγίζουν την ερω-

τική αγάπη και απηχούν τα έντονα καρδιοχτύπια

όσων θα συμμετάσχουν αλλά και όσων απλά θα το

απολαύσουν, με αποκορύφωμα τη Μεγάλη Καρναβα-

λική Παρέλαση  στην κεντρική πλατεία Ξάνθης που

συμπίπτει με τη Γιορτή των Ερωτευμένων  (14 Φε-

βρουαρίου , ώρα 1.30 μ.μ.).

Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι  που διοργανώνει ο Δήμος

Ξάνθης μαζί με τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης

Ξάνθης κυρίως στην Παλιά Πόλη εκφράζει και ενδυ-

ναμώνει την ελληνική πολιτιστική μας κληρονομιά

αναβιώνοντας τα πλούσια λαογραφικά έθιμα της Βό-

ρειας Ελλάδας μέσα από ποικίλα δρώμενα και εκδη-

λώσεις με την παρουσία πολλών τοπικών συλλόγων,

ενώ παράλληλα προσφέρει σύγχρονη ψυχαγωγία με

τη συμμετοχή μεγάλων ελληνικών και ξένων ονομά-

των της καλλιτεχνικής ζωής  στο ποικίλο καλλιτεχνι-

κό πρόγραμμα των Γιορτών. Οι εικαστικές φιγούρες

της φετινής δημιουργικής ανάδειξης του Ξανθιώτικου

Καρναβαλιού παραπέμπουν  στο διονυσιακό γλέντι

και στην έντονη φύση της περιοχής της Ξάνθης, ενώ

τα περισσότερα άρματα που θα συμμετάσχουν στις

καρναβαλικές παρελάσεις είναι εμπνευσμένα από τη

γιορτή της αγάπης και του έρωτα σατιρίζοντας ανά-

λογα θέματα.

Παράλληλα στην παλιά πόλη της Ξάνθης θα πραγμα-

τοποιηθούν διάφορα λαογραφικά δρώμενα όπως το

Συμπόσιο Λαογραφίας, εικαστικές εκθέσεις, εκθέσεις

φωτογραφίας, παραδοσιακής φορεσιάς, θεατρικές

και χορευτικές παραστάσεις, θέατρο Δρόμου… 

Οι γιορτές ολοκληρώνονται με το ξανθιώτικο έθιμο

το Κάψιμο του Τζάρου (ανθρώπινου ομοιώματος) μέ-

σα σε μία φαντασμαγορική ατμόσφαιρα από πυροτε-

χνήματα, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ.,

στη γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου.

Είναι σίγουρα μακρινός προορισμός αλλά ίσως να

αξίζει για μια σύντομη φυγή. Είναι όμως γεγονός ότι

η παλαιά πόλη της Ξάνθης θα μπορούσε να βρίσκεται

σε καλύτερη κατάσταση. Σπίτια εξαιρετικής αρχιτε-

κτονικής είναι εγκαταλελειμμένα και έξω από το

ερειπωμένο σπίτι του Μάνου Χατζιδάκι δεν υπάρχει

ούτε μια απλή αναφορά ότι κάποτε έζησε εκεί…  

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, ώρα 6μ.μ. 
Δημοτικό Θέατρο Βάρκιζας 

Αποκριάτικο παιδικό latin party από το Τμήμα Μοντέρ-

νων Χορών του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου. 

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, ώρα 3.30
Πλατεία Δήμα 

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, το ΚΑΠΗ και ο Επι-

μορφωτικός Σύλλογος οργανώνουν αποκριάτικο γλέντι

με ζωντανή μουσική. 

Καθαρή Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, 12π.μ.
Παραλία Βάρκιζας 

Ο Δήμος,  όπως κάθε χρόνο, καλεί τους κατοίκους να

γιορτάσουν μαζί τα Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα με

παραδοσιακούς χορούς και παραδοσιακό γεύμα.

Καρναβαλικά στο Ιλιον

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις φουντώνουν σιγά σι-

γά σε κάθε πόλη. Αν λοιπόν δεν μπορείτε να φτά-

σετε ως την Ξάνθη, πάτε στη Βάρη ή στο Ιλιον.

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, 8μ.μ.  
«Όπως τον παλιό καλό καιρό»
Παραδοσιακές συνταγμές από τους συλλόγους της πόλης θα

συνοδεύουν τα αποκράτικα έθιμα σε ένα ταξίδι νοσταλγίας για

τα παλιά. Οδηγός ο Κώστας Παυλόπουλος με το συγκρότημά

του, στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Πολιτιστικού κέντρου.

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, 7μ.μ.
Παρουσίαση δρώμενων της Αποκριάς από φορείς του
Δήμου συνοδευόμενα με παραδοσιακά εδέσματα και κεράσμα-

τα σε μία ατμόσφαιρα που να θυμίζει χωριό. Πάλι μαζί με το συ-

γκρότημα του Κώστα Παυλόπουλου, στο Δημαρχείο.

art gallery café
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 

τηλ. 210 8958866  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

10/2 ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

FIDE  KOKSAL 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ &ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΝΤΕΧΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

Hakan Censi,Violi - Mihalis Sotirakis, Outi-Tzoura-Laouto -

Stavros Mouzakis, guitar - 

Giannis Papagiannoulis, percussion  -  Fide Koksal, voice 

ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΡΕΑΤΟΛΑΓΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ 

“Ζωγραφίζουμε τον ουρανό 
με τους χαρταετούς μας”

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός και οι Σύλλογοι του Δήμου Σπά-

των, την Καθαρή Δευτέρα διοργανώνουν στο χώρο των

«ΦΑΓΙΩΝ» της εκκλησίας του «Πέτρου και Παύλου» ή στον

“Άγιο Γιώργη “- “Βουρβά”, εορ-

ταστικές εκδηλώσεις. 

Διαγωνισμός πετάγματος και

κατασκευής  του χαρταετού,

θα πραγματοποιηθεί την Κα-

θαρά Δευτέρα 15/2 ώρα 9.00

– 1.00 μ.μ. 

Στον ίδιο χώρο, θα υπάρχει

έκθεση φωτογραφίας με θέμα: «Καθαρή Δευτέρα σε κα-
θαρό περιβάλλον»
Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται για

την κατασκευή στο Δήμο ενωρίτερα, αλλά και αυθημερόν.

Επίσης σας δίνεται η δυνατότητα να κατασκευάσετε τον

χαρταετό σας στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου “Χρή-

στος Μπέκας” στον 1ο  όροφο, το Σάββατο 13/2 και την

Κυριακή 14/2 από τις 10 – 12π.μ. και 5 – 8 μ.μ.

Κυριακή 14/2, 11.00π.μ. στην Κεντρική Πλατεία, ξεκινάει η

αποκριάτικη παρέλαση στο 1ο Δημ. Σχολείο (Δράμας & Ηρ.

Πολυτεχνείου) και καταλείγει στην Πλ. Μακεδονίας, σε ένα

ξέφρενο πάρτυ με μουσικοχορευτικά δρώμενα, ταχυδακτυ-

λουργούς, φουσκωτά, μπαλονοκατασκευές,  πινιάτες,  face

painting, γαϊτανάκι και εργαστήρια κατασκευής μάσκας με

ειδικούς διαγωνισμούς και βραβεύσεις.

Η διασκέδαση συνεχίζεται, τηρώντας την παράδοση, την

Δευτέρα 15/2 στις 12.00 στο Παρκινγκ Κολυμβητηρίου,

με τα καθιερωμένα Κούλουμα. Δημοτικά και λαϊκά τρα-

γούδια, σαρακοστιανά εδέσματα, κρασί και όρεξη για πο-

λύ γλέντι από τους μεγάλους, ειδικά φουσκωτά και μπα-

λονοκατασκευές για τους μικρούς μας φίλους, κλείνουν

την διοργάνωση με νότες χαράς και κεφιού. 

Καρναβαλικό ξεφάντωμα στο Γέρακα
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Ο Αντινομάρχης Χαρ. Δαμάσκος, μετά

και από δημοσιεύσεις στον ημερήσιο

τύπο, περιέγραψε την άθλια κατάστα-

ση στην οποία

έχει περιέλθει

το ολυμπιακό

κτίριο. Εχει κα-

ταληφθεί από

ομάδες νέων

που μπαινο-

βγαίνουν, έχει

καταστραφεί

και απαξιώνε-

ται  έτσι η περι-

ουσία του ελ-

ληνικού λαού.

Τόνισε δε ότι θα πρέπει «να προστα-
τευθεί και να αξιοποιηθεί  προς όφε-
λος της περιοχής».
Ο Νομάρχης Λ. Κουρής τόνισε ότι πρέ-

πει προηγουμένως να έχουν ανακληθεί

όλες οι πράξεις μεταβίβασης, οι οποίες

οδήγησαν την δημόσια περιουσία στα

χέρια επιτηδείων με αδιαφανείς διαδικα-

σίες. Τυπικά εξακολουθεί να είναι στοι-

χείο του αγοραστή από τη Μονή. 

Ο Νομάρχης Ανατ. Αττικής Λ. Κουρής

αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάκλησης

όλων των πράξεων , τόνισε δε ότι απο-

τελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύ-

νησης. 

Εκείνο που πρέπει να  γίνει είναι η

ανάκληση όλων των πράξεων για να

περιέλθει στην ιδιοκτησία του ελληνι-

κού δημοσίου και να προχωρήσει έτσι

το δημόσιο στην αξιοποίησή του.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και

ο Θαν. Μπαλής, ο οποίος μάλιστα κα-

τέληξε ότι «πρέπει να προλάβουμε,
γιατί παρ’ ότι υπάρχει εισαγγελική πα-
ραγγελία όσον αφορά τη διαδικασία
μεταβίβασης, οι μόνοι που μπορούμε
να το προστατεύσουμε είμαστε εμείς
και ο Δήμος».

Ολοι θυμόμαστε τον σεισμό του 1999 με τα

τραγικά αποτελέσματα στη Ricomex με

τους νεκρούς και τους τραυματίες. 

Οι συγγενείς και οι τραυματίες λοιπόν προ-

σέφυγαν στα δικαστήρια ζητώντας αποζη-

μιώσεις. Ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί –

έντεκα χρόνια μετά -. 

Ο Νομάρχης Λεων. Κουρής ενημέρωσε το

σώμα ότι τα δικαστήρια, «ενώ έχουν αθω-

ώσει τους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς

του έργου, ζητούν ικανοποίηση των παθό-

ντων για πράξεις και παραλείψεις της Πο-

λεοδομικής τότε κρατικής Νομαρχίας το

1975-80, από τη σημερινή Νομαρχία.

Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να καταβά-

λουμε αυτό το ποσό που είναι εξαιρετικά

μεγάλο, αφού θεωρούν ότι είμαστε διάδο-

χοι της κρατικής τότε Νομαρχίας.

Εχω θέσει εδώ και δύο χρόνια το θέμα στο

Υπουργείο Εσωτερικών.

Σημειώνω ότι μέχρι τώρα οι διεκδικήσεις προ

φόρων ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευ-

ρώ. Πρακτικά η Νομαρχία δεν θα μπορεί να

ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο κονδύλι.

Εθεσα το θέμα και στη νέα πολιτική ηγεσία

του Υπ. Εσωτερικών.

Εμείς έχουμε προτείνει μια συγκεκριμένη

νομοθετική ρύθμιση η οποία λέει ότι «εφό-
σον από φυσική καταστροφή καταλογίζο-
νται ποσά σε υπηρεσίες που κατά το χρόνο
που διαπιστώθηκαν οι πράξεις και παραλεί-
ψεις,  ήταν κρατικές, πρέπει η δαπάνη να
βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και
όχι τον προϋπολογισμό του αυτοδιοικητι-
κού οργάνου».
Τώρα έχει έρθει ένα κονδύλι της τάξεως

των 500.000 ευρώ και πρότεινε ο Νομάρ-

χης να παρθεί απόφαση να το δώσουν.

Την απορία του εξέφρασε και ο Ιππ. Κοκκι-

νόπουλος τονίζοντας ότι: «δεν κρίνω τις
αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά μου κά-
νει εντύπωση πώς κρίνονται αθώοι οι ιδιο-
κτήτες και οι μηχανικοί και είναι ένοχη η
πολεοδομία!»

Ο Ν. Στεφανίδης εξέφρασε την απορία του

γιατί πρώτη φορά έρχεται τέτοιο θέμα στη

Νομαρχία (για τη Ricomex) και τόνισε ότι

«εμείς είμαστε υπέρ – έστω και αν ακόμα
ακόμα είναι άδικη η απόφαση  – να πληρω-
θούν τα χρήματα».

Εύλογη η απορία της Ι. Στεργίου, αλλά και

δική μας: «οι πράξεις και οι παραλείψεις
έχουν βγει κατά της υπηρεσίας της Πολε-
οδομίας και όχι κατά των υπαλλήλων;»

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όχι άλλο Σούπερ Μάρκετ στο Λαύριο

ζητούν επαγγελματίες της πόλης

Ο Στ. Παπασταυρόπουλος παρουσίασε ένα πρόβλημα που βιώνουν οι επαγγελ-

ματίες του Λαυρίου, με την δημιουργία πολυκαταστημάτων, που στραγγαλίζουν

τους μικροεπαγγελματίες.

Το Σωματείο Επαγγελματιών καθώς και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών της πε-

ριοχής έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως είπε και ο Νίκος

Στεφανίδης που έχει παρακολουθήσει το θέμα.

Ο Νομάρχης Λεων. Κουρής, πρότεινε επειδή είναι σοβαρό και σύνθετο θέμα να

εξουσιοδοτήσουν τη Νομαρχιακή Επιτροπή να το μελετήσει και στο επόμενο

Νομαρχιακό Συμβούλιο να έχουν μια πρόταση.

Η συνήθης διαδικασία όμως για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

είναι η προέγκριση από τους Δήμους (Δημαρχιακή Επιτροπή) και μετά πάει το

θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο (όπως το έθιξε ο Ντούρος), αλλά τότε είναι αρ-

γά γιατί η επιχείρηση έχει πλέον ανοίξει. 

Επομένως η πίεση πρέπει να γίνει στη Δημαρχιακή Επιτροπή (Δ.Ε.) να μην το

εγκρίνει.

Γι’ αυτό άλλωστε ο Ν. Στεφανίδης ζήτησε να παρθεί εκείνη την ώρα μία απόφα-

ση, αφού το Νομαρχιακό Συμβούλιο, με προηγούμενη απόφασή του, έχει απο-

φανθεί ότι η περιοχή είναι κορεσμένη και δεν σηκώνει άλλο Σούπερ Μάρκετ.

Το θέμα δεν μπήκε σε συζήτηση, θα συζητηθεί ίσως σε επόμενο Ν.Σ., αλλά αφού

ο ενδιαφερόμενος έχει χαρτιά από την Πολεοδομία (η οποία νομίμως τα δίδει),

το Σούπερ Μάρκετ θα προχωρήσει…

«Γκέτο» το Ολυμπιακό κτίριο

στο Ολυμπιακό χωριό

Φύκια για …πράσινα άλογα
Και τα φύκια, χωρίς τις μεταξωτές κορδέλες, στο Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο από τη Χριστιάνα Φράγκου. Διότι τα φύκια, όπως είπε η Χρι-

στιάνα είναι οργανική ουσία και κάποιος επιχειρηματίας τόλμησε

να τα κομποστοποιήσει με αερόβια διαδικασία (όχι μηχανική ή χη-

μική) και στη συνέχεια να τα κάνει ένα καταπληκτικό λίπασμα, αλ-

λά έπεσε στα γρανάζια της …μεταξωτής κορδέλας και παλεύει από

τον Αννα στον Καϊάφα να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας.

Όταν λοιπόν πήγε ο επιχειρηματίας στη Νομαρχία, η Διεύθυνση

Περιβάλλοντος, έδωσε τους περιβαλλοντικούς όρους, η Διεύθυνση

Ανάπτυξης της ίδιας Νομαρχίας έχει άλλη άποψη και η Κοινή

Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 50910/ 2003 δεν δίνει την άδεια.

Κατά τα άλλα, περιμένει η νέα κυβέρνηση να κάνει πράσινη ανά-

πτυξη με …πράσινα άλογα. 

Η Κεντρική Διοίκηση λοιπόν είναι που χωλαίνει, την οποία η κυβέρνηση θέλει να επεκτείνει με τον «Καλλικράτη».

Να δικαιωθούν 

οι παθόντες της 

Ricomex
αλλά πότε θα γίνουμε κράτος!
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Σημείωση: Δηλαδή να πληρώσει ο ελληνι-
κός λαός, για άλλη μια φορά, λάθη και πα-
ραλείψεις(!) κάποιων υπαλλήλων της Πο-
λεοδομίας!!

Κάθετος ήταν ο Θαν. Μπαλής τονίζοντας

ότι: «Πράξεις και δυσλειτουργίες της κρα-
τικής τότε νομαρχίας. Οταν εκδόθηκαν οι
άδειες 1975-80 η Νομαρχία ήταν εντολο-

δόχος του Κράτους. Δεν μπορεί το κράτος
να μεταβιβάζει τις ευθύνες του και να ζη-
τάει από εμάς να στερήσουμε το νομό μας
από κάποια έργα. Να κληθεί το κράτος. Αυ-
τό ήταν επόπτης. Ο Υπουργός Εσωτερι-
κών διόριζε το Νομάρχη τότε, ήταν το κε-
ντρικό κράτος και μεταφέρει ευθύνες
στην αιρετή Νομαρχία που δεν υπήρχε τό-
τε!» Τα θύματα βεβαίως πρέπει να αποζη-
μιωθούν.

Τέλος αποφάσισαν ομόφωνα να δώσουν το

πρώτο αυτό κονδύλι και η Νομαρχιακή Επι-

τροπή να εξαντλήσει παραπέρα όλα τα έν-

δικα μέσα. Να ζητήσουν δε από το Υπ. Εσω-

τερικών να καλύψει το κονδύλι για τα επό-

μενα ποσά.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο νομαρχιακός σύμβουλος Ιππ. Κοκκινόπουλος.

Αμφιβολίες για τον “Καλλικράτη”

από όλες τις πτέρυγες
Την διοικητική μεταρρύθμιση με το όνομα

«Καλλικράτης» συζήτησε το Νομαρχιακό

Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση

(25/1). 

Ο Νομάρχης στην εισήγησή του αναφέρ-

θηκε στο σχέδιο των 50 σελίδων που πα-

ρουσίασε το Υπουργείο.

Εχω πει πολλές φορές ότι ένα τέτοιο σχέ-

διο, που ήταν στις προτεραιότητες και της

προηγούμενης κυβέρνησης και εγκαταλεί-

φθηκε λόγω οικονομικής κρίσης, για να πε-

τύχει πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέ-

σεις.

Η πρώτη και βασική είναι ο διάλογος και οι

διαφανείς διαδικασίες

Η δεύτερη πρέπει αυτό το δίπτυχο που

κατ’ επανάληψη έχουμε συζητήσει και

εδώ, δηλαδή η διεισδυτική αυτοτέλεια και

αυτοδυναμία των ΟΤΑ  από απλώς ευχής

στόχος να γίνει και πραγματικότητα. Πράγ-

μα που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.

Και η τρίτη, που κυρίως ενδιαφέρει τον πο-

λίτη, και έχει αξίωση από την κρατική εξου-

σία να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυ-

νατό τρόπο. Αυτό προϋποθέτει πέρα από

την αναδιάταξη μια συνολική επέμβαση και

μεταρρύθμιση στο επίπεδο των οικονομι-

κών δομών.

Οι αρμοδιότητες των Περιφερειών όπως

αναλύονται στο κείμενο, φαίνεται ότι θα

είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Για τους πόρους δεν αναφέρονται πουθε-

νά. Εξαιρετικά θολό φαίνεται το τοπίο για

τις Περιφέρειες.

Κατέληξε ότι «αν θέλουμε να έχουμε συ-
γκροτημένη Περιφέρεια θα πρέπει από σή-
μερα μέχρι τον Οκτώβριο να έχουν δρομο-
λογηθεί».
Πρότεινε δε, εν όψει και του συνεδρίου

της ΕΝΑΕ που είναι εξαιρετικά κρίσιμο, να

απαιτήσουν να γίνει ουσιαστικός διάλογος

και με συμμετοχή όλων των δομών της

δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Αντ. Γάκης: Να μη βρεθούμε στον Καλλι-

κράτη που διαίρεσε τη Θήβα σε πολλά μι-

κρά κομμάτια. «Μακριά από μικροκομματι-
κές νοοτροπίες…».

Ο Χαρ. Δαμάσκος έκανε μία καλή παρου-

σίαση και επαρκή ανάλυση 

Μελέτησα επισταμένως το κείμενο και

πρέπει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε προ-

σπάθεια έχει στόχο να βελτιώσει τη δομή

και τις λειτουργίες του Α’ και Β’ βαθμού

της Τ.Α. στη βάση των αποκέντρωσης των

υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του πολί-

τη, χρήζει επιβράβευσης και είναι πάντα

καλοδεχούμενη.

Στο υπό διαβούλευση σχέδιο:

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αντιμετωπί-

ζεται, όπως όλα αυτά τα χρόνια η Νομαρ-

χιακή Αυτοδιοίκηση, δηλαδή από αδιάφο-

ρα έως απαξιωτικά.

Στην πραγματικότητα σ’ αυτό το σχέδιο, η

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζε-

ται ως μια συνένωση Νομαρχιών με αρμο-

διότητες και πόρους μελλοντικούς και αβέ-

βαιους. 

- Πουθενά δεν διαφαίνεται ένα ξεκάθαρο

σχέδιο χρηματοδότησης 

Τα έσοδα προβλέπεται να προέρχονται

από νέα φορολόγηση περιφερειακού χα-

ρακτήρα και όχι από αναδιανομή της υπάρ-

χουσας φορολογίας, όπως θα έπρεπε.

Σε συνθήκες υποτονικές και κοινωνικά

οριακές για τους Ελληνες πολίτες, οποια-

δήποτε μεταρρύθμιση στηρίζεται σε επιβο-

λή νέων φόρων και νέων πηγών φορολό-

γησης θα αποτύχει οικτρά.

Στον τομέα των αρμοδιοτήτων αυτό που

κυριαρχεί είναι η Ασάφεια, η Πιθανολόγη-

ση και η Ατολμία.

(Βλέπει αλληλοεπικάλυψη και σύγκρουση

αρμοδιοτήτων).

Εγραψε …ποίηση 

ο Γιώργος Πάντζας

Στη συνέχεια μίλησε ο Νίκος Καντερές, ο

οποίος είναι αλήθεια ότι ήταν “ήξεις αφί-

ξεις…” γι’ αυτό προφανώς ο .. Πάντζας

…έγραψε ποίηση λέγοντας:

Ακουσα την τοπο-

θέτηση τη δική σας

(προς τον Καντε-

ρέ) που ήταν ναι

μεν αλλά και θα

πρέπει να το ξεκα-

θαρίσετε αυτό.

