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μέσα στην Τ.Υ.Δ.Κ.
Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων

Θεμελίωση Σχολείων σελ. 15

Αποκαλύφθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, από τον νομαρχιακό σύμβουλο Δημήτρη Κωνσταντινίδη, ομάδα εργαζόμενων σε τρεις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, που αφού είχαν το
πεπόνι είχαν και το μαχαίρι και αγόραζαν τσάμπα, τα έβαζαν στο σχέδιο και μοσχοπωλούσαν.
Εμπλεκόμενοι οι ίδιοι οι υπάλληλοι, οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους.

Επήλθε “διαζύγιο”

Τι είναι όμως η ΤΥΔΚ: Ας διαβάσουμε.
Τμήμα της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας, που
λειτουργεί στους Νομούς της Περιφέρειας με τοπική αρμοδιότητα στο Νομό. Οι
κυριότερες αρμοδιότητες της ΤΥΔΚ είναι:


σύνταξη και θεώρηση μελετών,



επίβλεψη και παραλαβή έργων και



συντήρηση και λειτουργία έργων και εξοπλισμού, και αφορούν:



Δήμους, Κοινότητες και Συνδέσμους αυτών,

δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
(N. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» - Νέος Οργανισμός Περιφέρειας).



Όχι για να μη νομίζουμε ότι θα μας σώσει ο «Καλλικράτης». Διότι
αυτές οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν με άλλο όνομα.

Σελίδα 7

“Για την καρέκλα τους”
Καταγγέλουν τους Δημάρχους 4 Δήμων
Ακροθιγώς ακουγόταν από καιρό, σήμερα είναι πραγματικότητα η διάσπαση
της σύμπραξης των δύο συνδυασμών «ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ».
Με επιστολή της η Ηλέκτρα Τσιριγώτη κοινοποιεί στον Αγγελο Αποστολάτο
την αποχώρησή της από τον κοινό Συνδυασμό και παράλληλα ανακοινώνει
τους λόγους αποχώρησής της προς το πλατύ κοινό, με σημεία αιχμών για την
μέχρι σήμερα δράση του Αποστολάτου. Όλα αυτά στη

Ο ΣΠΟΡΟΣ ΕΠΕΣΕ
στη ΒΑΡΗ!

σελίδα 12

Σελίδα 19

Ο «Καλλικράτης»
και το μοντέλο
της Ευρώπης

Παράλληλα ο Αποστολάτος με επιστολή του απαντά στην επιστολή της Ηλέκτρας με ύφος «πατρικό».

Στοιχεία και συγκρίσεις

σελίδα 13

ΔΑΔΑ (χωρίς «ΟΡΑΜΑ») με οράματα
ΟΡΑΜΑ χωρίς ΔΑΔΑ. Χώρισαν!
Σχολιάζει ο Κώστας Βενετσάνος

Σελίδα 24

Ρεπορτάζ: Ζαφείρα Ατσίδη
–––––––––– Σελ. 11
Στο στόχαστρο η Βάρκιζα
Σελ. 3

ΕΒΔΟΜΗ
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ΔΑΔΑ (χωρίς «ΟΡΑΜΑ») με οράματα
ΟΡΑΜΑ χωρίς ΔΑΔΑ. Χώρισαν!
Σχολιάζει ο Κώστας Βενετσάνος

Όπως είναι γνωστό, σ’ ένα διαζύγιο, όσο «βελούδι-

A la guillotine, en fin!
γ. κορναράκης

Ένα «βελούδινο» διαζύγιο στην ώρα του
Η μία “συνιστώσα” Ηλέκτρα Τσιριγώτη και το ΟΡΑΜΑ – αποχώρησε θιγμένη «για την εικόνα της δημόσιας υποτίμησης», που υπέστη όπως ισχυρίζεται,
κατά την κοπή της πίττας, αφού δεν αναφέρθηκε το
όνομά της – κι έχει δίκιο, ως μία συνιστώσα – και
δεν της δόθηκε ο λόγος. (Λεπτομέρειες στην δημοσιευμένη ανακοίνωσή της).
O Αποστολάτος δηλώνει έκπληκτος και απογοητευμένος για την παρεξήγηση, την αισθάνεται ως
«…μια αγαπημένη φίλη, ένα γλυκό παιδί της Βούλας» και είναι «φιλικός». «…Η πόρτα του συνδυασμού θα είναι πάντα ανοικτή», λέει.
Μ’ όλα ταύτα η Ηλέκτρα στην ανακοίνωσή της, προσάπτει στον Αποστολάτο «ηγεμονισμό», «έλλειψη
συλλογικότητας» κλπ., αλλά το κυριότερο, πιστεύω
άδικα, προσπάθεια αλλαγής των χρήσεων γης με
«πρόσχημα το Γ.Π.Σ.» και «προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών συμφερόντων για την παραλία και τη Β’ πλαζ» κ.ά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

νο» κι αν είναι, προβάλλονται από τους «δικηγόρους» διάφορες αιτιάσεις, εκατέρωθεν.
Το «διαζύγιο», όσο «πολιτισμένο» κι αν είναι δεν
παύει να είναι ένα διαζύγιο.
Τέλος επειδή τα πολιτικά «διαζύγια» δεν είναι ατομικές υποθέσεις, αλλά δημόσιες, πρέπει να μεταδώσω τη θύμιση των γραπτών λόγων του Αρχιμανδρίτη Πυρουνάκη – για όσους τον θυμούνται.
Είχε γράψει σχολιάζοντας τα παράπονα του οικογενειακού μου περιβάλλοντος, ότι «μ’ έχουν χάσει»:
«Όταν ένας άνδρας ανήκει πολύ στα κοινά, ανήκει
πολύ λίγο στην οικογένειά του». Που σημαίνει ότι
τα δημόσια πρόσωπα χάρη του δημοσίου συμφέροντος, αποβλέποντας κυρίως αν όχι αποκλειστικά σ’
αυτό, δεν έχουν εγωϊσμούς, δεν έχουν ιδιοτέλειες,
δεν έχουν σκοπιμότητες. Εχουν (πρέπει να έχουν)
μοναδικό σκοπό το καλό του τόπου ακόμη και με
προσωπική τους θυσία.
Ξέρω, δύσκολα πράγματα ζητάω, στους καιρούς
μας!…

Σελ. 8

Να “ματώσουμε”, αλλά γρατζουνιστείτε κι εσείς Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Ιθαγένεια ή υπηκοότητα

Σελ. 8

Αυτοδιοικητικοί γράφουν για τον
Σελ. 14
“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”
Πρωτάθλημα Handball στο Κορωπί
Σελ. 23
Περικοπές στον Αθλητισμό Σελ. 23

Ειδήσεις για όλους

Σελ. 10

ΠΡΟΚΛΗΣΗ!
Απαλάσσονται
Βουλευτές, πολιτικοί υπάλληΣελ. 9
λοι
Έγινε της ...“Λαϊκής” στο Ν.Σ.
Σελ. 21

Παρέμβαση του αρχηγού των Πρασίνων
Ντανιέλ Κον Μπεντίτ
Υπέρ της Ελλάδας στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

Από το Αστυνομικό Δελτίο
Η παρανομία κοστίζει

Μας ξάφνιασε ο Γάλλος ευρωβουλευτής Ντανιέλ Κον Μπεντίτ, γιατί σε άλλα μας είχε συνηθίσει (Σκοπιανό),
με παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που
προηγήθηκε της ψηφοφορίας για την έγκριση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κ. Μπεντίτ, κατηγόρησε μεταξύ άλλων τον πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο τονίζοντας: «Μιλάτε για πρωτοβουλίες. Ποια ήταν η πρωτοβουλία της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κρίσης
στην Ελλάδα; Πού είναι η αλληλεγγύη για την Ισπανία;
Δεν φαίνεται πουθενά δεν ακούω τίποτα».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ
επεσήμανε: «θα σας δώσω μία συμβουλή. Ένα από τα
προβλήματα της Ελλάδας είναι ο προϋπολογισμός της
για την άμυνα. Το 4,3% του ελληνικού ΑΕΠ πηγαίνει
στην άμυνα. Το πρόβλημα είναι η Κύπρος και οι σχέσεις με την Τουρκία».
Ο αρχηγός των Πρασίνων ρώτησε στη συνέχεια :«Πού είναι η πρωτοβουλία της Επιτροπής για να λυθεί το
κυπριακό ώστε να ελαφρυνθεί το ΑΕΠ της Ελλάδας από το βάρος αυτής της ηλίθιας και βλακώδους εμπλοκής που θα πρέπει να επιλύσουν ως Ευρωπαίοι; Τι έκανε η Επιτροπή; Μηδέν, απολύτως τίποτα».

Βραδινές ώρες 5-7 Φεβρουαρίου, από Αστυνομικούς της
Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, στα πλαίσια ελέγχων για παράνομη στάθμευση κοντά σε κέντρα διασκέδασης, σε κεντρικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής του νομού Αττικής,
έβγαλαν γερά έσοδα από τα πρόστιμα
• Βεβαιώθηκαν 1.654 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση
και αφαιρέθηκαν 422 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας.
• Συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα (πέντε υπεύθυνοι και
πέντε υπάλληλοι-παρκαδόροι καταστημάτων), διότι αυθαίρετα καταλάμβαναν τμήματα οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης σε οχήματα
πελατών των καταστημάτων.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, ελέγχθηκαν για οδήγηση υπό την
επίδραση οινοπνεύματος:
• 3.193 οδηγοί, από 78 συνεργεία ελέγχων.
• Βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος
(για 4 ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία).
• Επιβλήθηκαν 88 διοικητικά πρόστιμα.
Σ.Σ. Μέχρι εδώ καλά, αλλά να κρατούνται οι πινακίδες 20
μέρες είναι πέρα από κάθε λογική, εις βάρος της οικονομίας και της παραγωγής.

www.kathimerini.grμε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

(Διακριτικός τίτλος)

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

www.ebdomi.com - e-mail: scarabe@hol.gr

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ξανά στόχος η ελεύθερη παραλία
Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ήρθε, για άλλη μια φορά,
η ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας, από τις εταιρίες
που περιμένουν ως πιράγχας για να την εκμεταλλευθούν, προκειμένου να πάρουν περιβαλλοντικούς
όρους για να εγκαταστήσουν επιχειρήσεις για μπίζνες διασκέδασης και ψυχαγωγίας!
Ο Δήμαρχος Βάρης Π. Καπετανέας, η αντιδήμαρχος
Δ. Σουτόγλου, η δημ. Σύμβουλος Λ. Αργυροπούλου
και πολύς κόσμος βρίσκονται στην αίουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Η εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής αρνητική,
με ομόφωνη απόφαση, καθώς και η απόφαση του
Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Όμως τα συμφέροντα καραδοκούν και επανέρχονται
και θα ξαναεπανέλθουν.
Αξίζει όμως να δείτε τι σκοπεύουν να φτιάξουν οι
«επιχειρηματίες» στην παραλία της Βάρκιζας συνοπτικά:
- Οργανωμένη πλαζ με αποδυτήρια και 2 αναψυκτήρια (16στρέμματα).
- Κατασκευή χώρου εστιατορίου – εκδηλώσεων (κτιριακές υποδομές 450,33τ.μ.)
- Κατασκευή θερινού κινηματογράφου 300 θέσεων
με τραπέζια (1000τ.μ.) που θα περιλαμβάνει: πωλητήριο, αναψυκτήριο, υπαίθριο χώρο αναμονής, τουαλέτες και αποθήκη για τη φύλαξη τραπεζοκαθισμάτων.
- Υπαίθριο θέατρο 100 θέσεων
- Δημιουργία 4 επιφανειακών χώρων στάθμευσης
οχημάτων (306 θέσεων)
- Εσωτερική οδοποιϊα (βελτιώσεις 430μ. και νέα
565μ.)
- Κατασκευή πασαρέλας
Και άλλα τόσα, τόσο, που μόνο παραλία δεν θα μείνει.
Η μοναδικική ίσως ελεύθερη παραλία του Σαρωνικού.

Μετά την ΚΕΔΚΕ ακολούθησε και το
14ο τακτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Α.Ε.
(Ένωση Νομαρχιακών Αντιδιοικήσεων
Ελλάδος) στην Αθήνα, από τις 4 έως
και την 6η Φεβρουαρίου, με κεντρικό
σύνθημα «Ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, με αρμοδιότητες και πόρους». Δηλαδή για μια «άλλη» τοπική(;) Αυτοδιοίκηση κι όχι βέβαια τη Νομαρχιακή η οποία καταργείται.
Επαναλήφθηκε δηλαδή το παράδοξο
της ΚΕΔΚΕ όπου 700 περίπου «μελλοθάνατοι» δήμαρχοι χειροκροτούσαν
την κατάργηση των δήμων τους και
την ενσωμάτωσή τους στους 370
Mega – Δήμους – πολυδήμους, με την
προσδοκία βεβαίως ότι θα είναι αυτοί
οι 370 τυχεροί. Έτσι και οι «μελλοθάνατοι» στο σύνολό τους Νομάρχες
επεφήμισαν (πλην των ολίγων διαφωνούντων, αν υπήρξαν) την κατάργηση
της Νομαρχίας και την απορρόφησή
τους από τις 13 Περιφέρειες, με την
προσδοκία κι αυτών προφανώς να είναι οι εκλεκτοί των μεγαλοκομμάτων
και οι «τυχεροί» της κάλπης, που θα

της Βάρκιζας

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας κατέθεσε υπόμνημα
το οποίο διάβασε και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο,
και στο οποίο επισημαίνει
ότι η παραλία της Βάρκιζας
πρέπει να παραμείνει ελεύθερη, καθαρή, προσιτή
στον Δημότη της Βάρης
και στον περιστασιακό επισκέπτη.
Γράφει μεταξύ άλλων: Θεωρούμε ότι αυτό το κοινόχρηστο αγαθό δεν προσφέρεται για μπίζνες και
έχουμε καταστήσει σαφές
προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν πρόκειται να
ανεχθούμε πρακτικές του παρελθόντος.

Πάγια θέση του Δήμου μας είναι ότι σύμφωνα με το
Νόμο πρέπει πρώτα να εγκριθεί η μελέτη διαμόρφωσης και ακολούθως να προχωρήσει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). Επίσης στη μελέτη διαμόρφωσης πρέπει να συμπεριληφθεί και η οργανωμένη πλαζ, διότι ως προκύπτει από αλλεπάλληλες αυτοψίες της Πολεοδομίας το 2004 αλλά και το 2008 διαπιστώθηκαν πολεοδομικές παραβάσεις και αυθαιρεσίες στην οργανωμένη πλαζ και θεωρούμε αυτονόητο
ότι πρώτα πρέπει να κατεδαφιστούν τα αυθαίρετα κτίσματα και μετά να προχωρήσει η έγκριση της μελέτης
διαμόρφωσης, άλλως να υπολογιστεί και να αφαιρεθεί
η αυθαίρετη δόμηση στην οργανωμένη πλαζ από την
επιτρεπόμενη δόμηση στην ανατολική παραλία.
Γι’ αυτό, τα μάτια μας, ανοιχτά!...

Και η Ε.Ν.Α.Ε. αυτοχειριάζεται!

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ αποθνήσκει
ΖΗΤΩ η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
αναρρηθούν στους περιφερειακούς
θώκους!
Οι άλλοι θα αρκεσθούν στο ρόλο του
δοτού Αντιπεριφερειάρχη!
Μετά τον χαιρετισμό της Προέδρου
της Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς, Κων/να
Μπέη, του Προέδρου της ΚΕΔΚΕ Νίκου Κακλαμάνη, την ομιλία του Προέδρου της ΕΝΑΕ Δημ. Δράκου, τους
χαιρετισμούς και τις τοποθετήσεις των
εκπροσώπων των κομμάτων και την
ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών
Γιάννη Ραγκούση και τις 83, αν βέβαια
μέτρησα καλά, εισηγήσεις των συνέδρων και τις δευτερολογίες ακολούθησε η έκδοση ψηφισμάτων και η έκδοση

της απόφασης της ΕΝΑΕ όπου εν κατακλείδι θεωρούν θετική και επικροτούν την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση
στη χώρα μας.
Η ΕΝΑΕ θεωρεί ότι προκειμένου να
προχωρήσει η Διοικ. Μεταρρύθμιση
πρέπει να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις.
«1. Προσδιορισμός του ρόλου της Κεντρικής Διοίκησης (Κράτος – Στρατηγείο)
2. Απόλυτος προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των επιπέδων Αυτοδιοίκησης και οριοθέτηση της συνεργασίας
των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης.
3. Κοστολόγηση των αρμοδιοτήτων

και εξασφάλιση των αντίστοιχων πόρων οι οποίοι θα καταγράφονται στον
προϋπολογισμό του 2011.
4. Δημιουργία χάρτας ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την καταγραφή των
αναγκών σε προσωπικό, αφού υπολογιστεί με βάση το διάγραμμα ροής των
υποθέσεων σε κάθε επίπεδο Αυτοδιοίκησης. […]
5. Διασφάλιση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της αιρετής Περιφέρειας μέσα από το ΕΣΠΑ […] και άλλα δευτερεύοντα και αυτονόητα.
Καταλήγουν τέλος στη διατύπωση
τριών ακόμη θέσεων των οποίων η επισήμανση είναι άξια αναφοράς:
– Στην κατοχύρωση της καταστατικής
θέσης των αιρετών
– Στη διαμόρφωση συνθηκών άμεσης
αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των Νομαρχιών
σήμερα
– Στη διαμόρφωση πολιτικών αρχών για
τη δημιουργία ισχυρών νησιωτικών πόλων στα νησιωτικά συμπλέγματα και
την αξιοποίηση των ορεινών όγκων.
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ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

“Ζωγραφίζουμε τον ουρανό
με τους χαρταετούς μας”
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός και οι Σύλλογοι του Δήμου Σπάτων, την Καθαρή Δευτέρα διοργανώνουν στο χώρο των
«ΦΑΓΙΩΝ» της εκκλησίας του «Πέτρου και Παύλου» ή στον
“Άγιο Γιώργη “- “Βουρβά”, εορταστικές εκδηλώσεις.
Διαγωνισμός πετάγματος και
κατασκευής του χαρταετού,
θα πραγματοποιηθεί την Καθαρά Δευτέρα 15/2 ώρα 9.00
– 1.00 μ.μ.
Στον ίδιο χώρο, θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας με θέμα: «Καθαρή Δευτέρα σε καθαρό περιβάλλον»
Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται για
την κατασκευή στο Δήμο ενωρίτερα, αλλά και αυθημερόν.

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
«Ω! οι ευτυχισμένοι Κροίσοι μέσα
στην οικονομική την κρίση».
- Το ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 9:30 το βράδυ
στις Απόπειρες, θα γίνει της ...οικονομικής κρίσης.
Μασκέ πάρτυ με θέμα και ενδυμασία: «Ω! οι ευτυχισμένοι Κροίσοι μέσα στην οικονομική την κρίση».
Η πρόσκληση είναι 20 ευρώ και περιέχει κρασί &
μενού ...Κροίσων.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη: 22940 98500

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Πρωτοχρονιάτικη πίτα
στο ΚΑΠΗ Κορωπίου
Μεταφορά με δωρεάν πούλμαν
Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Κορωπίου θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στις
7 το απόγευμα στο Κτήμα «Λιάρου» (πίσω από την
Σχολή Ευελπίδων).
------------Δημοτικό Λεωφορείο θα μεταφέρει τους δημότες
από την Πλατεία Αγάλματος προς τον χώρο της εκδήλωσης στις 6μ.μ. και στις 6.30μμ θα ξεκινήσουν
αντίστοιχα πούλμαν από τους πολυχώρους εκδηλώσεων του Δήμου στο Κίτσι (Παπαγιαννοπούλου)
και την Αγία Μαρίνα (Λ. Αγίας Μαρίνας 109)
Η μεταφορά των δημοτών είναι προσφορά του Δήμου.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ
ΦΛΑΟΥΤΟ, ΠΙΑΝΟ
& ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ
Ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Ραφήνας συνεχίζοντας τις τακτικές του εκδηλώσεις θα παρουσιάσει
στους φιλόμουσους μια
πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία στην οποία θα λάβουν μέρος η Ηλέκτρα
Καρανικόλα – φλάουτο, ο
Νίκος Μελβάνι – πιάνο με
τη συμμετοχή της Νατάσας Καλογήρου – κλαρινέτο. Η συναυλία θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου και
ώρα 12 το μεσημέρι, όπως
πάντα στην Αίθουσα του
Ωδείου Μακτζώρτζ, στην οδό Ευβοϊκού 35.