Μετά την τοποθέ-
τηση του κ. Δαμά-
σκου πού πραγμα-
τικά ήταν  ερεθιστική και μας οδήγησε σε
έναν οργασμό, μπήκατε στη μέση εσείς και
κόψατε όλη αυτή την φάση.
Το θέμα είναι ξεκάθαρο. Το ναι μεν αλλά
δεν υπάρχει.
Και κατέληξε: Είμαι κάθετος σ’ αυτό το
σχέδιο «Καλλικράτης». Είναι αντιλαϊκό,
ψεύτικο, ανεδαφικό που δεν μπορεί να
εφαρμοστεί με κανέναν τρόπο.

Η Ι. Στεργίου, επεσήμανε ότι ο «Καλλικρά-

της» περιορίζεται στον περιορισμό των

ΟΤΑ. Θα αναπαράγει το κομματικό κρά-
τος. Μόνο κομματικοί συνδυασμοί θα κα-
τεβαίνουν. Δεν ενισχύει τη δημοκρατία.
Ο νομός της έδρας θα αποκτήσει προνο-

μιακά στοιχεία έναντι των άλλων κι αυτό

θα το δούμε ιδιαίτερα εδώ στην Αττική, τε-

ράστιος υδροκεφαλισμός.

Ο Δημ. Μπαρούτας εξήγησε ότι το σχέδιο

παραδέχεται ότι η αιρετή Νομαρχιακή Αυ-

τοδιοίκηση απέτυχε. Απέτυχε γιατί κάποιοι

ήθελαν να αποτύχει. Πάσχει η κεντρική

εξουσία από ένα ξενοφοβικό σύνδρομο και

από πελατειακές σχέσεις.  

Ποιος έχει τη διαχείριση απορριμμάτων;

Αναρωτήθηκε ο Θ. Μπαλής, ποιος θα έχει
τη διαχείριση απορριμμάτων, γιατί δεν το
λέει πουθενά το σχέδιο. Ποια θα είναι η τύ-
χη της ΕΥΔΑΠ; Συγκοινωνίες, αρμοδιότη-
τες δεν αναφέρονται πουθενά.
Με μία ενιαία Περιφέρεια που θα είναι η
Αττική δεν μπορεί να λύσει προβλήματα
χώρου.

Καυτηρίασε «καινούρια αντίληψη», που μι-

λάει για ανάπτυξη πόλεων: «η ορθή ανά-
πτυξη των πόλεων δεν θα είναι κατ’ επέ-
κταση, αλλά καθ’ ύψος γιατί αν χτίσουμε
άλλον έναν όροφο, θα δημιουργηθούν
ελεύθεροι χώροι!» και το σατίρισε ως την

«τελευταία αντίληψη της πράσινης ανά-
πτυξης».

Δεν είναι μόνο οι αρμοδιότητες που δίνο-

νται αλλά και πώς αναλογικά θα εκπροσω-

πούνται οι περιοχές. Οι πόροι δεν αναφέ-

ρονται πουθενά.

Εγινε ποτέ αποτίμηση πόσα χρέη έχουν

αυτοί οι Δήμοι; Ποιος Δήμαρχος θα δεχθεί

να ενωθεί με τον δίπλα, όταν θα είναι χρε-

ωμένος με δάνεια;

Τέλος ο Ν. Στεφανίδης συμπερασματικά

είπε ότι «τα όποια λαϊκά χαρακτηριστικά
είχε η Τ.Α., με τους αγώνες πριν και μετά
τη Χούντα, χάθηκαν τα τελευταία χρόνια
από τον Καποδίστρια 1. Με τον “Καλλικρά-
τη” που έρχεται θα τα τελειώσει».

Ολοι απέπεμψαν στο πυρ το εξώτερον την

κομματική γραμμή και κατεύθυνση στον

«Καλλικράτη». Και επειδή το ετόνισαν όλοι

τόσο πολύ!, δείχνει ότι εκεί οδηγεί, γιατί ο

γιγαντισμός είναι απρόσωπος. 

Την ίδια επικοινωνία έχετε με το μπακάλη

της γειτονιάς σας και την ίδια με τον ιδιοκτή-

τη του Σούπερ Μάρκετ ή τον υπάλληλό του;

Και βλέπουμε όλοι σήμερα, ότι ενώ εξαφα-

νίστηκαν τα μπακάλικα όταν εμφανίστηκαν

τα πρώτα σούπερ μάρκετ, σήμερα ξανανοί-

γουν και πάλι. Τι σημαίνει άραγε αυτό;

Αννα Μπουζιάνη

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ 

Προς αποκατάσταση…

Δημήτρης Κατσίκης και όχι Πέτρος Κα-

τσίκης είναι ο νέος Αντινομάρχης, που

κατά λάθος γράψαμε μεν σωστά το όνο-

μα, αλλά βάλαμε λάθος φωτογραφία. (δί-

πλα μαζί με τον Αντινομάρχη Φυτά.

Δηλαδή παρουσιάσαμε τη φωτογραφία

του Πέτρου Κατσίκη ενώ θα έπρεπε να

βάλουμε του Δημήτρη Κατσίκη, καθ’ ότι

ο Πέτρος ανήκει στην πτέρυγα της μειο-

ψηφίας…



8 ΣΕΛΙΔΑ - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΒΔΟΜΗ

Βρισκόμαστε γύρω στο 403 π.Χ.  Ο  Μένων,

Θεσσαλός, όμορφος και  αριστοκράτης, έρ-

χεται στην Αθήνα. Είναι 19 ετών,  δεν μπορεί

να βλέπει τις θεσσαλικές πόλεις να στενά-

ζουν κάτω από το τυραννικό καθεστώς του

Φεραίου Λυκόφρονα και έρχεται να ζητήσει

στρατιωτική ενίσχυση από την δημοκρατική

Αθήνα.  Γι΄ αυτό καταφεύγει και φιλοξενείται

στο σπίτι του Ανύτου. Ο Άνυτος είναι ο ισχυ-

ρός ηγέτης μια δημοκρατικής ομάδας, έχει

αγωνισθεί για την κατάλυση του  εγκατεστη-

μένου από τη Σπάρτη τυραννικού καθεστώ-

τος των Τριάκοντα, και χαίρει ιδιαίτερης  εκτί-

μησης απο τον λαό των Αθηνών. Να σημειω-

θεί δε, ότι ο Ανυτος ήταν αυτός που προκά-

λεσε  την ποινική δίωξη του Σωκράτη. 

Ο Μένων διατρίβοντας στο χώρο των Γυμνα-

στηρίων, συναντά και γνωρίζει τον Σωκράτη

τον οποίο εθαύμαζε από την εποχή που μα-

θήτευε στη ρητορική σχολή του σοφιστή Γορ-

γία.  

Με τον Σωκράτη αρχίζει ένα διάλογο στον

οποίο συμμετέχουν, ο Άνυτος και ένας δού-

λος.  Ο διάλογος αυτός, θεωρείται σαν ένα

από τα πιο γόνιμα έργα της παγκόσμιας φι-

λοσοφικής φιλολογίας. Σχετικά και όσο μας

επιτρέπει η οικονομία του χώρου, θα ανα-

φερθούμε στο τέλος του άρθρου.  

Διευκρινιστικά μια και ανέφερα τον Γοργία,

θα ήθελα να υπενθυμίσω, ότι οι σοφιστές δί-

δασκαν φιλοσοφία, κάνοντας  τυποποιημένες

ερωτήσεις και δίνοντας στον μαθητή προς

εκμάθηση τις απαντήσεις έτοιμες,  ενώ εν

αντιθέσει οι φιλοσοφικές σχολές όπως του

Σωκράτη, την απάντηση ζητούσαν να ανακα-

λύψει ο ίδιος ο μαθητής, μέσα από την βάσα-

νο της   αναζήτησης, με σκοπό η γνώση που

ήθελε  προέλθει, να είναι γνώση  βάθους και

όχι επιφανειακή.

Το Μάρτιο του 401π.Χ.  ο Μένων  μεταβαίνει

στις Κολοσσές, πόλη μεγάλη της Φρυγικής

Μικράς Ασίας, στην αριστερή όχθη του ποτα-

μού Λύκου.

Τώρα είναι μισθοφόρος και μάλιστα στρατη-

γός του ελληνικού στρατιωτικού σώματος,

που υποστηρίζει τον Κύρο, ο οποίος θέλει να

πάρει τον θρόνο από τον αδελφό του βασιλιά

Αρταξέρξη. Συμπολεμιστής του μισθοφόρος

είναι και ο Ξενοφών. Ο Ξενοφών “στολίζει“

τον Μένωνα με  έναν κακό χαρακτήρα, ενδει-

κτικό προφίλ ενός καλομαθημένου παιδιού

που κυριαρχείται από μια επιπολαιότητα. Κα-

τά την μάχη στα Κούναξα, ο Κύρος σκοτώνε-

ται, ο Αρταξέρξης επιβάλλεται, ο δε στρατη-

γός του Τισσαφέρνης, ακολουθώντας - κατά

κάποια πληροφορία - τις οδηγίες του Μένω-

να, συλλαμβάνει και σκοτώνει τους στρατη-

γούς των Ελλήνων μισθοφόρων, ενώ  φυλα-

κίζει τον Μένωνα στην περσική Αυλή.  Προ-

τού δε περάσει  ο  χρόνος τον σκοτώνει. Έτσι

το ελληνικό στράτευμα μένει χωρίς ηγεσία.

Το στράτευμα ορίζει τον Ξενοφώντα στρατη-

γό, με πρώτο στρατηγό τον Λακεδαιμόνιο

Χειρίσοφο και τρίτο τον Θράκα Κλέαρχο. Τε-

λικά μένει μοναχός του ο Ξενοφώντας και

οδηγεί τους Μυρίους στην “Κάθοδό” τους πί-

σω  στην πατρίδα. 

Επανέρχομαι στην αρχή του άρθρου  και μά-

λιστα στον διάλογο του Μένωνα με τον Σω-

κράτη. 

Ο Μένων  μόλις γνώρισε τον Σωκράτη  χωρίς

περιστροφές και χωρίς τον συνηθισμένο ει-

σαγωγικό πρόλογο, προχωρεί στην ερώτηση:

“αν αρετή διδάσκεται”· γιατί αν ναι, δηλώνει

πως θέλει να την διδαχθεί. Εκτός και είναι

προνόμιο εκ γενετής. «Έχεις μοι ειείν ώ Σώ-

κρατες  άρα διδακτόν, η αρετή, ή ού διδακτόν,

αλλ’ ασκητόν ….αλλά φύσει παραγίγνεται

τοις ανθρώποις ή άλλω τινί τρόπω;»

Και παίρνει από το Σωκράτη την  αναπάντεχη

απάντηση: «Ούτε εγώ ξέρω τι είναι τελικά η

αρετή και φοβούμαι πως κανείς δεν γνωρίζει.

Μπορείς μήπως εσύ σαν μαθητής του Γοργία,

να  μου δώσεις έναν ορισμό;» Ο Μένων δίνει

έναν περιγραφικό ορισμό απαριθμώντας πα-

ραδείγματα αρετής. «Αρετή, είναι η ικανότη-

τα του πολιτικού άνδρα να διοικεί, της γυναί-

κας να διαφεντεύει το νοικοκυριό της, τα παι-

διά και γενικά οι ενήλικοι να πράττουν ορθά». 

Σ’ όλα αυτά ο Μένων  δεν δίνει  ένα κοινό πα-

ρονομαστή, ένα ενοποιητικό στοιχείο.  Γι’ αυ-

τό και η απάντηση εξ’ ορισμού χωλαίνει σε

βάθος και πλάτος. Ο Μένων δεν καταφέρνει

να προσδιορίσει την  βαθύτερη ‘’ουσία’’ της

αρετής. «Αυτά όλα που μου απαρίθμησες,

του λέει ο Σωκράτης για να έχουν την εικόνα

της αρετής σαν ενοποιητικό στοιχείο, πρέπει

να τελούνται με σωφροσύνη και δικαιοσύνη».

Εδώ συμφωνεί ο Μένων, αλλά σύντομα μένει

άναυδος, όταν δέχεται την επόμενη  ερώτη-

ση: «δηλαδή  πιστεύεις ότι όποιος ενεργεί με

σωφροσύνη και δικαιοσύνη είναι ενάρετος;»

Αυτή η αναστροφή της ερώτησης επαναφέ-

ρει στην αρχική αβεβαιότητα και εν πολλοίς

δηλωμένη άγνοια.  

Ο Σωκράτης  έχει ένα δικό του περίεργο τρό-

πο συζήτησης. Αρχίζει με την δήλωση αγνοί-

ας τού επί  τάπητος θέματος, ζητά τη βοήθεια

του συνομιλητή και όταν λάβει την απάντηση,

ξαναοδηγεί με συνεχείς ερωταποκρίσεις

στην απόρριψη με αντίφαση,  μέχρις ότου με-

τά από ενδελεχή έλεγχο, καταλήξει στο ‘’δια

ταύτα’’. Σ’ αυτό επικαλείται και την ανάμνη-

ση, δηλαδή την προηγούμενη ενταφιασμένη

γνώση.

Ερώτηση λοιπόν, απόρριψη, μετάβαση, ανά-

μνηση, έλεγχο, κατάληξη. Φυσικά δεν είναι

δυνατόν όπως προείπα, ο περιορισμένος χώ-

ρος ενός άρθρου να δώσει τίποτα άλλο από

μια απλή γεύση. 

Πάντως καταλήγοντας θα ήθελα να αναφέ-

ρω, ότι ο Σωκράτης τελικά  διαχωρίζει την

αρετή, στην ανώτερη αρετή του  πολιτικού

άνδρα, που εντέλλεται να υπηρετήσει τα

εθνικά ιδεώδη και τα  κοινά συμφέροντα. Αυ-

τός θεωρείται ότι πρέπει εξ ορισμού να έχει

βαθειά τη γνώση της αρετής. Αναφέρει ακό-

μη μια κατώτερη αρετή, ενός ‘’επικουρικού’’

επιπέδου. Αυτή  συναντάται στους κύκλους

της  ευρύτερης κοινωνίας, στον στρατό, στον

πολύ λαό,  που  δεν έχει βαθειά τη γνώση

της, αλλά την έχει αποκτήσει από διδαχή και

παραδοσιακή  και οικογενειακή βίωση. ‘Οταν

η αρετή αυτή απαντάται και στα δυό επίπεδά

της, ανώτερο και κατώτερο, σε ένα έθνος, σε

ένα κοινωνικό σύνολο μαζί και στον ηγέτη,

τότε τα πάντα μπορούν να ορθοποδήσουν.

Αρετή στον οδηγητή και αρετή σε ένα πει-

θαρχημένο, αλλά φυσικά όχι ευνουχισμένο

σύνολο, σε ένα σύνολο υπεύθυνο του επί μέ-

ρους κοινωνικού ρόλου του, ίσως μπορεί να

δώσει μια άσπρη μέρα. 

Παρασυρμένος από τη σωκρατική σκέψη

ανατρίχιασα αναλογιζόμενος το τι θα συμβεί,

αν στον έναν από τους δύο δεν υπάρχει η

αρετή. Και αν δεν υπάρχει στα ανώτερα ηγε-

τικά επίπεδα τότε η λαϊκή αγανάκτηση έχει

τον λόγο. Αν όμως η έλλειψη αρετής συμβαί-

νει στο κοινωνικό σύνολο φοβούμαι μήπως

ανασυρθεί κάποιος θεοκρατικός κριτής, σαν

τον  Γεδεών π.χ. από τα σκονισμένα φύλλα

της Παλαιάς Διαθήκης και θελήσει να κατα-

στρέψει τον λαϊκό ειδωλολατρικό βωμό  του

Βαάλ. Γι’ αυτό φύλακες γρηγορείτε! Οι καιροί

ου μενετοί!

γιάννης κορναράκης του μάνθου   

–––––––––––
Βοηθήματα 

1) Ξενοφών “Κύρου Ανάβασις” Εκδ. Κάκτος

2) Α.Ε. Taylor. “Πλάτων” Εκδ ΜΙΕΤ

3) ‘’Πλάτων –Μένων” Εκδ. Πόλις

4) R. Cohen “Αθηναϊκη δημοκρατία” εκδ. Ειρμός    

Ο Μένων σε διάλογο για την αρετή 

…Επιβάλλοντας την τάξη

10.000 Αμερικανοί πεζοναύτες και 12.500 κυανόκρανοι του ΟΗΕ

έσπευσαν να εξασφαλίσουν την τάξη στην Αϊτή. Δηλαδή 22.500 άν-

θρωποι σιτίζονται κάθε ημέρα, και φαντάζομαι πλουσιοπάροχα, πίσω

από τις παράγκες και τους εξαθλιωμένους άμοιρους κατοίκους της

Αϊτής που προσπαθούν να επιβιώσουν.

Ετσι αν δουν κανέναν άμοιρο Γιάννη Αγιάννη να προσπαθεί να «βου-

τήξει» ένα καρβέλι ψωμί για να φάει, πυροβολούν!!

Γιατί όταν λιμοκτονείς, δεν κλέβεις, παίρνεις αυτό που αυτονόητα

έπρεπε να έχεις για να μην πεθάνεις. 

Αλλά, δεν πιστεύω ότι τους έπιασε ο πόνος, για τους κατοίκους της

Αϊτής. Μάλλον για τις πολυεθνικές που φιλοξενούνται στο έδαφός

της έσπευσαν οι πεζοναύτες.

Και το όνομα αυτού; 3Β;
Να μας ζήσει, λοιπόν, ο νέος Δήμος: Βούλα-Βάρη-Βουλιαγμένη. Το

ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και βουλευτής της πε-

ριοχής Θεόδωρος Πάγκαλος.

Το επικύρωσε και το Δ.Σ. Βούλας. Εσπευσαν να «συνυπογράψουν»

για να φανούν «καλά παιδιά» στον Πάγκαλο και γενικότερα στο ΠΑ-

ΣΟΚ, χωρίς να ρωτήσουν τον πολίτη της Βούλας. Ούτε μία διαβού-

λευση, έτσι για τα μάτια του κόσμου, όταν οι περισσότεροι Δήμοι ορ-

γανώνουν ημερίδες για ενημέρωση και βεβαίως δεν αποφασίζουν

προτού δημοσιοποιηθεί η χωροταξική πρόταση.

Αφερίμ…

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Κύριε πρωθυπουργέ,

Αν είχατε το χρόνο να παρακολου-

θούσατε ένα «πρωινάδικο» στην τη-

λεόραση (ΑΝΤ1, Παπαδάκης 25/1

ώρα 9.45), θα ντρεπόσαστε που εί-

σαστε επικεφαλής, ως πολιτικός

προϊστάμενος μιας τέτοιας διοίκη-

σης.

Του κράτησε η τροχαία το αυτοκίνη-

το (Mazda 606), με προσωρινή κατά-

σχεση, μέχρι να εκδικασθεί η υπό-

θεσή του. Εστάλη στον Ο.Δ.Δ.Υ. για

προσωρινή αποθήκευση. Εκδικάστη-

κε, αθωώθηκε, πήγε να παραλάβει

το αυτοκίνητό του, το είδε «κρεμα-

σμένο» στο γερανό, τους έδειξε την

απόφαση του δικαστηρίου για να το

παραλάβει. Αμ, δε! «Σύμφωνα με

τον νόμο», του ζήτησαν βεβαίωση

του Αρείου Πάγου ότι αθωώθηκε τε-

λεσίδικα. Μετά από κάποιους μήνες

την πήρε κι αυτή και πήγε να πάρει,

επιτέλους, το αυτοκίνητό του. Αμ,

δε, πάλι!!!

Του έδωσαν… 40 ευρώ, γιατί το αυ-

τοκίνητο το είχαν πουλήσει! (μ’ όλη

τη «νόμιμη» προφανώς διαδικασία).

Ναι, 40 ευρώ!!, μετά την εκκαθάρι-

ση! Του έκαναν και εκβιασμό! Του

είχαν πάει τα τέλη κυκλοφορίας,

400€. Ζήτησε σχετική βεβαίωση για

την εφορία, του την αρνήθηκαν. Αν

ήθελε να του τη δώσουν, έπρεπε να

δεχτεί τα 40 ευρώ, με σχετική δή-

λωση, προφανώς, παραίτησής του

από πάσης αξιώσεως κλπ.

Ποιά μεταρρύθμιση λοιπόν πας να

κάνεις, κύριε Παπανδρέου, αυτήν

την καφκική νοοτροπία μπορείς να

την μεταρρυθμίσεις; 

Τέτοιες ιστορίες καθημερινής τρέ-

λας, μπορείς ν’ ακούς δυστυχώς κα-

θημερινώς, παρακολουθώντας τα

ΜΜΕ με εντεταλμένους υπαλλή-

λους. Θα το «βγάζουν το ψωμί

τους».

Υπ’ όψη ότι ούτε ένας στους 1000

φτάνει στη δημόσια καταγγελία. Ο

Έλληνας φοβάται το «δημόσιο» που

τον καταδυναστεύει. Προτιμά τα

«πλάγια μέσα». 

Έτσι τον έμαθε το πολιτικό κατεστη-

μένο.

Έτσι βολεύεται καλύτερα η πελατει-

ακή σχέση «πολίτη – πολιτικών». Το

άλλο «μέσο» είναι το… λαδωτήρι.

Όπως είπε κι ο Σαίξπηρ «όπου

προηγείται το χρήμα, οι πόρτες βρί-

σκονται ανοιχτές».

Αυτό βολεύει καλύτερα, όσους κα-

κόπιστα διαχειρίζονται δημόσια

εξουσία. 

Γι’ αυτά ζητείται μεταρρυθμιστής. 

Κρατικές υπηρεσίες ή κρατίδια του κράτους!

Αυτή τη μεταρρύθμιση ποιός θα την κάνει; 
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Αρνητικές εντυπώσεις και ποικίλες ερμηνείες προκαλεί

στην δημοσκοπικά εκφρασμένη πλειονότητα των Ελλήνων

πολιτών η πείσμων εμμονή του πρωθυπουργού στην εύκο-

λη και μαζική χορήγηση ιθαγένειας-και του συνεπακόλου-

θου δικαιώματος ψήφου-σε εκατοντάδες χιλιάδες λαθρο-

μετανάστες. Είναι πράγματι απορίας άξιον το πως το κυ-

βερνόν κόμμα και ο αρχηγός του, αφού εν γνώσει τους

κέρδισαν τις τελευταίες εκλογές χάρη κυρίως στην πρω-

τοφανή ανικανότητα και φαυλότητα της μακράν χειρότε-

ρης μεταπολεμικής κυβέρνησης, εμμένουν -με προφανή

τον κίνδυνο της μετωπικής σύγκρουσης με την ελληνική

κοινωνία- σε μιά επιλογή πολύ πενιχρά τεκμηριωμένη και

οπωσδήποτε αδύναμη να πείσει ως προτεραιότητα, μέσα

στην οικονομική μας μαυρίλα.

Αρχής γενομένης με την εξώφθαλμα αντιδημοκρατική και

αντισυνταγματική άρνηση του Γ. Παπανδρέου να διενερ-

γήσει δημοψήφισμα για μιά  γενεσιουργό αλυσσιδωτών

εξελίξεων μεταβολή, που θα υποθηκεύσει πολύμορφα και

στο διηνεκές το μέλλον των Ελλήνων, προβάλλουν ανα-

πόφευκτα και οι παρακάτω επισημάνσεις:

Σε πλήρη αντίθεση με τις κυβερνήσεις όλων των άλλων

κρατών μελών της Ε.Ε. η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο

δεν λαμβάνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για τον περιορισμό

της κατακλυσμιαίας εισβολής λαθρομεταναστών, αλλά πα-

ροτρύνει και άλλους επίδοξους εποικιστές μας να εισέλ-

θουν παράνομα στην Ελλάδα αναγγέλοντας την κατάθεση

ενός νομοσχεδίου-μποναμά που επιβραβεύει την κατά

βούληση παράνομη είσοδο με τις χαριστικότερες προϋπο-

θέσεις χορήγησης ιθαγένειας από όλες τις νομοθεσίες

των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και μόνο το γεγονός της

παράνομης εισόδου συνιστά ανυπέρβλητο νομικό εμπόδιο

για την χορήγηση ιθαγένειας στις περισσότερες ευρωπαϊ-

κές χώρες.

Είμαστε η μόνη χώρα-μέλος της Ε.Ε. που οι κυβερνήσεις

της παραπληροφορούν συστηματικά τόσο τους πολίτες

όσο και τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες για τον αριθμό των λα-

θρομεταναστών που φιλοξενούμε. Οι «αρμόδιοι» υπουρ-

γοί των κυβερνήσεων Σημίτη, Καραμανλή και Γ. Παπαν-

δρέου επιδίδονται τα τελευταία 14 χρόνια σε μιά ιδιότυπη

«κολοκυθιά» που παράγει επίσημες κολοκυθο-ανακοινώ-

σεις για τον αριθμό των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα,

προκαλώντας την αγανάκτηση των Ελλήνων και τα ειρω-

νικά σχόλια Ευρωπαίων πολιτικών και δημοσιογράφων.

Ενδεικτικά, η τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση της Ε.Ε.,

που κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη-μέλη δημοσιοποίησε τον

Απρίλιο του 2002 την επίσημη καταγραφή της Ευρωπαϊκής

Στατιστικής Υπηρεσίας που υπολόγιζε τους λαθρομετανά-

στες στην Ελλάδα να έχουν υπερβεί τα 2,5 εκατ., με μόνο

τους Αλβανούς γύρω στο ένα εκατομμύριο. Την ίδια επο-

χή η διϋπουργική «κολοκυθιά» της κυβέρνησης Σημίτη

έπαιζε ρουλέτα μεταξύ 500 και 800 χιλιάδων με την μπίλια

να καταλήγει τελικά στο ένα εκατομμύριο, αφού προηγή-

θηκε άσπλαχνο κράξιμο από μερίδα των ελληνικών Μ.Μ.Ε.

Μόνο οι καταγεγραμμένες από το Λιμενικό αφίξεις της

τριετίας 2006-2008, που ανακοινώθηκαν επίσημα στις αρ-

χές του 2009 και περιλάμβαναν μόνο τους προερχόμενους

από την Τουρκία, υπολείπονταν ελάχιστα του μισού εκα-

τομμυρίου με τον ετήσιο αριθμό εισερχομένων να αυξάνε-

ται θεαματικά. Άλλωστε στις αρχές Δεκεμβρίου του 2009

ο υπουργός Προστασίας(!) του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσο-

χοϊδης αναφέρθηκε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα

απαραίτητα μέτρα που έντεκα συναρμόδια υπουργεία πρέ-

πει να εφαρμόσουν «για την υποδοχή και ένταξη των οι-
κονομικών μεταναστών στην κοινωνία μας, εφ’ όσον ει-
σέρχονται 250.000 κάθε χρόνο»!!!

Πόσο ελληνική και υπεύθυνη πρέπει να θεωρείται μιά κυ-

βέρνηση, η οποία εν μέσω απερίγραπτης οικονομικής

αθλιότητας της Ελλάδας -με την ανεργία επισήμως στο

10% και στους νέους 20%, με μηδέν επενδύσεις και χιλιά-

δες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βαράνε ετησίως «κανό-

νι», με την οικοδομική δραστηριότητα να ‘χει φορέσει προ

πολλού μαύρη πλερέζα, τους αγρότες να πουλάνε κάτω

του κόστους παραγωγής και τους ξενοδόχους να ξαρα-

χνιάζουν τ’ ανοίκιαστα δωμάτιά τους- εκείνη η «ανθρωπι-

στική», σε όλους πλην των Ελλήνων κυβέρνηση, να κρατά

τα σύνορα ξέφραγο αμπέλι και μ’ ένα νομοσχέδιο-ντελά-

λη να προσκαλεί κι άλλους λαθρομετανάστες στην Ελλά-

δα;

Μήπως ο χαρακτηρισμός «ατυχής» είναι λίαν επιεικής

για να περιγράψει την πρωθυπουργική δήλωση ότι «σε
θέματα ανθρωπισμού δεν νοείται δημοψήφισμα»; Πόσο

θλιβερό είναι να αγνοεί την ελληνική Ιστορία, ένας Πρω-

θυπουργός της Ελλάδας και έμμεσα να προσάπτει στους

Έλληνες έλλειψη ανθρωπισμού;

Πώς συμβαδίζει άραγε, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο των

αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της λαθρομετανά-

στευσης, μιά ευρωπαϊκή χώρα -που οι κυβερνήσεις της

των τελευταίων 20 ετών την κατέστησαν επαίτη- να εκλι-

παρεί την στήριξη των εταίρων της και ταυτόχρονα να χα-

ρίζει απλόχερα ευρωπαϊκή υπηκοότητα σε Ασιάτες και

Αφρικανούς λαθρομετανάστες, που όταν στραγγίξουν

μελλοντικά την Ελλάδα θα επιβαρύνουν με πλεονάζον ερ-

γατικό δυναμικό ανέργων κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Εί-

ναι άραγε μόνο σύμπτωση η ταύτιση των απόψεων του Γ.

Παπανδρέου με τις αμερικανικές επιδιώξεις για μετανα-

στευτική πλημμυρίδα στην Ελλάδα και την Ευρώπη με

σκοπό την αποσύνθεση των ενοχλητικών κρατών-εθνών

και την υπονόμευση της ευρωπαϊκής οικονομίας;

Κατέστη ήδη σαφές ότι η παρουσία εκατομμυρίων - επί το

πλείστον μουσουλμάνων - λαθρομεταναστών στην Ελλάδα

χρησιμοποιείται από τους ημεδαπούς υπηκόους της Νέας Τά-

ξης ως πολιορκητικός κριός της εθνικής μας ταυτότητας,

αφού προβάλλεται ως  αναπόδραστη αναγκαιότητα για πολύ

νερό στο κρασί μας. Τι μέλλει γενέσθαι άραγε, εάν με τον συ-

νεχιζόμενο και αυξανόμενο ρυθμό εποικισμού μας από αν-

θρώπους μιάς πολιτισμικής κλίμακας αξιών εντελώς αντίθε-

της –και εν πολλοίς εχθρικής- προς την δική μας, επαλη-

θευτούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρε-

σίας για υποβάθμισή μας σε μειονότητα ως το 2025, το πο-

λύ; Ποιός «δημοκράτης» και «ανθρωπιστής» πρωθυπουργός

εξασφάλισε την σύμφωνη γνώμη του ελληνικού λαού σε μιά

τέτοια εξέλιξη; Και πόσο «δημοκρατική» είναι η κατάφωρη

νόθευση του εκλογικού σώματος με εκατοντάδες χιλιάδες

«ευγνώμονες», νεόφερτους «ιθαγενείς»; Οι οποίοι, ως εύλο-

γον εστί, θα ιδρύσουν στο εγγύς μέλλον μειονοτικά κόμματα,

δεχόμενοι κατευθυντήριες, από τους πολιτικούς και θρησκευ-

τικούς ηγέτες των χωρών καταγωγής τους, αλλά και από την

φιλοδοξούσα να παίξει ρόλο προστάτιδος των «αδελφών

μουσουλμάνων», Τουρκία.

Ποιά Ελλάδα ονειρεύεται ο «ανθρωπισμός» σας κύριε Πα-

πανδρέου;

Επισημάνσεις για την λαθρομετανάστευση

και την χορήγηση ιθαγένειας
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Τις παρακάτω σκέψεις για την οικονομία,
είχε κάνει ο οικονομολόγος Νίκος Θωκτα-
ρίδης τον Δεκέμβριο του 2009. Ως πλέον

επίκαιρες τις δημοσιεύουμε σήμερα.

1. Η συσσωρευμένη και διαχρονικά επα-

ναλαμβανόμενη απόκρυψη της «αλήθει-

ας», για την οικονομική κατάσταση της

Ελλάδος (οικ. Status) εντός και εκτός της

χώρας.

2. Η διαχρονική ανικανότητα αντιμετώπι-

σης του προβλήματος από όσους κατεί-

χαν τα οικονομικά ηνία της χώρας.

3. Η αρρωστημένη τάση «υπερευδαιμονι-

σμού» πολιτών και πολιτικών, προφανές

κατάλοιπο και απόρροια ψυχωτικής αρχο-

μανίας και μεγαλομανίας, μηδενίζοντας

την αρχή της αξιοκρατίας και καταφεύγο-

ντας στην αξία του «γλοιώδους μέσου»,

προκειμένου όπως επιτευχθεί η απόκτηση

«καρέκλας» στο δημόσιο με  πολιτικό βε-

βαίως  «μπάρμπα», ασπαζόμενοι τις όποι-

ες .... ποδιές.

4. Από ποιους πόρους εσόδων (ΑΕΠ),

απαιτούν να πληρώνονται οι στρατιές

πλέον των συνταξιούχων του δημοσίου

και των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλή-

λων, όταν σήμερα αριθμούν δυο εκατομ-

μύρια (1 εκατομμύριο οι συνταξιούχοι και

άλλο 1 εκατομμύριο οι δημόσιοι υπάλλη-

λοι, μαζί με τον ευρύτερο δημόσιο το-

μέα).{ βλπ. περιπτώσεις σαραντάρηδων

με συντάξεις 4.000,00€ μηνιαίως και με

εφ’ άπαξ 280.000,00 €).  

5. Αυτά είναι εξόφθαλμα ορατά, από τα

οικονομικά επιτελεία της ΕΕ και τους εί-

ναι καταφανώς αντιληπτή τόσο η οικονο-

μική «κατάντια» όσο και η ακατανόητη

αναλγησία των υπευθύνων, συνεπικου-

ρούμενων  δυστυ-

χώς και από την

ανευθυνότητα των

ψηφοφόρων των,

αφού  είναι προφανές, ότι εθελοτυφλού-

σαν αμφότεροι, αποσκοπούντες, οι μεν

πρώτοι την απόκτηση της κομματικής επι-

κυριαρχίας για τη διακυβέρνηση της χώ-

ρας προς άμεσο όφελος αυτών προσωπι-

κά και των επιγόνων της οικογενείας των

και οι δεύτεροι την «καρέκλα» στο δημό-

σιο, με πλήθος ασπασμών των όποιων...

ποδιών, προς «δόξα» του πολιτικού

«μπάρμπα».

Μετά από αυτή την δεδομένη, επαίσχυ-

ντη και αναξιοκρατική κατάντια της χώ-

ρας μας, τι πρέπει να αναμένομε απο την

Ευρωπαϊκή Ένωση;   

α) Αφού δεν μπορεί να πτωχεύσει η Ελ-

λάδα, όντας μέλος της ΕΕ και έχοντας

νόμισμα το ευρώ.        

β) Αφού δεν μας  αποβάλλουν  από Κράτος

- μέλος της ΕΕ για λόγους συνεκτικής αρ-

χής της  συστατικής  οντότητας  αυτής.

γ) Είναι όμως σφόδρα πιθανή, από το

Μάρτιο 2010 και μετά, η προειδοποιητική

σύσταση - απαίτηση της Ε.Ε., με βάσιμο

αιτιολογικό την αυτοπροστασία του ευ-

ρώ, από την  αποδεδειγμένα  «κακόπι-

στη» συμπεριφορά της Ελλάδος, με το

«θανάσιμο» πλέον ενδεχόμενο της από-

συρσης του ευρώ, ως εθνικού μας νομί-

σματος.

Αυτό θα ισοδυναμούσε με πτώχευση, οι-

κονομική και εθνική συμφορά.

ΟΙ “ΑΛΗΘΕΙΕΣ”, ΤΑ ΑΙΤΙΑ & ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ
Νίκος Θωκταρίδης 

οικονομολόγος - 

φοροτεχνικός                                                        
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Τι λένε οι Βουλευτές για την απαγόρευση του καπνίσματος;

Έχω ασχοληθεί πολλές φορές απ’ αυ-

τή τη σελίδα με το κάπνισμα και την

απαγόρευσή του και ίσως έχω κουρά-

σει, ή ακόμα και τσαντίσει ορισμένους

καπνιστές. 

Όμως αυτή τη φορά με “τσίγκλισε”

μια έρευνα που έφτασε στο e-mail

μου από την ΜΚΟ "nosmoke.gr".

Έρευνα σχετικά με το πρόβλημα του

καπνίσματος στη χώρα μας και τους

τρόπους επίλυσής του, που διεξήγα-

γαν μέλη της Μη Κυβερνητικής Οργά-

νωσης από 21/12/09 έως 12/1/2010

στους 300 Βουλευτές μας και απά-

ντησαν μόλις 41... Οι παρατάξεις που

πρόσκεινται οι βουλευτές που συμμε-

τείχαν είναι: 21 ΠΑΣΟΚ, 14 ΝΔ, 4 ΛΑ-

ΟΣ, 1 ΚΚΕ & 1 ΣΥΡΙΖΑ κι απ’ αυτούς

καπνίζουν οι 9, 16 το έχουν κόψει και

16 δεν έχουν καπνίσει ποτέ. 

Η πλειοψηφία αυτών των 41 λοιπόν,

υποστηρίζει ότι:

- πρέπει να ληφθούν ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ

δραστικά μέτρα, για την πρόληψη και

μείωση του καπνίσματος, καθότι το

κάπνισμα στη χώρα μας έχει πάρει τις

διαστάσεις πανδημίας και έχει γίνει

πλέον εθνικό μας πρόβλημα,

- είναι λάθος επιλογή της πολιτείας

να προσπαθεί να πετύχει μείωση του

καπνίσματος των ανηλίκων, χωρίς να

λαμβάνει σοβαρά μέτρα για τη μείω-

ση του καπνίσματος των ΕΝΗΛΙΚΩΝ,

καθότι ως γνωστό οι ανήλικοι αντι-

γράφουν τους ενήλικους,

- το δικαίωμα του μη καπνιστή να μην

εισπνέει καπνό είναι ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ

από το δικαίωμα του καπνιστή να κα-

πνίζει όπου θέλει.

35 από τους 41 βουλευτές συμφω-

νούν ότι η ΚΑΘΟΛΙΚΗ απαγόρευση

του καπνίσματος σε ΟΛΟΥΣ τους

κλειστούς δημόσιους χώρους ΧΩΡΙΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, όπως έχει πλέον εφαρ-

μοστεί με επιτυχία στις περισσότερες

χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι το

επόμενο βήμα του υπουργείου υγείας

στα πλαίσια της «επικαιροποίησης»

της γνωστής υπουργικής απόφασης

88202 / 25-6-2009. Πέντε βουλευτές

υποστηρίζουν πως απλά πρέπει να

εφαρμοστεί ο υπάρχων νόμος με διε-

νέργεια ελέγχων και εφαρμογή κυρώ-

σεων στους παραβάτες και μόνο 1

βουλευτής τάσσεται υπέρ του διαχω-

ρισμού των καταστημάτων σε χώρους

καπνιστών και μη.

Εντύπωση έκανε στους ανθρώπους

της Μ.Κ.Ο. «Nosmoke.gr» το γεγονός

ότι απείχε από την έρευνα η Υπουρ-

γός υγείας, ενώ επισημαίνουν ότι εδώ

και ενάμιση μήνα έχουν ζητήσει ακρό-

αση απ’ την Υπουργό - καθ’ ότι όπως

ανακοίνωσε η ίδια από τηλεοράσεως

συναντά τους εμπλεκόμενους φο-

ρείς, πριν εκδοθεί από το υπουργείο

υγείας η σχετική υπουργική απόφαση

που θα καθορίσει την κατάσταση από

δω και πέρα όσον αφορά το κάπνισμα

στη χώρα μας - αλλά ακόμα περιμέ-

νουν...

Εγώ πάλι, πιστεύω ότι πρέπει να περι-

μένω μέχρι το 2012 για να συμπορευ-

θούμε με τις Ευρωπαϊκές χώρες, την

προθεσμία που έχει δώσει η Ε.Ε. δη-

λαδή για την απαγόρευση του τσιγά-

ρου, γιατί η μέχρι τώρα πορεία αυτό

έχει δείξει. Όποια μεταρρύθμιση έχει

υπόβαθρο την Ε.Ε. θα λειτουργήσει

θέλουμε δεν θέλουμε.  

Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική 

κληρονομιά Europeana
Η Europeana αποτελεί μια φιλόδοξη προσπάθεια δημιουργίας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

και μουσείου μέσα από την οποία θα αναδεικνύεται συνολικά ο ευρωπαϊκός πολιτισμός.

Η πρόσβαση στο κοινό είναι ελεύθερη μέσω της ιστοσελίδας της: www.europeana.eu.

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Παπανικολάου με ερώτηση που υπέ-

βαλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησε να πληροφορηθεί για το ποσοστό συμμετο-

χής της Ελλάδας στο πρόγραμμα Europeana και την ενσωμάτωση των αρχαίων ελληνι-

κών, λατινικών και βυζαντινών κειμένων σε αυτό.

Στην απάντησή της η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέσω της

ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών, η

Ελλάδα έχει συνεισφέρει μέχρι σήμερα με περίπου

75.000 ψηφιακά αντικείμενα στην Europeana, που αντι-

προσωπεύουν περίπου το 1,5% του συνόλου των προ-

σβάσιμων αντικειμένων. Παράλληλα, επισημαίνει ότι

έχει καλέσει επανειλημμένως τα κράτη μέλη ως μόνα

αρμόδια να εντείνουν τις προσπάθειες ψηφιοποίησης

συμπεριλαμβάνοντας ιδίως τα αριστουργήματα της κοι-

νής ευρωπαϊκής κληρονομιάς, όπως τα κείμενα της αρ-

χαίας ελληνικής και βυζαντινής γραμματείας. 

Η συνεισφορά της Ελλάδας στην Europeana είναι δυσα-

νάλογα μικρή σε σχέση με την συνεισφορά της στον Ευρω-

παϊκό Πολιτισμό όπως τόνισε και ο Γ. Παπανικολάου. 

Η προσπάθεια του Πανεπιστημίου Πατρών είναι αξιόλογη αλλά

από μόνη της δεν αρκεί. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι ακαδημαϊκοί και

πολιτιστικοί φορείς της χώρας προκειμένου να υπάρχει μια βάση δεδομένων ολοκληρω-

μένη στο ηλεκτρονικό αυτό μουσείο, μιας και η αρχαία Ελληνική κληρονομιά αποτελεί

μεγάλο και πρωταρχικό μέρος της Ευρωπαϊκής. 

Το 1923, οι απλοί ιπτάμενοι δίσκοι του Townsend T. Brown απέδειξαν μια σχέση μετα-

ξύ του ηλεκτρισμού και της βαρύτητας. Δουλεύοντας σ' αυτή την κατεύθυνση για πά-

νω από 28 χρόνια, ο Brown κατοχύρωσε (ευρεσι-

τεχνείες U.S. 2,949,550, 3,018,394, και άλλες)

την ηλεκτροστατική μέθοδο προώθησης. Ξεκι-

νώντας με δίσκους διαμέτρου δύο ποδιών, που

αιωρούνταν γύρω από ένα πάσσαλο με 17 πόδια

το δευτερόλεπτο, αύξησε το μέγεθος κατά ένα

τρίτο και οι δίσκοι πέταξαν τόσο γρήγορα ώστε

τα αποτελέσματα έγιναν άκρως απόρρητα, έγρα-

ψε ένα διεθνές περιοδικό πτήσεων το 1956. Πριν

το τέλος της ζωής του ο Brown κατείχε συσκευή,

που μπορούσε να ανυψώσει τον εαυτό της όταν

της εφαρμοζόταν ηλεκτρισμός. Πέθανε το 1985.

Άρα αν η ηλεκτροβαρυτική

αναπτυχθεί, θα μπορούσαμε

να είχαμε μια τεχνολογία

ηλεκτρικών διαστημοπλοί-

ων, η οποία δεν θα υπόκει-

ται στις γνωστές ηλεκτρο-

μαγνητικές αρχές. Τα σκά-

φη θα ωθούνταν σε κάθε κα-

τεύθυνση, δίχως να τα κι-

νούν μηχανικά μέρη. Δίχως

ταχύτητες, προπέλες ή τρο-

χούς.

Την επόμενη φορά που θα

δείτε στον ουρανό ένα πε-

ρίεργο στρογγυλό αντικεί-

μενο να πετάει προς κάθε

κατεύθυνση σκεφτείτε μή-

πως τελικά είναι γήινο. 

Με τη σκέψη 
στο συνάνθρωπο!

Βοήθεια στην Αϊτή

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν από την πρώτη

στιγμή επείγουσα ιατρική βοήθεια στα θύματα του

ισχυρού σεισμού που έπληξε στις 12 Ιανουαρίου

την Αϊτή. 

Για να υποστηρίξετε τη δράση στην Αϊτή κάντε μια

δωρεά σήμερα. 

ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/μού: 080/480865-76

ALPHA BANK: Αρ. Λογ/μού: 104-00-2320001125

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/μού: 041-01-022035-49

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK:

Αρ. Λογ/μού: 0026.0215.45.0100065123

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αρ. Λογ/μού: 83773707

Μετά την κατάθεση μην ξεχάσετε να ενημερώσετε το

συντομότερο δυνατό στο τηλ.: 210 5 200 500 για να σας

στείλουν την απόδειξή σας. 

ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

(Visa, Mastercard, Diners) 
Κάνοντας ένα απλό τηλεφώνημα στο 210 5 200 50

www.ft.com

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙ-ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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Μόλις και μετά βίας συνεδρίασε το

Δ.Σ. Βουλιαγμένης, αφού περίμε-

ναν να σχηματίσουν απαρτία, μετά

από τηλεφωνήματα σε συμβού-

λους.

Ετσι αφού συμπληρώθηκαν εννέα

τον αριθμό, απόντος του Δημάρ-

χου,  ήρξατο η συνεδρίαση.

Τα θέματα απλά, τα σύνθετα ανα-

βάλλονται.

Ακουσον άκουσον

134 ευρώ κατένειμε η Περιφέρεια στο

Δήμο Βουλιαγμένης προκειμένου να

αντιμετωπίσει το πρόβλημα της γρί-

πης στα τρία σχολεία της!!