Συνεστίαση με τον
“Αγιο Κοσμά Αιτωλό”
Η Αδελφότητα “Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός” οργανώνει
συνεστίαση με την ευκαιρία των Απόκρεω το μεσημέρι
της Κυριακής 14 Φεβρουαρίου από 12.30 - 18.00 στην
“Ταβέρνα του Φωτογράφου” Αγίας Μαρίνας 3 Παιανία,
τηλ. 210 6645707 & 6932453633.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Σινεμά και κουκλοθέατρο με ξεχωριστά
και βραβευμένα έργα παιδιά
Κάθε Σαββατοκύριακο από 20/2 έως 21/3
Ένα νέο πρόγραμμα αφιερωμένο ειδικά στους μικρούς φίλους της τέχνης ξεκινά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Σινεμά και κουκλοθέατρο με επιλεγμένα έργα, που πολλά από
αυτά έχουν βραβευθεί- «επιστρατεύονται» για να ψυχαγωγήσουν, να διδάξουν και τελικά να προετοιμάσουν τους μελλοντικούς φιλότεχνους.
Η αρχή γίνεται με Κουκλοθέατρο και το έργο «Πετροτσουλούφης» του Δρ. Χάινριχ Χόφμαν, από το πολύ γνωστό ομώνυμο βιβλίο του, σε μετάφραση της Τζένης Μαστοράκη, σκηνοθεσία Στάθη Μαρκόπουλου και μουσική του Κώστα Βόμβολου. Ένα έργο «για καλούς μεγάλους και κακά παιδιά», με
εύθυμες ιστορίες και αστείες εικόνες που γελοιοποιούν και
σατιρίζουν την υποκρισία των ενηλίκων προς τα παιδιά, βοηθώντας τα να την αντιμετωπίσουν με χάρη. Ζωντανεύει από
το Κουκλοθέατρο Αγιούσαγια!, τις ξυλόγλυπτες μαριονέτες
του και ζωντανή μουσική.
Αίθουσα: Black Box
Κάθε Σάββατο από 20 Φεβρουαρίου στις 19:30 και κάθε Κυριακή έως 21 Μαρτίου στις 18:30
Τιμή εισιτηρίου: €12, Φοιτητικό-σπουδαστικό: €8 (κουκλοπαίκτες της Unima, θεατρολόγοι) (μπορείτε να δείτε DEMO
VIDEO και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.mcf.gr)
Η παραγωγή επιχορηγήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού

Παράλληλα, στην Αίθουσα του Κινηματογράφου, προβάλλονται μια σειρά ενδιαφέρουσες ταινίες κινουμένων σκίτσων,
μεταγλωττισμένων ή με υπότιτλους στα ελληνικά, για παιδιά, φιλοδοξώντας να τα φέρει σε επαφή με μεγάλα έργα
της παγκόσμιας δραματουργίας.
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα τηλ. 210 3418 550
Ιστοσελίδα: www.mcf.gr

Η ΙΕΡΕΙΑ ΤΩΝ FADOS ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21.00
“Το fado είναι όλα όσα λέω και όλα όσα
δεν μπορώ να πω...”, έλεγε ο Aribal
Nazare Carvalho.
Η Misia, μια από τις διασημότερες ερμηνεύτριες fados της σύγχρονης πορτογαλικής μουσικής θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για μια βραδιά
γεμάτη ποιητική μελαγχολία και απόλυτη θεατρικότητα, στις 8 Μαρτίου και θα
παρουσιάσει τη νέα της παράσταση
RUAS (Δρόμοι), βασισμένη στο νέο της
cd, θα τραγουδήσει τη νοσταλγία και θα
ταξιδέψει με τον θεατή στο όνειρο της
πατρίδας της, τη Λισσαβόνας.
Οι δρόμοι της ζωής, Οι δρόμοι της καρδιάς, Οι δρόμοι της saudade, Οι δρόμοι
της αγάπης και της απουσίας.
Αυτοί του μη αναμενόμενου, του Fado.
Όλοι μας παίρνουμε τους δρόμους μέχρι να φτάσουμε στην τελευταία στροφή. Όλα αυτά τα μέρη που περνάμε,
των συναντήσεων και των αποχαιρετισμών, όλοι αυτοί οι Δρόμοι των Πόλεων
σε όλο τον κόσμο όπου διαβαίνουν όλοι
αυτοί οι ευαίσθητοι και ακούραστοι άνθρωποι, προσπαθώντας να ζήσουμε την
ζωή μας «trying to live our lives and
spread jam on our hearts.
Η παράσταση περιλαμβάνει τo

«Lisboarium» και τους «Ταξιδιώτες»
και η ίδια τα περιγράφει...
“Τo Lisboarium γεννήθηκε στο θέατρο

«Bouffes Du Nord» στο Παρίσι, η πόλη όπου
ζω από το 2005 και ονειρεύομαι την Λισσαβόνα από μακριά……..Το Lisboarium είναι
ένα ονειρικό και φανταστικό ταξίδι μέσα
στους Δρόμους της Λισσαβόνας, στις γειτονιές της, στην μουσική της, όχι μόνο το Fado
αλλά και Marchas de Lisboa και το Morrna. Οι
ήχοι της Λισσαβόνας με τον πλούσιο συνδυασμό της κουλτούρας της αλλά και της
υπόλοιπης Ευρώπης. Το Lisboarium είναι ένα
όνειρο όπου τα πάντα είναι πιθανά, ακόμα
και ένα Γαλλικό Fado γραμμένο από έναν
από τους μεγαλύτερους ποιητές της Πορτογαλίας τον Vasco Graca Moura. Τα πλοία, οι
γλάροι, οι ήχοι απ΄τις καμπάνες της Λισσαβόνας, η Λισσαβόνα και οι ποιητές της, η

Λισσαβόνα και η μουσική της, η Λισσαβόνα
και η ιδιαίτερη της φωτεινότητα… η Λισσαβόνα και οι άντρες της με τις γκαμπαρντίνες
τους, τις μαύρες ομπρέλες τους και τα μουστάκια τους, τα κοντό-μακρα σκυλιά τους...
Το Tourists είναι για καλλιτέχνες από διαφορετικούς Δρόμους του κόσμου, από άλλες
κουλτούρες, αλλά νομίζω ότι έχουν το Fado
στην ψυχή τους. Μερικοί από αυτούς σίγουρα θα έχουν τραγουδήσει το Fado αν έχουν
γεννηθεί στην Πορτογαλία. Μέσα από την
πορεία τους στη ζωή, παρόντες στη μουσική
τους και τη δουλειά τους, μέσα από την
ύπαρξη τους εξαντλημένοι από ακραία συναισθήματα, την καλλιτεχνική τους μοναδικότητα.
Μίσια σημαίνει φάντος!
Την έχουν αποκαλέσει Ιέρεια του Fado, Διάδοχο της Amalia Rodrigues, και Diva της
Πορτογαλίας, ωστόσο εκείνη εντυπωσιάζει
με την απλότητα και την αμεσότητά της. Η
Misia συνέδεσε το όνομά της με τη δημιουργική ανανέωση του είδους των fados και έρχεται στην Ελλάδα για να τραγουδήσει για
την ψυχή, τον έρωτα, τη ζήλια, το πάθος, τη
χαρά.
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Στα ταμεία του Μεγάρου, στο εκδοτήριο
Ομήρου 8 στο Σύνταγμα Δευτέρα με Παρασκεύη 10 το πρωί με 4 το απόγευμα και τηλεφωνικά με πιστωτική στο 210-7282333 ή
ηλεκτρονικά στο www.megaron.gr
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Αποκριάτικο ξεφάντωμα στην Ανατολική Αττική
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
 Το Σάββατο 13/2
στις 5 το απόγευμα,
αποκριάτικο πάρτυ
μασκέ για μικρούς
και μεγάλους στη
μεγάλη αίθουσα της
κατασκήνωσης
του
Δήμου στο Διόνυσο. Θα
συμμετέχει το λάτιν συγκρό-

τημα «Hermanos de la salsa»
ενώ θα υπάρχουν χορευτές
και κλόουν που θα αναλάβουν
την ψυχαγωγία των παιδιών.
Επίσης ο μάγος «Πρωτέας» με
ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα θα προσφέρει ένα ιδιαίτερο θέαμα που θα ενθουσιάσει τα παιδιά. Λεωφορεία θα

Κυριακή 14/2, ώρα 3.30
Πλατεία Δήμα
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, το ΚΑΠΗ και ο Επιμορφωτικός Σύλλογος οργανώνουν αποκριάτικο γλέντι
με ζωντανή μουσική.

Ακυρώνεται η γιορτή
της Καθαρής Δευτέρας
στη Παραλία Βάρκιζας
Η γιορτή για τα Κούλουμα στο Δήμο Βάρης που είχε προγραμματιστεί για την Καθαρή Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας
στις 12.00, ακυρώνεται λόγω αναμενώμενων καιρικών συνθηκών.

Καθαρή Δευτέρα
ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
Το εξωραϊστικό Σωματείο “Πανόραμα” Βούλας, όπως κάθε χρόνο οργανώνει το ξεφάντωμα την Καθαρή Δευτέρα 15/2 με πολύ κέφι, πολύ μουσική και άφθονη φασολάδα.

Καθαρή Δευτέρα

Το Μαρούσι γιορτάζει
τα Κούλουμα στο Ψαλίδι
Με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια το Μαρούσι
υποδέχεται τη Σαρακοστή στην Πρότυπη παιδική χαρά
Ψαλιδίου (μεταξύ Mall και Υπουργείου Παιδείας).
Την Καθαρά Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, από τις 11:30
π.μ. το παραδοσιακό γλέντι, οι Σαρακοστιανοί μεζέδες
και το πέταγμα του χαρταετού, θα δώσουν το στίγμα
της ημέρας, ενώ πολύ διασκέδαση περιμένει μικρούς
και μεγάλους.
Χορευτικά συγκροτήματα από το Αθλητικό Κέντρο του
Δήμου Αμαρουσίου και Συλλόγους της πόλης με παραδοσιακές φορεσιές θα προσφέρουν στους παρευρισκόμενους μια μουσική περιπλάνηση ανά την Ελλάδα. Στη
συνέχεια DJ’s θα κρατήσουν το κέφι ψηλά με ένα μοναδικό ρεπερτόριο Δημοτικής Παραδοσιακής και Λαϊκής μουσικής, διατηρώντας το κέφι αμείωτο.
Παράλληλα, θα στηθεί εργαστήρι εκμάθησης κατασκευής χαρταετού. Εμψυχωτές θα αναλάβουν να μάθουν στα παιδιά πώς να κατασκευάζουν χαρταετό, ενώ
στο τέλος κάθε παιδί θα πάρει δώρο έναν χαρταετό.
Θα ακολουθήσει διαγωνισμός, κατά τον οποίο θα βραβευθούν οι καλύτεροι χαρταετοί που θα φτιάξουν τα
παιδιά.

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
Ο Δήμος Καλυβίων διοργανώνει την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου ώρα 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία της πόλης αποκριάτικη γιορτή με επίκεντρο τα παιδιά. Στην εκδήλωση τα
παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να διασκεδάσουν με μουσική, χορό, ξυλοπόδαρους, μάγους, ζογκλέρ, face painting και πολλές εκπλήξεις.
Την Καθαρά Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, εκδήλωση για τον
εορτασμό των Κούλουμων στην Παραλία της Κιτέζας
(41ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, θέση Πεύκο) από
τις 10π.μ. και μετά, τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Από νωρίς το πρωί όσοι προσέλθουν στην παραλία της Κιτέζας
θα έχουν τη δυνατότητα να γευθούν σαρακοστιανά εδέσματα και να απολαύσουν ζωντανή μουσική και ένα παραδοσιακό γλέντι.
Και φέτος η Δημοτική Αρχή καλεί όλους τους δημότες,
τους φορείς της πόλης αλλά και όλους τους πολίτες της
Αττικής να δώσουν δυναμικό «παρών» στην εκδήλωση,
να δηλώσουν την αντίθεσή τους στο ξεπούλημα της παραλίας και να εκφράσουν το αίτημά τους να παραμείνει
ελεύθερη και ανοιχτή προς όλους τους πολίτες

ξεκινήσουν στις 16:45 μ. μ και
στις 17:15 μ. μ από το δημοτικό πάρκινγκ και η επιστροφή
θα γίνει στις 20:00.
 Την Κυριακή 14/2, 2:30 το
μεσημέρι ομάδες καρναβαλιστών και μασκαράδων από
φορείς και σχολεία της Κερατέας θα γυρίζουν από γειτονιά σε γειτονιά ξεσηκώνοντας
τον κόσμο για να καταλήξουν
όλοι μαζί στην κεντρική πλατεία, (γύρω στις 4:00μ.μ) για
παραδοσιακό αποκριάτικο γλέντι με την ορχήστρα του Θοδωρή Γεωργόπουλου.
 Την Καθαρά Δευτέρα 15
Φεβρουαρίου από τις 11 το
πρωί ο Δήμος και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά της
χωματερής καλούν όλους
τους δημότες της Κερατέας
αλλά και των γύρω Δήμων για
4η χρονιά στα καθιερωμένα
Κούλουμα στο Οβριόκαστρο.
Θα προσφερθούν σαρακοστιανά εδέσματα, φασολάδα, λαγάνες ενώ το μουσικό πρόγραμμα θα αναλάβει ορχήστρα δημοτικών λαϊκών τραγουδιών. Έτσι θα συνδυαστεί
το τερπνόν μετά του ωφελίμου που είναι η υπεράσπιση
του αρχαιολογικού χώρου.
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
“Φίδια” έβγαλε αυτή τη φορά το Νομαρχια- υπαλλήλους σε πόστα απολύτως σχετικά,
κό Συμβούλιο, αφού η καταγγελία του Δη-

ο μελετητής τάδε και υπάλληλος δείνα “για-

και μετέπειτα πουλήθηκαν, αφού τις ενέτα- τί μας έχουν ψήσει το ψάρι στα χείλη”.

μήτρη Κωνσταντινίδη, με ονόματα και αριθ- ξαν στο σχέδιο.

Θα περιμέναμε μια διαφορετική αντιμετώπι-

μούς δείχνει το βαθμό διάβρωσης όλων των

ση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο

υπηρεσιών που εμπλέκονται σε θέματα πο- μας, με τίτλο “Ερχονται μεγάλα βατοπέδια
λεοδομικά και χρήσεων γης.

στην Ανατολική Αττική” και δεν δημοσιεύα-

Βεβαίως ήταν προϊδεασμένοι για το θέμα,

Ολόκληρες εκτάσεις γης, στην Κερατέα, με ονόματα.

αλλά όπως και να ‘χει ο Κωνσταντινίδης μί-

τον Κουβαρά και τα Καλύβια, πριν εντα- Ετσι δεχθήκαμε πολλά τηλεφωνήματα, ρω-

λησε για υπαλλήλους της Νομαρχίας, πέ-

χθούν στο σχέδιο πόλης, αγοράστηκαν από

ραν των άλλων.

τώντας μας αν μέσα στα ονόματα είναι και

Όχι νέο mall
στο Λαύριο

ση, η οποία θα προκαλέσει μεγάλη οικονομική κρίση στην
κοινωνία του.

Οι καταστηματάρχες
προσφεύγουν
στο ΣτΕ

Σ.Σ.: Όπωσδήποτε 55.000 τμ.
κτίσματα ακούγεται τρομακτικό.
Και επειδή πάντα είμαστε κακοί αντιγραφείς, μπορεί να γίνονται στις ΗΠΑ τέτοια πολυκαταστήματα, αλλά δεν γίνονται μέσα στις πόλεις. Γίνονται σε μεγάλες ελεύθερες
εκτάσεις έξω από τον ιστό
των πόλεων.
Ο Δημοσθένης Μπαρούτας,
ζήτησε ενημέρωση από το Νομάρχη, όσον αφορά τη συνάντηση που είχε με τον Περιφε-

Όπως γράφαμε και σε προηγούμενο φύλλο μας, οι καταστηματάρχες του Λαυρίου
αντιδρούν στην δημιουργία
ενός mall στην περιοχή, κάτι
που είναι ήδη στα σκαριά και
συζητήθηκε προ ημερησίας
στο Νομαρχιακό Συμβούλιο,
με πρόταση του Στ. Παπασταυρόπουλου, που μετέφερε
την αγωνία τους και ενημέρωσε το σώμα.
Πάλι προ ημερησίας, ο Αντινομάρχης Χαρ. Δαμάσκος, μετά
από αίτημα του Νίκου Στεφανίδη, να έρθει το θέμα του
Λαυρίου προς συζήτηση σε
ημερήσια διάταξη, ενημέρωσε
ότι στη συγκεκριμένη περιοχή
του Λαυρίου επιτρέπονται οι
όροι δόμησης για μια τέτοια
εγκατάσταση.
Από εκεί και πέρα είναι θέμα
πολιτικής απόφασης αν θέλει
η Νομαρχία να την πάρει.
Ο Εμπορικός Σύλλογος ήδη
έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και για
την τροποποίηση του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου, αλλά
και για την περιοχή ότι βρίσκεται εκτός σχεδίου.
Η αλήθεια είναι - και εκφράσανε σύσσωμοι τις αγωνίες τους
στη Νομαρχιακή Επιτροπή -,
όπως είπε ο Χ. Δαμάσκος, ότι
μια περιοχή που έχει 55.000
κτίσματα, αν αυτή καταλήξει
να έχει μόνο εμπορικά καταστήματα, σιγά σιγά θα μετατραπεί σε ένα νέο mall.

Ο Στ. Παπασταυρόπουλος
επεσήμανε ότι έφερε το ζήτημα της υπεραγοράς στο Λαύριο γιατί θα έρθει κάποια στιγμή στο Ν.Σ. ζητώντας περιβαλλοντικούς όρους. Να μη
βρεθούμε προ τετελεσμένων,
αφού ο Δήμος προτίθεται να
δώσει την προέγκριση και θα
έχει προχωρήσει ωστόσο η
επιχείρηση. Ως εκ τούτου θα
είναι πολύ δύσκολο για κάποια
απόφαση.
Επεσήμανε ακόμη ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι γης έχει
γίνει τροποποίηση, δύο φορές
μέσα σε πέντε χρόνια(!), Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

“Το κράτος τρέχει
μόνο για το συμφέρον
των επενδυτών”
Και κατέληξε ότι: Για το συγκεκριμένο κομμάτι που ενδιαφέρει τους επενδυτές, το
Δημόσιο, έκανε την ένταξη
και την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού δύο φορές μέσα σε τρία
χρόνια, κάτι που απαγορεύει
και ο νόμος.
Χρειάζεται τουλάχιστον μία
πενταετία για να γίνει τροποποίηση ΓΠΣ.
Το δημόσιο όταν πρόκειται
για το συμφέρον των επενδυ-

τών τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, ενώ όταν πρόκειται για το
συμφέρον της κοινωνίας έχει
πάρα πολύ αργούς ρυθμούς.
Το Λαύριο δέχεται μία επίθε-

ρειάρχη, όπως το διάβασε από
την εφημερίδα μας, για την
ανάγκη προώθησης των μελετών και των έργων αποχέτευσης στην Ανατ. Αττική, επισημαίνοντας ότι ο υδροφόρος
ορίζοντας μολύνεται καθημερινά με την απουσία αποχέτευσης.

Αρση προστίμου προς την
«Κοινοπραξία EURO IONIA»!
Ολοι έχουμε δει τί γίνεται με την κατασκευή διοδίων στη Μαλακάσα, στην νέα εθνική οδό που
κατασκευάζεται από κοινοπραξία εταιριών, οι οποιες βέβαια - όπως συμβαίνει πάντα - υπερβαίνουν τα όρια και καταστρατηγούν τις συμφωνίες, αλλοιώνοντας το περιβάλλον.
Ετσι μετά από την 20/5 & 16/6/09 αυτοψίες που πραγματοποίησαν οι τεχνικές υπηρεσίες, το
Πολεοδομικό Γραφείο Καπανδριτίου, επέβαλε πρόστιμα στην Κοινοπραξία EURO IONIA που εκτελεί έργα κατασκευής νέων σταθμών
διοδίων στη Μαλακάσα για λογαριασμό της εταιρείας «Νέα Οδός
ΑΕ», πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και κοπές δένδρων και διέκοψε τις εργασίες στο κόμβο της Μαλακάσας.
Η εταιρία έκανε ένσταση, η νομική υπηρεσία της Νομαρχίας, με την
10/11/09 απόφαση την έκανε δεκτή και ανακάλεσε το πρόστιμο και
δικαίωσε την Κοινοπραξία, γιατί δεν ήταν αρμόδια η υπηρεσία και
κακώς συντάχθηκε η αυτοψία.
Το ότι λεηλάτησε την περιοχή η Κοινοπραξία, το ότι έκοψε δέντρα,
έχτισε χωρίς άδεια δεν μετράει. Ο τύπος μετράει. Η υπηρεσία δεν
ήταν αρμόδια να κάνει αυτοψία!
Τώρα λοιπόν καλείται η Κοινότητα της Μαλακάσας να πληρώσει το “μάρμαρο”, τις απαιτήσεις
δηλαδή της κοινοπραξίας για τις “ζημίες” που υπέστη, τις οποίες κοινοποίησε με εξώδικο!
Το θέμα ανέδειξε η Ιωάννα Στεργίου, επικεφαλής νομαρχιακής παράταξης, προ ημερησίας
στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της 8/2.
Η Ιωάννα Στεργίου με επιστολή της προς το προεδρείο του Ν.Σ. τα επεσήμαινε όλα αυτά και
ζήτησε να πάρει θέση ο Νομάρχης και το σώμα, γιατί σε λίγο θα κληθούν να πληρώσουν βαρύτατα πρόστιμα στο “σαμάρι” που βογγάει, αφού δεν βογγάει ο γάιδαρος.
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Μεγάλο φαγοπότι μέσα στην ΤΥΔΚ
Ο Νομάρχης επεσήμαινε, με επιστολή
του, ότι η ΕΥΔΑΠ έχει ολιγωρήσει επί
σειρά ετών, στην προώθηση των έργων αποχέτευσης και έχει μεγάλες ευθύνες γι’ αυτό.
Απαντώντας στον Δ. Μπαρούτα, τόνισε ότι η ΕΥΔΑΠ μετά τη δυσαρέσκειά
της από τη θέση της Νομαρχίας στο

θέμα της αποχέτευσης, άρχισε να συνομιλεί μόνο με Δήμους, προσπαθώντας να αγοράσει τα δίκτυά τους απ’
τη μια και την προώθηση μικρών βιολογικών σταθμών απ’ την άλλη.
Η Νομαρχία είναι αντίθετη στη δημιουργία μικρών βιολογικών καθαρισμών, που στο τέλος θα πέφτουν στα
ποτάμια και στη θάλασσα ρυπαίνοντας.
Τόνισε μάλιστα ο Νομάρχης, ότι είναι
αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση της
ΕΥΔΑΠ. Είναι ένα φυσικό αγαθό και
ως βουλευτής το είχα καταψηφίσει
στο τέλος της δεκαετίας του ’90.
Ένα φυσικό αγαθό, το νερό και η ΕΥΔΑΠ δεν μπορεί να είναι ιδιωτικοποιημένη τη στιγμή που δεν έχει κανέναν
ανταγωνιστή. Ιδιωτικοποιείται κάτι
όταν έχει ανταγωνισμό.
Θα πρέπει να πιεστεί η ΕΥΔΑΠ, γιατί
έχει πάρει πολλά χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει αδιαφορήσει για την αποχέτευση. Και θα πρέπει να πιεστεί και εμείς είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην κατεύθυνση
αυτή.

Δάσκαλε που δίδασκες…
Η Μαρία Φουρναράκη δήλωσε ότι «ο
λόγος που ζήτησα να φύγω από την
Επιτροπή για τις λαϊκές, είναι αυτά
που άκουσα εδώ μέσα».
Ετσι ο Δ. Κωνσταντινίδης, της ζήτησε να αναφέρει ονόματα, όπως κατ’
επανάληψη ζήτησε η ίδια σε προηγούμενα θέματα.
Η απάντηση της Φουρναράκη ήταν
«με έχει εγκαταλείψει η μνήμη μου
κύριε Κωνσταντινίδη»…

Ελεγκτές και ελεγχόμενοι, αγοράζουν συνεταιρικά, περιοχές εκτός σχεδίου, από τη Ραφήνα μέχρι το Λαύριο,
και αργότερα τα εντάσσουν στο σχέδιο
πόλης· υπάλληλοι της ΤΥΔΚ και της Νομαρχίας. Είναι αυτοί που αναθέτουν σε
διάφορες υπηρεσίες εντάξεις σχεδίων
πόλης σε μελετητές.
Ο ν.σ. Δ. Κωνσταντινίδης παρουσίασε
δύο συμβόλαια, (6355 & 6356), όπου ο
πρόεδρος της ΤΥΔΚ και 4 υπάλληλοί
της, καθώς και υπάλληλος της Νομαρχίας, είτε δια μέσου των παιδιών τους
είτε δια μέσου των γυναικών τους, αγοράζουν από κοινού σε διάφορες περιοχές. Τα συμβόλαια που εμφάνισε είναι
από την περιοχή της Κερατέας.
Τα ονόματα που αναγράφονται στα δύο
συμβόλαια είναι τα παρακάτω:
Κων/νος Φλώρος υπάλληλος της ΤΥΔΚ,
η σύζυγός του
Ζαμπάρας υπάλληλος της ΤΥΔΚ
Χαϊδεμένος, μελετητής
Καρατζάς υπάλληλος της ΤΥΔΚ
Η κόρη του μελετητή Ανδρουλάκη
Τα παιδιά του Καραμεσίνη υπαλλήλου
της Νομαρχίας
Μπατσίκος πρόεδρος της ΤΥΔΚ!
Δημητριάδης Φ. και Στέλλα Δημητριάδη
(σύζυγος) μελετητές

Εχουν γίνει 30 συμβόλαια, όλα από την
ίδια συμβολαιογράφο!

Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα
Καλείται σήμερα το Ν.Σ. να πάρει αποφάσεις για το ηθικό μέρος της συγκεκριμένης ομάδας, τόνισε ο Κωνσταντινίδης και ονόμασε τους υπαλλήλους
που εμπλέκονται.
Δήλωσε ότι ήδη κατέθεσε τα χαρτιά
στον εισαγγελέα, όπως επίσης και στο
Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Ο Νομάρχης απάντησε ότι έχει κάνει
συγκεκριμένες ενέργειες ήδη από τη
στιγμή που διάβασε το σχετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα:
Εγώ έκανα δύο ενέργειες. Μία στο
εσωτερικό της υπηρεσίας, γιατί η πολεοδομική μελέτη και η ένταξη στο σχέδιο, στους εμπλεκόμενους φορείς δεν
είναι υπηρεσίες της Νομαρχίας. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι έχει γίνει
μετά από αίτημα του Δήμου.
Είναι υπάλληλοι της ΤΥΔΚ και ο τελικός
εγκρίνων είναι το πρώην Υπουργείο
ΠΕΧΩΔΕ και νυν Υπουργείο Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος.
Εγώ τη Δευτέρα το πρωί έστειλα δύο

έγγραφα στον Γενικό Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης που ζητάω την διενέργεια ελέγχου.
Και το δεύτερο, στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, προκειμένου να
εξετάσει και να αξιολογήσει τα στοιχεία.
Κωνσταντινίδης: Μέχρι να αποφανθεί
ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης,
μέχρι να αποφανθεί ο Εισαγγελέας
σκοπεύετε να κάνετε τίποτα με τους
υπαλλήλους της Νομαρχίας κύριε Κουρή; Εννοώ τους υπαλλήλους που συμμετέχουν.
Κουρής: Τι εννοείτε;
Κωνσταντινίδης: Να κάνετε μία έρευνα
για παράδειγμα.
Κουρής: Δεν μπορώ να κάνω. Σας εξήγησα γιατί.
Ιεραρχικός προϊστάμενος δεν είναι ο
Νομάρχης, είναι ο Περιφερειάρχης και
οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι είναι τριών
υπηρεσιών σύμφωνα με το δημοσίευμα:
ΤΥΔΚ, Περιφέρεια, Νομαρχία. Γι’ αυτό
το λόγο με βάση και τον ισχύοντα κώδικα ζητήσαμε τον έλεγχο από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Γι’ αυτό μιλάμε για Βατοπέδια...

...και Λαϊκάρχης! – Εγινε της …λαϊκης στο Ν.Σ.
Σημεία και τέρατα κατήγγειλαν άνθρωποι
που έχουν άδειες στις λαϊκές αγορές. Για
τραμπουκισμούς, μαφιόζικες μεθόδους
από εκπροσώπους σωματείου και τρομοκρατία.
Συγκεκριμένα κατήγγειλαν τον πρόεδρο
του Σωματείου Ερμής, Στουραϊτη για τραμπουκισμούς και απαράδεκτη συμπεριφορά προς τους συναδέλφους του των Λαϊκών αγορών.
Το Σωματείο αυτό εκπροσωπεί όλους τους
ανθρώπους της Λαϊκής, αφού όπως είπε ο
Νομάρχης, είναι το Σωματείο που έχει τα
περισσότερα μέλη και έχει ψήφο στην Επιτροπή, ενώ τα άλλα Σωματεία μπορούν να
συμμετέχουν αλλά δεν έχουν ψήφο.
Σωματείο που παρευρισκόταν εκεί δήλωσε
ότι δεν έχει ειδοποιηθεί ποτέ.

Μάλιστα έχουν καταθέσει αναφορές στη
Νομαρχία, αλλά δεν βρήκαν ανταπόκριση
και φοβούνται για τη ζωή τους!

«Πρέπει να γλείψουμε τον Στουραϊτη» και
ανάλογα αν είναι δικός του ή όχι…

Χρ,. Φράγκου: Είναι απαράδεκτο να βγαίνουν τέτοιοι τραμπουκισμοί. Δεν ξέρω ποιος στηρίζει τον κ. Στουραϊτη. Κάποιος εδώ
μέσα τον στηρίζει, όπως μου είπανε κάποιες κυρίες πριν από λίγο.
Και αφού έχουν κατατεθεί στη Νομαρχία
αυτές οι καταγγελίες, έπρεπε να έρθουν
εδώ να συζητηθούν. Γιατί δεν τις παρέπεμψαν τις καταγγελίες άμεσα, αφού τις είχαν στα χέρια τους, τόνισε η Χρ. Φράγκου
αγανακτισμένη.

Ο Θ. Μπαλής μετά από όλα αυτά που
άκουσε ζήτησε να έρθει το θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. «Αυτές οι καταγγελίες δεν μπορούν να μείνουν εδώ. Αυτά
που κατήγγειλαν για το Σωματείο «Ερμής»
του κ. Στουραϊτη, ότι λειτουργεί σε στυλ
μαφίας. Με αυτούς τους όρους δεν μπορεί
να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους», κατέληξε.
Οι αρμόδιοι Νομαρχιακοί σύμβουλοι (Νομαρχιακή Επιτροπή) δήλωσαν ότι δεν
έχουν ξανακούσει τέτοιες καταγγελίες.
Δεν είχαν κανένα παράπονο μέχρι σήμερα, αλλά συγκεκριμένη κυρία που βρισκόταν εκεί και δουλεύει στη Λαϊκή δήλωσε
ότι έχει καταθέσει όλα τα στοιχεία, αλλά
δεν εκλήθηκε ποτέ.

Ο Ντούρος δήλωσε ότι ακούγοντας την
παρούσα συζήτηση επιβεβαιώθηκε, σε μια
σχέση ως προς το όνομα Στουραϊτης που
αναφέρθηκε.
«Δεν γνωρίζω τον κ. Στουραϊτη, αλλά
ακούω σε όλες τις λαϊκές ότι είναι ο Λαϊκάρχης!
Θα ήθελα να μάθω ποιος είναι αυτός ο κύριος και ποιος του έχει δώσει τέτοια αρμοδιότητα.
«Θα ρωτήσουμε τον Στουραϊτη»,
«Θα μας κάνει αυτό ο Στουραϊτης»,
«Δεν μας αφήνει ο Στουραϊτης».

Ο Νομάρχης δήλωσε ότι υπάρχουν τρεις
καταγγελίες, σε ένα σύνολο εργαζομένων
στις λαϊκές πάνω από οκτακόσιες και επεσήμανε ότι θα συνεννοηθεί με το Διευθυντή της υπηρεσίας για να διερευνήσει το
θέμα και να καλέσει τους αντίστοιχους εκπροσώπους των λαϊκών όπου συνέβησαν
τα επεισόδια.
Αναγνώρισε δε σφάλμα της υπηρεσίας,
που δεν ενημερώνονται και τα άλλα σωματεία της Λαϊκής, εφόσον έχουν καταθέσει
τα χαρτιά τους.
Αννα Μπουζιάνη

Ο Δημ. Μπαρούτας διάβασε καταγγελία
που του ενεχείρισε με επιστολή, κάποιος
ενδιαφερόμενος της λαϊκής, στην οποία
αναφέρεται σε τραμπουκικά επεισόδια.
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ή ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

…Χάσαμε την Εθνική μας κυριαρχεία
Μας το είπε και μας το ξαναείπε ο Πρωθυπουργός:
Χάσαμε μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας
Δώσαμε ύδωρ
Τώρα μένει να δώσουμε και τη γη, που όπως ακούμε έπεται…
Κι εγώ ως Ελληνας πατριώτης πώς πρέπει να νιώσω αλήθεια!
Εγώ που δεν έχω ζήσει πόλεμο, δεν έχω χάσει δικούς μου ανθρώπους σε πολεμικές συρράξεις φυλάσσοντας Θερμοπύλες.
Τριμερής σύμβαση, γράφει ο Μακρυγιάννης: ζωντανοί, νεκροί και
αγέννητοι
Ποιος θα απαντήσει στους νεκρούς που έχυσαν το αίμα τους για την
εθνική μας κυριαρχία!
Ποιος θα αφήσει μήνυμα στους αγέννητους ότι γεννιούνται κάτω από
υποτέλεια;
Μόνο που την εθνική μας κυριαρχία, δεν τη χάσαμε σήμερα. Τη χάνουμε σταδιακά πάνω από μία δεκαετία τουλάχιστον. Από την ώρα
που «ευχαριστούσαμε τους Αμερικάνους», από την ώρα που τον
Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού τον κάναμε Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. και προσπαθήσαμε να την εισάγουμε και στο Χρηματιστήριο! Κι άλλα κι άλλα…

Για πολλαπλή φορά, στις 6 Φεβρουαρίου, η Αθήνα
έγινε άνω – κάτω από τους διαδηλωτές. Το έναυσμα δόθηκε από την προτεινόμενη παραχώρηση
της Ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες. Επειδή
χωρίς σκάψιμο, όχι θησαυρούς δεν βρίσκεις, αλλά
ούτε τις πατάτες στο χωράφι σου, κάθισα κι έκανα
το αυτονόητο, δηλαδή αυτό που θα ‘πρεπε να
προηγηθεί της αποφάσεως των αναρμοδιο-αρμοδίων που προκάλεσαν τόση δημόσια αναταραχή.
Γιατί προξένησε ανέμους τόσων κόμβων μια λέξη
που δεν φτάνει τα δέκα γράμματα;
Στο μάθημα της Γεωγραφίας της Ε’ Δημοτικού είχα
μάθει, πριν 64 χρόνια, ότι οι ιθαγενείς της Αμερικής
είχαν εκτοπισθεί (το λέω ευγενικά) από τους Ευρωπαίους εισβολείς. Άνοιξα το λεξικό στο λήμμα
«ιθαγενής» και διάβασα ότι σημαίνει: ο καταγόμενος από τη χώρα στην οποία κατοικεί, ο νόμιμος,
ο γνήσιος, ο αυτόχθων, ο ντόπιος. Σχηματίζεται

A la guillotine, en fin!
Επιτέλους, οι ένοχοι στη λαιμητόμο
«Οι βουλευτές, στο σύνολό τους, δεν είναι εκπρόσωποι ατόμων, ομάδων ή συμφερόντων, αλλά οι αντιπρόσωποι του Έθνους και οι εντεταλμένοι προστάτες της πατρίδας».
Από τα “Πιστεύω” της Γαλλικής Επανάστασης

Προχθές το πρωϊ, σε ντοκυμαντέρ της τηλεόρασης, έμαθα λίγα από τα σχετικά με την Αλάμπρα
και τα ανάκτορά της.
Η Αλάμπρα, έλεγε ο παρουσιαστής, είναι ένα
ανάκτορο στην περιοχή της Ανδαλουσίας, στην
Ισπανία. Χτίστηκε από τους Μαυριτανούς μονάρχες και το όνομα Αλάμπρα ή άλλως αραβικά alHambra, θα πει κόκκινο.
Ίσως γιατί κοκκινωπό χρώμα είχαν τα ψημένα
τούβλα, τα πλασμένα σε πηλό από χονδρόκοκκο
άμμο και ξηραμένα στον ζεστό αραβικό ήλιο, που
χρησιμοποιήθηκαν για τους εξωτερικούς τοίχους, φράχτες και περίβολο. Ταπεινά ουδέτερα
υλικά, για να προστατεύουν από το κακό μάτι και
την επιθυμία του πληβείου, τη σκανδαλιστική
χλιδή που περιέκλειαν.
Η “Αλάμπρα” πρωτοχτίστηκε επί βασιλείας ΑλΑχμάρ και συνεχίστηκε να χτίζεται από τους διαδόχους του, στα χρόνια 1238-1358. Το 1491, οι
Μαυριτανοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα
ανάκτορα, όντες ηττημένοι. Τα ανάκτορα, από
τους νικητές καταστρέφονται και ό,τι δεν καταστράφηκε, λεηλατήθηκε.
Αργότερα, ο Κάρολος Ε’ της Ισπανίας, (1516 1556) ξανάχτισε τα κατεστραμμένα μέρη, αλλά
έχτισε και καινούργιο ανάκτορο, ιταλικού τώρα
ρυθμού..
Το 1812, με την επέλαση του Ναπολέοντα, αρκετοί πύργοι των ανακτόρων καταστράφηκαν. Το
1821, ένας μεγάλος σεισμός συμπληρώνει το
έργο της καταστροφής. Το 1828 αρχίζει η απο-

κατάσταση με το ξαναχτίσιμο, για να παραδοθεί
στις μέρες μας, το όλο συγκρότημα στην τουριστική εκμετάλλευση.
Οι συμπαγείς εξωτερικοί πύργοι που εποπτεύουν, οι επάλξεις που προστατεύουν, το κυρίως
ανάκτορο της Αλάμπρα και το ανάκτορο της άνω
Αλάμπρα για τους αξιωματούχους του βασιλιά,
συνθέτουν μερικώς το όλο σκηνικό.
Εσωτερικά είναι διάσπαρτη και προκλητική η σπατάλη πλούτου· οι αίθουσες χλιδής, οι διάδρομοι,
οι στενωποί με τους αγκαλιαστούς υψηλούς ψυχρούς τοίχους χωρίς παράπλευρες διαφυγές και
επικοινωνίες για να κρύβουν μυστικά και δολοπλοκίες. Ανοιχτοί όμως και ηλιακά φωτιζόμενοι
από πάνω, ζωντανεύουν το σκηνικό μιας εξυφαινόμενης συνομωτικής εποχής, που σύνθημα είχε
«να ξεφεύγω από την καταγραφή των παρανομιών και των ενοχών μου». Επάνω από τις γεμάτες σπάταλη διακόσμηση, αίθουσες χορών και
εκδηλώσεων, διαφαίνεται ο σιωπηλός γυναικωνίτης. Πίσω από θυριδωτά ανατολίτικου τύπου παράθυρα, οι γυναίκες δέσμιες, νόμιμα εργαλεία αξεσουάρ θα λέγαμε σήμερα - της ανδρικής ηδονής, παρακολουθούσαν ‘’παρούσες εν απουσία’’,
τα θαυμαστά δρώμενα. Μου άρεσε αυτό το «ωσεί
παρούσες» και το «παρούσες εν απουσία». Όταν
το καλοσκέφτηκα όμως ανατρίχιασα, αναλογιζόμενος την μέχρι και σήμερα συνεχιζόμενη έκπτωση του ανθρώπινου κορμιού. Και γύρισα κανάλι.
Στο άλλο κανάλι κάτι μου κίνησε την προσοχή.
Ένας αρμόδιος επιβεβαίωνε χωρίς να δείχνει
πως ντρέπεται, και ωσάν να μην τον συνέδεε πολιτικά το παρελθόν «ότι τα θωρακισμένα
Leopard, που από ετών είχαν αγοραστεί από το
στρατό για την άμυνα της πατρίδας και με καμάρι είχαν από τους υπεύθυνους παρουσιασθεί, είναι μέχρι σήμερα “ΑΣΦΑΙΡΑ”».

από το ιθύς (σημαίνει αυτόν που βγαίνει κατ’ ευθείαν) και από το γένος, δηλαδή την φυλή. Συνεπώς οι μετανάστες όχι μόνο δεν προέρχονται απ’
ευθείας από το Ελληνικό γένος, αλλά δεν πληρούν
καν ΜΙΑ από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, προκειμένου να τύχουν της ελληνικής ιθαγένειας!
Κύριοι ανευθυνοϋπεύθυνοι, που κατά συρροήν μας
ταπεινώνετε: με τόσα ανεγκεφαλικά που πράττετε
κι άλλα τόσα λογικά που παραλείπετε, θα καταντήσετε τη φυλή μας αγενεαλόγητη!
Γένειασε η γλώσσα μου επισημαίνοντας τα αυτονόητα.
Αφού οι αλλοδαποί ΔΕΝ μπορούν να αποκτήσουν
την ελληνική ιθαγένεια, γιατί δεν μελετάτε την
εναλλακτική λύση της υπηκοότητας;

Επειδή το πράγμα είναι βαρύ, οφείλω να δηλώσω
ότι έτσι εγώ τουλάχιστον τα κατάλαβα. Πάντως,
ο παρουσιαστής και συνομιλητής του κ. ‘’αρμοδίου’’ τινάχτηκε και με το ‘’κρητικό “πηγαίο του χιούμορ, αποφάνθηκε: «δηλαδή τόσα χρόνια τα
έχομε μόνο για τις παρελάσεις;» Και πάλι τονίζω
ότι δεν έχω ιδία τεκμηριωμένη γνώση του πράγματος, αλλά μεταφέρω αυτά που άκουσα.
Εκείνη τη στιγμή κάτι σχετικό θυμήθηκα και
έτρεξα αμέσως στο προσωπικό μου αρχείο. Βρήκα ένα ενδιαφέρον φύλλο της κυριακάτικης ‘’Καθημερινής’’ με ημερομηνία 25.4.2004, από όπου
και αντιγράφω αποσπάσματα. Τίτλος του άρθρου “Χρυσάφι κόστισαν τα τζίπ Ηummer”: «Την
ίδια στιγμή που οι εισαγγελείς ερευνούν την
σύμβαση των αρμάτων μάχης τύπου Leopard, και
κυρίως τα γκρίζα παρελκόμενά της, ενώ αναζητούν και τα –επι τετραετία-χαμένα αντισταθμιστικά των ρωσικών Τοr-Μ1, μια άλλη έρευνα καταλήγει σε σοκαριστικά ευρήματα. Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ερευνώνται μικρές και μεγάλες συμβάσεις που συνήφθησαν από το 1996
και εντεύθεν, το συνολικό κόστος των οποίων
αγγίζει τα 17 τρισ. δρχ…… Πληροφορίες, αναφέρουν σχετικά με τις προμήθειες των Hummer
ότι ….η σύμβαση ήταν συνολικού ύψους 3,2. δις
δρχ. και περιελάμβανε οχήματα τριών τύπων τα
οποία τιμολογήθηκαν έως και 2,5 φορές πάνω
από τις αξίες που επίσημα αναφέρει η αμερικάνικη εταιρεία όταν γίνεται χρήση διακρατικής συμφωνίας …».
Το άρθρο συνεχίζει με τις λεπτομέρειες της κοστολόγησης στηριζόμενο πάντα, σε επίσημα έγγραφα της αμερικάνικης πρεσβείας.
Αθελά μου κόλλησα και εδώ εκείνο το ωσεί παρόντες και παρόντες εν απουσία ήτοι παρακολουθούν εν απουσία παρόντες εκείνοι που θα
έπρεπε ασχέτως πολιτικής, αλλά οπωσδήποτε
υπαρκτής ελληνικής ιδεολογίας, να είναι παρόντες και να μάχονται υπέρ των συμφερόντων
της πατρίδος.
Ίσως βέβαια τα λεφτά δεν φτάσανε και για τις
‘’σφαίρες’’ των θωρακισμένων! Αλλά από το άρθρο της ’’Καθημερινής” καταφαίνεται ότι η ‘’Πατρίδα’’, δηλαδή ο ελληνικός λαός πλήρωσε και
τις “σφαίρες”· δεν πλήρωσε μόνο για παρελάσεις. Φαίνεται λοιπόν, ότι στο δρόμο χάθηκαν
τα λεφτά. Θυμάμαι την ιστορία που μου έλεγε ο
πατέρας μου πέντε χρόνια φαντάρος και λοχίας
στο μικρασιατικό μέτωπο:

Θωμάς Θεολόγης
Ιστοριοδίφης/ Συγγραφέας

«Τα τρόφιμα και το συσσίτιο λιγοστό. Οι φαντάροι πεινούσανε και όταν τους επισκέφτηκε ο Βενιζέλος, σαν κυβερνήτης της Ελλάδας, κούνησε το κεφάλι του ακούγοντας τα δίκαια παράπονά τους. Τότε έβαλε δέκα στρατιώτες στη σειρά.
Είπε στον πρώτο να πάρει μια χούφτα χώμα και
να τη δώσει στο χέρι του διπλανού του και ούτω
καθ΄έξής. Από τον τελευταίο ζήτησε να ανοίξει
τη χούφτα του και να δείξει τι χώμα είχε απομείνει. Η χούφτα του τελευταίου ήταν σχεδόν
άδεια. “Η πατρίδα πληρώνει και σας σκέφτεται”,
είπε ο Πρωθυπουργός, “αλλά μέχρι να φτάσει σ’
εσάς η αγάπη της, έχει περάσει από πολλά χέρια”».
Σωστό το σκεπτικό, αλλά όχι ορθή η απάντηση.
Όταν η πατρίδα ξέρει και θέλει, ψάχνει και βρίσκει τον ένοχο και τον αποκεφαλίζει και εξαφανίζει αυτόν και την οικογένειά του από το πρόσωπο της γης. Αυτό κάνει η πατρίδα που αγαπά
και σέβεται τους πολίτες και στην προκειμένη
περίπτωση οι αντιπρόσωποι της πατρίδας και του
Έθνους. Δηλαδή απλά: «Στήνουν καρμανιόλες».
Διαφορετικά επωμίζονται και μοιράζονται τις ευθύνες και τις ενοχές.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Υστερόγραφο Σήμερα πάλι ακούγοντας τις ειδήσεις έμαθα πως θα μας δοθεί κάποιο δάνειο. Εμείς
βέβαια -ευγνώμονες στους Ευρωπαίους προστάτες μας- θα αγοράσομε απ’ αυτούς πολεμικές φρεγάτες και πολεμικά αεροπλάνα. Με δυό λόγια θα
πληρώσομε φόρο υποτελείας για να εξαγοράσομε
την υπερήφανη αυτή ελευθερία μας. Αυτή, ντε! τη
‘’βγαλμένη από τα κόκκαλα’’. Από την άλλη μεριά,
θα έχομε έτσι και άξιο πρόσωπο στις γιορτές της
ναυτικής εβδομάδας και θα υπερηφανευόμαστε
για όμορφους αεροπορικούς σχηματισμούς.
Θα μου πείτε πάλι τι εννοώ «την βγαλμένη από τα
κόκκαλα»;
Να διευκρινήσω: Αναφέρομαι σ’ εκείνον τον Εθνικό Ύμνο, ξέρετε της Ελευθερίας· αυτόν που λέγαμε στα σχολειά μας και τώρα από φόβο δεν τον
λέμε, για να μη θιγούν οι ‘’βάρβαροι’’ και μας πούνε «εθνικιστές».
–––––––––
Βοηθήματα
1) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα.
2) Αρ, Ματσούκα, Χρυσάφι κόστισαν τα τζιπ Ηummer, Εφ. Καθημερινή 25.4.2004.
3) Περ. “Νέα Εστία”. Χριστ. 1989 “Από τη Γαλλική Επανάσταση”.
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ!!!