Καλά είπε ο πρόεδρος: να τους τα
στείλουμε πίσω;

– Πρόταση για συμμετοχή στο Ελληνι-

κό Δίκτυο Μικρών Δήμων, αναβλήθηκε,

γιατί ο πρόεδρος Διον. Κοντονής όπως

είπε «δεν ξέρω αν θα είμαστε μικρός ή

μεγάλος, γι’ αυτό προτείνω αναβολή…

– Ορισμός εκπροσώπων για επιτροπή

επίλυσης φορολογικών διαφορών το

θέμα. Ακόμη ήταν ο παραιτηθείς του-

λάχιστον ένα χρόνο Σωτ. Ελευθερίου

στην Επιτροπή. Αλλάξε μόλις τώρα!

Παράξενο θέμα, που αναρωτήθηκε και

ο ίδιος ο πρόεδρος: Συγκρότηση επι-

τροπών παραλαβής υλικών για τις προ-

μήθειες που εκτελούνται με τον ΕΚ-

ΠΟΤΑ, για το έτος 2009!

Δηλαδή συγκροτούν Επιτροπή που θα

παραλαμβάνει υλικό για το έτος 2009;

Ποιος θα με …φωτίσει;

Κινητοποίηση 

για το  σκαθάρι 

που σκοτώνει 

τους φοίνικες

Την αντιμετώπιση του σκαθαριού που

«σκοτώνει» τους φοίνικες συζήτησαν

και πήραν απόφαση να μπορεί – εφό-

σον συμφωνεί ο ιδιώτης – να μπαίνει

υπάλληλος του Δήμου στον κήπο του,

για να ελέγχει και να ενημερώνει.

Τα πέντε τελευταία θέματα που αφο-

ρούσαν άρση απαλλοτριώσεων ιδιο-

κτησιών αναβλήθηκαν για άλλη μία,

από τις πολλοστές φορές. Τι παιχνίδια

παίζονται;

«Πονοκέφαλος» 

τα αδέσποτα

Την καταγγελία δημότη συζήτησε το Δη-

μοτικό Συμβούλιο, για επικίνδυνα αδέ-

σποτα σκυλιά που επιτίθενται σε πεζούς.

Ο κάτοικος παραβρέθηκε στο Δ.Σ. και

εξήγησε ότι: «Τον Οκτώβριο μου επιτέ-

θηκαν σκυλιά στην πλατεία. Δεν έχω

πρόβλημα με τα ζώα, αλλά θέλω να

περπατάω στο δρόμο χωρίς πρόβλημα.

Είναι δύο – τρία σκυλιά στην πλατεία

συγκεκριμένα που επιτίθενται».

Την άποψή του για τα συγκεκριμένα

σκυλιά ενίσχυσαν και σύμβουλοι που

είχαν προσωπική εμπειρία.

Ο πρόεδρος Δ. Κοντονής απάντησε ότι

θα επιληφθεί με την αρμόδια υπηρεσία

για τα συγκεκριμένα μόνο σκυλιά.

Αννα Μπουζιάνη

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Νίκη για την αρχιτεκτονική

κληρονομιά της Αθήνας.

Διατηρητέα τα ιστορικά 

κτίρια στου Μακρυγιάννη

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Παύλου

Γερουλάνου και της Γενικής Γραμματέα  Λίνας

Μενδώνη κρίθηκαν διατηρητέα  τα ιστορικά κτήρια

στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη-Χατζηχρή-

στου-Μητσαίων, πίσω από το Νέο Μουσείο της

Ακρόπολης. 

Θα θυμάστε την κινητοποίηση της κοινωνίας των

πολιτών γενικότερα για τη διάσωσή τους, από εκεί-

νους που ήθελαν ντε και καλά να τα κατεδαφίσουν

γιατί κόβουν τη θέα του μουσείο προς την Ακρόπο-

λη! Κι ας ήταν μιας ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής. Οι

πολίτες για πολύ καιρό μάζευαν και υπογραφές.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτι-

σμού είχε προσφύγει, υποστηρίζοντας τους κατοί-

κους της περιοχής, στο Συμβούλιο της Επικρατεί-

ας, για το κτήριο Κουρεμένου στην οδό Διονυσίου

Αρεοπαγίτου 17.  

Ετσι το σύνολο των κτηρίων που διασώζονται δη-

μιουργούν ένα αρμονικό περιβάλλον για το Νέο

Μουσείο. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτι-

σμού εκφράζει τα συγχαρητήριά της στον Υπουρ-

γό Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματέα για την

απόφασή τους αυτή. 

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης
Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με τρέχοντα θέματα την περασμένη Τετάρτη 27/1.

Προ ημερησίας ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Σμέρος, με αίτησή του ζητούσε να οριστεί συνεδρίαση

με θέμα τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, που αφορά άμεσα τους Δήμους· όχι τόσο το χωροταξικό όσο τα οι-

κονομικά και οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ.

Ο Δήμαρχος έκρινε σκόπιμο να περιμένουν να δουν και το χωροταξικό και έτσι να προχωρήσουν σε συ-

νεδρίαση.

Εγκρίσεις θεμάτων

– Εγινε συζήτηση ενστάσεων κατά της ανάρτησης  τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.

16, 21 και 22.

– Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, αναμόρφωση  διετούς προγράμματος δράσης 2009-2010 της Δημοτικής Επιχείρη-

σης.

– Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

– Ψηφίστηκε καθιέρωση απασχόλησης  κατά τις Κυριακές και Αργίες προσωπικού  του Δήμου με σχέση  εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το Α΄ εξάμηνο  του έτους 2010.

– Πάρθηκε απόφαση πρόσληψης εποχικού προσωπικού για ανταποδοτικές ανάγκες.

Αδειες οι καρέκλες του Δημοτικού Συμβουλίου. Ιδιαίτερα από τα έδρανα της μειοψηφίας, κάποιοι
σύμβουλοι έχουν εξαφανιστεί παντελώς!

Συζήτηση για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
ζητάει ο Γιώργος Σμέρος

Με επιστολή του ο δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης Γιώργος Σμέρος, απευθύνεται στον Πρόεδρο και το Δημοτικό

Συμβούλιο, ζητώντας να γίνει συζήτηση στο Δ.Σ. μετά τα αποτελέσματα του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ.

Γράφει μεταξύ άλλων: Στις αρχές του μήνα κατατέθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, με-
τά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η πρόταση για τη διοικητική μεταρρύθμιση,
προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους
φορείς. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της διαβούλευσης του Προγράμματος «Καλλικράτης».
Μόλις ολοκληρωθεί θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος που θα αφορά τη χωροθέτηση των
νέων Δήμων και των Περιφερειών.  Τα περισσότερα Δημοτικά Συμβούλια, ήδη έχουν συνε-
δριάσει και έχουν καταθέσει τις αποφάσεις τους. 
....Η Παλλήνη, ως πρωτεύουσα της Ν.Α.Α.Α.  επιβάλεται να έχει τον καταλυτικό της ρόλο,
στο νέο «γίγνεσθαι» της μεγάλης αυτής μεταρρύθμισης, για την ευρύτερη περιοχή.
Πίστευα, ότι η μεγάλη αυτή ιστορική πρόκληση, που θα σηματοδοτήσει την τύχη των πό-
λεων μας για τις επόμενες δεκαετίες, θα αποτελούσε άμεσα θέμα του Δημοτικού μας Συμ-
βουλίου, για να καταθέσουμε τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας, αλλά και την
λήψη ανάλογης απόφασης.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α. Βερροιόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Εκπόνηση μελετών - Άδειες οικοδομών

Αντισεισμική θωράκιση κτιρίων

Κατασκευή νέων κτιρίων - επαγγελματικών χώρων

Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Υδραυλικές εργασίες

Επισκευές - Μετατροπές εσωτερικά & εξωτερικά κτιρίων

Αναπαλαιώσεις - Ανακατασκευές

Εκτοξευμένα σκυροδέματα

- Βασ. Παύλου 38, Βούλα

- Φιλαδελσφείας 13, Αχαρνές

- Λ. Κρυονερίου 52, Κρυονέρι

τηλ.: 210-2407526, 6945695974, 6932784909

«Ε’ Πρόεδρε» 
του Μίμη Ανδρουλάκη

παρουσίαση βιβλίου

στο Κορωπί

Εντυπωσιακή ήταν η εκδήλωση, που οργάνωσε η Τ.Ο.

ΠΑΣΟΚ Κορωπίου την Κυριακή, 10.01 στο ΚΑΠΗ Κορωπί-

ου με θέμα το τελευταίο βιβλίο του Βουλευτή Μίμη Αν-

δρουλάκη με τίτλο «Ε’ Πρόεδρε».

Μετά το χαιρετισμό του Γραμματέα της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Κο-

ρωπίου  Γεώργιου Πρόφη το βιβλίο προλόγισαν η φιλό-

λογος  Μερτίκα Ελένη και η ιστορικός και δημοσιογρά-

φος Μαρία Παπανικολάου. 

Στη συνέχεια ο συγγραφέας  Μίμης Ανδρουλάκης, αφού

αναφέρθηκε στο έργο του, ακολούθησε μια γόνιμη πολι-

τική συζήτηση με ενδιαφέρουσες πολιτικές προεκτάσεις

και αναφορές στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει αλλιώς, γιατί ο Μίμης

Ανδρουλάκης ξέρει να διεγείρει.

Πλούσια η συμμετοχή πολιτών, βουλευτών και πολιτικών

παραγόντων αλλά και θεσμικών οργάνων.

Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιείται το 2ο Πανελλήνιο

Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πα-

τρεύς», στην Πάτρα.

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουά-

ριο του 2009 έχοντας σαν στόχο αφενός την επανασύν-

δεση της σάτιρας με το Πατρινό Καρναβάλι, με όχημα το

θέατρο και αναπολώντας την παλιά καλή επιθεώρηση και

αφετέρου τη δημιουργία ενός κόμβου πολιτιστικών συ-

ναντήσεων στην πρωτεύουσα του Καρναβαλιού.

Συμμετείχαν δέκα ομάδες ερασιτεχνικών θιάσων από

όλη την Ελλάδα με πολύ αξιόλογα έργα η καθεμία. Ανά-

μεσά τους και το Θεατρικό Εργαστήρι «Θέσπις» του Δή-

μου Κερατέας με στιγμιότυπο από τα “Σκουπίδια” του

Γιάννη Ξανθούλη.

Τα βραβεία που δόθηκαν ήταν:

– Πρωτότυπου σατιρικού κειμένου

– Επιλεγμένου σατιρικού κειμένου

― Πρωτότυπου σατιρικού τραγουδιού

– Διασκευασμένου σατιρικού τραγουδιού

– Ανδρικού ρόλου υποκριτικής

– Γυναικείου ρόλου υποκριτικής

– Κοστουμιών

– Καλύτερου σατιρικού δεκάλεπτου και του Κοινού

Από αυτά η Θεατρική Ομάδα «Θέσπις» κατέκτησε το

βραβείο επιλεγμένου σατιρικού κειμένου, βραβείο γυ-

ναικείου ρόλου (Αναστασία Σουρτζή), βραβείο καλύτε-

ρου σατιρικού δεκάλεπτου και το βραβείο κοινού.

Συγχαρητήρια στον σκηνοθέτη Γιώργο Πετρινόλη και σε

όλους τους συντελεστές του έργου έδωσε ο Δήμαρχος

Κερατέας Σταύρου Ιατρού και τα μέλη του Δ. Σ του Πολι-

τιστικού Κέντρου.

Ιδιαίτερη διάκριση πέτυχε η Θεατρική Ομάδα

του Δήμου Κερατέας “Θέσπις” 

2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΑΤΙΡΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ «ΜΩΜΟΣ Ο ΠΑΤΡΕΥΣ»

Σκηνή από την παράσταση “Σκουπίδια” του Θ.Ο. Κερατέας

Βασιλόπιτα έκοψε 

το ΚΑΠΗ Σπάτων

Στον όμορφο και ζεστό χώρο του, το 1ο Κ.Α.Π.Η.

του Δήμου Σπάτων, έκοψε την πρωτοχρονιάτική

του πίτα την Κυριακή 17 Ιανουαρίου.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρός Αθαν. Μαργε-

της, ο οποίος έκανε απολογισμό του 2009.  Ανα-

φέρθηκε στις εκδηλώσεις, και στις εκδρομές κα-

θώς και στη δημιουργία 2ης αίθουσας Κ.Α.Π.Η. Συ-

νέχισε με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες

για το έτος 2010. 

Στη συνέχεια έκοψε την πίτα ο Δήμαρχος Σπάτων

Αθανάσιος Τούντας

Τέλος, μίλησε η εκπρόσωπος των μελών Αρετή Γε-

ωργακοπούλου και ευχαρίστησε όλες τις κυρίες

που βοήθησαν για το Παζάρι και μπόρεσαν να μα-

ζευτεί ένα σημαντικό ποσό το οποίο θα δοθεί σε

φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και αυτή ευχήθηκε Χρό-

νια Πολλά σε όλα τα μέλη και να έχουν μια όμορ-

φη και δημιουργική χρονιά. 

Το ΚΑΠΗ Βάρης γιόρτασε

το νέο έτος

“Στ’ Αγραφα” έκοψαν την πίτα τους οι κάτοικοι της

3ης ηλικίας του ΚΑΠΗ Βάρης, την περασμένο Πα-

ρασκευή 22/1. 

Την εκδήλωση αγκάλιασαν σχεδόν όλα τα μέλη του

ΚΑΠΗ.

Την πίτα έκοψε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καπετανε-

ας, που ευχήθηκε  κάθε ευτυχία  και υγεία για το

2010.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν με μήνυμα τους εκπρό-

σωποι του Κοινοβουλίου και παρευρέθησαν  ο βου-

λευτής  και νομαρχιακός σύμβουλος Νίκος Καντε-

ρες,  καθώς και οι Νομαρχιακοί σύμβουλοι  Φουρ-

ναρακη Μαρία  και Γακης Αντώνης.

Πολλοί και οι εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλί-

ου, ενώ  το συντονισμό είχε ο  γιατρός Ορθοπεδικός

και μέλος του Δ..Σ  του ΚΑΠΗ Χρήστος Ριφιωτης.

Οι τυχεροί που βρήκαν το φλουρί,  θα συμμετά-

σχουν  δωρεάν σε εκδρομές του ΚΑΠΗ.  

Σε πρώτο πλάνο ο δήμαρχος Παν. Καπετανέας και η νομαρ-
χιακή σύμβουλος Μ. Φουρναράκη.
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Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή 

& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος

6977993158

Στο Μαρκόπουλο

βρέθηκε ένα μεγάλο

κομμάτι της Ν.Δ.

αφού έκοβε βασιλό-

πιτα η Νομαρχιακή

Επιτροπή τους.

Πολλοί βουλευτές,

πολιτευτές και Δή-

μαρχοι της περιοχής

παρευρέθηκαν, χαι-

ρέτισαν την εκδήλω-

ση και κάποιοι έκα-

ναν και απολογισμό·

“γιατί χάσαμε”.

“Ο Καραμανλής είπε
την αλήθεια. Οι του ΠΑΣΟΚ γνώριζαν τα οικονομικά προβλήματα και το χρέος”. Γ. Βλά-

χος.

“Τα λάθη που έγιναν από 4-5 άτομα στη Νέα Δημοκρατία έγιναν βαρίδια του κόμματος”,
Απ. Σταύρου.

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Σ. Μάδης άνοιξε την εκδήλωση και τόνισε ότι οι ψηφοφόροι με

την εκλογή του νέου προέδρου της Ν.Δ. έστειλαν μήνυμα συσπείρωσης, και αναέωσης. 

Στα πλαίσια της κινητοποίη-

σης των τοπικών κομματι-

κών οργανώσεων του

ΠΑ.ΣΟ.Κ. να ενημερώσουν

και να πείσουν τα μέλη

τους, τους οπαδούς και τις

τοπικές κοινωνίες, για την

αναγκαιότητα και χρησιμό-

τητα της Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης, για αιρετές

Περιφέρειες με κατάργηση

των Νομαρχιών και συνέ-

νωσης των Δήμων, με τον

κωδικό όνομα «Καλλικρά-

της», πραγματοποιήθηκε

την περασμένη Κυριακή

24/1 από την Τοπική Οργά-

νωση του ΠΑΣΟΚ Βούλας,

παρουσία του Αντιπροέ-

δρου της Βουλής Θ. Πάγκα-

λου.

Στην αρχή το θέμα εισηγή-

θηκε ο Γραμματέας Ευάγ-

γελος Χαλκιαδάκης, ο

οποίος κατέθεσε στοιχεία

από τη δομή που εισηγείται

το Υπ. Εσωτερικών. Στη συ-

νέχεια, βαθύτερη ανάλυση

έκανε ο δημοτικός σύμβου-

λος Γιάννης Σκουμπούρης

και την εκδήλωση έκλεισε

ο Θεοδ. Πάγκαλος.

Λίγος ο κόσμος είναι αλή-

θεια, για ένα τέτοιο θέμα

που θα αλλάξει παντελώς

την εικόνα του Δήμου σε

περίπτωση συνένωσής του

με τους όμορους Δήμους

Βάρης, Βουλιαγμένης,

όπως ανακοίνωσε ο Θ. Πά-

γκαλος.

Αν θέλετε να διακοσμήσετε

το σπίτι σας ή πουλάτε ένα

ακίνητο και θέλετε να αυξή-

σετε την αξία του, είμαστε η

ιδανική επιλογή.

Προσφέρουμε επαγγελματι-

κή εσωτερική και εξωτερική

διακόσμηση, που βασίζεται

τόσο στην εξαιρετική αίσθη-

ση του design όσο και στην

πολυετή μας πείρα. 

Τηλ. 211-0123381

6946-300414

Καλλικράτης και στη Βούλα από

την Τ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Θεοδ. Πάγκαλο πλαισιώνουν
μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Ανδρέας Κάσ-
δαγλης, ο Αντιδήμαρχος Ν. Ψαλλίδας, ο δημ. σύμβουλος Δημ.
Κιούκης και ο νομαρχιακός σύμβουλος Αντ. Γάκης.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης στο βήμα.

Βασιλόπιτα έκοψε η Νομαρχιακή

Επιτροπή της Ν.Δ. 

Εκδήλωση πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας και άνοιγμα του

Τριωδίου πραγματοποίησε η Πανελλήνια Οργάνωση Γυναι-

κών «Παναθηναϊκή», παράρτημα Γλυφάδας – Βούλας, την

περασμένη Κυριακή στη Γλυφάδα, σε μια ζεστή εκδήλωση

με μέλη και φίλους.

Η Πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου χαιρέτισε την εκδήλωση,

ευχήθηκε για τον καινούριο χρόνο και στη συνέχεια κάλε-

σε τον ιερέα να ευλογήσει τη βασιλόπιτα, ο οποίος αντι-

μετώπισε με χιούμορ την προσφώνηση της προέδρου «σε-

βασμιώτατε» ξεχωρίζοντας τους τίτλους μη τυχόν θιγεί ο

Μητροπολίτης κ. Γλυφάδας. 

Στη συνέχεια κάλεσε το Δήμαρχο Γλυφάδας Γιάννη Θεοδω-

ρόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια για την

πρόεδρο και την Παναθηναϊκή γενικότερα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ακόμη  Αντιδήμαρχος και

υποψήφιος Δήμαρχος Βούλας Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

καθώς και η δημοτική σύμβουλος και υποψήφια δήμαρχος

Γλυφάδας Αθηνά Λυγνού.

Η Παναθηναϊκή Γλυφάδας-Βούλας άνοιξε το Τριώδιο

Η Πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου χαιρετίζει την εκδήλωση. Το τραπέζι του Δημάρχου Γλυφάδας Γιάννη Θεοδωρόπουλο. Πρώτη αρι-
στερά η σύζυγός του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναθηναϊκής Γλυφάδας - Βούλας μαζί με
μέλη εθελόντριες.
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Κυρώθηκε από τον Νομάρχη Λεω-

νίδα Κουρή η Ανασύνταξη της

Πράξης Εφαρμογής στις πολεο-

δομικές ενότητες Αγ. Ανδρέα

(ΠΕ6) και Άνοιξης (ΠΕ7) του Δή-

μου Παιανίας.

Ταυτόχρονα σύμφωνα με τον τα

προβλεπόμενα από την Πράξη

Εφαρμογής θα αποδοθούν στους

κατοίκους κοινωφελείς χώροι που

θα φτάσουν τα 54,3 στρέμματα,

για την ανέγερση τριών Παιδικών

Σταθμών, δύο Νηπιαγωγείων, τεσ-

σάρων Δημοτικών Σχολείων και

δύο Γυμνασίων-Λυκείων. Επίσης

προβλέπεται η χωροθέτηση για

την ανέγερση εκκλησίας, χώρων

διοίκησης και άλλων κοινωφελών

υπηρεσιών.

Παράλληλα με την Πράξη Εφαρ-

μογής αποδίδονται 80,9 στρέμμα-

τα για χρήση ως χώροι πρασίνου

και 2,8 στρέμματα για δημιουργία

αθλητικού κέντρου και άλλων

υποδομών άθλησης για τους κα-

τοίκους.

Για την ολοκλήρωση των διαδικα-

σιών απαιτείται η μεταγραφή της

Πράξης Εφαρμογής στο οικείο

Κτηματολογικό Γραφείο από τον

Δήμο Παιανίας και στη συνέχεια

οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την

δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών

αδειών στην περιοχή αυτή συνο-

λικής έκτασης 1850 στρεμμάτων.

Κυρώθηκε η Πράξης Εφαρμογής σε

Αγ. Ανδρέα  και Άνοιξη Παιανίας
54 στρέμματα για δημοτικούς κοινωφελείς σκοπούς 

2,8 στρέμματα για αθλητικές εγκαταστάσεις

Αναρτήθηκε το Σχέδιο Πόλης

στη Νέα Μάκρη
2ης ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Ξεκίνησε η διαδικασία ανάρτησης της Πράξης Εφαρ-

μογής του Σχεδίου Πόλης της 2ης Πολεοδομικής Ενό-

τητας στο Δήμο Νέας Μάκρης. 

Η ανάρτηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιανου-

αρίου 2010 και θα ισχύσει μέχρι την Παρασκευή 5 Φε-

βρουαρίου 2010.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στην οποία υπάρχουν

οι πίνακες και τα σχέδια της Πράξης Εφαρμογής είναι

στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη για ενη-

μέρωση σχετικά με την υποβολή τυχόν ενστάσεων σε

περιπτώσεις λάθους ή νέων στοιχείων. 

Αρμόδιος για πληροφορίες  ο  Χρύσανθος Τσιάμης

στο τηλέφωνο 22943 20522. 

Η κύρωση της Πράξης αποτελεί την αφετηρία για την

λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κάθε περιοχής,

τη δυνατότητα δημιουργίας έργων υποδομής καθώς

και τη δυνατότητα ανοικοδόμησης των ιδιοκτησιών.

Είναι γεγονός ότι εδώ και χρόνια ο

θεσμός της Αυτοδιοίκησης χωλαίνει.

Η  κρατική διοίκηση με ευθύνη των

κομμάτων εξουσίας κρατάει δέσμιο

τον μόνο θεσμό που μπορεί να δώσει

λύσεις στην σκληρή καθημερινότητα.

Ιδιαίτερα σήμερα που η βαθιά οικονο-

μική κρίση απαιτεί μεγάλες αλλαγές

στους πολιτικούς θεσμούς. Είναι λοι-

πόν φανερό ότι η Τοπική Αυτοδιοίκη-

ση και η Κρατική Διοίκηση- με την ει-

κόνα που παρουσιάζουν, δεν μπορούν

να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά

τη σημερινή κρίση. Χρειάζονται μεγά-

λες και ριζοσπαστικές αλλαγές.

Οι  πολίτες του Κορωπίου και των Με-

σογείων αναρωτιούνται αν μέσω των

αλλαγών αυτών δοθούν  λύσεις σε

πολλά ζητήματα που παραμένουν

«ανοιχτά» παρά τις πολύχρονες προ-

σπάθειες των δημοτικών και  νομαρ-

χιακών συμβουλίων (που αφορούν και

συμπολιτεύσεις και αντιπολιτεύσεις)

και των ηγεσιών τους. 

Το κείμενο Διαβούλευσης του Υπ.

Εσωτερικών καθώς και  τα συμπερά-

σματα του πρόσφατου συνεδρίου της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινο-

τήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε) μας εισά-

γουν σε μια συζήτηση και σε μια δη-

μόσια διαβούλευση για το σύνολο

των αλλαγών που προτείνονται. 

Εμείς ως υπεύθυνη παράταξη ανα-

λαμβάνουμε να οργανώσουμε μαζί με

άλλες δυνάμεις ένα νέο κίνημα αυτο-

διοίκησης σε όλη την Ανατολική Αττι-

κή και τα Μεσόγεια. Ήδη, με την πο-

λιτική απόφαση της παράταξής μας το

2007 είχαμε αναφερθεί στην εφαρμο-

γή υπερτοπικών - διαδημοτικών συμ-

μαχιών για να πετύχουμε λύσεις. Σή-

μερα, ανοίγουμε από μηδενική βάση

τον διάλογο για το παρόν και το μέλ-

λον του Δήμου Κορωπίου και των άλ-

λων Δήμων των Μεσογείων.  Οι πολί-

τες έχουν αγανακτήσει με τις μεγά-

λες καθυστερήσεις, που παρατηρού-

νται σε ζωτικά έργα υποδομής και

ποιότητας ζωής. Δεν πάει άλλο. 

Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 5.30μμ οργα-

νώνουν εκδήλωση-διαλόγου και διαβού-

λευσης για τις αλλαγές καθώς και για τις

προτάσεις για τις συνενώσεις. Στην εκ-

δήλωση  προσκλήθηκαν όλες οι δημοτι-

κές παρατάξεις του Κορωπίου και όμο-

ρων Δήμων, σύλλογοι, κοινωνικοί φορείς

και τοπικές οργανώσεις κομμάτων. Μόνο

ενωμένα τα Μεσόγεια μπορούν να βρουν

λύσεις στα ζητήματά τους. 

Πέτρος Μανούσος

Από τον Γραμματέα της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Κορωπίου

“Αναγέννηση”, Πέτρο Μανούσο, λάβαμε τις δηλώσεις  του για τη Διοι-

κητική μεταρρύθμιση που επιχειρείται και την πρόσκληση για συζήτη-

ση. Δημοσιεύουμε απόσπασμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 153 51 Παλλήνη

Πληρ.: Β. Παπαϊωάννου - Τηλ.: 210-6600711 Fax: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ.28/80 για την επι-

σκευή ηλεκτρολογικών οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2010 αξίας

28.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Τρίτη στο

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

ενάρξεως την 09:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την

10:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προφορά μπο-

ρούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την

8η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα.

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

ποσού του Ενδεικτικού – Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ και δίδεται με ισό-

ποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης

Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για

το Δημόσιο ήτοι 1.198,μ00€.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δή-

μου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου). 

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 153 51 Παλλήνη

Πληρ.: Β. Παπαϊωάννου - Τηλ.: 210-6600711 Fax: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ.28/80 για την επι-

σκευή και συντήρηση αυτοκινήτων (τύπου Ι.Χ. – μικρών φορτηγών –

VAN – μικρών λεωφορείων) έτους 2010 αξίας 40.200,00€ συμπεριλαμ-

βανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Τρίτη στο

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

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

11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προφορά μπο-

ρούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την

8η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα. 

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

ποσού του Ενδεικτικού – Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ και δίδεται με ισό-

ποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης

Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για

το Δημόσιο ήτοι 1.690,00€.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δή-

μου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου). 

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ

ΤΟ ΚΕΠ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Δήμου Κρωπίας (ΚΕΠ) αλλάζει

έδρα. Μεταφέρεται στην οδό

Αγίων Αναργύρων και Μεν. Παπα-

μιχάλη.  
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Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»στο Κορωπί,

τίμησε τους πολλαπλούς αιμοδότες του, που ακούραστα

προσφέρουν στην Τράπεζα αίματος του Συλλόγου, το πο-

λύτιμο αυτό υγρό, για το συνάνθρωπο.

Η εκδήλωση έγινε την περασμένη Κυριακή 24/1/2010 στην

αίθουσα του Επιμορφωτικού Συλλόγου και απονεμήθηκαν

53 μετάλλια σε 53 πολλαπλούς Αιμοδότες.

Η εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία της η Όλγα Μαραντίδου,

Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Η Βάσω Αποστολοπούλου, Ιατρός, Διευθύντρια της Διεύ-

θυνσης Αιμοδοσίας του Ασκληπιείου Βούλας, ανεφέρθηκε

εν συντομία στα 13 χρόνια συνεργασίας με το Σύλλογο

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ.

Ο Ηλίας Κράλλης, Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου, ανα-

φέρθηκε στο ιστορικό  του Συλλόγου και παρότρυνε τον

κόσμο να φέρουν νέους ανθρώπους στην αιμοδοσία.

Αξίζει να παρακολουθήσουμε το ιστορικό του Συλλόγου

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, από τα χείλη του ακούραστου Ηλία Κράλ-

λη.

«Πριν περίπου 30 χρόνια, κοντά στο 1980, περί τις 25 ξέ-

νες οικογένειες ήρθαμε στα περίχωρα του Κορωπίου, αγο-

ράσαμε γη, φυτέψαμε περί τα 6.000 δέντρα  (εχω αντί-
γραφο του πίνακα που είχαμε δώσει στον τότε Υπουργό
περιβάλλοντος Στέφανο Μάνο) και καθαρίσαμε την περιο-
χή από τα χοιροτροφεία.
Το 1988, όταν γνωριστήκαμε καλύτερα, ιδρύσαμε τον Πο-
λιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ», που με
την αποτελεσματική βοήθεια του Δημάρχου Ντίνου Γκίκα,
να είναι καλά ο άνθρωπος, συγκεντρώσαμε και πήγαμε
στην χωματερή δεκάδες τόνους σκουπίδια.
Στον ίδιο Δήμαρχο, με μια επιτροπή γηγενών, θυμάμαι τον
Γιάννη Χατζηγιάννη και την Ελένη Δεληκούρα, ζητήσαμε
και επιτύχαμε την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Κορω-
πίου που υπολειτουργούσε. Τέλος οργανώσαμε και την
από τον νόμο προβλεπομένη Τοπική Επιτροπή Υγείας.
Σαν πρόεδρος, της Τοπικής Επιτροπής Υγείας, έβλεπα τον
Ντίνο χωρίς διατυπώσεις και τυχαίως βρήκαμε με την
γραμματέα του Τιτίνα Αργύρη, τους πίνακες για 6 αιμοδο-
σίες μεταξύ 1989 και 1991, με συμμετοχή 12 έως 23 αιμο-
δοτών κάθε φορά.
Εφερα το θέμα στην Τοπική Επιτροπή Υγείας και απεφασί-
σθη όπως ο Σύλλογος «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ» οργανώσει νόμι-
μη και σωστή Τράπεζα Αίματος, σε συνεργασία με το
Ασκληπιείο Βούλας.

Ξεκινήσαμε το 1997 με 81 μονάδες αίματος, τον πρώτο
χρόνο, για να καταλήξουμε, στα τελευταία χρόνια, στις
230-240 μονάδες τον χρόνο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο
διάστημα των 13 ετών,  έχουμε βοηθήσει 1.457 συναν-
θρώπους μας, με 1.742 μονάδες αίματος.
Ορισμένοι Αιμοδότες διακόπτουν την προσφορά τους, είτε
λόγω ηλικίας, είτε για λόγους υγείας. Πάντως, μέχρι τον
Ιούλιο πέρυσι, είχαμε 481 Αιμοδότες.
Κλείνοντας την ομιλία του ρώτησε: Είναι αυτός ο αριθμός
ικανοποιητικός για ένα πληθυσμό 35.000 κατοίκων;
Και παρότρυνε τους καλούς αιμοδότες, όπως είπε, να προ-

σπαθήσουν να φέρουν νέους σε ηλικία αιμοδότες.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας και ιατρός Θεόδωρος Αθανασόπου-

λος, έκλεισε την εκδήλωση τονίζοντας την σπουδαιότητα

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον θεσμό της Αιμοδοσίας.

Μήνυμα της  Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, διάβασε ο εκπρό-

σωπος της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Σπύρος Παπαευσταθίου. Η εκδή-

λωση ολοκληρώθηκε με

την απονομή των Με-

ταλλίων σε 53 Αιμοδό-

τες, οι οποίοι διεκρίθη-

σαν για την πολλαπλή

και τακτική προσφορά

τους.

Τιμήθηκαν οι “συνεπείς” αιμοδότες

Ο ακούραστος επίτιμος πρόεδρος με της κυρίες που μίλησαν.

Τα μετάλλια που έδω-
σαν στους αιμοδότες,
προσφορά του Εθνικού
Κέντρου Αιμοδοσίας.

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θ. Αθανασόπουλος χαιρετά τον επίτιμο
πρόεδρο του Συλλόγου Ηλία Κράλλη.

Σε μια  χαρούμενη ατμοφαιρα  τα παιδιά του Κέντρου Ημέρας ‘‘Ανοιχτή Αγκαλιά’’ των Φίλων Κοινωνικής, Παιδιατρικής

& Ιατρικής, βρέθηκαν στις 23 Δεκεμβρίου για να γιορτάσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων με χριστουγεννιάτικο θε-

ατρικό δρώμενο, παραδοσιακά κάλαντα και δώρα.

Διοργανώθηκε Χριστουγεννιάτικο Bazaar με κατασκευές και γλυκίσματα που ετοίμασαν οι εθελόντριες της Ανοιχτής

Αγκαλιάς με πολλή αγάπη και φροντίδα.
Η “Ανοιχτή Αγκαλιά” των «Φίλων Κοι-

νωνικής Παιδιατρικής» είναι μία Μη

Κερδοσκοπική Οργάνωση με έδρα της

στο Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυρια-

κού.

Ιδρύθηκε το 1994 από μία ομάδα εθε-

λοντριών, με στόχο τη δημιουργία μιας

ζεστής αγκαλιάς που θα χωράει όλα τα

παιδιά που υποφέρουν από χρόνιες πα-

θήσεις στα νοσοκομεία. 

Σήμερα, χάρη στη συνεισφορά των

εθελοντών και στην στήριξη των Χορη-

γών, έχουν μπει οι βάσεις για μια νέα,

πιο ανθρώπινη και πιο ουσιαστική αντι-

μετώπιση του θέματος «παιδική ασθέ-

νεια».

Μπορείς κι εσύ να κάνεις πιο μεγάλη

και πιο πλατιά την Ανοιχτή Αγκαλιά!!

Πληροφορίες για το Κέντρο Ημέ-

ρας στο Κορωπί θα βρείτε στο: 210

60.26.212 Fax: 210 -  60.26.212

Υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας εί-

ναι η πρόεδρος Γιολάντα Βλάχου.

Μια ζεστή “Ανοιχτή Αγκαλιά” στο Κορωπί

“Ανοιχτή Αγκαλιά” 
Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης

της Ζωής στα Παιδιά

Το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά ‘‘Ανοιχτή Αγκαλιά’’  των Φί-

λων Κοινωνικής Παιδιατρικής Ιατρικής σε συνεργασία με

το Paediatric Life Support θα διοργανώσει το Σάββατο 6

Φεβρουαρίου και ώρα 9:00 π.μ. Σεμινάριο Βασικής Υπο-

στήριξης της Ζωής στα Παιδιά.

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει Θεωρητικές Διαλέξεις και

Πρακτικές Επιδείξεις και σκοπός του είναι να εισάγει μια

δομημένη προσέγγιση και μια απλή μέθοδο οδηγιών σε

Επαγγελματίες Υγείας, Νοσηλευτές, Διασώστες και Απα-

σχολούμενους σε Κέντρα Ημέρας, για την επείγουσα

αντιμετώπιση του άρρωστου και τραυματισμένου παιδιού.

Χώρος Διεξαγωγής Σεμιναρίου: Κέντρο Ημέρας για Παι-

διά  ‘‘Ανοιχτή Αγκαλιά’’, (Κολοκοτρώνη 181 -  Κορωπί)

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6026212

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
με τους Αγ. Αναργύρους

KYΡΙΑΚΗ  7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Το Σωματείο «Άγιοι Ανάργυροι» οργανώνουν εθελο-

ντική αιμοδοσία,  την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, στο ΚΑ-

ΠΗ Κορωπίου (Νικ. Ντούνη 4) από 10.00 πμ έως 14.00.

Τηλ. : 6934 577 767

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανασόπουλος έχει συγχα-

ρεί κατ’ επανάληψη και τους δύο φορείς που προω-

θούν την εθελοντική αιμοδοσία (Δημοσθένη & Αγ.

Ανάργυροι): «Όλοι μαζί σχηματίζουμε αλυσίδα εθελο-
ντικής προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης. Το
Κορωπί της ανθρωπιάς είναι εδώ”.



Το ότι «αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη» σημαίνει

«είμαι έτοιμος να υποστώ τις συνέπειες των πολι-
τικών μου πράξεων» είναι προφανές για όλους,

εκτός από ορισμένους πολιτικούς μας, που προτι-

μούν να γελοιοποιηθούν δίνοντας παράλογες ερ-

μηνείες, παρά να χάσουν τα πλεονεκτήματα της

πολιτικής τους θέσης. Όταν Υπουργός δηλώνει ότι

αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη, οφείλει να δώσει

την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό, που θα κρί-

νει αν θα την αποδεχθεί ή θα αναλάβει ο ίδιος την

πολιτική ευθύνη να τον διατηρήσει στη θέση του. 

Κριτής όμως του Πρωθυπουργού και πολιτικός του

προϊστάμενος είναι μόνον ο λαός: έτσι, όταν Πρω-

θυπουργός αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη, δεν πα-

ραιτείται, αλλά καλεί με τον τρόπο αυτό τους ψη-

φοφόρους να συνυπολογίσουν σε βάρος του τη συ-

γκεκριμένη πολιτική πράξη κατά τις επόμενες

εκλογές για ανάδειξη Πρωθυπουργού. Στο πλαίσιο

αυτό η ανάληψη πολιτικής ευθύνης δεν τερματίζει

πολιτικές σταδιοδρομίες, αφού συνεπάγεται πολι-

τική ευαισθησία για διόρθωση σφαλμάτων και βελ-

τίωση της πολιτικής πορείας της χώρας.

Η παραποίηση της έννοιας της πολιτικής ευθύνης

οφείλεται στην απληστία εκείνων των πολιτικών,

που επιδιώκουν ανέλιξη με οποιοδήποτε κόστος:

όσο περισσότερο ένας πολιτικός αισθάνεται ανα-

σφάλεια λόγω έλλειψης προσόντων, τόσο περισ-

σότερο εμφανίζει τάσεις προσκόλλησης στο αξίω-

μά του και άκρατη επιθυμία για παραπέρα άνοδο. 

Οι ανασφάλειες αυτές υποδαυλίζονται και από τα

μεγάλα συμφέροντα, που προωθούν ανάξιους, για

να τους έχουν υποχείριους. Έτσι οι ανερμάτιστοι

πολιτικοί γίνονται δεκτοί από κόμματα λόγω δια-

συνδέσεων και όχι λόγω εμπειρίας. Με τη διαδικα-

σία αυτή το λιανικό εμπόριο των πελατειακών σχέ-

σεων των κομμάτων με τους ψηφοφόρους τροφο-

δοτείται από το χονδρεμπόριο ανταλλαγής μείζο-

νος οικονομικής στήριξης με ανάξιους πολιτικούς,

παραχαράκτες της πολιτικής ευθύνης.

Είναι παρήγορο ότι ακόμη και κομματικές βάσεις

αποδοκίμασαν πολιτικούς, που δήλωσαν ότι ανα-

λαμβάνουν την πολιτική ευθύνη χωρίς να παραι-

τούνται. Παρόμοιες δηλώσεις δείχνουν ότι οι πολι-

τικοί αυτοί είναι ευθυνόφοβοι, επιδιώκουν την ανέ-

ξοδη αυτοπροβολή, δεν αντιλαμβάνονται τις συνέ-

πειες των πολιτικών τους ενεργειών σε βάθος χρό-

νου και επομένως είναι ακατάλληλοι για τα πολιτι-

κά τους αξιώματα. Είναι καιρός οι ανάξιοι και ευθυ-

νόφοβοι να απομακρυνθούν από τα βουλευτικά

έδρανα. 

Η κοινωνία των πολιτών καταλογίζει πλέον την ανι-

στόρητη ανάληψη πολιτικής ευθύνης ως έλλειψη

πολιτικής αισχύνης. 

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Πολιτική ευθύνη και

πολιτική αναισχυντία

16 ΣΕΛΙΔΑ - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΒΔΟΜΗ

Οι εξετάσεις του Κρατικού

Πιστοποιητικού Γλωσσομά-

θειας περιόδου Μαΐου 2010

θα διεξαχθούν για τα επίπε-

δα Α (Α1 «στοιχειώδης γνώ-

ση» και Α2 «βασική γνώση»,

σ’ ένα ενιαίο διαβαθμισμένο

test), Β1 «μέτρια γνώση», Β2

«καλή γνώση» και Γ1 «πολύ

καλή γνώση» στις γλώσσες

Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική

και Ιταλική, για τα επίπεδα

Β2 «καλή γνώση» και Γ1

«πολύ καλή γνώση» στην

Ισπανική γλώσσα και για το

επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση»,

στην Τουρκική γλώσσα το

Σάββατο 8 Μαΐου 2010 και

Κυριακή 9 Μαΐου 2010. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλ-

λουν αυτοπροσώπως ή μέσω

του κηδεμόνα τους ή με

εξουσιοδοτημένο εκπρόσω-

πό τους ή με εκπρόσωπο τα

πιστοποιητικά:

α) εκπαιδευτικού φορέα 

β) Κέντρου Ξένων Γλωσσών

από Δευτέρα 25 Ιανουαρίου

μέχρι και Παρασκευή 12 Φε-

βρουαρίου 2010 και ώρες

9π.μ. έως 4μ.μ. στη Δ/νση

Δ/μιας Εκπαίδευσης Αν. Αττι-

κής, Ηρώων Πολυτεχνείου 9-

11, Γέρακας, τα εξής δικαιο-

λογητικά:

Α) Νόμιμο αποδεικτικό ταυ-

τοπροσωπίας (και φωτοτυπία

αυτού),

Β) Μια φωτογραφία διαβατη-

ρίου. 

Γ) Παράβολο δημοσίου (από

Δ.Ο.Υ.) των 40 ευρώ για το

επίπεδο Α (Α1 & Α2), 50 ευ-

ρώ για το Β1, 60 ευρώ για το

Β2 και 70 ευρώ για το Γ1.

Δ) Έντυπο αίτησης (διατίθε-

ται στην Δ/νση).

Περισσότερες πληροφορίες 

www.kpg.ypepth.gr & 

http://dide-anatol.att.sch.gr. 

Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας
Εγγραφές 25 Ιανουαρίου - 12 Φεβρουαρίου

Πτώση παραθύρου σε αίθουσα

του 1ου Δημοτικού  Παλλήνης!

Κοινωνικό Πρόγραμμα 
«ΜΑΖΙ» στο Γέρακα

Σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού στα θέ-

ματα που αφορούν στην ενίσχυση των οικογενειακών

σχέσεων, ο Δήμος Γέρακα, μέσα από την Κοινωφελή Δη-

μοτική Επιχείρηση, υλοποιεί το πρόγραμμα ΜΑΖΙ στοχεύ-

οντας να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης με-

ταξύ όλων των μελών της οικογένειας.

Το πρόγραμμα «ΜΑΖΙ» απευθύνεται σε γονείς και παι-

διά, και δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες μέσω

παιχνιδιού και ομαδικών διαδραστικών συναντήσεων

και οικογενειακών εργαστηρίων, να αναπτύξουν νέους

τρόπους επικοινωνίας και να προσεγγίσουν καλύτερα

τη μεταξύ τους σχέση. Οι δραστηριότητες οργανώνο-

νται και συντονίζονται από εξειδικευμένους παιδαγω-

γούς και ειδικούς επιστήμονες, και ωθούν γονείς και

παιδιά να δράσουν ενεργητικά και να συνεργαστούν

σε ένα κλίμα ομαδικό και ευχάριστο.

Συμμετέχουν μέχρι 20 άτομα. Ομάδες-Στόχου: οικογέ-

νειες με παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών. Σύνολο συ-

ναντήσεων: 5, κάθε Σάββατο 11:30 έως 13:00 στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο Δήμου Γέρακα

Ημερομηνία έναρξης: 20 Φεβρουαρίου 2010

Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στα γρα-

φεία της ΚΕΔΓ (Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, Κλειτάρ-

χου & Αριστείδου) και λήγουν στις 3 Φεβρουαρίου

2010. 

Πληροφορίες τηλ.  210 6619937.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-

μόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλή-

νης εκφράζει αγωνία και έντονη ανησυχία

για το παραλίγο τραγικό συμβάν της πτώ-

σης παραθύρου μέσα σε αίθουσα του Σχο-

λείου εν ώρα μαθήματος. Ήδη από πέρυ-

σι, μετά το συμβάν στο λεβητοστάσιο του

Σχολείου, το Δ.Σ., με τη συμπαράσταση

της Ένωσης, προώθησε την ένταξη του

Σχολείου στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ»,

με σκοπό να επιλυθούν οριστικά και όχι

με μπαλώματα τα προβλήματα παλαιότη-

τας του κτιρίου, των κουφωμάτων και του

ηλεκτρομηχανολογικού και άλλου εξοπλι-

σμού του. Τα προβλήματα αυτά αποτέλε-

σαν και αποτελούν τον «πονοκέφαλο»

της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής την τε-

λευταία δεκαετία, και αυτό καταγράφεται

στο αρχείο του Συλλόγου. Το γεγονός αυ-

τό εξηγεί και την ομόφωνη απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, πέρυσι, για την

ένταξη του Σχολείου στο εν λόγω πρό-

γραμμα.