«Ούτε οβολόν από
το Δημόσιο χρήμα»

“Ματώνουμε” όλοι πλην
βουλευτών
πολιτικών υπαλλήλων
δημοσίων “λειτουργών”

Να παραδειγματιστούν από
τον Ιωάννη Καποδίστρια

Με την μόλις κυκλοφορήσασα απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών (Αθήνα, 25 Ιανουαρίου
2010, αριθ. πρωτ. 2/4431) αναγγέλλεται η περικοπή
κατά 10% των πιστώσεων για όλους τους φορείς του
δημοσίου, με εξαίρεση των πιστώσεων

(Ο Καποδίστριας προς την Δ’ Εθνική Συνέλευση, Άργος
4/08/1829)

«…θέλω αποφεύγει και ήδη να δεχθώ την
προσδιοριζόμενην ποσότητα δια τα έξοδα του
αρχηγού της Επικρατείας, απερχόμενος, εν
όσω τα ιδιαίτερά μου χρηματικά μέσα μού
εξαρκούν από το εγγίσω μέχρι και οβολού τα
δημόσια χρήματα προς την ιδίαν μου χρήσιν…

– της Βουλής των Ελλήνων,
– της προεδρικής χορηγίας,
– των βουλευτικών αποζημιώσεων,
– των αμοιβών των πάσης φύσεως «πολιτικών»
υπαλλήλων (όλων δηλαδή των «κολλητών» του πολιτικού συστήματος),

Αποστρέφομαι το να προμηθεύσω εις τον εαυτόν μου τας αναπαύσεις του βίου, αι οποίαι
προϋποθέτουν την ευπορίαν, ενώ ευρισκόμεθα
εις το μέσον ανθρώπων βυθισμένων εις την
εσχάτη αμηχανίαν… Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών
συμμετάσχουν εις την κυβέρνησιν θέλουν
γνωρίσει μεθ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό να λαμβάνουν μισθούς αναλόγους με τον βαθμό του υψηλού
υπουργήματος των αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι
πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η κυβέρνησις εις την
εξουσίαν της».

– των αμοιβών των στρατιωτικών και αστυνομικών και
– των συντάξεων των δημοσίων «λειτουργών» (των
υψηλόμισθων δηλαδή μεγαλομανδαρίνων του μικροελλαδικού κράτους).
Χωρίς αμφιβολία, η απόφαση αποτελεί συνταγή πρώτης τάξεως για λαϊκή εξέγερση κατά της «κοινοβουλευτικής» αυτής δημοκρατίας, με άγνωστες συνέπειες
για την τύχη της χώρας μας.
Μωραίνει Κύριος όν βούλεται απωλέσαι. Γιατί πως αλλοιώς θα μπορούσε να ερμηνεύσει κανείς μια τέτοια
ανάλγητη, προκλητική, και αδιάντροπη πράξη εξαιρέσεων σε βάρος του ελληνικού λαού;
Τ.Κ.

Να ματώσει «πρώτα ο πολίτης» αφού «λεφτά –ΔΕΝ- υπάρχουν»,
αλλά γρατσουνιστείτε κι εσείς
«Πρέπει να ματώσουμε», λοιπόν, κύριε πρωθυπουργέ; Εντάξει, μαθημένοι είμαστε, δεν θα ‘ναι η πρώτη
φορά. Όμως για να ματώσουμε πρέπει στοιχειωδώς
να τρώμε. Αλλιώς, οι σύριγγες τις οποίες ετοιμάζεις
για να μας αφαιμάξεις, θα πιάσουν κόκκαλο και αίμα
δεν θα βγαίνει. Κι έπειτα είναι και το άλλο: Δεν είπες
«πρέπει να ματώσετε», αλλά «να ματώσουμε». Δηλαδή όλοι. Εμείς όμως οι «ανώνυμοι» που, θέλοντας
και μη, προσερχόμαστε στην αιμοδοσία κι αντικρίζουμε έντρομοι κάτι βελόνες τόοοσες –μετά συγχωρήσεως- με διατομή από χιλιοστό μέχρι μπουρί της
σόμπας, δεν βλέπουμε κανέναν από εσάς τους επώνυμους και περιώνυμους, διατεθειμμένο να ματώσει,
ούτε καν να γρατσουνιστεί. Να κάνει λίγο βαβά βρε
αδερφέ. (βλ. έγγραφο στο πάνω μέρος της σελ.)
Οι Έλληνες πάντοτε έβαζαν πλάτη στα δύσκολα
επειδή έχουν φιλότιμο, οι περισσότεροι. Αυτή μας
την φιλοτιμία εκμεταλλεύονται διαχρονικά κάποιοι
αφιλότιμοι ηγέτες μας για να διατάσσουν και να επιβάλουν στον λαό «λιτότητες» και «ματώματα», όταν
οι ίδιοι δεν διανοούνται να στερηθούν και την παραμικρή από τις προκλητικά προνομιακές απολαβές
τους. Πριν πείσεις εμένα να ματώσω –ή μάλλον, να
φτύσω αίμα- κύριε πρωθυπουργέ, δοκίμασε να πείσεις εκείνη την υφυπουργό σου που δεν καταδέχεται να βάλει στα ποδαράκια της κάτι φτηνότερο από
γόβες Luis Vuitton των 600 ευρώ –υπάρχει και δημοσιευμένο φωτογραφικό τεκμήριο στο «Πρώτο Θέ-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
μα»- όταν υπάρχουν συνταξιούχοι που προσπαθούν
να ζήσουν με 600 ευρώ το μήνα. Ένα παράδειγμα
από τα –δυστυχώς- πολλά και χειρότερα στην «σοσιαλιστική» κυβέρνησή σου.
Λίαν επιεικώς, πρόκειται για τεράστια έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας –άλλο ήθελα να πω, αλλά «θου
Κύριε...»- να καλούμαστε οι πολίτες από τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς του να σφίξουμε κι άλλο το ήδη πολύ στενό ζωνάρι μας, χωρίς πρώτοι οι
κυβερνώντες μας να δίνουν το καλό παράδειγμα, περικόπτοντας τις παχυλότατες αμοιβές τους. Από
εκεί έπρεπε ν’ αρχίσεις κύριε Παπανδρέου το «μάτωμα». Από τον εαυτό σου, τους υπουργούς σου,
τους βουλευτές και όλους τους επικεφαλής των δημόσιων υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισμών,
μέχρι και τους αιρετούς της Τ.Α.
Μήπως δεν είσαστε εσείς και οι άλλοι, τα δύο «μεγάλα» κόμματα, που φτάσατε το δημόσιο χρέος στα
300 δισ. ευρώ; Με την κακοδιαχείριση, τις ρεμούλες,
το βόλεμα των ημετέρων και τ’ άλλα τα γνωστά, ων
ουκ έστι αριθμός. Και δεν φτάνει που δεν έχετε
ίχνος φιλότιμου κι εσείς και οι άλλοι, ώστε να ζητήσετε γονατιστοί συγνώμη από τον ελληνικό λαό, αλλά απαιτείτε ανερυθρίαστα να γίνουμε εκτός από κερατάδες...και δαρμένοι! Οι θεατρινίστικες οιμωγές
σας για την -εν πλήρει συνενοχή σας- τραγική οικο-

νομική κατάσταση της χώρας, θυμίζουν το παροιμιώδες «γάτος γ..εί, γάτος σκούζει».
Στο κάτω-κάτω της γραφής, είναι εντελώς διαφορετικό να είμαι εθελοντής αιμοδότης, από το να πέφτω
θύμα του κάθε αιμοδιψούς, ημεδαπού ή αλλοδαπού
Δράκουλα. Κι από Δράκουλες σ’ αυτόν τον τόπο, ας
μη το συζητάμε. Τράπεζες –στο απυρόβλητο και
ασύδοτες μονίμως- μεγαλοβιομήχανοι, σουπερ-μάρκετ, εισαγωγείς, πετρελαιάδες, μεσάζοντες και λοιποί αεριτζήδες...ποιούς να πρωτοθυμηθώ;
Άραγε, το σκέφτηκες ποτέ κύριε Παπανδρέου, τι
ανέκδοτο είναι να δηλώνεις σοσιαλιστής –άντε σοσιαλδημοκράτης- πρωθυπουργός, σ’ ένα κράτος ξέφραγο αμπέλι του πιό ασύδοτου καπιταλισμού; Σκέφτηκες, άραγε, ότι εκτός του να εξαιρείς από το μάτωμα την ομοταξία των διαφόρων ηγετών και ηγετίσκων μας, στέλνεις κι ένα άλλο ωμό μήνυμα στην
πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών; Είναι, δηλαδή,
σαν να μας λες: «συγνώμη ρε παιδιά που σας βάζω
άγριο χέρι, αλλά στους άλλους δεν μπορώ –ή δεν
θέλω- να βάλω ούτε νύχι».
Μόνο να ματώσουμε; Να κόψουμε και φλέβες άμα λάχει για πάρτη σου πρωθυπουργέ μας, αλλά γρατσουνιστείτε πρώτα κι εσείς λιγάκι. Εσείς με τις θεσάρες, τις
κονομησάρες, τις αυτοκινητάρες, ... τις άρες, τις μάρες
και τις κουκουνάρες, που εκτοξεύουν τα “παπαγαλάκια” σας από τα κανάλια για να μας κοιμίζουν.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Καλωδιωθείτε ...ψηφιακά

Θυμάστε την τηλεόραση
πριν από 20 χρόνια, που
υπήρχαν μόλις δύο κανάλια
ιδιωτικά και 3 κρατικά; Που βλέπαμε τα προγράμματα
κάποτε ασπρόμαυρα, μετά και έγχρωμα αλλά χιονισμένα; Ε, τώρα ήρθε η εποχή μετά τον ψηφιακό ήχο (από
δίσκους σε cd) να περάσουμε στην ψηφιακή εικόνα.
Βέβαια αυτό δεν γίνεται το ίδιο ομαλά όπως έγινε με
τον ήχο και εμφανίζονται προβλήματα που φαίνεται να
έχουν βάσεις οικονομικών συμφερόντων.
Για την ιστορία το πρώτο κανάλι που έκανε το ψηφιακό
βήμα ήταν η ΕΡΤ. Προκειμένου τότε να μπορείς να
λαμβάνεις το ψηφιακό σήμα - του οποίου το πρότυπο
εκμπέμπει ήδη η ΕΡΤ και είναι το DVB-T mpeg2 - έπρεπε να προμηθευτείς τον ειδικό αποκωδικοποιητή, που
στη συνέχεια όμως ενσωματώθηκε στις καινούργιες
τηλεοράσεις της αγοράς.
Τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας, έρχονται τώρα
με την εταιρεία DIGEA - που σύστησαν τα ίδια - και της
αναθέτουν την ψηφιακή εκπομπή των τηλεοπτικών
προγραμμάτων τους καθώς και όποιων άλλων σταθμών
επιλέξουν τις υπηρεσίες της.

Έργο της DIGEA λοιπόν, είναι:
• Να κατασκευάσει τις απαραίτητες υποδομές για το
ψηφιακό δίκτυο (εγκαταστάσεις αναμετάδοσης, κωδικοποίησης και πολυπλεξίας), να προσφέρει υπηρεσίες
και να αναλάβει την επέκταση των συχνοτήτων/
bandwidth στο μέλλον (ένας από τους 2 φορείς στην
Ελλάδα).
• Να κατασκευάσει την υποδομή για τις ψηφιακές υπηρεσίες (ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος, διαδραστικές υπηρεσίες, κρυπτογράφηση κ.λπ.)
Το πρόβλημα που προκύπτει τώρα είναι ότι το πρότυπο
που θα εκπέμψει η Digea (δηλαδή τα κανάλια) ΔΕΝ είναι συμβατό με την πλειονότητα των συσκευών με ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη που έχουν πουληθεί στην
χώρα μας, αφού αποφάσισε να υιοθετήσει το DVB-T
mpeg4 το οποίο ΔΕΝ μπορούν να αποκωδικοποιήσουν
οι περισσότερες συσκευές.
H πρώτη ψηφιακή εκπομπή έγινε στην περιοχή του Κορινθιακού τον Σεπτέμβριο του 2009. Από τις 14 Ιανουαρίου 2010 και η Θεσσαλονίκη βλέπει «ψηφιακά» από τα
κέντρα εκπομπής του Χορτιάτη και του Φιλίππειου, ενώ
μέσα στο 6μηνο που ακολουθεί προγραμματίζουν την
Αθήνα, τη Λάρισα και την Πάτρα.
Εάν αγοράσατε την ωραία σας τηλεόραση πρόσφατα
(το τελευταίο 6μηνο), ανήκετε πιθανότατα στους λίγους τυχερούς και δεν θα έχετε πρόβλημα. Εάν πάλι
όχι, θα αναγκαστείτε να αντικαταστήσετε τον εξοπλισμό σας αγοράζοντας ή μια καινούργια τηλεόραση ή
τον ανάλογο αποκωδικοποιητή σήματος. Και θα μου

πείτε, εμένα δεν με ενδιαφέρει να βλέπω ψηφιακά, άρα
δεν θα αλλάξω τίποτα στον εξοπλισμό μου.
Λάθος, αφού ακολουθώντας την απόφαση της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) έως το 2015 όλες
οι χώρες παγκοσμίως θα πρέπει να έχουν εγκαταλείψει
την ξεπερασμένη αναλογική τεχνολογία και να προχωρήσουν στην εκπομπή ψηφιακού σήματος για την τηλεόραση.
Μάλιστα σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα προτρέπονται να σταματήσουν την προβολή των
αναλογικών προγραμμάτων τους έως το τέλος του
2012, κάτι για το οποίο η Ελλάδα έχει δεσμευτεί εδώ
και τρία χρόνια. Οπότε όποιος δεν εκσυγχρονιστεί δεν
θα βλέπει τηλεόραση. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα
στο κέντρο του Φιλίππειου, όπου ήδη έχει σταματήσει
η εκπομπή αναλογικού σήματος από τις 14 Ιανουαρίου
2010 και πλέον η εκπομπή σήματος γίνεται μόνο ψηφιακά.
Το ερώτημα που εύλογα δημιουργείται είναι γιατί τα

ιδιωτικά κανάλια δεν
προσαρμόστηκαν με το
ίδιο πρότυπο που εκπέμπουν και τα κρατικά.
Από μια μικρή έρευνα που
κάναμε στο internet, τα κανάλια
θα εκπέμπονται και πάλι σε 4:3 (!!!)
standard definition, με εξαίρεση τον ΣΚΑΙ που
ήδη εκπέμπει 16:9. Δηλαδή, θα μπορούσαν κάλλιστα να
εκπέμψουν στο συμβατό mpeg2 και πάλι θα είχαν δυνατότητα καλύτερης ανάλυσης σήματος.
Άρα γιατί mpeg4? Ίσως διότι είναι φθηνότερο για τα
ίδια τα κανάλια που μόνα τους κάνανε την Digea; Διότι
θα χωρέσει περισσότερους σταθμούς από τις ίδιες συχνότητες και έτσι θα γεμίσουμε ευκολότερα με κάθε είδους telemarketing.
Όποιος και να είναι ο λόγος, αυτός που επιβαρύνεται
είναι ο τηλεθεατής.

«Αφού δεν καταλαβαίνετε γαλλικά,
σας γράφουμε ελληνικά»
Την απόγνωσή τους για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους αποφάσισαν να αποτυπώσουν Γάλλοι φοιτητές σε μία επιστολή γραμμένη στα...
αρχαία ελληνικά.
Με την υποσημείωση «αφού δεν καταλαβαίνετε γαλλικά, σας γράφουμε

ελληνικά», οι φοιτητές έστειλαν το
γράμμα διαμαρτυρίας στον υπουργό
Παιδείας της χώρας, Ξαβιέ Νταρκός.
Προέρχεται από το τμήμα φοιτητών
Αρχαίων Ελληνικών της Σορβόννης,
οι οποίοι διάλεξαν τον τρόπο αυτόν
για να τραβήξουν την προσοχή της

γαλλικής κυβέρνησης. Όπως επισημαίνουν αστειευόμενοι στην επιστολή, ο Πλάτων και ο Δημοσθένης δεν
θα μπορούσαν παρά να συμφωνήσουν με το πνεύμα του κειμένου
τους.
Απολαύστε την παρακάτω...
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Ο «Καλλικράτης» και το μοντέλο της Ευρώπης
Στοιχεία και συγκρίσεις

Ρεπορτάζ:
Ζαφείρα Ατσίδη

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση με τον κωδικό «Καλλικράτης» - και ιδιαίτερα της συνένωσης των Δήμων – απασχολεί όλο και περισσότερο τους ενδιαφερόμενους
«αυτοδιοικητικούς», τα επίσημα όργανα, αλλά και την κοινή γνώμη.
Σε ανεπίσημο, βεβαίως, δημοψήφισμα στην ιστοσελίδα μας το 54% πιστεύει η
συνένωση των Δήμων ότι θα ωφελήσει, ενώ το 38% ότι θα βλάψει.
Οι επίσημες ενώσεις των Δήμων (ΚΕΔΚΕ) και των Νομαρχιών (ΕΝΑΕ) αντιμετωπίζουν θετικά το σχέδιο «Καλλικράτης» (για την ΚΕΔΚΕ, κοίτα «7η» φύλλο 617,
21/11/10 και για την ΕΝΑΕ, στο παρόν φύλλο.
Στο παρόν φύλλο μας, εκτός της απόφασης της ΕΝΑΕ που δημοσιεύουμε συνο-

πτικά, η εφημερίδα μας διερεύνησε το συγκεκριμένο διοικητικό καθεστώς είκοσι ενός (21) κρατών της Ευρώπης, μέσω των Πρεσβειών τους, ώστε με απόλυτη
υπευθυνότητα να παρουσιάσουμε στο αναγνωστικό μας κοινό τα πλέον έγκυρα
στοιχεία, για σύγκριση και σκέψη. Ακολουθεί αμέσως παρακάτω το ρεπορτάζ:
«”Ο Καλλικράτης” και το μοντέλλο της Ευρώπης» της Ζαφείρας Ατσίδη. Εκτός
αυτού όμως και χάριν της πολυφωνίας παρουσιάζουμε τις θέσεις “αυτοδιοικητικών” και εργαζομένων στους ΟΤΑ, αποσπασματικά και περιληπτικά (σελ 14)
ώστε ν’ ανταποκρίνονται στην αναγκαία και διαθέσιμη χωρο-χρονική διάσταση,
«μέσου» και τελικού αποδέκτη.