Ωστόσο, οι εκλογές του 2009 έχουν ήδη

καθυστερήσει την εκτέλεση αυτού του

τόσο ζωτικού για το Σχολείο προγράμμα-

τος. Επίσης, το Δ.Σ. ενημερώνεται διά του

Τύπου για την πιθανότητα ακύρωσής του

και αντικατάστασής του από άλλο πρό-

γραμμα. Το Δ.Σ. αγωνιά επίσης για την τύ-

χη του προγράμματος μετά τις επόμενες

δημοτικές εκλογές, λόγω της μεταρρύθ-

μισης «Καλλικράτης».

Εξαιτίας των παραπάνω, το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου ζητάει:

1. Μέχρις ότου ξεκινήσει το πρόγραμμα

«Εξοικονομώ», να επανελεγχθεί το Σχο-

λείο και να επισκευαστούν άμεσα όσα ση-

μεία κριθούν επικίνδυνα για τη σωματική

ακεραιότητα των Μαθητών και των Δα-

σκάλων.

2. Η Δημοκρατία, οι εκλογικές διαδικασίες

του πολιτεύματός μας και οι διοικητικές

μεταρρυθμίσεις να πάψουν να αποτελούν

λόγους ασυνέχειας της λειτουργίας του

κράτους και των αποφάσεών του. Αυτή

την αδυναμία την πληρώνουμε οι πολίτες

σε κάθε τομέα της καθημερινότητάς μας.

Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι 280 μαθη-

τές και οι δάσκαλοί τους θα κινδυνεύουν

σε ένα σαράβαλο εν ονόματι της Δημο-

κρατίας.

Χρωστάμε σ’ αυτά τα παιδιά, τα οποία

έχουν λαχταρίσει δύο φορές τα δύο τε-

λευταία χρόνια, να τεθεί σε λειτουργία το

πρόγραμμα «Εξοικονομώ» ει δυνατόν και

από αύριο. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί

την τελευταία ελπίδα να γίνει λειτουργικό

και ασφαλές το νυν κουφάρι του 1ου Δη-

μοτικού Σχολείου Παλλήνης.

Η κοινωνία μας δεν είναι πρόθυμη να δε-

χθεί 6 νεκρούς στρατιώτες στα σύνορα

“υπέρ πατρίδας”, πολλώ δε μάλλον 6 νε-

κρούς μαθητές στα περίχωρα της πρωτεύ-

ουσας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Περιστατικό στη

διάβαση της 

Εθν. Αντιστάσεως

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-

μόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλή-

νης, με αφορμή περιστατικό με ασυνεί-

δητο οδηγό που συνέβη τη Δευτέρα

25/1 (8.10π.μ.), στη διάβαση πεζών επί

της Εθνικής Αντιστάσεως, παρακαλεί

τους διερχόμενους οδηγούς να είναι

περισσότερο προσεκτικοί για να απο-

φευχθούν ατυχήματα.

Η κεντρική διοίκηση και η τοπική αυτο-

διοίκηση έχουν πλέον πράξει το καθή-

κον τους ώστε οι Μαθητές και οι Γονείς

να προσέρχονται και να αποχωρούν με

ασφάλεια προς και από το Σχολείο. Τα

δέντρα κλαδεύτηκαν, ο φωτεινός σημα-

τοδότης λειτουργεί και είναι ορατός εξ

αποστάσεως, η οριζόντια και η κάθετη

σήμανση επαρκούν (πλην της πινακίδας

Π-93) και οι Σχολικοί Τροχονόμοι είναι

παρόντες με τον απαραίτητο εξοπλι-

σμό. Αυτό που μένει είναι οι εποχούμε-

νοι να τηρούν συνειδητά τις εντολές

των Σχολικών Τροχονόμων και τις σχε-

τικές διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας
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Ερώτηση για τη 

λαθρομετανάστευση
από τον βουλευτή Μάκη Βορίδη

Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ.,  Μάκης Βορίδης κατέθεσε

ερώτηση σχετικά με την υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου

δράσης κατά της λαθρομετανάστευσης.  

Σύμφωνα με την  πρόσφατη Συ-

νέντευξη Τύπου (15/12/09) του

Υπουργού Προστασίας του Πολί-

τη σε κοινή εμφάνισή του με τον

εκτελεστικό διευθυντή της

FRONTEX  Ίλκα Λάιτινεν, ο Έλ-

ληνας Υπουργός, αφού υπο-

γράμμισε την αυξημένη ευαισθη-

σία της Ε.Ε. στο θέμα της λα-

θρομετανάστευσης, δήλωσε ότι

«…το 75% των λαθρομετανα-

στών που κατευθύνονται ή κατα-

λήγουν στην Ε.Ε. περνούν από

την Ελλάδα…» και ότι «…Η Ελ-

λάδα θα «σφραγίσει» τα σύνορα

με την Τουρκία και την έξοδο προς τις χώρες τις Ε.Ε….» προ-

κειμένου να σταματήσει η χώρα μας να είναι τόσο «ελκυστι-

κή» ως πύλη εισόδου λαθρομεταναστών.  

Ετσι λοιπόν ρωτάει ο βουλευτής:

1. Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Ελληνική Κυβέρνηση να

«σφραγίσει» τα ελληνικά σύνορα προκειμένου να μη δεχτεί

κι άλλον αριθμό λαθρομεταναστών; Θα το κάνει αποκλειστι-

κά με ίδια μέσα ή θα ενισχυθεί στην προσπάθειά της και από

δυνάμεις της Ε.Ε; 

2. Πότε πρόκειται να αρχίσει να υλοποιείται το «εθνικό σχέ-

διο δράσης» για τη λαθρομετανάστευση; 

3. Τι θα γίνει με τους λαθρομετανάστες που μετά τη «σφρά-

γιση» των συνόρων προς τις χώρες της Ε.Ε. θα παραμείνουν

στην Ελλάδα; Έχει επιτευχθεί συμφωνία μέσω της Ε.Ε., για

επαναπατρισμό τους και αν όχι, πότε πρόκειται να συμβεί αυ-

τό; 

Μεταξύ άλλων ο βουλευτής Φώτης

Κουβέλης επεσήμανε την αναγκαιό-

τητα της αποτελεσματικής διαχείρι-

σης τόσο της ακίνητης περιουσίας,

όσο και των διαθέσιμων των Ταμείων

στην κατεύθυνση του περιορισμού

του ελλείμματος που παρουσιάζουν

σήμερα τα Ταμεία αλλά και την βελ-

τίωση της οικονομικής τους θέσης. 

Απαντώντας ο Υφυπουργός Γ. Κο-

τρουμάνης ομολόγησε την ύπαρξη

του προβλήματος και δήλωσε μεταξύ

άλλων ότι:

α) Έχει ζητηθεί από τις διοικήσεις
των Ταμείων η πλήρης καταγραφή
των ακινήτων και να διατυπωθούν
προτάσεις αξιοποίησής της.
β) Προωθείται η συνεργασία – σύ-
μπραξη με τη δημιουργία «Κοινοπρα-
ξιών» μεταξύ των Ταμείων για την
καλύτερη διαχείριση της περιουσίας,
πλην όμως δεν δεσμεύθηκε σε συ-
γκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποί-
ησης αυτών.

Ο Φώτης Κουβέλης δήλωσε μεταξύ

άλλων ότι: «Είναι πράγματι τραγικό

τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουν, ο

καθένας βέβαια με τις δικές του απο-

χρώσεις, τη δεινή κατάσταση του

Ασφαλιστικού μας συστήματος, να

υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία των

Ασφαλιστικών Ταμείων που διαχρονι-

κά απαξιώνονται και στην κυριολεξία

δεν μπορούν να υπηρετήσουν τον

σκοπό των Ασφαλιστικών Οργανι-

σμών. 

Θα προσέθετα ότι αυτή η απαξίωση

των περιουσιακών στοιχείων των

Ασφαλιστικών Οργανισμών δεν είναι

τυχαία, δεν προέκυψε από παρθενο-

γένεση. Υπήρξαν και ιδιοτέλειες,

υπήρξαν και συμπεριφορές αμέλειας,

υπήρξαν και συμπεριφορές περιφρό-

νησης του περιουσιακού  στοιχείου

των Ασφαλιστικών Ταμείων. Έχουμε

υπομισθωμένα, όπως σας είναι γνω-

στό και γνωρίζω ότι ξέρετε πάρα πο-

λύ καλά το θέμα για τα ακίνητα που

ανήκουν στην ιδιοκτησία των Ασφα-

λιστικών Ταμείων.

...Πρέπει κατά συνέπεια να αλλάξει

και το νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε

να διαμορφώνει δεσμευτικούς κανό-

νες για τη μη περαιτέρω απαξίωση

των περιουσιακών στοιχείων των

Ασφαλιστικών Ταμείων.

Οι υπομισθώσεις για παράδειγμα,

δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Όταν

υπάρχει η αγοραία εμπορική αξία των

συγκεκριμένων ακινήτων διαπιστώ-

νεται να έχουν εκμισθωθεί με μηνιαίο

μίσθωμα το οποίο σε καμία περίπτω-

ση δεν βρίσκεται σε αντιστοίχιση με

την αγοραία μηνιαία μισθωτική επι-

βάρυνση που έχουν ομοειδή ή πα-

ρεμφερή ακίνητα σε συγκεκριμένες

περιοχές. 

Είναι τραγικό να έχουμε τα ετήσια

έσοδα όλων των Ταμείων, από κτίρια,

οικόπεδα, να ανέρχονται σε 29,5

εκατ. ευρώ και μόνο το ΙΚΑ να πλη-

ρώνει για να στεγάσει τις υπηρεσίες

του 35 εκατ. ευρώ, όταν η περιουσία

του αποτιμάται άνω των 200 εκατ.

ευρώ. Αυτή η κατάσταση πρέπει να

τελειώσει. Πρόκειται για μια διασπά-

θιση των χρημάτων των ασφαλισμέ-

νων και συν τοις άλλοις πρόκειται και

για ένα μέγεθος, το οποίο αν ορθά εί-

χε αξιοποιηθεί, θετικά θα είχε προ-

στεθεί στην αντιμετώπιση του ασφα-

λιστικού προβλήματος που απασχο-

λεί τούτη την ώρα την συντριπτική

πλειοψηφία των εργαζομένων.»

Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών 

ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ 

Φώτης Κουβέλης 

Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση της

ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών ζήτησε με επίκαιρη ερώ-

τησή του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης από

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

27 Ιανουαρίου συνεδρίασε η Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας

και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΙΝ&ΔΑ) της Βουλής με θέ-

μα ημερήσιας διάταξης «Κωνσταντίνα Κούνεβα: Το σκληρό

πρόσωπο της ελληνικής πραγματικότητας». Στην συνεδρίαση

κλήθηκαν και παρουσίασαν τις απόψεις τους ο Υπουργός

Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουρ-

γός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γεώργιος Κουτρου-

μάνης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε., Γιάννης Παναγόπουλος, και

εκπρόσωποι φορέων.

Ο Πρόεδρος της (ΕΙΝ&ΔΑ), Βασίλης Οικονόμου, τόνισε ότι η

βίαιη επίθεση εναντίον της Κ. Κούνεβα ήταν κάτι πρωτόγνω-

ρο για την ελληνική κοινωνία και προκάλεσε για μια ακόμη

φορά τα αρνητικά σχόλια της διεθνούς κοινής γνώμης. Χαρα-

κτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά την συμμετοχή του ως

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην Διακοινοβου-

λευτική Διάσκεψη για την Μετανάστευση και την βία κατά

των γυναικών στο Παρίσι πριν δύο μήνες, μεγάλο μέρος των

συζητήσεων μεταξύ των εκπροσώπων απασχόλησε το ζήτη-

μα αυτής της αήθους και απάνθρωπης επίθεσης εναντίον της

Κούνεβα. Η πρεσβεία μάλιστα της Ελλάδας στο Παρίσι κατα-

κλύσθηκε από μηνύματα πολιτών και οργανώσεων από όλο

τον κόσμο που ζητούσαν απαντήσεις για το τι συμβαίνει στην

Ελλάδα με τους μετανάστες και δη με τις εργαζόμενες και

συμμετέχουσες στο συνδικαλιστικό κίνημα μετανάστες.

Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια μεγάλη συζήτηση στα

πλαίσια του Ελληνικού Κοινοβουλίου όπου θα διερευνηθούν

μεταξύ άλλων οι εργασιακές σχέσεις, το επίπεδο διαβίωσης

των μεταναστών, η δυνατότητες και τα εμπόδια συμμετοχής

τους στο συνδικαλιστικό κίνημα, η βία που μπορεί να ασκείται

εναντίον των γυναικών, μεταναστριών και ημεδαπών, σε ερ-

γασιακούς χώρους, οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε

θεσμικό και νομικό επίπεδο προκειμένου να προστατευτούν

καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα  στην ελληνική κοινω-

νία.», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε

ότι γίνεται μια προσπάθεια υπέρβασης του μέχρι σήμερα τρό-

που οργάνωσης και λειτουργίας της ελληνικής αστυνομίας

και γι αυτό τον λόγο θα προσληφθούν άμεσα στα αστυνομικά

τμήματα ψυχολόγοι, ειδικοί διαπολιτισμικοί σύμβουλοι, διερ-

μηνείς και μετανάστες δεύτερης γενιάς που διαμένουν μόνι-

μα στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολύνουν το έργο της

αστυνομίας. 

Επιπρόσθετα δήλωσε ακόμη ότι πλέον δίνεται η δυνατότητα

στους μετανάστες δεύτερης γενιάς να έχουν όλα τα νόμιμα

έγγραφα (πχ ταξιδιωτικά και άδειες παραμονής) προκειμένου

οι μετανάστες που γεννιούνται στην Ελλάδα να μην αντιμε-

τωπίζονται ως παράνομοι από την στιγμή που ενηλικιώνονται

και μετά. Προέβλεψε μάλιστα ότι μόλις ολοκληρωθούν οι νο-

μοθετικές ρυθμίσεις που προτείνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ

μέσα στο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης της χώρας θα

έχουμε διαμορφώσει την πλέον προοδευτική πολιτική χορή-

γησης ασύλου στους μετανάστες. Ο Υφ.Εργασίας, Κουτρου-

μάνης, ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης καμπάνιας του

Υπουργείου με μηδενικό κόστος ενάντια στην μαύρη και ανα-

σφάλιστη εργασία. 

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας καθαριστριών Βασιλική Τσού-

νη δήλωσε ότι υπάρχουν πολλοί Βουλευτές που έχουν ανα-

σφάλιστους εργαζόμενους στην υπηρεσία τους και δεσμεύ-

τηκε να καταθέσει σχετικό υπόμνημα στον Πρόεδρο της Επι-

τροπής της Βουλής, Β. Οικονόμου. 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα

«Κωνσταντίνα Κούνεβα: Το σκληρό πρόσωπο της ελληνικής πραγματικότητας»
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Κέντρο Χημικών Μηχανικών

Σεμινάρια

To Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μη-

χανικών (ΕΕΚΧΜ) υλοποιεί τον Φεβρουάριο τα σεμινάρια

με διάφορη θεματολογία. 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

στις 18-19 Φεβρουαρίου 2010, 8 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου: η παρουσίαση των περιβαλλοντικών δεικτών,

βάση των οποίων συντάσσεται η περιβαλλοντική έκθεση – απολογι-

σμός βιωσιμότητας, ως αναπόσπαστο κομμάτι του δελτίου εταιρικής

κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ). 

2. ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/ 2008/

ΕΚ (CLP), ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΥ-

ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΝΕΟ) στις 22-23 Φε-

βρουαρίου 2010, 16 ώρες 
Σκοπός του σεμιναρίου: ενημέρωση για την ορθή διαχείριση των

χημικών προϊόντων (ουσιών και μειγμάτων) στην ελληνική και

κοινοτική αγορά, με σκοπό την προστασία της Υγείας και του Πε-

ριβάλλοντος.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΑΤΕΧ (99/92/ΕΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΑΕ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ στις 24-

26 Φεβρουαρίου 2010, 18 ώρες
Σκοπός του σεμιναρίου: είναι η ενημέρωση και κατάρτιση σε πρα-

κτικά θέματα που έχουν άμεση σχέση με την εφαρμογή αυτής

της νομοθεσίας. 

Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν

από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής ει-

σφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων (17 θέσεις) θα τηρηθεί

απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες  στο τηλ.: 2109536775 -6  ή mail στο eekxm@hol.gr.

Κέντρο Χημικών Μηχανικών
Γρυπάρη 136, 176 73 Καλλιθέα Τηλ: 2109536775-6 , Fax: 2109536777

e-mail: eekxm@hol.gr

Από RE/MAX  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέ-

λος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της

RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους

απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,

υψηλές προμήθειες  έως 80% επι των πωλήσεων, εκ-

παίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,

ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947 

email: remax-anagen@ath.forthnet.gr 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυν-

ση Αττικής, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που διε-

νεργεί, και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του

Κράτους, διαπίστωσε σε τέσσερα είδη τροφίμων την

ύπαρξη αλλεργιογόνου ουσίας, συγκεκριμένα πρω-

τεΐνης γάλακτος (καζεΐνης), η οποία όμως δεν ανα-

γραφόταν στη συσκευασία, ως όφειλε.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα κάτωθι προϊόντα:

α) Μαύρη σοκολάτα, με την εμπορική ονομασία «Σοκο-

λάτα FRESH – Μαύρη σοκολάτα», που παράγεται από

την «FRESH ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.». Το ανωτέ-

ρω προϊόν διακινείται σε συσκευασίες των 75g και με

ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 15-9-10.

β) Σοκολάτα με γλυκαντικά, με την εμπορική ονομασία

«Pure chocolate DELHAIZE» Βελγίου, που διακινείται

στην Ελλάδα από την «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ε.». Το προϊόν διακινείται σε συσκευασίες 33g και με

ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 03 – 2010.

γ) Μαύρη σοκολάτα, με την εμπορική ονομασία

«RIQUET ΜΑΥΡΗ», που διακινείται στην Ελλάδα από

την «ALDI ΕΛΛΑΣ SUPER MARKET Συμμετοχική ΕΠΕ

& ΣΙΑ Ε.Ε.». Το προϊόν διακινείται σε συσκευασίες των

100g, με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος:

SEP 2010 / 21336.

δ) Σοκολάτα υγείας, με την εμπορική ονομασία «ΧΕΙ-

ΡΟΠΟΙΗΤΗ Σοκολάτα ΥΓΕΙΑΣ Χ. ΚΟΣΜΙΔΗ – Ν. ΓΑ-

ΒΡΙΛΗ ΧΑΛΒΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ». Το προϊόν διακινεί-

ται από την «Χ. ΚΟΣΜΙΔΗ – Ν. ΓΑΒΡΙΛΗ ΧΑΛΒΑΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σε συσκευασίες των 90g, με ανά-

λωση κατά προτίμηση έως 11-04-10.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση

του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από τις επι-

χειρήσεις και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί

έλεγχοι.

Καλούνται όσοι καταναλωτές παρουσιάζουν αλλεργι-

κές αντιδράσεις σε γάλα να μην καταναλώσουν τα

ανωτέρω προϊόντα.

Ανάκληση Μη Ασφαλών Τροφίμων

Σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης

εδώ και δεκαετίες η ΠΑΙΔΕΙΑ μας, για

να αλλάξει κάτι θα πρέπει όλοι μας να

δούμε το πρόβλημα κάπως αλλιώς.!!!

Χρειάζεται πλήρης καταγραφή του Μα-

θητικού πληθυσμού, από τα Νηπιαγω-

γεία μέχρι και τα Λύκεια, εστιάζοντας

περισσότερο στην κατανομές:

– Κατά φύλο, Εθνικότητα, αν προέρχο-

νται από άλλες γειτονικές περιοχές ή

μεταγραφές από Ιδιωτικά Σχολεία,

– Με βάση την απόδοση προσέχοντας

την Σχολική αποτυχία, η οποία χρόνο

με τον χρόνο αυξάνεται δραματικά, δη-

μιουργώντας Μαθητές 2 ή 3 ταχυτήτων

– Ανά Σχολική Μονάδα, Σχολείο & πε-

ριοχή, με εστίαση στους μέσους όρους

Μαθητών ανά τάξη, Σχολείο και περιο-

χές του Δήμου.

ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:
Η μη λειτουργία της Δημοτικής Επι-

τροπής Παιδείας, η παντελής έλλει-

ψη οργάνωσης Σχολικών Συμβουλίων

και η υποβάθμιση των Σχολικών Επι-

τροπών και σε συνδυασμό με την συ-

νένωση των Δήμων, πρέπει να έχει

σηματοδοτήσει για το Υπ. Παιδείας

τον μόνο δρόμο, της αλλαγής του

Θεσμικού πλαισίου για την λειτουρ-

γία των Σχολικών Μονάδων.

Χρειάζονται παρεμβάσεις γενικά
& ειδικά:
Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να εί-

ναι κοντά στα προβλήματα των Μαθη-

τών πραγματοποιώντας εκτός των άλ-

λων έρευνες με ειδικά ερωτηματολόγια

που θα συμπληρώνουν Γονείς- Παιδιά &

Εκπαιδευτικοί.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι να είναι καθημε-

ρινά στα Σχολεία και όχι στα Γραφεία.

Χρειάζεται άμεσα βέβαια βελτίωση και

αναπροσαρμογή των κριτηρίων ανα-

βάθμισης των εκπαιδευτικών σε Σχολι-

κούς Συμβούλους . (όχι κομματικά και

ρουσφετολογικά!!). 

Να προστεθεί σε κάθε Σχολείο κουτί

Παραπόνων ή επικοινωνίας. Σε συνερ-

γασία με τον Συνήγορο του Παιδιού

ανά τρίμηνο θα πρέπει να αξιολογού-

νται οι επισημάνσεις και οι προτάσεις

και να υπάρχει άμεση παρέμβαση.

Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας &

Πρόσθετης διδακτικής στήριξης από

τον Σεπτέμβριο του 2010!!!

Να μη ξαναεμφανιστεί το φαινόμενο

εκπαιδευτικοί που πετυχαίνουν στις

εξετάσεις για μεταπτυχιακή εκπαίδευ-

ση να αφήνουν στην μέση της χρονιάς

την τάξη, αλλά να λειτουργεί το σύστη-

μα από την επόμενη χρονιά.

Αναβάθμιση του ρόλου του Υποδιευθυ-

ντή, καταργώντας τον Ορισμό του από

τον Διευθυντή του Σχολείου, και με την

ανάδειξή του απ ΄ ευθείας από τον Σύλ-

λογο Διδασκόντων, με ψηφοφορία.

Άμεση ενεργοποίηση της ΚΥΑ  σχετι-

κά με την πλήρωση θέσεων σε όλα τα

Σχολεία.

Να καθιερωθεί νομοθετικά γύρω από

όλες τις Σχολικές Μονάδες να γίνο-

νται πεζόδρομοι,

Άμεση καταγραφή των Σχολείων που

έχουν αμίαντο (αλήθεια πόσα και πού

είναι αυτά) και επισκευή  τους (σχετι-

κές επερωτήσεις του Βουλευτή Βασί-

λη Οικονόμου και άλλων).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 153 51 Παλλήνη

Πληρ. Β. Παπαϊωάννου Παλλήνη 28.1.2010

Τηλ.: 210-6600711 Fax: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ. 28/80 και για την

ανακατασκευή υπερκατασκευών συμπίεσης τύπου πρέσας έτους 2010

αξίας 36.890,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Τρίτη στο

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

ενάρξεως την 08:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την

09:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά

μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και

την 8η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας

δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (ποσό 1.550,00€)

Τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορού7ν να παραλάβουν μέ-

χρι την 5η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες

και μέρες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊω-

άννου).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ “εν ΔΡΑΣΕΙ 

ή σε ΥΠΝΩΣΗ;”
(σκεπτόμενος μεγαλόφωνα……)                                   Αντώνης Ρεφούλιας

Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπερα
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Είχαμε γράψει προ καιρού για το “θάνατο” των φοινίκων,

που έχουν προσβληθεί από ένα σκαθάρι που τον κατα-

τρώει και τον ξεραίνει.

Δεν φτάνει να κοπεί ο φοίνικας όταν προσβληθεί, πρέπει

να αντιμετωπιστεί το κόκκινο σκαθάρι του φοινικόδε-

ντρου που είναι μεταδοτικότατο.

Η ζημιά προκαλείται από τις προνύμφες και την αντιλαμ-

βανόμαστε αφού έχει προσβολή. Τότε η κατάσταση είναι

ήδη εκτός ελέγχου και το φυτό έχει καταστραφεί.

Σήμερα έχει ενημερωθεί πολύς κόσμος, αλλά και Δήμοι,

που άρχισαν να παίρνουν μέτρα· ας ελπίσουμε ότι δεν εί-

ναι πολύ αργά.

Ο Δήμος Γλυφάδας, μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας, με

δελτίο τύπου που απέστειλε προς τους πολίτες, εφαρμό-

ζει ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του κόκκι-

νου τετράνυχου στους φοίνικες. 

Η χρήση εντομοπαθογόνου νηματωδών είναι βιολογικά

ασφαλής μέθοδος και εφαρμόζεται με επιτυχία. Χρησι-

μοποιούν μίγματα 3 ειδών με 6 εφαρμογές ανά έτος και

παράλληλα νερό, για την αύξηση υγρασίας όταν είναι

αναγκαίο από τις καιρικές συνθήκες. Η εφαρμογή γίνεται

τοπικά με έκχυση του διαλύματος των νηματωδών στη

βάση της στεφάνης των φοινικοειδών. Η εφαρμογή πρέ-

πει να γίνει θεραπευτικά αλλά και προληπτικά.

Συγκεκριμένα: Αν οι φοίνικες φαίνονται υγιείς, προτείνε-

ται άμεσος ψεκασμός ώστε να σταματήσει η προσβολή

και η μετάδοση της ασθένειας και επανάληψη κάθε Φθι-

νόπωρο και Ανοιξη. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει χορηγή-

σει έγκριση διάθεσης στην αγορά στα εντομοκτόνα

σκευάσματα: 

• ACTARA 25 WG (δραστική ουσία thiamethoxam)

• NEEMAZAL (δραστική ουσία azadirachtin 1% β/ο) και

OIKOS (δραστική ουσία azadirachtin 3,2% β/ο )

• Σκευάσματα με δραστική ουσία chlorpyrifos, περιεκτικό-

τητα 48% β/ο και μορφή υγρό γαλακτωματοποιήσιμο.

• Σκευάσματα με δραστική ουσία  cypermethrin, περιεκτι-

κότητα 10% β/ο και μορφή υγρό γαλακτωματοποιήσιμο.

• Σκευάσματα με δραστική ουσία imidacloprid, περιεκτικό-

τητα 20% β/ο ή 20,6% β/ο και μορφή υγρό διάλυμα.

Αν οι φοίνικες έχουν προσβληθεί, η θεραπεία είναι κατά

κανόνα πολύ δύσκολη. Εάν χρειαστεί να κοπεί ο φοίνι-

κας, πρέπει να γίνει ψεκασμός κάλυψης στο κομμένο φυ-

τό, στα κομμένα τεμάχια του φυτού και στον τόπο γύρω

από τη θέση κοπής.

Αντιμετώπιση της αρρώστιας του φοίνικα!

ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  γ ρ ά φ ο υ ν
Αγαπητή Εκδότρια της "Ε",

Είμαι αναγνώστις της εφημερίδος σας, σχεδόν από της

ιδρύσεώς της. Και, ναί, θέλω να σας συγχαρώ για το άρι-

στο αποτέλεσμα της εξελικτικής της διαδικασίας! ΄Ολα

αυτά τα χρόνια αγωνισθήκατε πραγματικά με ανιδιοτέ-

λεια ,για την σωστή, άμεση και αντικειμενική ενημέρωση

των συνδημοτών μας, μη φειδόμενοι  προσωπικής κοπώ-

σεως και αγωνιστικότητος και με αποκλειστικό γνώμονα

την εξυπηρέτησιν της αλήθειας και μόνον της αλήθειας!

Να είσθε υπερήφανοι, γιατί η εφημερίδα σας απολαμβά-

νει του σεβασμού της μεγαλύτερης μερίδος των κατοί-

κων της περιοχής μας. 

Μπράβο σας! Και πάλι  ξανά Συγχαρητήρια! 

Με εκτίμηση

Γεωργία Γρηγοροπούλου - Μουγιάκου

π. Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βούλας

Νομική- Οικονομική Αναλύτρια, Λογοτέχνις

Αγαπητέ κ. Βενετσάνο,

Σας ευχαριστούμε πολύ για την "απόλαυση" του προηγούμενου τεύχους της

εφημερίδος σας.

Η απάντηση του "Μίκη μας" και η τοποθέτησή σας για το πως θα βρεθούν τα

χρήματα για να βοηθηθεί η οικονομία μας, νομίζω πως είναι τα καλύτερα που

έχω διαβάσει, ΟΧΙ σε τοπικές αλλά και σε μεγάλες εφημερίδες. ΜΠΡΑΒΟ

ΣΑΣ!!!

Σκεπτόμενος μεγαλόφωνα έγραψα μερικά λόγια και σας τα στέλνω.  

Συγχαρητήρια και πάλι.

Αντώνης Ρεφούλιας 

πρ. Μέλος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων Αν.Αττικής & πρ. Πρόεδρος

της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Παλλήνης.

Επιδοκιμάζεται η «7η» 

Αναγνωρίζεται το κύρος της 

Εύσημα για τους αρθρογράφους μας

Όταν λαμβάνουμε επιστολές αναγνωστών με εύσημα και υποδείξεις αισθανόμαστε πραγματική ευχαρίστηση.

Όταν το περιεχόμενό τους είναι των παρακάτω επιστολών, πέραν της ανθρώπινης ικανοποίησης και ευγνωμο-

σύνης την οποία δημόσια εκφράζουμε προς τους αγαπητούς αναγνώστες, επωμιζόμαστε ένα ιδιαίτερα βαρύ

φορτίο ευθύνης, ν’ ανταποκρινόμαστε όσο το δυνατόν πληρέστερα και αντικειμενικότερα στα δημοσιογραφικά

μας καθήκοντα, με πλήρης συναίσθηση των ευθυνών του λειτουργήματός μας. Λειτούργημα που εμπεριέχει, κα-

τά την άποψή μας, πλην της δημοσιοποίησης της αλήθειας, της δράσης και των γεγονότων και ωφελιμιστικό χα-

ρακτήρα για το κοινωνικό συμφέρον.

Πλην των κατωτέρω επιστολών, που ευθύς αμέσως δημοσιεύουμε και άλλων παρόμοιων περιεχομένου μηνυ-

μάτων, τηλεφωνημάτων και κυρίως δια ζώσης, έχουμε προς δημοσίευση προσεχώς επιστολή ομογενούς από

τον Καναδά, Πανεπιστημιακού Καθηγητή, ο οποίος μας επισκέπτεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας,

προφανώς, λίαν χρήσιμη για το μεταναστευτικό νόμο, την ιθαγένεια και την ψήφο των ομογενών. 

Κύριε Θεοδωράκη, Βούλα 17/1/2010

Παρακολουθώ πάντοτε με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον κάθε δημόσια παρέμβα-

σή σας και θαυμάζω την καθαρότητα της σκέψης σας, τη βαθιά και αλάνθαστη κρίση

σας, καθώς και την απόλυτη ακρίβεια των λεγομένων σας. Μάλιστα, η τελευταία πα-

ρέμβασή σας, εξ’ αφορμής τα όσα ανιστόρητα, προκλητικά και προσβλητικά για τους

Έλληνες υποστηρίζει η κ. Δραγώνα, άγγιξε τις καρδιές μας και τις ευαισθησίες όλων

μας και μας συνεκίνησε βαθύτατα. 

Γι’ αυτό, σαν ένας απλός Έλληνας νιώθω υπερήφανος για σας κ. Θεοδωράκη, τον κο-

ρυφαίο Έλληνα Καλλιτέχνη, τον Άνθρωπο του πνεύματος που συνεχώς μεταλαμπα-

δεύει τον Πολιτισμό μας, το μεγάλο Αγωνιστή της Δημοκρατίας, που αγαπά την Πα-

τρίδα του και αγωνίζεται καθημερινά γι’ αυτή.

Με άπειρη εκτίμηση

Μιχ. Παπακώστας

τ. Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 3/02,  7.00μ.μ.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 1/02,  8μ.μ.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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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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

ΚΥΡΙΑΚΗ 24, ΤΕΤΑΡΤΗ 27 & ΣΑΒΒΑΤΟ 30/1

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 -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης συνεδριάζει τη Δευτέρα

1η Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ. με 14 θέματα στην ημερήσια

διάταξη. Επιλέγουμε:
1. Απόφαση για τροποποίηση καταστατικού του ΚΑΠΗ.

2. Απόφαση για παραλαβή της μελέτης “Οικονομοτεχνική μελέ-

τη - τεύχη δημοπράτησης του 2ου Βρεφονηπιακού σταθμού.

5. Απόφαση για παραλαβή της μελέτης “Αρχιτεκτονική μελέτη

του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Μηλαδέζας”.

9. Απόφαση για καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας τις Κυριακές και

εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης.

11, 12. Απόφαση για έγκριση οικονοικού προϋπολογισμού σε

Αθλητικό Οργανισμό και Παιδικο Σταθμό.

13. Απόφαση για καθορισμό θέσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.
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Το 2009 ήταν μια δύσκολη χρονιά, έκλεισε όμως με ένα

γεγονός που θεωρώ ότι δεν έτυχε της σημασίας που του

πρέπει και είναι ίσως το καλύτερο μήνυμα για το μέλλον

και για να ξεκινήσουμε αισιόδοξα το 2010.  

Το Δεκέμβριο του 2009 πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε

χρόνο, η τελετή απονομής των βραβείων Νόμπελ. Το βρα-

βείο του Προέδρου των ΗΠΑ τράβηξε τα φώτα της δημο-

σιότητας και επισκίασε τα υπόλοιπα βραβεία.

Το φετινό όμως Νόμπελ της ιατρικής είναι μια από τις ση-

μαντικότερες ανακαλύψεις της σύγχρονης επιστήμης! 

Το μοιράστηκαν 3 επιστήμονες που έλυσαν ένα από τα με-

γαλύτερα μυστήρια της βιολογίας σχετικά με την αντιγρα-

φή και την προστασία των χρωμοσωμάτων.

Με απλά λόγια οι ανακαλύψεις αυτές μας επιτρέπουν να

εμβαθύνουμε στη λειτουργία του DNA και να κατανοή-

σουμε τους μηχανισμούς που προκαλούν τη νόσο, τη φθο-

ρά και το γήρας.

Γιατί γερνάμε

Από τη στιγμή της σύλληψης του, κάθε ανθρώπινος οργανι-

σμός, ξεκινάει μια πορεία στο χρόνο που τον οδηγεί στη γή-

ρανσή του και τελικά στο θάνατο.

Τα κύτταρα μας δεν παραμένουν τα ίδια κατά τη διάρκεια της

ζωής μας. Στη πλειοψηφία τους, διαιρούνται και αντικαθι-

στούν όσα έχουν φθαρεί. Η συχνότητα της διαίρεσης και της

αντικατάστασης διαφέρει από όργανο σε όργανο. Οι διαιρέ-

σεις όμως και αντικαταστάσεις δεν μπορούν να συμβαίνουν

επ’ άπειρο. Υπάρχει ένα όριο.   

Το 1961 ο Leonard Hayflick προσδιόρισε ότι τα κύτταρα μας

έχουν ένα συγκεκριμένο όριο σχετικά με τις διαιρέσεις που μπο-

ρούν να πραγματοποιήσουν. Αυτός ο αριθμός ονομάζεται όριο

του Hayflick και προσδιορίζει και τη διάρκεια ζωής μας. Σε κάθε

διαίρεση τα κύτταρα μας γερνούν και πλησιάζουν το όριο τους.

Τα δερματικά κύτταρα ενός βρέφους, για παράδειγμα, μπο-

ρούν να πολλαπλασιαστούν 80-90 φορές ακόμη, ενώ τα δερ-

ματικά κύτταρα ενός ενήλικα ηλικίας 70 ετών, μπορούν να

πολλαπλασιαστούν 20-30 φορές.

Γιατί όμως μετά από κάθε κυτταρική διαίρεση τα κύτταρα μας

δεν είναι ίδια με το κύτταρο από το οποίο προήλθαν, είναι πιο

γερασμένα και έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αρρωστή-

σουν και να πεθάνουν;

Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι η φυσική επιλογή.

Ανά είδος είναι τόση η διάρκεια ζωής όση χρειάζεται για να

μπορέσει το συγκεκριμένο είδος να προσαρμοστεί στις αλλα-

γές και να βελτιώσει τις πιθανότητες επιβίωσης του. Σε κάθε

γενιά επιβιώνουν περισσότερο εκείνοι οι οργανισμοί που

προσαρμόζονται καλύτερα στις συγκεκριμένες συνθήκες.

Τελομερή

Ο μηχανισμός που ρυθμίζει τη σταδιακή γήρανση των κυττάρων

μας βρίσκεται στην άκρη των χρωμοσωμάτων (βλ. εικόνα). Ονο-

μάζεται τελομερές από τις λέξεις ( τέλος-) και ( -μέρος). 

Το κάθε τελομερές, κατά τη σύλληψη, έχει μήκος 15.000 μονά-

δες (βάσεις). Σε κάθε διαίρεση ένα μέρος από αυτές τις βάσεις

δεν αντιγράφεται και έτσι σταδιακά το μήκος των τελομερών

μειώνεται. Σε κάθε διαίρεση του κυττάρου, τα τελομερή μικραί-

νουν, μέχρι τελικά να χάσει το κύτταρο τη δυνατότητα να πολ-

λαπλασιάζεται και πεθαίνει. 

Ένα μεγάλο μέρος χάνεται κατά τη διάρκεια της εμβρυικής πε-

ριόδου. Στη γέννηση το μήκος των τελομερών των χρωμοσω-

μάτων μας έχει ήδη μειωθεί στις 10.000. Κατά τη διάρκεια της

ζωής μας, καθώς τα κύτταρα διαιρούνται, το μήκος των τελο-

μερών συνεχίζει να μειώνεται και όταν φτάσει στις 5.000 τότε

πεθαίνουμε.

Τα τελομερή είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός και προω-

θούν την σταθερότητα του DNA μας. Η φθορά τους είναι ένας

κεντρικός παράγοντας στη πρόκληση του γήρατος. Η μείωση

του μήκους των τελομερών αναδεικνύεται ως προγνωστικός

δείκτης για την ανάπτυξη νόσου και την πορεία νοσημάτων συ-

μπεριλαμβανομένων διαφόρων μορφών καρκίνου. 

Το ένζυμο της Αθανασίας

Στο σώμα μας όμως υπάρχει και ένα ένζυμο που αναστέλει τη

συρρίκνωση των τελομερών, η τελομεράση. 

Τα τελομερή δημιουργούνται και διατηρούνται από το ένζυμο

της τελομεράσης, το οποίο έχει βαπτιστεί και «ένζυμο της αθα-

νασίας» λόγω του ρόλου του στην κυτταρική γήρανση και στον

καρκίνο. 

Η τελομεράση επιμηκύνει τα τελομερή, επιβραδύνει και είναι

πιθανό να αναστέλλει τη γήρανση των κυττάρων.

Επιστήμονες στο χώρο της μοριακής βιολογίας ερευνούν για

την ανεύρεση ουσιών που ενεργοποιούν την τελομεράση με

σκοπό να αναστείλουν το γήρας. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι

πρώτες πιλοτικές έρευνες σε ανθρώπους, της πρώτης ουσίας

που ενισχύει τη δράση της τελομεράσης.

Πρόσφατες έρευνες μας δείχνουν ότι παράγοντες κινδύνου

που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής μας επηρεάζουν αρνητικά

τη δράση της τελομεράσης. Αλλαγές στο τρόπο ζωής μας αυ-

ξάνουν σημαντικά τη δράση της τελομεράσης και ενισχύουν

τους διορθωτικούς μηχανισμούς στα ανθρώπινα κύτταρα. 

Παράγοντες που ενεργοποιούν τη δράση

της τελομεράσης

- Η διατήρηση χαμηλών επιπέδων Ομοκυστεΐνης (εξέταση

που μας δείχνει το βαθμό οξειδωτικού στρες),

- η βιταμίνη C, η άσκηση, η Υπεροξειδική Δισμουτάση

(SOD), ένα πολύ ισχυρό φυσικό αντιοξειδωτικό ένζυμο

που παράγεται στο εσωτερικό των κυτττάρων μας.  

Μέχρι την ευρεία εφαρμογή των ουσιών που θα ενισχύουν

τη δράση της τελομεράσης οι παραπάνω παράγοντες και

ένας φυσικός τρόπος ζωής είναι σημαντικά βήματα για την

επίτευξη βέλτιστης υγείας.

Στην Υγειά Σας!

Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς

Πρόεδρος Detox Centers Int. 

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου UNI.NA. Federico II

American Obesity Society

American Academy of Detoxification Specialists

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

ου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

“Το ένζυμο της αθανασίας”

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρε-

σία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται

από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου -

Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλ-

λήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας του

Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης, παρα-

δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυ-

κείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση σε πε-

ριοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.           

Τηλέφωνο: 6989427922

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου σε περιοχές Σπάτων

και Παλλήνης.           

Τηλέφωνο: 6936513341

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο

μοντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως  950€,

Πλήρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕ-

ΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

6984375995 ή www.newhomework.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, 

με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ. 210 8996.089 - 6932 048224

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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Η ΕΠΣΑΝΑ βραβευσε τα σωματεία

Στην κορυφή ο Πρωτέας

Βούλας 

Αξιοι εκπροσωποι της Ανατολικής Αττικής τ’αγόρια του

1ου ΓΕ.Λ Κορωπίου νίκησαν την ομάδα των σχολών ΔΟΥ-

ΚΑ και προκρίθηκαν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Γενικών

και Επαγγελματικών Λυκείων Ελλάδος – Κύπρου. 

Στο Πανελληνιο πρωταθλημα handball προκριθηκαν και

θ’αγωνιστουν εκτος απο την ομαδα του Κορωπιου και ομά-

δες απο Βεροια - Κιλκις - Ιωαννινα - Βυρωνα - Κυπρο - Κα-

ματερο - Ελληνογαλικη σχολή.

Το Πανελληνιο πρωταθλημα Γενικων και Επαγγελματικων

Λυκειων θα διεξαχθει στις εγκαταστασεις του  Βυρωνα

απο 1-4 Φεβρουαριου 2010.

Οι ομαδες θα χωριστουν σε 2 ομιλους των 4 ομαδων.

Προγραμμα και αγωνες θα ανακοινωθουν την Κυριακη 31-1.

Το τέλος του πρώτου γύρου βρήκε την ομάδα της

Βούλας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι αθλήτριες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας

συνεχίζουν την προσπάθεια που με την σκληρή δου-

λειά στις προπονήσεις και το ωραίο θέαμα που προ-

σφέρουν στους αγώνες, διατηρούν την ομάδα στην

κορυφή.

Ο προπονητής της ομάδας Αργύρης Παπαπέτρου

προσπαθεί να κρατήσει

χαμηλούς τόνους στην

ομάδα και η φιλοσοφία

του είναι - και αυτό έχει

περάσει και στις αθλή-

τριες - ότι το επόμενο

ματς είναι πάντα το

σπουδαιότερο.

Το Σαββατοκύριακο 24

και 25 Ιανουαρίου ο

Πρωτέας αγωνίστηκε

δύο φορές με την Θήβα

και το Ηράκλειο Κρήτης

αντίστοιχα κατόπιν αι-

τήματος της ομάδας

της Κρήτης, για διευκό-

λυνσή της. 

Αυτό δεν εμπόδισε τα

κορίτσια, αφού νίκησαν

και τους δύο αγώνες

προσφέροντας συγ-

χρόνως και ωραίο θέαμα στους θεατές και των δύο

αγώνων. 

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα χειροσφαίρισης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδος
- Κύπρου το 1ο ΓΕ.Λ. Κορωπίου. Oρθιοι(απο αριστερα): Κατσικης-Κορω-
νιας-Ντουνης-Μανωλακης Ιασ- Μανωλακης Ορ-Χρηστου-Οικονομου. Κα-
θιστοι: Αντωνιου - Αναγνωστου - Οικονομου - Γουδελης - Κερατιωτης -
Κολιας.

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΡΩΤΕΑΣ (ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ-ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ)
Γριμπαβιώτη, Βαλέτα, Παναγιωτοπούλου, Μπαρμπερίδου, Αστραντίνη, Μικεδάκη, 
Κουτσοδάσκαλου, Θεοδωρέλη, Ανυφαντάκη, Χατζόγλου, Τσουμάνη, Μπότσαρη.

Έχοντας ξεπεράσει κάθε προσδοκία,

μέσα στον 1,5 χρόνο λειτουργίας του,

το Δημοτικό Γυμναστήριο του Οργανι-

σμού Άθλησης και Νεολαίας του Δή-

μου Αγίου Στεφάνου επεκτάθηκε, για

να καλύψει την αυξημένη ζήτηση από

δημότες και ετεροδημότες. 