Η διοικητική μεταρρύθμιση «ωρίμασε». Τα
συνέδρια ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ απεφάνθησαν.
Η επικοινωνιακή πολιτική περισσότερο και
όχι τα επιχειρήματα, έχουν πείσει την πλειοψηφία του λαού για την αναγκαιότητα
μιας τέτοιας διοικητικής μεταρρύθμισης και
κυρίως της συνένωσης των πρωτοβάθμιων
ΟΤΑ σε μεγάλους και γι’ αυτό «ισχυρούς»
δήμους. Επικουρικά επιστρατεύτηκε το παράδειγμα των λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαχείριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013. Όσον αφορά την
επίκληση των τελευταίων, μάλλον ως επικουρικό επιχείρημα μπορούμε να το εκλάβουμε, διότι δεν είναι δυνατόν ν’ αποτολμάς μια εκ βάθρων αναδόμηση της διοικητικής διάρθρωσης της χώρας για ένα πρόγραμμα διαχείρισης 2-3 ετών, που μπορούσε να αντιμετωπισθεί με διαφορετικούς
τρόπους.
Η διοικητική μεταρρύθμιση εν συντομία,
προβλέπει τον περιορισμό αριθμητικά της
τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάδας τόσο
σε επίπεδο περιφερειών και νομαρχιών,
όσο και σε επίπεδο πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Συγκεκριμένα προβλέπεται μείωση των δήμων από 1.034 σε λιγότερους απο 370.
Συγκρίνοντας λοιπόν μια τέτοια μεταρρύθμιση στη χώρα μας με το διοικητικό μοντέλο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως
ως προς το πλήθος και το μέγεθος των
πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, παρατηρούμε τα εξής:
Σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες βρισκόμαστε ακριβώς στο μέσο, αν
λάβουμε υπόψιν μας πως ο μέσος όρος
πληθυσμού που αντιστοιχεί σε κάθε ελληνικό δήμο δεν είναι παραπάνω από 10.832
κατοίκους. Περισσότερες χώρες δεν ξεπερνούν αυτό τον αριθμό, ενώ μόνο η Δανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία
διαθέτουν μέσο όρο κατοίκων πολύ παραπάνω, δεδομένου ότι έχουν σημαντικά μειωμένο αριθμό δήμων συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως ουσιστικά η χώρα μας δεν
διατρέχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο με την
ισχύουσα δομή τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατατασσόμαστε ουσιαστικά στην ίδια βαθμίδα ποσόστωσης με τις περισσότερες χώρες, αναλογικά με τον αριθμό των δήμων
που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν λάβουμε
υπόψιν μας παραδειγματικά την Ιταλία, την
Γαλλία, την Ισπανία και την Γερμανία, βλέπουμε πως η διοικητική μεταρρύθμιση όσον
αφορά την γεωγραφική έκταση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, κρίνεται κάθε άλλο παρά

το πράξουμε πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα προσδοκώμενα οφέλη. Οφέλη, που
για να αξιολογηθούν σωστά και εποικοδομητικά, ώστε να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα, χρειάζονται μια λειτουργική
μορφή οργάνωσης. Και εδώ γεννάται το
ερώτημα: Ποιό θα είναι το οργανικό «μοντέλο» αυτών των πολυδήμων και ποιά η
διάρθρωσή τους; Έχει γίνει η ανάλογη μελέτη και έχουν εκτιμηθεί οι επιπτώσεις; Ή
θα γίνει πρώτα το «έργο» και μετά η μελέ-

αναγκαία για την χώρα μας και μάλλον επιζήμια για την δημοκρατική λειτουργία του
θεσμού, ως ένα εκ των θεμελιωδών βάθρων
της δημοκρατίας.
Παρατηρώντας αναλυτικότερα τον παραπλεύρως πίνακα βλέπουμε χώρες με μέσο
όρο κατοίκων κάτω των 2.000 (Τσεχία, Γαλλία, Σλοβακία), ενώ η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, η Πορτογαλία και η Κύπρος έχει κάτω των 5.000 κατοίκων μέσο
όρο. Κάτω του μέσου όρου της Ελλάδας
(10.832) έχουν ακόμα οι χώρες Εσθονία
(5.931), η Γερμανία (6.734), η Ιταλία
(7.438), η Μάλτα (6.122) και η Ισπανία
(5.669). Το Βέλγιο και η Φιλανδία έχουν
αντίστοιχα 18.382 και 15.305 μέσο όρο κατοίκων ανά δήμο. Τέλος μόνο η Δανία, μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση του 2006,
έχει μέσο όρο κατοίκων 56.454, η Ιρλανδία
με 39.116, η Ολλανδία με 38.280 και η Σουηδία με 32.194 κατοίκους μέσο όρο. Και το
επιχείρημα επομένως «τι γίνεται στην Ευρώπη» είναι έωλο και καταρρίπτεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΧΩΡΕΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
[ΔΗΜΟΙ
[ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ]
[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ]*
ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ]
ΑΝΑ ΔΗΜΟ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Αυστρία

8.372.930

2.357

Εξάλλου, σε κάθε έργο που κάνουμε, σε
κάθε καινούργιο που δημιουργούμε, απαιτείται μία μελέτη, οικονομοτεχνική. Για να

9

3.552

Βέλγιο

10.827.519

589

3

18.382

Τσεχία

10.512.397

6.249

14

1.682

Δανία1

5.532.531

98

5

56.454

1.340.415

226

5.326.314

348

Γαλλία

65.447.374

36.679

96

22

1.784

Γερμανία

81.757.600

12.141

429

16

6.734

Ιρλανδία

4.459.300

114

29

60.250.535

8.100

107

Λουξεμβούργο

502.202

116

Μάλτα

416.333

68

Ολλανδία

16.499.084

431

Ισπανία

45.989.016

8.112

50

Σουηδία

9.336.487

290

21

Σλοβακία

5.421.937

2.891

79

7.779.200

2.636

10.707.924

4.548
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Εσθονία

Με βάση τη συρρίκνωση των 1.034 δήμων,
στην Ελλάδα, σε 370, ο μέσος όρος κατοίκων θα ανέρχεται σε 30.270. Γιατί λοιπόν
να πρέπει να γίνει ένας τέτοιος αριθμητικός περιορισμός και ταυτόχρνα γιγάντωση
των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, ενώ συγκριτικά με
τις υπόλοιπες ευρωπαικές χώρες βρίσκομαστε κάπου στη μέση; Πως εξασφαλίζεται
η ανάπτυξη με την συνένωση, λαμβάνοντας υπόψιν μας ότι και τα προβλήματα
προσαυξάνονται, πολλά εκ των οποίων μάλιστα, είναι αλληλοσυγκρουόμενα; Γιατί
ένας δήμος να μην ταυτίζεται με μία πόλη που εκ προοιμίου αυτό είναι το ισχύον - αλλά να πρέπει να μετεξελίσσεται σε δια-δημοτικό οργανισμό πολύ-πόλης (όπως πολυκατάστημα, πολυχώρος, κλπ.); Είναι απλό
να συμπεράνει ο οποιοσδήποτε κατά πόσο
αυτή η μεταρρύθμιση θα έχει ευεργετικές
συνέπειες, αρκεί να αναλογιστεί τους μεγάλους Δήμους της χώρας μας, όπως αυτόν της Αθήνας. Δε νομίζω ότι υπερτερεί
σε κάτι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους δήμους. Αντίθετα θα έλεγα ότι υστερεί σε πολλά περισσότερα, τόσο διοικητικά
όσο και σε επίπεδο προσωπικής, άμεσης
επαφής των δημοτών και των δημοκρατικά
εκλεγμένων αρχών.

τη; Όπως συμβαίνει να «ξεφυτρώνει» μια
πόλη και μετά να καταστρώνουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό της (Γ.Π.Σ).
Βεβαίως και δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι και αρνητικοί σε κάθε αλλαγή. Από την
άλλη δεν πρέπει να δεχόμαστε άκριτα και
άβουλα ό,τι μας επιβάλλεται στο όνομα του
«κοινού αγαθού». Ό,τι αλλάζει για το «κοινό καλό», δεν σημαίνει ότι απαραίτητα σε
αυτό στοχεύει.
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Κύπρος

801.851
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Ελλάδα
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Ην. Βασίλειο4
1. Μέχρι το 2006, είχε 275 δήμους και 13 περιφέρειες. Από το 2007, μειώθηκαν σε 98 δήμους και
αντίστοιχα 5 περιφέρειες.
2. Από την 1/1/09 ενώθηκαν 36 δήμοι, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό κατά 67, με αποτέλεσμα
να έχουν 348 σήμερα.
3. Η Πορτογαλία διαθέτει 308 δήμους, έχει 4240 ενορίες (κοινότητες) αυτοδιοικούμενες, που αποτελούν την κατώτερη βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά τους δήμους.
4. Το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελείται από την Αγγλία, την Σκωτία, τη Β. Ιρλανδία και την Ουαλία. Το σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης διαφέρει από το ένα κρατίδιο στο άλλο. Έτσι μπορούμε να αναφέρουμε
πως η Β. Ιρλανδία είναι χωρισμένη σε 26 τμηματικές περιφέρειες η Σκωτία είναι χωρισμένη σε 32 τμήματα (σαν τις δικές μα περιφέρειες), η Ουαλία σε 22 τμήματα ανάλογα με αυτά της Σκωτίας και σε 869
κονότητες με κοινοτικά συμβούλια και για την Αγγλία θα σας βοηθήσει ο παρακάτω πίνακας:
* Στην τριτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση κατατάσσονται οι περιφέρειες και τα αντίστοιχα ομοσπονδιακά κρατίδια που υπάρχουν στις διάφορες χώρες.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
«ΟΡΑΜΑ» για μια σύγχρονη Βούλα
Βούλα, 8/2/2010
Κύριε Αποστολάτε,
Κατά την εκδήλωση της κοπής πίττας του
Συνδυασμού «Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ» στο
Ξενοδοχείο DIVANI στις 31 Ιανουαρίου
2010, συντελέστηκε δημόσια και ενώπιον
700 ατόμων μια βαριά προσβολή, τόσο
στον Συνδυασμό «ΟΡΑΜΑ», όσο και σε
εμένα προσωπικά.
Δεν μου δώσατε τον λόγο να απευθύνω
έστω και ένα σύντομο χαιρετισμό στον κόσμο, δεν αναφερθήκατε καν στο όνομα
μου, ούτε και στο όνομα οποιουδήποτε συνεργάτη σας από το «ΟΡΑΜΑ». Αυτό δεν
αφορά προσωπικές σχέσεις, αφορά την
Δημόσια Εικόνα και την Δημόσια Υποτίμηση της μιας από τις δύο συνιστώσες του
Συνδυασμού.

Άφησα να περάσουν μερικές μέρες για να
μπορέσετε να επανορθώσετε δημόσια και
με πανηγυρικό τρόπο, αν επρόκειτο περί
λάθους, όμως ούτε στις μέρες που ακολούθησαν δεν έγινε καμιά προσπάθεια
επανόρθωσης.
Αντίθετα, όποτε προέκυπτε στο παρελθόν
έστω και υπόνοια ψιθύρων, εγώ προσωπικά έβγαινα δημόσια μέσω του τοπικού τύπου και με προσωπικές μου ολοσέλιδες
καταχωρήσεις, στήριζα την προσωπικότητα και τον ρόλο του Άγγελου Αποστολάτου.
Τα παραπάνω δεν αποτελούν μόνο συνέπεια προσωπικών επιλογών και συμπερι- Θεωρώ τον εαυτό μου προσωπικά και τον
φορών, αλλά, κυρίως, είναι απόρροια της Συνδυασμό «ΟΡΑΜΑ» στο σύνολο του βαπλήρους έλλειψης θεσμών και οργάνων ρύτατα προσβεβλημένο. Αυτονόητη είναι
μέσα στον Συνδυασμό, τα οποία έχουν ως η παραίτηση μου και δεν επιθυμώ καμιά
συνέπεια την ενίσχυση του «ηγεμονικού» περαιτέρω συνεργασία.
Ηλέκτρα Τσιριγώτη
τρόπου διοίκησης και λειτουργίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
Η προσπάθεια για κοινό συνδυασμό «Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ» απέ- Χάριν της ενότητας, κάναμε κάθε δυνατή υπομονή και προσπάτυχε, παρά τις επίμονες προσπάθειες που κατεβάλαμε χάριν της θεια, για την διόρθωση των πραγμάτων, η συνέχιση όμως, αυτής
ενότητας.
της προσπάθειας συνεργασίας δεν έχει πλέον νόημα μετα την
δημόσια απαξίωση της φωνής μας στην εκδήλωση για την κοπή
Βασική αιτία της αποτυχίας είναι η παντελής έλλειψη συλλογι- της πίττας του συνδυασμού (31 Ιανουαρίου 2010).
κότητας, η εγκαθίδρυση της «αρχής του ενός ανδρός» και η σωρεία πρωτοβουλιών ερήμην του συνδυασμού.
Εμείς, η Δημοτική Παράταξη «ΟΡΑΜΑ», συνεχίζουμε, αποφασιστικά, και θα διεκδικήσουμε τον Δήμο στις προσεχείς εκλογές
Διαφωνήσαμε, και το διακηρύξαμε δημόσια, με την προσπά- της 14ης Νοεμβρίου 2010. Ο καινούργιος Δήμος, στα πλαίσια του
θεια για αλλαγή των χρήσεων γης, όπως αυτή που μεθοδεύτηκε, Σχεδίου «Καλλικράτης», έχει ακόμα περισσότερη ανάγκη για ουμε πρόσχημα το Γ.Π.Σ.
σιαστική ανανέωση και ανασυγκρότηση και το «ΟΡΑΜΑ» θα ειναι
παρόν. Θα είμαστε μαζί με την μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιΔιαφωνήσαμε, και το διακηρύξαμε δημόσια, με τη συμμετο- τών μας, που έχει καταλάβει την αξία της «συλλογικότητας» και
χή σε σκηνοθετημένες αντιδράσεις που απέβλεπαν στην συγκά- της κοινής δράσης, που απορρίπτει τον ηγεμονισμό, και επιθυμεί
λυψη των πραγματικών συμφερόντων για την Παραλία και την Β΄ διακυβέρνηση με διαδικασίες, αρχές και διαφάνεια.
Πλαζ.
Βούλα 10 Φεβρουαρίου 2010
Διαφωνήσαμε δημόσια, στο ύφος, στο περιεχόμενο και στο
είδος της αντιπαράθεσης με τους άλλους Δημοτικούς Συνδυασμούς. Η οξύτητα και η ανταλλαγή ύβρεων δεν συνιστά επιχείΗλέκτρα Τσιριγώτη
ρημα, σκεπάζει και κρύβει τα πραγματικά προβλήματα.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Βούλας
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «ΟΡΑΜΑ»
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
του Αγγελου Αποστολάτου
στην Ηλέκτρα Τσιριγώτη
Βούλα, 10 Φεβρουαρίου 2010 σαμε μεγαλύτερη την ευθύνη για το έργο
που μας περιμένει, μεγαλύτερη την υποχρέωση για το αύριο αυτού του τόπου.
Αγαπητή μου Ηλέκτρα,
Με βαθύτατη λύπη παρέλαβα την επιστολή σου.
Η έκπληξη δε που μου προκάλεσε ήταν
πολύ μεγάλη μιας και δεν θα μπορούσα
ποτέ να διανοηθώ, πως η συμπεριφορά
μου θα σου δημιουργούσε τέτοια συναισθήματα.
Για το λόγο αυτό αισθάνομαι βαθιά απογοήτευση.
Η πανηγυρική εκδήλωση για την κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης πίττας μας, υπήρξε τόσο για μένα, όσο και για τον υπόλοιπο συνδυασμό, μέρα χαράς και μόνο
ως τέτοια μπορεί να χαρακτηριστεί.
Όλοι μας, βλέποντας την ανταπόκριση
του κόσμου, νιώσαμε ή θα πρέπει να νιώ-

Για μένα αυτό ήταν το μοναδικό συμπέρασμα.
Και γι’ αυτό το λόγο, όλη η ομιλία κινήθηκε στη βάση των δεσμεύσεων μας και
των ευθυνών μας απέναντι στους πολίτες και όχι στην παρουσίαση προσώπων
ή συνδυασμών. Ειλικρινά λοιπόν, λυπάμαι που αυτή η συμπεριφορά εξηγήθηκε
με αυτό τον παράλογο τρόπο.

Θα ήθελα να ξέρεις πως η πόρτα του
συνδυασμού θα είναι πάντα ανοικτή.
Για το κοινό καλό.
Για το καλό της Πόλης μας, που ξεπερνά
Παρόλα αυτά, θα ήθελα να γνωρίζεις ότι, κάθε παρεξήγηση ή προσωπική φιλοδοόπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα ξία.
εκτιμώ και σέβομαι τις απόψεις και τις
Σε ευχαριστώ θερμά για την έως σήμερα
αποφάσεις σου.
Για μένα – αλλά και το συνδυασμό- η συ- συνεργασία μας.
νεργασία και η ανταλλαγή ιδεών και απόΦιλικά
ψεων μεταξύ μας υπήρξε πάντα εποικοΆγγελος Αποστολάτος
δομητική.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Από Αριστούχο Απόφοιτο
της Α.Σ.Κ.Τ.
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΗΛ. 6974-806089
210-8991597
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α.Σ.Κ.Τ.

Για να μην τρέχετε εσείς!
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή
& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος
6977993158

Πέρα από κάθε παρεξήγηση, διαξιφισμό
ή διαφωνία, για μένα ήσουν και είσαι μια
αγαπημένη φίλη, ένα γλυκό παιδί της
Βούλας.

Αν θέλετε να διακοσμήσετε
το σπίτι σας ή πουλάτε ένα
ακίνητο και θέλετε να αυξήσετε την αξία του, είμαστε η
ιδανική επιλογή.
Προσφέρουμε επαγγελματική εσωτερική και εξωτερική
διακόσμηση, που βασίζεται
τόσο στην εξαιρετική αίσθηση του design όσο και στην
πολυετή μας πείρα.

Τηλ. 211-0123381
6946-300414
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«Αυτοδιοικητικοί»
γράφουν για τον
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Αντώνης Γάκης, οι «Νέοι ορίζοντες» της Γλυφάδας,
ο Δημ Κυπριώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής συνδυασμού στη Βάρη,
σύμβουλοι αντιπολίτευσης τεσσάρων δήμων των Μεσογείων, η Α.Σ.Κ. εργαζομένων στους ΟΤΑ και άλλοι πολλοί τοποθετούνται ήδη σε άλλο επίπεδο δημόσιας διαβούλευσης, πάνω στον «Καλλικράτη» και, όπως είναι ευνόητο, είναι
αδύνατο να παρουσιάσουμε αυτούσιες τις τοποθετήσεις τους, πράγμα που μας
λυπεί αλλά πιστεύουμε πως μας καταλαβαίνουν. Ιδού λοιπόν:
Ο Α. Γάκης επισημαίνει κάποιες παρατηρήσεις «σε επίπεδο ουσίας και όχι
γεωγραφίας», όπως λέει, αλλά πρωτίστως, ενώ τάσσεται υπέρ της κατάργησης «της γραφειοκρατικής και δυσκίνητης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», διατηρεί τις επιφυλάξεις του και
τον «διακατέχει η αμφιβολία» όσον
αφορά τον ορισμό (διορισμό) του «τοπικού Αντιπεριφερειάρχη» (Σ.Σ. δηλ.
του σημερινού Νομάρχη) από τον Περιφερειάρχη, κατά το πρότυπο των
Αντιδημάρχων κι όχι με κάποιες αντικειμενικές παραμέτρους (π.χ. πρωτιάς
σε σταυρούς) ή εκλογής του από εκλέκτορες περιφερ. Συμβούλους, λέμε
εμείς. Διερωτάται επί λέξει: «Δίνοντας
ένα πιο ουσιαστικό παράδειγμα, φανταστείτε ο αντιπεριφερειάρχης που
διορίζεται από τον περιφερειάρχη να
διαφωνήσει σε ένα θέμα κορυφής,
όπως για παράδειγμα, τη χωροθέτηση
ΧΥΤΑ σε μια περιοχή.
Ο επικεφαλής θα έχει την πολυτέλεια
απλά να τον αντικαταστήσει με έναν
λιγότερο αντιδραστικό περιφερειακό
σύμβουλο.
Δηλαδή μπορούμε να μετατρέψουμε
την επιλογή τοπικών Αντιπεριφερειαρχών – κουρδιστών πορτοκαλιών».
Στη συνέχεια συμφωνεί με ορισμένες
δημόσιες τοποθετήσεις, όπως «τον
προσδιορισμό του ρόλου της κεντρικής διοίκησης (κράτος – στρατηγείο)»,
«τη διασφάλιση της εποπτείας των
πράξεων από αρχή ανεξάρτητη που θα
ελέγχει την νομιμότητα και όχι την
σκοπιμότητα» κ.α. καταλήγοντας μ’
έναν ωραίο αφορισμό: «Πριν αλλάξουμε τον κόσμο ας προσπαθήσουμε όλοι
μας ν’ αλλάξουμε τους εαυτούς μας».
Η Α.Σ.Κ. (Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση) Εργαζομένων στους ΟΤΑ μεταξύ άλλων τονίζει: «…Η συνένωση των
δήμων που από 1.034 περιορίζονται
δραστικά και με βίαιο τρόπο σε 370
πράγματι θα οδηγήσει σε «ισχυρούς»
Δήμους. Σε συνθήκες όμως ακραίου
νεοφιλελευθερισμού, που οι κοινωνικές παροχές ιδιωτικοποιούνται, που το

κράτος «πετά» στους Ο.Τ.Α. τα κοινωνικά του «βαρίδια», οι πολίτες θα
έχουν είτε άνισες υπηρεσίες μεταξύ
τους είτε ανταποδοτικές μεταφέροντας το κόστος στις πλάτες τους.
Η μεταφορά, όμως αρμοδιοτήτων δεν
θα συνοδευτεί από ανάλογους κρατικούς πόρους αφού το κράτος είναι
υπερχρεωμένο. Έτσι θα κληθούν οι πολίτες να πληρώσουν το κόστος και
ένας «ισχυρός συγκεντρωτικός» Δήμος θα μπορεί ευκολότερα να επιβάλει φόρους και τέλη και να γενικεύσει
το καθεστώς ανταποδοτικότητας στο
σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.
Ο μεγάλος Δήμος θα μπορεί πιο εύκολα να εκχωρεί αρμοδιότητες στους
ιδιώτες, ιδιαίτερα στο φιλέτο των
απορριμμάτων, της ανακύκλωσης, και
της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αφού θα είναι πιο απρόσωπος και
πιο απόμακρος από τους πολίτες άρα
δυσκολότερα θα ελέγχεται από τους
δημότες.
Όσον αφορά των ισχυρισμό ότι με τον
Καλλικράτη διευρύνεται η δημοκρατία
και η αποκέντρωση η αλήθεια είναι
διαφορετική.
Στην πραγματικότητα έχουμε την
αναπαραγωγή αυτού του ίδιου συγκεντρωτικού κράτους και του αντιδημοκρατικού δημαρχοκεντρικού μοντέλου σε μια ανώτερη και πιο εξελιγμένη μορφή Για αυτό το λόγο η
κυβέρνηση βάζει πάνω απ’ την αιρετή περιφέρεια τη γενική κρατική διοίκηση, ως τοποτηρητή του κράτους».
Κι αφού αναφέρεται σε ορισμένα ουσιώδη εργασιακά ζητήματα, διαπιστώνει: «το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο αν είναι μικρός ή μεγάλος
Δήμος.
Αν ήταν έτσι οι μεγάλοι Δήμοι δεν θα
είχαν κανένα πρόβλημα.
Επομένως τα προβλήματα κυρίως είναι τι αρμοδιότητες και πόρους διαθέτουν, ποιο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, ποια η δυνατότητα πα-

ρέμβασης του λαϊκού παράγοντα».
Οι «Ανοικτοί Ορίζοντες» Γλυφάδας,
δημοτικός συνδυασμός, επικεφαλής
του οποίου είναι η Αθηνά Γληνού, θεωρεί αναγκαίο τον περιορισμό του
κράτους σε επιτελικό ρόλο. Όμως «είναι απορίας άξιο πως γίνεται να προχωρούμε σε νέα διοικητική μεταρρύθμιση όταν ακόμα δεν έχει αποτιμηθεί η
προηγούμενη που έγινε με το «Πρόγραμμα Καποδίστριας», ώστε να αξιοποιηθούν τα πορίσματα και να αποφευχθούν τα λάθη» όπως επισημαίνει πολύ σωστά.
Συμφωνεί με το 50% +1 για την εκλογή Δημάρχων και Περιφερειαρχών, θέλει όμως αναλογικότερο σύστημα κατανομής εδρών.
Διαφωνεί «με τις επιβαλλόμενες και
εσπευσμένες συνενώσεις Δήμων» για
να διαπιστώσουν κι εκείνοι πως μετά
τον «Καποδίστρια», ο Μ.Ο. κατοίκων
ανά Δήμο στην Ελλάδα είναι 10.800
κάτοικοι, ενώ στην Ευρώπη ο Μέσος
όρος είναι 5.200 κάτοικοι.
Και καταλήγει στην ουσία του πράγματος: «Σήμερα η Αυτοδιοίκηση
στην Ελλάδα διαχειρίζεται το 2,7%
του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό προϊόν) όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το
ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 11%...»