Με κατάλληλες χωροταξικές μετα-

τροπές και διευθετήσεις, που ολοκλη-

ρώθηκαν μέσα στο Δεκέμβριο, αυξή-

θηκε ο ωφέλιμος χώρος του Γυμνα-

στηρίου, ώστε να χωρέσουν τέσσερις

(4) επί πλέον διάδρομοι και δύο (2)

ελλειπτικά μηχανήματα. Πρόκειται

για επώνυμα αθλητικά μηχανήματα

υψηλών τεχνικών προδιαγραφών,

όπως αυτά που διαθέτει ήδη το Δημο-

τικό Γυμναστήριο, που θα βοηθήσουν

αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση

της συμφόρησης σε ώρες αιχμής. 

Ετσι με τον νέο αθλητικό εξοπλισμό,

διπλασιάζεται η δυναμικότητα σε αε-

ροβικά μηχανήματα, αφού το Δημοτι-

κό Γυμναστήριο θα διαθέτει πλέον

οκτώ διαδρόμους, δύο ελλειπτικά μη-

χανήματα και δύο ποδήλατα. Παράλ-

ληλα, αυξήθηκαν  και τα όργανα μυϊ-

κής ενδυνάμωσης, καθώς και ο λοι-

πός  αθλητικός εξοπλισμός του Γυ-

μναστηρίου.  

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του

Ο.Α.Ν του Δήμου Αγίου Στεφάνου

Απόστολος Θεοδωρόπουλος, από τον

Μάϊο 2008, που ξεκίνησε τη λειτουρ-

γία του,  μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρί-

ου 2009, στο Δημοτικό Γυμναστήριο

έχουν εγγραφεί 1.496 άτομα, άνδρες

και γυναίκες, από όλες τις ηλικίες.

O ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός μελών

του Δημοτικού Γυμναστηρίου οφείλε-

ται στο υψηλό επίπεδο λειτουργίας

του και στην ποιότητα των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών του, που θυμίζουν

ακριβά ιδιωτικά γυμναστήρια και είναι

αποτέλεσμα κοπιώδους και συστημα-

τικής προσπάθειας, μέσα σε ένα ιδιαί-

τερα πολύπλοκο και γραφειοκρατικό

πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού

Άθλησης και Νεολαίας, ως Νομικού

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.).

Ο Οργανισμός Άθλησης και Νεολαίας

διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμ-

βούλιο, που ορίζεται με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελεί-

ται από άμισθους εθελοντές, δημότες

και δημοτικούς συμβούλους του Δή-

μου Αγίου Στεφάνου.

Πληροφορίες  μπορεί να βρει κανείς και

στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Στεφά-

νου - www.agstefanos.gr. 

Τηλέφωνο Δημ. Γυμναστηρίου 210-

6215104, ώρες λειτουργίας Δευτέρα-Πα-

ρασκευή 08.00-22.00, Σάββατο 09.00-

15.00.  

Πρόκριση του 
1ου Λυκείου Κορωπίου 

στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Handball

Επέκταση Δημοτικού Γυμναστηρίου στον Αγίο Στεφάνο

Σε μία λαμπρή εκδήλωση η οποία ήταν κατά γενική ομο-

λογία καλύτερη από κάθε άλλη φορά παρ’ όλες τις αντί-

ξοες καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκαν οι απονομές

των επάθλων των σωματείων της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

Την εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στον υπέροχο χώρο

στην «ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ» στο ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ τίμησαν με

την παρουσία τους επίσημοι από τον αθλητικό αλλά και

από τον πολιτικό χώρο. 

Χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος της ΕΠΣΑΝΑ Φ. Μα-

γουλάς και ο Γεν. Γραμματέας Γρ. Αποστολίδης και ο πρό-

εδρος της ΕΠΟ Σ. Πιλάβιος.

Η Ένωση βράβευσε τον Πρόεδρο της ΕΠΟ Σ. Πιλάβιο.

Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν οι ομοσπονδιακοί προπονη-

τές, Γεωργιάδης Αντ., Αρχοντίδης Χρ. για την ανεκτίμητη

προσφορά στο Ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές ίσως ο καλύ-

τερος για πολλούς του ελληνικού ποδοσφαίρου ο Τάκης

Λουκανίδης βραβεύτηκε την εκδήλωση. Επίσης η Ένωση

βράβευσε τον Αντωνίου, τον ιατρό της Ένωσης Αργυρό-

πουλο, τον παρατηρητή Χασιλίδη και τον διαιτητή της

Ένωσης Σφήκα. Η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. βράβευσε την προσπάθεια

των ποδοσφαιριστών της που εισήχθησαν στα Ανώτατα

Εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Επίσης για την αγωνιστική περίοδο 2008- 2009, τιμήθηκαν οι:

1) Κυπελλούχος ΕΠΣΑΝΑ 2008-2009 ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ

2) Πρωταθλητή A’ κατ. & για την άνοδό του στην Δ’ εθνική ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ

3) Πρωταθλητή Β΄ κατ. ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ

4) Πρωταθλητή Γ΄ κατ. ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΟΣ

5) Για την άνοδο στην Α’ Κατηγορία ΑΣ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ, ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

7) Για την άνοδο στην Β’ Κατ. ΑΠΟ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΑΠΣ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ

9) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Μεγάλη νίκη για τις γυναίκες της Θέτιδας τη Δευτέ-

ρα 25/1 με αντίπαλο τη Σχολή Μωραίτη στο Ζηρί-

νειο. Για άλλον ένα αγώνα οι γυναίκες ξεκίνησαν

πολύ δυνατά και αιφνιδίασαν τον αντίπαλό τους,

αφού κέρδισαν το 1ο σετ με 19-25. Δυστυχώς όμως,

για άλλη μια φορά επίσης, δεν κατάφεραν να διατη-

ρήσουν το ρυθμό τους και βρέθηκαν πίσω στο σκορ,

αφού έχασαν τα δυο επόμενα σετ με 25-23 και 27-

25. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέταρτο σετ η ομάδα

θα έφευγε χωρίς πόντο, αφού βρέθηκε πίσω στο

σκορ με 23-18, αλλά με όπλο το σερβίς και την καλή

αντεπίθεση, κατάφερε να το κατακτήσει με 23-25. 

Ένα 5ο σετ για γερά νεύρα, παρακολούθησαν όσοι

βρέθηκαν στο Ζηρίνειο, καθώς η ομάδα κατέκτησε

το 5ο σετ με 17-15 και ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ

με 10-14. Έτσι μαζί με το 5ο σετ πήρε και τη νίκη με

3-2 σετ (19-25, 25-23, 25-23,23-25,15-17), η οποία

είναι η 8η στη φετινή σεζόν και την φέρνει στην 6η

θέση της βαθμολογίας της Α. ΕΣ.ΠΑΑ. Επόμενος

αγώνας είναι τη Δευτέρα 1/2 με τη Χαλκίδα στο γή-

πεδό της Βούλας.

ΠΑΙΔΕΣ

Ο αγιασμός που έγινε πρόσφατα δεν ήταν αρκετός

έτσι ώστε να αποφευχθούν οι τραυματισμοί, που αυ-

τή τη φορά άφησαν την ομάδα των παίδων αποδε-

κατισμένη. Το Σάββατο 23/1 η ομάδα αντιμετώπιζε

την ομάδα του Πανελληνίου, μια ομάδα που φιλοδο-

ξεί να γίνει πρωταθλήτρια Ελλάδος στο Πρωτάθλη-

μα των Παίδων. Αυτό δεν πτόησε καθόλου τους Παί-

δες της ομάδας, οι οποίοι ξεκίνησαν τον αγώνα πο-

λύ δυνατά και παρά τον τραυματισμό του Γιώργου

Πασπαράκη στο 1ο σετ (διάστρεμμα βαρύ), το κατέ-

κτησαν με 25-22 και έδειξαν ότι είναι σε καλό δρό-

μο. Μάχη έγινε και στο 2ο σετ το οποίο έχασαν με

25-23, δεδομένου ότι η ομάδα αδικήθηκε σε κρίσιμα

σημεία από διαιτητικά λάθη. Λάθη  που δεν έγιναν

σκοπίμως, όμως υποδηλώνουν την προβληματική

κατάσταση στο επίπεδο αυτό, πράγμα που συμβαίνει

συνεχώς και αδιακρίτως. 

Στο 3ο σετ ενώ η ομάδα ήταν μπροστά στο σκορ, άλ-

λο ένα βαρύ διάστρεμμα αυτή τη φορά στον έτερο

κεντρικό της ομάδας Χρυσοχόο Γιάννη, ήρθε να συ-

ντελέσει στο να χαθεί η συνοχή από τους υπόλοι-

πους και να έρθει η ήττα τελικά με 3-1 σετ (25-22,

23-25, 19-25, 16-25). Η πρόοδος αυτών των δύο παι-

κτών την φετινή χρονιά είναι αξιοσημείωτη και είναι

κρίμα που η ομάδα θα στερηθεί την υπηρεσία τους.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Διαδικαστικό χαρακτήρα έχει στο πρωτάθλημα των

κορασίδων η συμμετοχή της ομάδας, δεδομένου ότι

σήμερα (30/1) ξεκίνησε το Πρωτάθλημα των Πανκο-

ρασίδων στο οποίο η ομάδα μας ξεκινά με αξιώσεις. 

Ειδικότερα: ΘΕΤΙΣ-ΑΜΑΖΟΝΕΣ 0-3 (κορασίδες) και

σήμερα στις 18:30 στο γήπεδο της Βούλας οι Παν-

κορασίδες θα αντιμετωπήσουν την ΔΑΣ ΡΑΦΗΝ.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

με τη Χρυσάνθη Καράμπαλη

Στις 23 και 24 του Γενάρη, πραγματοποιήθηκε η

προκριματική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήμα-

τος Ατομικών αγωνισμάτων Ανδρών – Γυναικών.

Και στους αγώνες αυτούς οι αθλητές και αθλήτριες

του ΑΡΗ καταφέρανε να περάσουν στην τελική φά-

ση ύστερα από δύσκολους αλλά συναρπαστικούς

αγώνες.

Στην τελική φάση περάσανε:

- Εμίρη Φιλία (ατομικό, διπλό, μικτό)

- Λιλής Γιώργος (ατομικό, διπλό, μικτό)

- Σταθουλόπουλος Δημήτρης (Ατομικό, διπλό)

- Κουτσουπάκη Ευλαμπία (διπλό)

- Λαγογιάννη Δέσποινα (μικτό)

Νίκες έκαναν, χωρίς όμως να καταφέρουν να προ-

κριθούν στην τελική φάση:

Σκουτέρης Νίκος, στο απλό και Σκουτέρης – Τσα-

πόγας στο διπλό. 

Ο ΑΡΗΣ Βούλας στην

τελική φάση του 

Πανελλήνιου πρωταθλήματος

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Επαγγελματιών Βούλας, στη συνε-

δρίασή του (18-1-), συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής

σύνθεση:

Τόλιας Ιωάννης, Πρόεδρος,

Τογρίδης Κων/νος, Α΄ Αντιπρόεδρος,

Βαμβασάκης Δημοσθένης, Β΄ Αντιπρόεδρος,

Αναγνωστοπούλου Θεονύμφη, Γραμματέας & Υπεύθυνη

Τύπου,

Θεοδωρακόπουλος Πέτρος, Ταμίας,

Παναγόπουλος Χρήστος, Υπεύθυνος Τεχνικών θεμάτων,

και

Ράπτης Δημήτριος, Υπεύθυνος Νομικών θεμάτων.

Αναπληρωματικά μέλη είναι:

Ψυχογιός Ιωάννης, και

Καλκαβούρας Γεώργιος. 

Στη συζήτηση που προηγήθηκε προτάθηκε η προεδρία

στον απερχόμενο πρόεδρο Δ. Ράπτη, ο οποίος όμως την

αποποιήθηκε ευχαριστώντας τους.

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. συζήτησε διάφορα θέματα της τοπι-

κής αγοράς, όπως το ωράριο της ελεγχόμενης στάθμευ-

σης, η διαφήμιση των επαγγελματιών δια των δημοτικών

μέσων και άλλων, το κυκλοφοριακό κ.α., καθώς και την ορ-

γάνωση εγγραφής νέων μελών και την εξεύρεση οριστικού

χώρου γραφείου του Συλλόγου.

ΤΗΛ. 210.8994 880 (fax 881) - Email : sevoul @ mailbox.gr

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασί-

ου Βούλας, πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση με απο-

λογισμό έργου και εκλογές για νέο Δ.Σ.

Πλούσιος σε δραστηριότητες ο απολογισμός, αφού σε

συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, τον σύλλο-

γο των καθηγητών και τον πρόεδρο της Πνευματικής

Εστίας Γρ. Σταμπέλο διοργάνωσαν ουσιαστικές και ψυ-

χαγωγικές εκδηλώσεις όπως, 

– Χοροεσπερίδα που πραγματοποίησαν στην αίθουσα

εκδηλώσεων του 1ου Λυκείου στις 22.1.2010. Η προσέ-

λευση των μαθητών ήταν ανέλπιστα μεγάλη όπως και η

επιτυχία της χοροεσπερίδας. 

– 22-12-2009, αντιπροσωπεία καθηγητών, του Συλλό-

γου Γονέων, αλλά και μαθητών της Γ’ Γυμνασίου, επι-

σκέφθηκαν τα Παιδικά χωρία S.O.S. Βάρης για να προ-

σφέρουν την αγάπη τους και δώρα στα παιδιά με την

ευκαιρία των Χριστουγεννιάτικων γιορτών.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων όπως

εξελέγη στις 19 Οκτωβρίου, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πίγκου Άντα (τηλ. 6945 349327)

Αντιπρόεδρος: Αμπαζή Τούλα

Γραμματέας: Γουλανδρή Μαριάννα

Ταμίας: Μοράκης Ντίνος

Μέλη: Βασιλείου Ζωή, Φιλιππάτου Άννα, Χελιουδάκη –

Φουσέκη Χρύσα

Σχολική Επιτροπή: Γραβανίδου Δέσποινα – Πίγκου

Άντα

Ένωση Γονέων Δήμου Βούλας: Αμπαζή Τούλα – Φιλιπ-

πάτου Άννα

Για καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τους γο-

νείς των μαθητών ο σύλλογος αποφάσισε ανά δεκα-

πενθήμερο και κάθε δεύτερη Δευτέρα από τις 8:15π.μ.

– 9:30π.μ. να βρίσκεται ένα τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ.

στο χώρο του σχολείου. 

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

Νέα Διοίκηση 

στο Σύλλογο Γονέων και

Κηδεμόνων 

του 1ου Γυμνασίου Βούλας

Η πρεμιέρα του αθλήματος της Υπερπήδησης Εμποδίων

στη νέα αγωνιστική χρονιά του 2010 θα γίνει σήμερα Σάβ-

βατο, 30 Ιανουαρίου.  Ο 1ος Περιφερειακός Αγώνας Ανά-

πτυξης Νότιας Αττικής θα φιλοξενηθεί στον Ιππικό Όμιλο

Μεσογείων, ενώ ο 1ος αγώνας Ανάπτυξης Βόρειας Αττι-

κής θα διεξαχθεί το επόμενο Σάββατο. 

Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10.00 και περιλαμβάνουν ένα

αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής ύψους 0,80μ. και τις

Κατηγορίες Η ύψους 1.00μ, Ζ ύψους 1.05μ. και Ε ύψους

1.10μ. 

Από τον Ιανουάριο έως και τον ερχόμενο Ιούνιο του 2010

θα πραγματοποιηθούν συνολικά 8 Περιφερειακοί Αγώνες

Ανάπτυξης, από τους οποίους θα αναδειχθούν οι Πολυνί-

κες στις επίσημες Κατηγορίες. 

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ 

ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

Η ομοσπονδία Ιππασίας κόβει την πίτα

και βραβεύει τους αθλητές της

Τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου η Ελληνική Ομοσπονδία Ιπ-

πασίας διοργανώνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελ-

ληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής την ετήσια εκδήλωση

κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η ΕΟΙ θα τιμήσει τους

χορηγούς και θα βραβεύσει τους αθλητές που διακρίθη-

καν το 2009. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 19.00. 
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Ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι
στη Βάρη

Ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας με την

υπ’ αριθ. 7/2010 απόφαση ορίζει τους Αντιδημάρ-

χους για το 2010, ίσως τους τελευταίους του Δήμου

ως οντότητα, αφού αναμένεται ο “Καλλικράτης”. Οι

νέοι Αντιδήμαρχοι είναι:

Μαργαρίτα Μακρή – Γούλα Αντιδήμαρχος Διοικητι-

κού - Οικονομικού

Μαρία Γεμελιάρη Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Μέριμνας-Υγείας

Δήμητρα Σουτόγλου Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Σε περίπτωση απουσίας  ή κωλύμα-

τος του Δημάρχου τα καθήκοντά

του ασκεί  η Αντιδήμαρχος  Μακρή-

Γούλα Μαργαρίτα.

ο Δήμος Βάρης έχει προγραμματί-

σει ΣΠΟΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΒΕΛΑΝΙ-

ΔΙΑΣ, με την συνεργασία του

Σ.Π.Α.Υ., της Εθελοντικής Ομά-

δας Δασοπροστασίας-Πυρασφά-

λειας του Δήμου, των σχολείων

και πολιτών, καθώς και εθελοντι-

κών οργανώσεων του περιβάλλο-

ντος, για τις 7 Φεβρουαρίου, ώρα

11:00 π.μ. Η συγκέντρωση θα γί-

νει στην είσοδο του ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ

(παιδικό χωριό SOS).

Ο Δήμος Βάρης καλεί όλους του

ευαισθητοποιημένους πολίτες κα-

θώς και όλους τους φορείς  να

ανταποκριθούν στο κάλεσμα για

την σποροφύτευση της περιοχής. 

Το μόνο που θα  χρειαστεί να έχε-

τε μαζί σας είναι ένα χοντρό κα-

τσαβίδι ή ένα σκαλιστήρι.

Με το πρόγραμμα αυτό, η Βάρη

συμμετέχει στην αναδάσωση και

τον εμπλουτισμό του δάσους του

Υμηττού με σπόρους βελανιδιάς

(δρυός). 

Το σημαντικό σ’ αυτή την σπορο-

φύτευση είναι ότι οι σπόροι δεν

χρειάζονται πότισμα ή άλλη υπο-

στήριξη καθώς και το γεγονός ότι

η βελανιδιά συντηρεί πολλά είδη

ζώων καθώς βρίσκουν σ’ αυτή

τροφή και κατάλληλες θέσεις για

τις φωλιές τους.  

ΣΠΟΡΟΦΥΤΕΥΣΗ  ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ
Τα σκαλιστήρια και στο Χέρωμα, 7 Φεβρουαρίου

Ο Ντίνος Βρεττός,  
Πρόεδρος της Επιτροπής 

Εξωτερικών και Άμυνας 

της Βουλής

Ο βουλευτής Αττικής Ντίνος Βρεττός, εξελέγη Πρόεδρος

της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της

Βουλής, με διακομματική στήριξη και μεγάλη πλειοψηφία

(35 υπέρ, 5 λευκά και 1 ακυρο), μέλη που συμμετέχουν

στην Επιτροπή.

Ο Ντίνος Βρεττός προτάθηκε για την θέση αυτή από τον

Πρωθυπουργό Γ. Α. Παπανδρέου  προκειμένου να  αντι-

καταστήσει τη Μαρία Δαμανάκη, η οποία αναλαμβάνει θέ-

ση Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής ο  Ντίνος

Βρεττός συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής

Πολιτικής, συμβουλευτικό όργανο  της κυβέρνησης για

τον στρατηγικό σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής.

Με επιστολή του, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του βου-

λευτές-μέλη της Επιτροπής  για την εμπιστοσύνη στο πρό-

σωπο του, αναφέροντας  ότι «το αποτέλεσμα της εκλογής

αποδεικνύει ότι είμαστε διατεθειμένοι να επιτύχουμε συ-

γκλίσεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής» και εξέφρασε

την πίστη του ότι το έργο της Επιτροπής θα είναι θετικό.

Το συγκοινωνιακό δίκτυο των

γραμμών της περιοχής του Δήμου

Κορωπίου τροποποιείται λόγω

της πεζοδρόμησης τμήματος της

οδού Βασ. Κωνσταντίνου (Φάση

δεύτερη των αλλαγών. Η τρίτη

φάση αντιστοιχεί στο έργο κατα-

σκευής του πεζόδρομου καθώς

και στην εφαρμογή του εξωτερι-

κού δακτυλίου της τοπικής λεωφ-

γραμμής) Συγκεκριμένα:

Α. Ίδρυση της τοπικής κυ-
κλικής λεωφορειακής γραμ-
μής 309 Κορωπί – Σταθμός Προ-

αστιακού – Κορωπί στο Δήμο Κο-

ρωπίου (εσωτερικός δακτύλιος)

Ίδρυση της Τοπικής Κυκλικής Λε-

ωφ. Γραμμής 309 Κορωπί – Σταθ-

μός Προαστιακού Κορωπίου –

Κορωπί στον Δήμο, με αφετηρία

στο Σταθμό Προαστιακού κοινή

με την αφετηρία του 308.

Το συνολικό μήκος της διαδρομής

είναι 11.100 μέτρα περίπου και ο

χρόνος που απαιτείται για τη συ-

νολική κάλυψη της διαδρομής εί-

ναι 30-35 λεπτά. Η συχνότητα

των δρομολογίων προβλέπεται να

είναι ανά 11 λεπτά.

Η διαδρομή είναι κυκλική με αφε-

τηρία και τέρμα στον Σταθμό του

Προαστιακού και ακολουθεί την

διαδρομή: Από τον Προαστιακό

Στ. Κορωπίου (Μετρό/Προαστια-

κός), Σπ. Δάβαρη, Αττικής, Αγ.

Παρασκευής,  Βασ. Κων/νου, Νικ.

Κώνστα, Μωραΐτη Ισιδ. Αναγνώ-

στου,  Αλαγιάννη, Βασ. Κων/νου,

Αναπαύσεως, Ηρακλέους, Νικ.

Κουλοχέρη, Κατσώνη, Αβέρωφ,

Βασ Αδάμ, Λέσβου,  Χρ Παύλου,

Αττικής,  Σπ. Δάβαρη, τέρμα Προ-

αστιακός Στ. Κορωπίου

B. Οι λεωφορειακές γραμμές 
308 Σταθμός Νομισματοκοπείο-

Παιανία-Κορωπί, 

120 Γλυφάδα-Βάρη-Προαστιακός

Κορωπίου και 

330 Κορωπί Αγία Μαρίνα θα παρα-

κάμπτουν το κέντρο Κορωπίου και

μέσω των οδών Αττικής, Σπ. Δά-

βαρη-Αναπαύσεως-

Περιφερειακός Κορωπίου θα κα-

ταλήγουν στον Προαστιακό –Με-

τρό Κορωπίου. 

Οι γραμμές 125 και 340 θα παρα-

κάμπτουν το κέντρο Κορωπίου

μέσω της περιφερειακής οδού.

Σημείωση: Από 1η Φεβρουαρίου

οι αφετηρίες του 308 και 125 με-

ταφέρονται στον Σταθμό Μετρό

Νομισματοκοπείο.

Πληροφορίες 185 και

www.oasa.gr

ΝΕΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  
AΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ 