Ο Δημ. Κυπριώτης σ’ ένα άρθρο του
που θ’ άξιζε πράγματι να δημοσιευθεί
αυτούσιο, λέει μεταξύ άλλων:
«Είναι ΑΛΗΘΕΙΑ ή ΟΧΙ το γεγονός ότι
ΔΕΝ:
- Υπάρχει Πολίτης αυτής της χώρας
που να μην έχει εκφράσει τα παράπονά του, για τον τρόπο που του παρέχεται η εξυπηρέτηση στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού;
- Υπάρχει Νομάρχης ή Δήμαρχος, που
να μην παραπονιέται ότι δεν μπορεί να
υλοποιήσει το πρόγραμμά του, επειδή
το συγκεντρωτικό Κράτος, είτε δεν παραχωρεί αρμοδιότητες, είτε αν το κάνει αυτό, δεν αποδεσμεύει και τους
αντίστοιχους οικονομικούς πόρους,
για να τις στηρίξει; […]»
«- Υπάρχει έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στην
οποία να μην εμφανίζονται οι ΟΤΑ στις
πρώτες θέσεις από πλευράς κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας;»
(Σ.Σ. και διαφθοράς) διερωτάται για να
συμπεράνει: «Η απάντηση σε όλα τα
παραπάνω ερωτήματα είναι ΑΛΗΘΕΙΑ» «Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, χρειάζονται ΑΛΛΑΓΗ και ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ εκ βάθρων».
Επειδή όμως η πρακτική, εκ πείρας,
διαψεύδει τις προσδοκίες, οδηγείται
σε δίκαιο σκεπτικισμό: «…Παράδειγμα
σχετικό είναι ο Νόμος «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», όπως εξαγγέλθηκε και όπως

υλοποιήθηκε, που δε μας παρέχει σήμερα τα εχέγγυα για μια επιτυχημένη
υλοποίηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
“Εκτός όμως απ’ αυτούς, που δικαιολογημένα ανησυχούν, είναι πολλοί εκείνοι που αντιδρούν στο σχέδιο, επειδή
οι ίδιοι είναι:
- είτε “βολεμένοι” στο μικρό τους βασίλειο”[...]
Όλοι λοιπόν αυτοί που ανήκουν σε μία
από τις παραπάνω κατηγορίες, ασκούν
μια πολεμική στο σχέδιο “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, μόνο και μόνο επειδή δεν θέλουν την συνένωση των Δήμων γιατί μ’
αυτήν παύουν να εξυπηρετούνται τα
στενά ατομικά τους συμφέροντα και οι
επιδιώξεις τους”.
(Σ.Σ. για τους ίδιους ιδιοτελείς λόγους, όμως, δεν είναι λίγοι κι εκείνοι
που στηρίζουν ένθερμα τη συνένωση
των δήμων σε Mega Δήμους ή πολύΔήμους όπου το μέγεθος του λαβυρίνθου εξασφαλίζει μεγαλύτερη «συσκότιση», θολούρα, «μπαλάκι» διαπλοκή
και διαφθορά, όπως βεβαίως – βεβαίως: κύρος, αναβάθμιση του αξιώματος
και προσωπικά οικονομικά οφέλη.
Αποβλέπουν ακόμη στην κομματική
εύνοια και στην κομματική διαπλοκή
και στην παράκαμψη του σκοπέλου,
πειθούς, παραπλάνησης ή αποπλάνησης των ψηφοφόρων.
Μετά τη μεγάλη αυτή παρένθεση, επανερχόμαστε και πάλι στον Δ. Κυπριώτη)
Σχολιάζει παρακάτω, ετεροβαρώς
όμως, εκείνους που αντιδρούν υστερόβουλα. Ας μας επιτρέψει να τον συμπληρώσουμε μ’ εκείνους που υπεραμύνονται του Καλλικράτη:
«Απ’ την άλλη πλευρά όμως, συνεχίζει, είναι πολύ λογικό να μας απασχολεί όλους η σχεδιαζόμενη συνένωση
και κυρίως τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει αυτή, όπως επίσης και το
άκουσμα της γνώμης κάθε τοπικής κοινωνίας, αφού το ζητούμενο πρέπει να
είναι η συναίνεση των Πολιτών» και
καταλήγει «κατά την άποψή μου, θα είναι ευχής έργο, οι νέοι Δήμοι που θα
προκύψουν, να είναι χωροταξικά «εύπεπτοι» και όχι τεράστια «εκτρώματα», που θα αποκόψουν τον Πολίτη
από το φυσικό του «λιμάνι» και θα κάνουν το Δήμο απρόσιτο και αποξενωμένο. Γιατί, αν ένας από τους λόγους
που προβάλλονται για την ενίσχυση
των θετικών του σχεδίου Καλλικράτης
είναι η εμβάθυνση της Δημοκρατίας,
τότε θα είναι πολύ δύσκολο να πείσει
κανείς, πως μπορεί να επιτευχθεί αυτό
σε Δήμους με τεράστια έκταση και
πληθυσμό.
Σε κάθε περίπτωση όμως, το στοίχημα
για μια Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, Οικονομικά και Διοικητικά Ανεξάρτητη, είναι
μια πολύ σοβαρή πρόσκληση και αξίζει
να το παλέψουμε.
(Σ.Σ. «Αξίζει» ή κοστίζει;)
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ΘΕΜΕΛΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
4ο Δημοτικό - 4ο Νηπιαγωγείο - Γυμναστήριο - Αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων
Την περασμένη Κυριακή (7.2) ο Δήμος
Κερατέας θεμελίωσε το μεγαλύτερο
σχολικό συγκρότημα της περιοχής στο
νέο σχέδιο της πόλης έναντι του ΙΚΑ.
Το έργο περιλαμβάνει 4ο Δημοτικό
Σχολείο, 4ο Νηπιαγωγείο, Γυμναστήριο – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
που ήδη έχουν ξεκινήσει και προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέσα σε ένα
χρόνο σύμφωνα με την σύμβαση του
έργου.

τοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία του
Δημάρχου Σταύρου Ιατρού στο Πολιτιστικό Κέντρο για όλα τα σχολικά κτίρια
του Δήμου, τα έργα, τις προοπτικές και
τα γενικότερα θέματα παιδείας που
αφορούν την πόλη. Σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση με στατιστικά και άλλα στοιχεία ο Δήμαρχος παρουσίασε
ανάγλυφα τα προβλήματα παιδείας
της πόλης, δεδομένης και της μεγάλης
πληθυσμιακής ανάπτυξης. Επίσης ανέ-

δύο αιθουσών στο Λύκειο.
– Εύρεση χώρου - Τροποποίηση Ρυμοτομικού για Γ’ Νηπιαγωγείο
– Διαδικασία απαλλοτρίωσης χώρου
2ου Δημοτικού.

Με ικανοποίηση ο Δήμαρχος Κερατέας
Σταύρος Ιατρού παρουσίασε το ιστορικό
των έργων τονίζοντας ιδιαίτερα το
διαρκή αγώνα της Δημοτικής Αρχής να
ξεπεράσει τους σκοπέλους επί 3 συνε-

Μεταξύ δύο Δημάρχων, Κερατέας και Καλυβίων, η Υφυπουργός χαιρετίζει τη θεμελίωση, ενώ δεν
λείπει και το εορταστικό κλίμα με τις παραδοσιακές φορεσιές.

Η Υφυπουργός Παιδείας και ο Δήμαρχος τοποθετούν την πλάκα της θεμελίωσης.

Η θεμελίωση έγινε από την Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων – Βουλευτή της Περιφέρειάς μας, Εύη Χριστοφιλοπούλου
και το Δήμαρχο Σταύρο Ιατρού. Τον
αγιασμό της θεμελίωσης ετέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.
Πριν την τελετή θεμελίωσης πραγμα-

λυσε και το πολύπλευρο έργο που έχει
συντελεστεί την τριετία 2007 – 2009
στον ευαίσθητο αυτό τομέα. Μεταξύ
των έργων είναι:
– Η ίδρυση παραρτήματος Παιδικού
Σταθμού.
– Επέκταση Α’ Νηπιαγωγείου
– Προσθήκη 4 προκατασκευασμένων
αιθουσών στα Α’ και Β’ Δημοτικά και

– Κατασκευή 2 Βρεφονηπιακών Σταθμών σε συνεργασία με το Νομαρχία.

χή χρόνια ώστε να πραγματοποιηθεί η
θεμελίωση και να προχωρήσει στη συνέχεια με γρήγορους ρυθμούς το έργο.

Κατά τη τελετή της θεμελίωσης, η Υφυπουργός απηύθυνε χαιρετισμό, αναφέροντας -μεταξύ άλλων- τους στόχους
που έχουν τεθεί στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με «επίκεντρο τον μαθητή»,
που ξεκινά από το Νηπιαγωγείο και τις
πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Εξέφρασε την ικανοποίησή της, γιατί ένα έργο
που είχε ξεκινήσει το 2002, μετά από
πολλά προβλήματα επιτέλους άρχισε
να υλοποιείται.

Η τελετή παρ’ ότι πραγματοποιήθηκε υπό
βροχή είχε τη συμμετοχή του κόσμου. Πήραν δε μέρος μεταξύ άλλων οι βουλευτές
της περιοχής μας Γ. Βλάχος, Αθ. Μπούρας, ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής, ο
Αντινομάρχης Γ. Ξηντάρας, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Α. Γάκης, ο τέως Βουλευτής Α. Σταύρου, οι Δήμαρχοι Καλυβίων, Πέτρος Φιλίππου, Λαυρίου Δημήτρης Λουκάς,
ο κοινοτάρχης Κουβαρά Σ. Γκίνης, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας και
εκπρόσωποι φορέων της πόλης.

Εκπαίδευση και πολιτισμός στο Μουσείο Βαρνάβα
Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επισκέψεις στο
μουσείο ψωμιού Βαρνάβα τόσο από μαθητές όλων
των βαθμίδων όσο και από συλλόγους, λέσχες ηλικιωμένων και φορείς όχι μόνο της Αττικής αλλά και
άλλων νομών της χώρας.
Στους νέους χώρους του Μουσείου όπου περισσεύουν η φιλοξενία, η αγάπη αλλά και το μεράκι από
τους εκπαιδευτές για τα σαράντα δύο εκπαιδευτικά
προγράμματα, οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους
όσο χρόνο χρειάζεται έτσι ώστε εκτός του βιωματικού προγράμματος, να ξεναγηθούν στα 520 εκθέματα του Μουσείου ψωμιού και στα πατητήρια, την
αίθουσα αργαλειού, το κατώι, την αίθουσα αγροτικών εργαλείων, το παραδοσιακό φούρνο αλλά και
την δίπατη κατασκευή παραδοσιακού σπιτιού του περασμένου αιώνα!
Η καλλιέργεια της γης με πρωταγωνιστές τους μα-

τα των προγόνων τους από το αλέτρι, την σπορά, το
θερισμό, το αλώνισμα, το γύρισμα του χειρόμυλου,
την παρασκευή, το ζύμωμα, το πλάσιμο αλλά και το
διάκοσμο του ψωμιού με κέντημα δίνουν ένα ιδιαίτερο τόνο, αφού ο κάθε μαθητής φεύγοντας παίρνει
μαζί το δημιούργημά του.

θητές, οι οποίοι βιώνουν την δύσκολη καθημερινότη-

Επίσης τα προγράμματα της κατασκευής μουσικών
οργάνων από φυσικά ή άχρηστα υλικά, η αφήγηση
της Άλωσης, η παρασκευή φυτικών καλλυντικών, τα
παραδοσιακά παιχνίδια, η ιστορία της μπάλας από
την αρχαιότητα ως σήμερα, τα χελιδονίσματα με τα
κάλαντα του Μάρτη, η σαρακοστή και ο Λάζαρος με
τα λαζαράκια καθώς και οι κατασκευές μάσκας και
χαρταετού είναι μερικά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στους χώρους
των δύο μουσείων με μεγάλη επιτυχία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Ανθούσα 5 Φεβρουαρίου 2010

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανθούσας υπέβαλε αναμόρφωση προϋπολογισμού για το οικον. έτος 2010, που αναγνώστηκε και συζητήθηκε στο κοινοτικό συμβούλιο της 2ης Φεβρουαρίου 2010, και στη συνέχεια εγκρίθηκε
ομόφωνα (Αριθ. Απόφασης 19 / 2010), ως εξής:
1. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2010 όπως παρακάτω:
Ως προς την Παρ. 2:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:
1) Προσθέτει στον Κ.Α. 4123 «Φόρος προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.» ποσό 4.000,00 € και ο Κ.Α. αυτός από μηδέν (0) € που
ήταν γραμμένα, μετά την πρόσθεση του ανωτέρω ποσού ανέρχεται στις
4.000,00 €.
2) Προσθέτει στον Κ.Α. 4132 «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.
103/75» ποσό 15.000,00 € και ο Κ.Α. αυτός από μηδέν (0) € που ήταν
γραμμένα, μετά την πρόσθεση του ανωτέρω ποσού ανέρχεται στις
15.000,00 €.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
1) Αφαιρεί από τον Κ.Α. 8221 «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» ποσό 4.000,00 € και ο Κ.Α. αυτός από 19.000,00 € που ήταν γραμμένα, μετά
την αφαίρεση του παραπάνω ποσού ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 €.
2) Αφαιρεί από τον Κ.Α. 8242 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Παρακράτηση ΟΓΑ & ΟΓΑ χαρτοσήμου» ποσό 10,00 € και ο Κ.Α. αυτός από 60,00 €
που ήταν γραμμένα, μετά την αφαίρεση του παραπάνω ποσού ανέρχεται
στο ποσό των 50,00 €.
3) Αφαιρεί από τον Κ.Α. 8241 «Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Τ.Π.&Δ)» ποσό 8.500,00 € και ο Κ.Α. αυτός από 10.000,00 €
που ήταν γραμμένα, μετά την αφαίρεση του παραπάνω ποσού ανέρχεται
στο ποσό των 1.500,00 €.
Άρα διαμορφώνεται η αντιστοιχία των ανωτέρω Κ.Α. ως κατωτέρω:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ
4121
8221
15.000
15.000
4122
8222
7.000
7.000
4131.001
8231
50.000
50.000
4131.002
8242
50
50
4141
8241
1.500
1.500
4123
8223
4.000
4.000
4132
8232
15.000
15.000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4) Προσθέτει στον Κ.Α. 15-6041.003 των εξόδων «Αμοιβή απασχολούμενων μερικής απασχόλησης σε κοινωνικές υπηρεσίες» ποσό 15.000,00 €
και ο Κ.Α. αυτός από 5.000,00 που ήταν γραμμένα, μετά την πρόσθεση του
παραπάνω ποσού ανέρχεται στα 20.000,00 €.
5) Προσθέτει στον Κ.Α. 35-6041.002 των εξόδων «Αμοιβή απασχολούμενων μερικής απασχόλησης στις υπηρεσίες κήπων» ποσό 16.500,00 € και ο
Κ.Α. αυτός από 3.000,00 που ήταν γραμμένα, μετά την πρόσθεση του παραπάνω ποσού ανέρχεται στα 19.500,00 €.

Ως προς την Παρ.4:
Αφαιρεί από τον Κ.Α. 25-6213.005 των εξόδων «Παρακράτηση Τ.Π.&Δ. για
εξόφληση παλαιών οφειλών προς ΕΥΔΑΠ» ποσό 5.669,88 € και ο Κ.Α. αυτός από 5.669,88 € που ήταν γραμμένα, μετά την αφαίρεση του παραπάνω ποσού ανέρχεται σε μηδέν (0) €.
Το αφαιρούμενο ποσό των 5.669,88 € το προσθέτει στους παρακάτω Κ.Α.
των εξόδων:
1) Προσθέτει στον Κ.Α. 00-6511 «Τόκοι δανείων εσωτερικού» ποσό
1.271,70 € και ο Κ.Α. αυτός από μηδέν (0) € που ήταν γραμμένα, μετά την
πρόσθεση του ανωτέρω ποσού ανέρχεται στο ποσό των 1.271,70 €.
2) Προσθέτει στον Κ.Α. 00-6516 «Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού» ποσό
4.398,18 € και ο Κ.Α. αυτός από μηδέν (0) € που ήταν γραμμένα, μετά την
πρόσθεση του ανωτέρω ποσού ανέρχεται στο ποσό των 4.398,18 €.
Ως προς την Παρ.5:
Αφαιρεί από τον Κ.Α. 00-6731 των εξόδων «Οικονομική ενίσχυση συλλόγων
(γενικά)» ποσό 13.000,00 € και ο Κ.Α. αυτός από 13.000,00 € που ήταν γραμμένα, μετά την αφαίρεση του παραπάνω ποσού ανέρχεται σε μηδέν (0) €.
Το αφαιρούμενο ποσό των 13.000,00 € το προσθέτει στους παρακάτω Κ.Α.
των εξόδων:
1) Προσθέτει στον Κ.Α. 00-6734 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» ποσό 4.000,00 € και ο Κ.Α. αυτός από μηδέν (0) € που
ήταν γραμμένα, μετά την πρόσθεση του ανωτέρω ποσού ανέρχεται στο
ποσό των 4.000,00 €.
2) Προσθέτει στον Κ.Α. 00-6735 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους» ποσό 9.000,00 € και ο Κ.Α. αυτός από μηδέν (0) € που ήταν γραμμένα, μετά την πρόσθεση του ανωτέρω ποσού ανέρχεται στο ποσό των
9.000,00 €.
Ως προς την Παρ.6:
Αναμορφώνει τον Προϋπολογισμό οικον. έτους 2010 όπως παρακάτω:
1.- Αφαιρεί από τον Κ.Α. 10-7311.003 των εξόδων «Προμήθεια πλαισίων
προβολής» ποσό 1.500,00 € και ο Κ.Α αυτός από 1.500,00 € που ήταν
γραμμένα, απομένει να γραφεί ποσό μηδέν «0» €.
Το αφαιρούμενο ποσό των 1.500,00 € το προσθέτει στον Κ.Α. 10-7131.003
των εξόδων με τον τίτλο «Προμήθεια πλαισίων προβολής» και ο Κ.Α. αυτός από μηδέν «0» € ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 €.
2.- Αφαιρεί από τον Κ.Α. 10-7311.005 των εξόδων «Προμήθεια φορητών
πομποδεκτών & ανταλλακτικών» ποσό 3.000,00 € και ο Κ.Α αυτός από
3.000,00 € που ήταν γραμμένα, απομένει να γραφεί ποσό μηδέν «0» €.
Το αφαιρούμενο ποσό των 3.000,00 € το προσθέτει στον Κ.Α. 10-7131.004
των εξόδων με τον τίτλο «Προμήθεια φορητών πομποδεκτών & ανταλλακτικών» και ο Κ.Α. αυτός από μηδέν «0» € ανέρχεται στο ποσό των
3.000,00 €.
3.- Αφαιρεί από τον Κ.Α. 10-7311.008 των εξόδων «Προμήθεια υλικών για
διαμόρφωση ψευδοροφής στην αίθουσα Κ/Σ» ποσό 1.785,00 € και ο Κ.Α
αυτός από 1.785,00 € που ήταν γραμμένα, απομένει να γραφεί ποσό μηδέν «0».
Το αφαιρούμενο ποσό των 1.785,00 € το προσθέτει στον Κ.Α. 10-6662.002
των εξόδων με τον τίτλο «Προμήθεια υλικών για διαμόρφωση ψευδοροφής
στην αίθουσα Κ/Σ» και ο Κ.Α. αυτός από μηδέν «0» € ανέρχεται στο ποσό
των 1.785,00 €.
4.- Αφαιρεί από τον Κ.Α. 10-7311.009 των εξόδων «Προμήθεια υλικών για
διαμόρφωση ξύλινου δαπέδου στην αίθουσα Κ/Σ» ποσό 1.800,00 € και ο
Κ.Α αυτός από 1.800,00 € που ήταν γραμμένα, απομένει να γραφεί ποσό
μηδέν «0» €.

Μαθήματα οινογνωσίας
για αρχάριους ….και όχι μόνο
Εναρξη σεμιναρίων οινογνωσίας με τον Οινολόγο Πάνο Ζουμπούλη πραγματοποεί ο
Πύργος Πετρέζα (3ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων - Πικερμίου) τηλ. 210 6039.396.
Το πρόγραμμα των σεμιναρίων θα ολοκληρωθεί σε
πέντε ενότητες και απευθύνεται σε όλους όσους
αγαπούν το κρασί και την τέχνη του, αλλά και σε
όσους επιθυμούν να γνωρίσουν για πρώτη φορά τα
μυστικά του.
Σε κάθε μάθημα θα δοκιμάζονται οκτώ κρασιά τουλάχιστον, τα οποία θα ανήκουν στις ποικιλίες που αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Στο τέλος του μαθήματος θα γίνεται ένα μικρό παιχνίδι φαγητού-κρασιού, ενώ το τελευταίο από τα μαθήματα θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο συνδυασμό επιλεγμένων
κρασιών που έχουν ήδη δοκιμαστεί σε προηγούμενα
μαθήματα με μενού ειδικά σχεδιασμένο γι αυτά από
τη σεφ των «Γεύσεων» Νένα Ισμυρνόγλου. Τα μαθήματα ξεκινούν 8 Μαρτίου.
Τα πρώτα τέσσερα μαθήματα των σεμιναρίων θα λάβουν χώρα στον Πύργο Πετρέζα (19:00 – 21:00) ενώ
το τελευταίο, στο εστιατόριο «Γεύσεις με Ονομασία
Προέλευσης». Κόστος συμμετοχής 200 ευρώ.
Για κρατήσεις και πληροφορίες: 210 6039396 – info@pyrgospetreza.gr www.pyrgospetreza.gr

Το αφαιρούμενο ποσό των 1.800,00 € το προσθέτει στον Κ.Α. 10-6662.003
των εξόδων με τον τίτλο «Προμήθεια υλικών για διαμόρφωση ξύλινου δαπέδου στην αίθουσα Κ/Σ» και ο Κ.Α. αυτός από μηδέν «0» € ανέρχεται στο
ποσό των 1.800,00 €.
5.- Αφαιρεί από τον Κ.Α. 10-7312.001 των εξόδων «Προμήθεια ιστών σημαίας για Κοινότητας» ποσό 1.000,00 € και ο Κ.Α αυτός από 1.000,00 €
που ήταν γραμμένα, απομένει να γραφεί ποσόν μηδέν «0» €.
Το αφαιρούμενο ποσό των 1.000,00 € το προσθέτει στον Κ.Α. 10-7131.005
των εξόδων με τον τίτλο «Προμήθεια ιστών σημαίας για Κοινότητα» και ο
Κ.Α. αυτός από μηδέν «0» € ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 €.
6.- Αφαιρεί από τον Κ.Α. 15-7312.006 των εξόδων «Προμήθεια ιστών σημαίας για Σχολεία» ποσό 1.000,00 € και ο Κ.Α αυτός από 1.000,00 € που
ήταν γραμμένα, απομένει να γραφεί ποσόν μηδέν «0» €.
Το αφαιρούμενο ποσό των 1.000,00 € το προσθέτει στον Κ.Α. 10-7131.006
των εξόδων με τον τίτλο «Προμήθεια ιστών σημαίας για Σχολεία» και ο
Κ.Α. αυτός από μηδέν «0» € ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 €.
7.- Αφαιρεί από τον Κ.Α. 20-7311.003 των εξόδων «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για κτίρια» ποσό 5.000,00 € και ο Κ.Α αυτός από 5.000,00 €
που ήταν γραμμένα, απομένει να γραφεί ποσό μηδέν «0» €.
Το αφαιρούμενο ποσό των 5.000,00 € το προσθέτει στον Κ.Α. 20-6661.002
των εξόδων με τον τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για κτίρια»
και ο Κ.Α. αυτός από μηδέν «0» € ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 €.
8.- Αφαιρεί από τον Κ.Α. 20-7331.001 των εξόδων «Απολύμανση κάδων
απορριμμάτων» ποσό 2.000,00 € και ο Κ.Α αυτός από 2.000,00 € που ήταν
γραμμένα, απομένει να γραφεί ποσό μηδέν «0» €.
Το αφαιρούμενο ποσό των 2.000,00 € το προσθέτει στον Κ.Α. 20-6277.002
των εξόδων με τον τίτλο «Απολύμανση κάδων απορριμμάτων» και ο Κ.Α.
αυτός από μηδέν «0» € ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 €.
9.- Αφαιρεί από τον Κ.Α. 30-7312.006 των εξόδων «Προμήθεια ειδών σήμανσης οδών» ποσό 2.000,00 € και ο Κ.Α αυτός από 2.000,00 € που ήταν
γραμμένα, απομένει να γραφεί ποσό μηδέν «0» €.
Το αφαιρούμενο ποσό των 2.000,00 € το προσθέτει στον Κ.Α. 30-7135.005
των εξόδων με τον τίτλο «Προμήθεια ειδών σήμανσης οδών» και ο Κ.Α. αυτός από μηδέν «0» € ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 €.
10.- Αφαιρεί από τον Κ.Α. 30-7312.008 των εξόδων «Προμήθεια ειδών σήμανσης για πλατεία Ηρώων» ποσό 2.000,00 € και ο Κ.Α αυτός από 2.000,00
€ που ήταν γραμμένα, απομένει να γραφεί ποσό μηδέν «0» €.
Το αφαιρούμενο ποσό των 2.000,00 € το προσθέτει στον Κ.Α. 30-7135.007
των εξόδων με τον τίτλο «Προμήθεια ειδών σήμανσης για πλατεία Ηρώων»
και ο Κ.Α. αυτός από μηδέν «0» € ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 €.
Μετά τα ανωτέρω τα έσοδα και τα έξοδα του οικον. έτους 2010 διαμορφώνονται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
Έσοδα (Τακτικά)
1.407.066,06
Έσοδα (Έκτακτα)
3.444.973,19
Χρηματικό Υπόλοιπο
2.349.958,63
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
7.201.997,88
ΕΞΟΔΑ
Έξοδα
Αποθεματικό
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
Απόφαση Κ.Σ. 19/2010 : «Τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2010 και του προϋπολογισμού
οικον.
έτους
2010,
βάσει
του
υπ’
αρ.
08/ΔΤΑ/21752/2009 (ημερ. αποστ. 20-1-10) εγγράφου
της Περιφέρειας Ανατ. Αττικής».
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα προς συζήτηση στο Κοινοτικό Συμβούλιο κατά την 3η συνεδρίαση αυτού (02/02/2010).
Το συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού
έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,
Αποφασίζει (κατά πλειοψηφία 10 προς 1)
•Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2010 όπως παρακάτω:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010
Τροποποιεί την με αριθμό 210/15-10-2009 απόφαση
του Κοινοτικού Συμβουλίου και εντάσσει στο Τεχνικό
Πρόγραμμα τα κάτωθι έργα:
1) ΝΕΑ ΕΡΓΑ – Δ) ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
•Έργο με Α/Α 6
Τίτλος έργου «Εργασίες κατεδάφισης κατεστραμμένων κτιρίων από πυρκαγιές» Κ.Α. έργου 15-7326.006
Ποσό (5.000,00) €
Χρηματοδότηση ίδιους πόρους
2) ΝΕΑ ΕΡΓΑ – Γ) ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ – ΔΑΣΗ)
• Έργο με Α/Α 10
Τίτλος έργου «Οδοσήμανση οδού παραπλεύρως κοινοτικού γηπέδου»
Κ.Α. έργου 15-7326.007
Ποσό (2.000,00) €
Χρηματοδότηση ίδιους πόρους
• Έργο με Α/Α 11
Τίτλος έργου «Τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας
οδών»

7.136.793,57
65.204,31
7.201.997,88

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Κουτσικούρης Π. Τριαντάφυλλος

Κ.Α. έργου 30-7311.009
Ποσό (85. 000,00) €
Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
• Έργο με Α/Α 12
Τίτλος έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες» Κ.Α. έργου 35-7331.001 Ποσό
(200.000,00) €
Χρηματοδότηση Ι.Π. ΣΑΤΑ
Ως προς τους κάτωθι προτεινόμενους Κ.Α. της παρ. 6
του ανωτέρω εγγράφου
• Ο Κ.Α. 10-7311.007 δεν έχει γραμμένη πίστωση στον
Προϋπολογισμό.
• Ο Κ.Α. 30-7311.009 είναι στο Τεχνικό πρόγραμμα οικον. έτους 2010 στον πίνακα ΝΕΑ ΕΡΓΑ - Γ) ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ –
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ – ΔΑΣΗ ΜΕ Α/Α -9- και τον αυτό Κ.Α.
• Ο Κ.Α. 30-7322.006 είναι στο Τεχνικό Πρόγραμμα
έτους 2010 στον πίνακα ΝΕΑ ΕΡΓΑ - Γ) ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ –
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ – ΔΑΣΗ ΜΕ Α/Α -1- και τον αυτό
Κ.Α.
Ως προς τους λοιπούς Κ.Α. της παρ. 6 αναμορφώνουμε τους Κ.Α. αυτούς έτσι ώστε οι νέοι Κ.Α. να μην
αφορούν την κατηγορία 73 που εγγράφονται τα έργα
της Κοινότητας για την ορθή παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράμματος.
Ως προς την παρ. 1
Διαμορφώνονται οι τίτλοι των Κ.Α. 1325.007 &
1327.001 ως εξής:
• Κ.Α. 1325.007 ΑΠΟ «ΣΑΕ Αποκατάσταση ζημιών &
καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες» σε
«ΣΑΕ Αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες (Αντικατάσταση κτιριακών
εγκαταστάσεων του Αλεξάνδρειου Κοινοτικού Γηπέδου)»
• Κ.Α. 1327.001 από «ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών αναγκών» σε «ΚΑΠ για κάλυψη έργων και
επενδυτικών αναγκών (Ανέγερση Κοινοτικού Καταστήματος)».
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Κουτσικούρης Π. Τριαντάφυλλος

ΕΒΔΟΜΗ
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ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΗ Η ΔΙΕΘΝΗΣ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΕΙ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ
ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ
Ο Παν. Λαφαζάνης, κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής
του ΣΥΝ, αναφερόμενος στην νέα αύξηση των spread και τη χρηματιστηριακή καθίζηση, έκανε την παρακάτω δήλωση:
Μέρα με τη μέρα, οι οικονομικές και
κοινωνικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι, με ευθύνη
μιας παραδομένης κυβέρνησης, η χώρα όλο και περισσότερο βουλιάζει με απίστευτη ταχύτητα, η οικονομία
βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση οδεύοντας σε μακρόχρονη και βαθιά ύφεση, ενώ ο ελληνικός λαός γνωρίζει μια
απίστευτη λεηλασία και καταλήστευση, τόσο από την
ανενόχλητη διεθνή και εγχώρια κερδοσκοπία, όσο και
από μια κυβέρνηση η οποία κλιμακώνει μέτρα πραγματικής κοινωνικής κατεδάφισης.
Οι ανούσιες φραστικές αντιδράσεις του κ. Πρωθυπουργού δεν μπορούν να κρύψουν ότι η κυβέρνησή
του μετατρέπεται σε εθελοντική επιτροπή διαχείρισης
των υπαγορεύσεων και κατευθύνσεων των διεθνών
κεφαλαιαγορών και των διευθυντηρίων της Ε.Ε., διαγράφοντας ένα εφιαλτικό μέλλον για τη χώρα.
Η χώρα χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη προοδευτική ανατροπή απέναντι στον κυβερνητικό αντικοινωνικό κατήφορο και τη δικομματική συναίνεση, που μόνο
μια νέα ανοδική δυναμική των ενωτικών ταξικών κοινωνικών αγώνων μπορεί να σηματοδοτήσει.

ΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ
11/2/10
Η ψήφιση του νόμου για
την αύξηση της φορολογίας στα καύσιμα δίνει την
αφορμή να ξανασκεφθούμε τη σωστή ιδέα του
Υπουργού Οικονομικών,
να συνδεθεί το θέμα των
τελών κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων με τη χρήση
τους. Έτσι σε κάθε κατηγορία κυβισμού θα πληρώνει επιπλέον όποιος κινεί
το αυτοκίνητό του.

Πολλά τα προβλήματα και οι ελλείψεις
στο Ολυμπιακό Χωριό
ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
Όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε το
Ολυμπιακό Χωριό στους Θρακομακεδόνες αφέθηκε εν πολλοίς στην τύχη
του μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων από την
χώρα μας το 2004.
Όπως αρχικά είχε προβλεφθεί τα σπίτια που φιλοξενούσαν τους αθλητές
των Ολυμπιακών Αγώνων παραχωρήθηκαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από τον Οργανισμό Εργατικής
Κατοικίας σε δικαιούχους πολίτες.
Η θυγατρική εταιρεία που ιδρύθηκε
από τον ΟΕΚ για την ανέγερση και
διαχείρισή του με την επωνυμία
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 ΑΕ» παραμένει ο διαχειριστής των κοινόχρηστων
και
ενοικιαζόμενων
χώρων, όπως για παράδειγμα τα καταστήματα που είχαν δημιουργηθεί
για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.
Σήμερα και λόγω του υψηλού αντιτίμου που ζητείται τα περισσότερα από
τα καταστήματα παραμένουν αδιάθετα με αποτέλεσμα η τοπική κοινωνία
να μην εξυπηρετείται.
Επί συνόλου 25 καταστημάτων λειτουργούν μόλις εφτά ενώ δύο έχουν
παραχωρηθεί στους κατοίκους για
την στέγαση των Συλλόγων τους και
την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ και παρά τις
επανειλημμένες παρεμβάσεις μας
στην Βουλή επέτρεψε με την αδιαφορία της να είναι ασυντήρητο το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο και να παραμένει εκτός λειτουργίας, ενώ από τα
δύο κλειστά γυμναστήρια, λειτουργεί μετά βίας το ένα ενώ και το Ολυμπιακό Στάδιο παραμένει ασυντήρητο.
Ταυτόχρονα οι ζώνες πρασίνου εντός
του οικισμού είναι εγκαταλελειμμένες και επί της ουσίας δεν χρησιμο-

ποιούνται από τους κατοίκους, στο
Αδριάνειο Υδραγωγείο υπάρχουν
εκτεθειμένοι χώροι που επιτρέπουν
την πρόσβαση στα φρεάτια με ό,τι
κινδύνους αυτό συνεπάγεται, ενώ
ακόμα και οι παιδικές χαρές χαρακτηρίζονται από την εγκατάλειψη και την
καταστροφή.
Τέλος σημαντική είναι η έλλειψη υποδομών όπως για παράδειγμα είναι
ένα ΚΑΠΗ, αίτημα που ήδη έχει γίνει
προς τον ΟΕΚ από τον Δήμο Αχαρνών χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα
κάποια θετική εξέλιξη. Προβλήματα
επίσης υπάρχουν και στις σχολικές
εγκαταστάσεις ενώ η αστική συγκοινωνία είναι ελλιπής..
Όπως καταλαβαίνετε από την περιληπτική αυτή παρουσίαση των προβλημάτων του Ολυμπιακού Χωριού η
προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ κατόρθωσε (γιατί περί κατορθώματος
πρόκειται) να μετατρέψει έναν μικρό
σχετικά και εύκολα διαχείρισιμο οικισμό, από πρότυπο χωριό εγκαταστάσεων και υπηρεσιών σε κακόγουστο
αστείο. Επί της ουσίας μιλάμε για
εγκληματική αμέλεια στην προστασία
και περιφρούρηση μίας σημαντικής
επένδυσης που έγινε με τα χρήματα
του ελληνικού λαού. Η εικόνα του
Ολυμπιακού Χωριού μας προσβάλει
όλους και οφείλουμε άμεσα να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την αποκατάσταση του οικισμού.
Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένη
την αδιάλειπτη προσπάθειά σας να
αντιμετωπίσετε την σωρεία προβλημάτων που σας κληροδότησε με την
αδιαφορία της η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ.
Και ερωτά ο βουλευτής:
1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να

προβείτε προκειμένου να αποκατασταθούν οι κοινόχρηστοι χώροι στο Ολυμπιακό Χωριό και με τι χρονοδιάγραμμα;
2. Πώς και πότε θα συντηρηθούν οι
αθλητικές εγκαταστάσεις ώστε να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από τους κατοίκους;
3. Σκοπεύετε να μειώσετε το αντίτιμο
που σήμερα ζητείται για την εκμίσθωση
των καταστημάτων ώστε αυτοί να μετατραπούν σε βιώσιμη επένδυση και να
εξυπηρετούνται οι κάτοικοι;
4. Συναινείτε στην παραχώρηση καταστήματος που αυτή την στιγμή δεν
χρησιμοποιείται προκειμένου να είναι
εφικτή η δημιουργία χώρου ΚΑΠΗ στο
Ολυμπιακό Χωριό;
5. Τι πρωτοβουλίες σκοπεύετε να πάρετε ώστε το Ολυμπιακό Χωριό να γίνει
και πάλι πρότυπος οικισμός;

Σ.Σ. Η εγκατάλειψη του Ολυμπιακού
Χωριού συζητήθηκε και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι πρέπει να παραχωρηθεί στο Δήμο για να
ενεργήσει, ούτως ώστε να λειτουργήσει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Δ.ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
«Όταν για τους ασθενέστερους προωθούνται
σημαντική μείωση μισθών και αύξηση φόρων,
οι βουλευτές οφείλουν
να δώσουν το καλό παράδειγμα, αποδεχόμενοι
μια σημαντική μείωση
των αποδοχών τους».

Σε εγκατάλειψη ο αρχαιολογικός χώρος στο Σούνιο
Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ., Μάκης Βορίδης κατέθεσε ερώτηση για τον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, στους Υπουργούς Εσωτερικών και Πολιτισμού, τονίζοντας ότι είναι εγκαταλελειμμένος και επικίνδυνος για τους επισκέπτες ο Αρχαιολογικός χώρος του Σουνίου, όπως προκύπτει από πρόσφατο δημοσίευμα της
τοπικής εφημερίδας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα οχυρωματικά τείχη καταρρέουν παρά τα μεταλλικά υποστυλώματα. Η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, η
διαμόρφωση διαδρόμων με πινακίδες και παγκάκια και η κατασκευή χώρων υγιεινής, είναι τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου ο χώρος να είναι
στοιχειωδώς επισκέψιμος και ασφαλής για τους πολίτες.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
Τ.Κ. 190 11 Μαλακάσα Αττικής
Τηλ.: 22950-98296 fax:2295098596

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ - ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μαλακάσα, 11-02-2010
Αρ. Πρωτ.: 200

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο Δήμος μας στα πλαίσια προστασίας των φοινικοειδών, από το κόκκινο σκαθάρι, έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό την καταπολέμησή του με ψεκασμούς κάνοντας χρήση νομίμων και φιλικών προς το περιβάλλον
φυτοφαρμάκων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του τόσο σοβαρού προβλήματος το
Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε να προβεί
ο Δήμος μας στην
επέκταση των προληπτικών μέτρων και
στους φοίνικες που
βρίσκονται σε ιδιωτικούς κήπους της περιοχής μας.
Γνωρίζοντας την ευαισθησία των κατοίκων
του Δήμου μας για το
περιβάλλον και το
πράσινο,
καλούμε
όλο0υς τους ιδιοκτήτες που έχουν στον προαύλιο χώρο τους κάποιο είδος
φοινικοειδούς, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Πρασίνου και Προστασίας Περιβάλλοντος (τηλ. 2108960196) ώστε να γίνει η χαρτογράφησή τους και οι
απαραίτητες ενέργειες από τις Υπηρεσίες του Δήμου
για την προληπτική αντιμετώπιση ή απομάκρυνση του
εντόμου από τους τυχόν προσβεβλημένους φοίνικες.
Παράλληλα ο Δήμος μας, σύμφωνα με την με αριθμ.
12/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ξεκινήσει την καταγραφή των φοινικοειδών ελέγχοντας
όλες τις ιδιοκτησίες έτσι ώστε να μην χαθεί πολύτιμος
χρόνος.
Με την βεβαιότητα ότι η κοινή μας προσπάθεια θα έχει
αίσιο αποτέλεσμα, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία.
Ο Δήμαρχος
Γρ. Κασιδόκωστας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Β. - Τηλ.: 210-6600711, FAX: 210-6667870
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80 για την συντήρηση και επισκευή σαρώθρων έτους 2010 αξίας 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Πέμπτη
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 προσφορά
μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και
την 24η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (5%) επί του
ποσού του Ενδεικτικού – Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ και δίδεται με ισόποσο 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 1.513,00€.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου).
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
προμήθεια υγρών καυσίμων (προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης & πετρελαίου κίνησης), συνολική προϋπολογισθείσας αξίας 29.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19% με κριτήριο κατακύρωσης – αξιολόγησης,
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό
(%) επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής πώλησης, που δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθημερινώς μέσα από την ιστοσελίδα www.upan.gr ή
www.fuelprices.gr σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ν. 2286/95, την
Υ.Α. 11389/09 περί ΕΚΠΟΤΑ και Ν.3463/2006 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ), τις Π1/74445 και Π1/7446/02 αποφάσεις του Υπ. Ανάπτυξης
«περί προμηθειών ΟΤΑ κ.λ.π. φορέων».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 12:00 – 12:30 (ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών),
στα γραφεία της Κοινότητας Μαλακάσας Αττικής (Κήπων 2, Μαλακάσα)
Ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω
ημέρας και ώρας, πλην μόνο αν εξακολουθεί η παράδοση των φακέλων
χωρίς διακοπή.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 1475,00€ και θα απευθύνεται
προς την Κοινότητα Μαλακάσας Αττικής.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινότητα Μαλακάσας καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα: 2295098296, fax:
2295029668, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μπαλόκας Κωνσταντίνος).
Πρόεδρος της Κοινότητας
Κωνσταντίνος Λίτσας

Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου
Ανακοίνωση πρόσκληση
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου θα προβεί στη προμήθεια ενός
ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ), για την κάλυψη των αναγκών του, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
ΙΣΧΥΣ:15 – 20 KVA 1500 RPM ΤΑΣΗ: 230/400 V
ΚΑΥΣΙΜΟ: DIESEL
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ > 12 ΩΡΕΣ
Η γεννήτρια θα πρέπει να είναι Υδρόψυκτη, να διαθέτει κάλυμμα Ηχομόνωσης, Αυτόματο σταθεροποιητή τάσης, και προστασία από βραχυκύκλωμα.
Επιπρόσθετα να διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα που αφορούν
την προστασία και την ασφάλεια του Η/Ζ, όπως Βολτόμετρα Αμπερόμετρα Δείκτες θερμοκρασίας, πίεσης λαδιού κ.ο.κ.
Τέλος θα πρέπει να υπάρχει Διακόπτης εκκίνησης μίζας καθώς
και διακόπτης παύσης με δυνατότητα απομακρυσμένης εκκίνησης και παύσης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά, ή στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι
τις 25.02.2010
το Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Β. - Τηλ.: 210-6600716
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δημοσίου διαγωνισμού για την επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσω
– μηχανημάτων και αυτοκινήτων του Δήμου Παλλήνης για το έτος 2010.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:
Για την ανωτέρω επισκευή ελαστικών εκτίθεται σε ανοιχτό μειοδοτικό
διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου που συντάσσεται από το Δήμο
συνολικής δαπάνης σε Ευρώ δέκα χιλιάδες επτακόσια (10.700,00) (με
ΦΠΑ 19%).
Οι επισκευές ελαστικών περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα (μεταφορικά μέσα – μηχανήματα – αυτοκίνητα) του Δήμου και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:
Α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακήρυξης.
Β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί
της συνολικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.
Γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2010
και ημέρα Πέμπτη.
Τεύχη θα δίνονται μέχρι και 24/02/2009 ημέρα Τετάρτη.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τις εργάσιμες μέρες από 08π.μ. έως 2μ.μ. και στο τηλέφωνο 2106600716.
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Ενωση Κρητών Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης καλεί σε
Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα αρθρ. 19 & 20 του
καταστατικού, την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010, στις 11.30
π.μ. στο γραφεία του Συλλόγου (Πλαστήρα 12 Βούλα).
Θέματα:
– Εγκριση απολογισμού, προϋπολογισμού
– Εκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
– Μελέτη της έκθεσης της ελεγκτικης επιτροπής και
απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
– Εγκριση εγγραφής νεών μελών
– Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη Απαρτίας θα επαναληφθεί την επόμενη
Κυριακή 28/2 στην ίδια διεύθυνση και την ίδια ώρα.
Το Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 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 διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε τιμολόγιο που συντάσσεται από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3463/06 και Π.Δ. 28/80 για τις εργασίες πλυσίματος και γρασαρίσματος
οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2010 συνολικής δαπάνης 28.060,20€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Παρασκευή 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 προσφορά
μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και
την 25η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Πέμπτη.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% επί του ποσού του Ενδεικτικού –
Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ (δηλαδή 1.179,00€)
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Βασιλείου).
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κορωπί 5/2/2010
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 7
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Κ.Α.Π.Η.
Πληροφορίες: κα Χατζηγιάννη Ιωάννα - Τηλ.: 210-6625682
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κορωπίου προκηρύσσει, πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την εργασία «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. για το έτος 2010» η οποία θα εκτελείται τμηματικά, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.918,90 ευρώ με τον ΦΠΑ, σύμφωνα με μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορωπίου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3/3/2010 ημέρα Τετάρτη με ώρα παραλαβής των προσφορών 14:00 και ώρα λήξης 14:30 το μεσημέρι σε γραφείο (αίθουσα συνεδριάσεων) του Δήμου Κορωπίου, οδός Βασ. Κων/νου
47, Κορωπί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Οι προσφορές πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και να
συνοδεύονται με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5.1 έως
5.16 της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και πρέπει να απευθύνεται στο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κορωπίου και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ανάλογης εγγυητική επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Π.Δ. 28/80.
Πληροφορίες και λεπτομερής διακήρυξη δίδονται στα γραφεία του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-6625682 κα Χατζηγιάννη Ιωάννα).
Ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ
Κων/νος Παπαμιχάλης
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“Για την καρέκλα τους”
συμφωνούν στη συνένωση οι Δήμαρχοι
Ανακοίνωση - Ενημέρωση
Οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι που υπογράφουμε, επικεφαλής και στελέχη Δημοτικών Παρατάξεων των Δήμων Κορωπίου, Μαρκοπούλου,
Σπάτων και Παιανίας, με αφορμή την πρόσκληση για δημόσια συζήτηση σχετικά με την πρόταση του Νόμου για την Διοικητική Μεταρρύθμιση
“Καλλικράτης”, απ΄ την Δημοτική Κίνηση Κορωπίου “Αναγέννηση”, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Όλοι μας δηλώνουμε την σύμφωνη γνώμη μας,
για την αναγκαία Διοικητική Μεταρρύθμιση
που χρειάζεται η χώρα μας τόσο στο Δημόσιο
τομέα, όσο και κυρίως στον Αυτοδιοικητικό τομέα.
Επίσης δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στον Διάλογο και στην Διαβούλευση όσο αφορά τον Νόμο “Καλλικράτη” αφού όμως η Κυβέρνηση συμφωνήσει και αποδεχτεί τρεις προϋποθέσεις:
– Τη μεταφορά σοβαρών και ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στους Νέους Δήμους
– Τη διασφάλιση ικανών και μόνιμων πόρων για
την οικονομική επιβίωση και ανάπτυξη των Νέων Δήμων, αφού πρώτα διασφαλιστούν αφ΄
ενός τα 500 εκατ.€ περίπου που ήδη χρωστάει
το Κράτος στους Δήμους και αφ΄ ετέρου τα
4δις € που χρειάζονται στο άμεσο μέλλον οι
Νέοι Δήμοι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν.
Και τέλος
Η Χωροταξική Δημιουργία των Νέων Δήμων να
είναι με τέτοια κριτήρια (Πολιτισμικά, Οικονομικά, Κοινωνικά, Αναπτυξιακά, Συγκοινωνιακά,
κ.λ.π.), ώστε οι νέοι Δήμοι να μπορέσουν πραγματικά να γίνουν μοχλοί ανάπτυξης για τις κοινωνίες και όχι συνένωση μικρών “μιζεριών” σε
μια μεγαλύτερη “μιζέρια”. Διότι είμαστε απόλυτα πεισμένοι, ότι “Μεγάλος Δήμος” δε σημαίνει
απαραίτητα και “Πετυχημένος Δήμος”.
Είμαστε κάθετοι και αταλάντευτα προσηλωμένοι στις Δημοκρατικές Διαδικασίες του Διαλόγου και της Διαβούλευσης.
Δηλαδή, πιστεύουμε ότι οι Θεσμικά Ορθές και
οι Πολιτικά Νόμιμες διαδικασίες που θα έπρεπε
και θα πρέπει να ακολουθηθούν απ΄ τους Δημάρχους, είναι:
Πρώτα και κύρια, συζήτηση, ουσιαστική πληροφόρηση προς τους Δημότες και διαβούλευση
στις Τοπικές Κοινωνίες (του κάθε Δήμου ξεχωριστά), αξιοποιώντας όλα τα μέσα που τους παρέχει η Πολιτεία (Ανοικτά Συμβούλια, Ανοικτές
συγκεντρώσεις, Τοπικά Δημοψηφίσματα, Αρθρογραφίες στον Τοπικό Τύπο , κ.λ.π.)
Κατόπιν, συζήτηση και λήψη απόφασης είτε
Ομόφωνα, είτε πλειοψηφικά (Κατά τα 3/5 του
συνόλου των Συμβούλων, όπως λέει ο Νόμος)
απ΄ τα Δημοτικά Συμβούλια
- Και τέλος, αφού έχουν καταλήξει όλα τα Συμβούλια υπέρ κάποιας ΚΟΙΝΗΣ απόφασης σχετικά με την συνένωση των Δήμων, επιβάλλεται να
γίνει: Παμμεσογειακή Συγκέντρωση με πρωτοβουλία όλων των Δημάρχων (ή του μεγαλύτερου Δήμου), με ΑΝΟΙΚΤΗ Ατζέντα συζήτησης,
ώστε να πειστούν μέσα από ένα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
και εποικοδομητικό διάλογο τόσο οι Συμπολίτες
μας, όσο και οι Αιρετοί που διαφώνησαν, για το
ορθόν της συγκεκριμένης πρότασης.
Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, δυστυχώς για όλους μας, οι Δήμαρχοι των τεσσάρων
Μεσογείτικων Πόλεων (Κορωπίου, Μαρκοπούλου, Παιανίας και Σπάτων), με τις ενέργειές

Καταγγέλουν σύμβουλοι τεσσάρων Δήμων
Συμφωνούν και την θεωρούν αναγκαία τη διοικητική μεταρρύθμιση και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των αντιπολιτεύσεων των τεσσάρων Δήμων, που, με συμφωνία των Δημάρχων τους, «αυτοχειριάζονται», χάρη ενός υπέρ – Δήμου «Μεσογαίας». Οι Δήμοι είναι το Μαρκόπουλο, το Κορωπί (ο αρχαίος Δήμος Κρωπίας), τα Σπάτα και η Παιανία.
Οι Σύμβουλοι καταγγέλλουν τους Δημάρχους τους ότι συναίνεσαν και συμφώνησαν χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τα δημοτικά τους Συμβούλια και με
τους Δημότες τους.
Απ’ ότι όμως γνωρίζουμε κανένας από τους Δήμους της περιοχής μας τουλάχιστον, προέβη σε ανάλογη αυτονόητη ενέργεια.
Ουδείς. Επικαλούνται μάλιστα την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης, εκθέτοντάς της συνάμα. Από πότε ξεχάσαμε ν’ αντιδρούμε και ν’ αγωνιζόμαστε για
κάτι που δεν θεωρείται τουλάχιστον ενδεδειγμένο. Κι ακόμα, εξετάστηκε η Συνταγματικότητα των συνενώσεων; Μήπως καταργείται η έννοια των «τοπικών
υποθέσεων» και της τοπικότητας, αφού οι Δήμοι – ακόμα και οι Νομαρχίες –
γίνονται υπέρ-τοπικοί (άρθρο 102 τους.).
τους απέδειξαν ότι είναι πολύ “κατώτεροι” των
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ απαιτήσεων και περιστάσεων που
δημιουργούνται σήμερα.
Απέδειξαν ότι έχουν καθοριστικό έλλειμμα Δημοκρατίας, Πολιτικής Συγκρότησης και κυρίως
Σοβαρότητας.
Συγκεκριμένα:
Ενώ ήξεραν εδώ και 3 χρόνια (απ΄ το Αυτοδιοικητικό Συνέδριο της Κυλλήνης) ότι η Κεντρική
Εξουσία ήταν αποφασισμένη να προχωρήσει
στην Αυτοδιοικητική Μεταρρύθμιση (και με τη
σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων) με το όνομα “Καποδίστριας – 2”
τότε, όχι μόνο δεν έκαναν απολύτως τίποτε
(συζητήσεις, διαβουλεύσεις, κ.λ.π.), αλλά δεν
επέδειξαν και τη στοιχειώδη σοβαρότητα να κάνουν από τότε κάποιες επιστημονικές μελέτες
που θα τους έδειχναν σε ποιο δρόμο ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ θα έπρεπε να κινηθεί ο κάθε Δήμος για την
ουσιαστική ανάπτυξή του.
Έτσι απέδειξαν περίτρανα ότι δεν τους ενδιέφερε ούτε στο ελάχιστο, η τύχη των Δήμων
τους ή των Δημοτών τους σε μια σίγουρα επερχόμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση και πιθανή
συνένωση με άλλους Δήμους.
Οι συγκεκριμένοι Δήμαρχοι,
1ο: Έχουν απόλυτη γνώση ότι ΟΛΟΙ τους βρίσκονται “υπό αντικατάσταση” απ΄ τις Τοπικές
Κοινωνίες, και
2ο: Ο “Καλλικράτης” τους επιτρέπει να εκλεγούν
Δημοτικοί Σύμβουλοι χωρίς σταυρό προτίμησης
“ex officio” εφόσον θα έχουν θητεύσει ως Δήμαρχοι 2 τετραετίες, άρα, σε πρώτη φάση, θα
αποφύγουν την έκφραση της Λαϊκής ψήφου και
την αποδοκιμασία των Δημοτών στο πρόσωπό
τους και σε δεύτερη φάση, αν εκλεγεί ο Συνδυασμός τους, πιθανόν χάρη της δημοτικότητας
τού τυχόν νέου υποψηφίου δημάρχου, θα οριστούν Τοπικοί Αντιδήμαρχοι στην πόλη τους,
δηλαδή κατ΄ ουσία πάλι Δήμαρχοι, χωρίς να
έχουν ψηφιστεί, ούτε από έναν Δημότη!
Έτσι, πίσω απ΄ τα μεγάλα και εύκολα λόγια περί “αναγκαιότητας πιο Δημοκρατικής λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων”, “κατάργησης
της Δημαρχοκεντρικής λειτουργίας των σημερινών Δήμων”, “οικονομικών πόρων” κ.λ.π., κρύβεται η προσωπική τους αγωνία, ΟΧΙ για την τύχη
των Δήμων τους, αλλά για την τύχη της ΄΄καρέκλας΄΄ τους!
Με βάση το πιο πάνω σκεπτικό και απώτερο

σκοπό την ασφαλή προώθηση των ιδιοτελών και
προσωπικών τους συμφερόντων, κάνοντας πάμπολλες προσωπικές επαφές και ερήμην των
Δημοτικών τους Συμβουλίων και των Δημοτών
τους, σχημάτισαν μια Χωροταξική Πρόταση Συνένωσης των 4 μεγάλων Δήμων (Κορωπίου,
Μαρκοπούλου, Παιανίας και Σπάτων) σε έναν
τεράστιο Δήμο που θα ξεκινάει, Νότια απ΄ την
παραλία της “Λουμπάρδας”, θα σταματάει Βόρια στην “Αρίωνος” (σύνορο Ραφήνας), Δυτικά
στον Υμηττό και Ανατολικά στην παραλία του
Πόρτο Ράφτη και της Βραυρώνας!
Αυτή την συγκεκριμένη πρότασή τους, άρχισαν
εδώ και ενάμισι μήνα, απ΄ την μια, να την προπαγανδίζουν με σειρά συνεντεύξεων, τόσο ο
προσκαλών Δήμαρχος Κορωπίου κ. Αθανασόπουλος, όσο και οι άλλοι Δήμαρχοι των Σπάτων,
Μαρκοπούλου και Παιανίας κ.κ. Τούντας, Μαγουλάς και Δάβαρης αντίστοιχα, και
απ΄ την άλλη, να πιέζουν παρασκηνιακά και μικροπολιτικά, με αφόρητο και ασφυκτικό τρόπο
την Κεντρική πολιτική εξουσία, να την επιβάλει
“απ΄ τα πάνω”!

Στην απέλπιδα προσπάθειά τους να “περάσουν
απ΄ τα πάνω” την πρότασή τους και να πείσουν
την Κεντρική Εξουσία ότι έχουν την συναίνεση
των Δημοτών τους, οργανώνουν (οργάνωσαν)
(6.2), στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κορωπίου, μια
συγκέντρωση – φιέστα, βάζοντας “μπροστά”
μια κάποια Δημοτική Κίνηση Κορωπίου με το
όνομα “Αναγέννηση”.
Εδώ, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι,
1ο : Είναι πέρα για πέρα Αντιδημοκρατικός και
Αντιθεσμικός ο τρόπος που οι τέσσερις Δήμαρχοι ξεκινούν τη σχετική συζήτηση και διαβούλευση στην περιοχή μας, διότι ο Κ. Δ. & Κ. αναγνωρίζει σαν θεσμικά όργανα,
Τις Δημοτικές Παρατάξεις (που υφίστανται σε
όλα τα Δημοτικά Συμβούλια)
Με ευρεία νομολογική ερμηνεία, τους Δημοτικούς Εκλογικούς Συνδυασμούς (που και αυτοί
υφίστανται σε όλους τους Δήμους). Και
Σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζει τη θεσμική
ύπαρξη Δημοτικών Κινήσεων (που στο κάτω –
κάτω είναι μόνο μία, αυτή του Δήμου Κορωπίου).
Δυστυχώς, αυτή η μεθόδευση, αποδεικνύει την
απόλυτη αδυναμία των τεσσάρων Δημάρχων, οι
οποίοι δεν τόλμησαν να ξεκινήσουν την διαβού-

λευση,
Ούτε προσωπικά, ούτε “βάζοντας μπροστά” κάποια Δημοτική Παράταξη ή συνδυασμό (αφού
έχουν διαπιστώσει ότι οι μισοί τουλάχιστον
σύμβουλοι των παρατάξεών τους διαφωνούν),
Αλλά “έβαλαν μπροστά”, μια Δημοτική Κίνηση
(δηλαδή την αυστηρά προσωπική παρέα του Δημάρχου Κορωπίου), πράγμα που είναι αδόκιμο
θεσμικά
2ο: Αν δεχθούμε, ότι έστω και έτσι θα μπορούσε
να γίνει ένας Δημοκρατικός, γνήσιος και εποικοδομητικός διάλογος, η μορφή της συγκέντρωσης τον καθιστά ΑΔΥΝΑΤΟ και απόλυτα
προσχηματικό. Διότι,
Η ατζέντα του διαλόγου είναι “κλειστή” και αφορά μόνο την πρόταση των Δημάρχων.
Οι πρώτες δύο ξεκούραστες και δημιουργικές
για την ανάπτυξη θέσεων ώρες, θα καταληφθούν από παρουσιάσεις και πιθανούς χαιρετισμούς επισήμων, από τις ομιλίες των τεσσάρων
Δημάρχων, από την πιθανή δήθεν επιστημονική
παρουσίαση της μοναδικής άποψης και από πιθανές ανούσιες παρεμβάσεις “ημέτερων” Δημοτών.
Το προσκληθέν ακροατήριο δε θα αποτελείται
από αυστηρά Αυτοδιοικητικούς ανθρώπους, αλλά στη συντριπτική του πλειοψηφία θα αποτελείται από ένα ετερόκλητο σύνολο διαφόρων
(κατά βάση απληροφόρητων) Δημοτών και πιθανά από μια ομάδα “ημετέρων” των Δημάρχων.
Αγαπητοί Συμπολίτες
Πιστεύουμε ότι το προτεινόμενο μόρφωμα ενός
τεράστιου Δήμου Μεσογείων, θα οδηγήσει σε
μια νέα γραφειοκρατική, υδροκέφαλη, δύσκαμπτη και κυρίως απόμακρη απ΄ τους συμπολίτες μας και τις ανάγκες τους, Δημοτική Αρχή.
Ακόμη πιστεύουμε ότι τις συνενώσεις των Δήμων θα πρέπει να τις δούμε προσεκτικά και με
γνώμονα τα υπαρκτά τοπικά προβλήματα και
τις αντίστοιχες αναγκαιότητες και όχι τις προσωπικές φιλοδοξίες των τοπαρχών!
Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε Αντιδημοκρατική και Αντιθεσμική ενέργεια που σκοπό
έχει να επιβάλει “απ΄ τα πάνω” και ερήμην των
Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημοτών, προτάσεις οι οποίες το μόνο που εξυπηρετούν είναι τα προσωπικά μικροπολιτικά συμφέροντα!
Επιπλέον εμείς έχουμε θέσεις και προτάσεις τις
οποίες θα καταθέσουμε και θα αναπτύξουμε
στα αρμόδια θεσμικά μας όργανα (Δημοτικά
Συμβούλια).
Για τις Δημοτικές Παρατάξεις - Κινήσεις
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΡΩΠΙ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Δημήτρης Κιούσης
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΛΥΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
Νίκος Σουρμπάτης
2. ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ Σωτήρης Μεθενίτης
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Παναγιώτης Σουλιώτης
ΣΠΑΤΑ
ΣΠΑΤΑ – ΝΕΑ ΠΝΟΗ Αντώνης Τούντας
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Θανάσης Μαργέτης - Χρήστος Μάρκου

ΠΑΙΑΝΙΑ
Δημοτικοί σύμβουλοι
που δεν έφθασαν στην εφημερίδα τα ονόματά τους
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου)
κιν. 6977373618

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοάνοσα 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

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9 6 5 6.484, κ ιν. 6973975069

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

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.

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ

- Τηλ. επικ. 6944358877

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

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

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Κωνσταντίνος Κυριακός

Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ 16/02, 7.00μ.μ.

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 & ΤΕΤΑΡΤΗ 17 & ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 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
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

Το Δ.Σ. Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ. με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:
5. Περί καθορισμού μισθώματος δημοτικού εστιατορίου «ΕΝ
ΠΛΩ» και ετησίων αναπροσαρμογών.
6. Απόφαση σχετικά με την μη κατάθεση εγγυητικών επιστολών
από την ανάδοχο εταιρεία εκμετάλλευση Α΄, Β΄,Γ΄θέσεων δημοτικών καντινών Μεγάλου Καβουρίου, σύμφωνα με τις συμβατικές
υποχρεώσεις της έναντι του Δήμου.
8. Απόφαση σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διαγραφής κλήσεων για παράνομη στάθμευση στον Δήμο Βουλιαγμένης.
10. Απόφαση σχετικά με την υπ΄αριθμ. 3099/2009 απόφαση του
Διοικητικού Πρωτ. Πειραιά που αφορά το αδόμητο τμήμα Ο.Τ 22.
11. Έγκριση Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για τη διαχείριση των
απορριμμάτων του Δήμου».
12. Επί της με αρ. πρωτ. 402/20-1-10 αίτησης του κ. Α. Δρακόπουλου σχετικά με τοποθέτηση φυλακίου επί της οδού Αρχιμήδη
στο Καβούρι.
13. Επί αίτησης των κατοίκων στην περιοχή Αγ. Νικολάου σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ BΑΡΗΣ
TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 17/02, 8.00μ.μ.
ΤΟ Δ.Σ., Βάρης συνεδριάζει την Τετάρτη 17/2 στις 8μ.μ.
με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Ολα σχεδόν τα θέματα αφορούν τη σύσταση διαφόρων
επιτροπών.

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Χειρουργική χωρίς τομές και ουλές στο δέρμα
Παραδοσιακά οι χειρουργοί όταν ήθελαν να δουν τι συμβαίνει
εντός της κοιλίας έκαναν μια τομή στο δέρμα και μέσα από το
άνοιγμα του κοιλιακού τοιχώματος έφθαναν στα πάσχοντα όργανα, πχ το στομάχι. Μετά το 1990 έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη χειρουργική με την ανάπτυξη και εφαρμογή ελάχιστα
επεμβατικών μεθόδων (λαπαροσκοπική χειρουργική), οι οποίες
εφαρμόζονται πια στην πλειοψηφία των ενδοκοιλιακών επεμβάσεων.
Η φιλοσοφία αυτή της ελάχιστα επεμβατικής ιατρικής διαπέρασε
όλες τις ιατρικές ειδικότητες και επίσης είχε αντίκτυπο στην εκπαίδευση, την βιο-τεχνολογική ανάπτυξη και την φροντίδα των
ασθενών.
Στα πλαίσια αυτής της νέας αντίληψης, υπήρξε την τελευταία
7ετία αυξημένο ενδιαφέρον στην εφαρμογή ενδοαυλικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμη-

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ
ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ!
σης, οι οποίες έδωσαν την δυνατότητα πχ να θεραπευτεί μια ιατρική πάθηση χωρίς τομή στο δέρμα χρησιμοποιώντας ένα φυσικό άνοιγμα του ανθρώπινου σώματος (στοματική κοιλότητα & οισοφάγος, για να φθάσουμε στο όργανο στόχος δηλ το στομάχι γαστροοισοφαγική συμβολή). Αν και δεν υπήρξαν μέχρι τώρα σημαντικά αποτελέσματα ώστε να καθιερωθούν αυτές οι τεχνικές,
έδωσαν την απαραίτητη εμπειρία στους χειρουργούς και συνειδητοποίησαν ότι η εύκαμπτη ενδοσκόπηση μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό εργαλείο στα χέρια τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα ισπανικών, για
όλα τα επίπεδα inicial, basico, superior, σε ενήλικες και παιδιά, από ισπανόφωνη πτυχιούχο.
Προετοιμασία για τις εξετάσεις DELE.
Τηλ. 6976157337

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,
προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,
για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ. 210 8996.089 - 6932 048224

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά
για όλες τις εξετάσεις.
Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224

Έτσι μια ομάδα πρωτοπόρων ερευνητών χειρουργών & γαστρεντερολόγων από διαφορετικά Νοσοκομεία (Johns Hopkins
University, Mayo Clinic, Medical University of South Carolina, The
Chinese University of Hong Kong, University of Texas Medical
Branch at Galveston) έφτιαξαν το Apollo Group για την εξέλιξη
μιας νέας τεχνικής. Οι οραματιστές αυτοί ιατροί χρησιμοποίησαν
ένα μίνι τηλεσκόπιο (εύκαμπτο ενδοσκόπιο με ειδικά εργαλεία
στην άκρη του) το οποίο κατεβαίνοντας από το στόμα στον οισοφάγο και το στομάχι έφθασε τα εσωτερικά όργανα της κοιλίας
κάνοντας μια τομή στο στομάχι. Έτσι έγιναν σε πειραματόζωα

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση.
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.
Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται
από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλλήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

Άμεσα κύριος-α άνω των 18 ετών ζητείται για ανεξάρτητη συνεργασία. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. Μερική ή πλήρης απασχόληση. Δυνατότητες προσωπικής
ανάπτυξης. Τηλ. 2241051812. www.work-4all.com

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.
Τηλέφωνο: 6989427922

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου σε περιοχές Σπάτων
και Παλλήνης.
Τηλέφωνο: 6936513341

Από RE/MAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέλος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της
RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους
απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,
υψηλές προμήθειες έως 80% επι των πωλήσεων, εκπαίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,
ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947
email: remax-anagen@ath.forthnet.gr

χειρουργικές πράξεις σε όργανα όπως η χοληδόχος κύστη, το
ήπαρ, το πάγκρεας κλπ δια μέσου του στομάχου (διαγνωστική
προσπέλαση, βιοψία ήπατος, χολοκυστεκτομή, σκωληκοειδεκτομή, σπληνεκτομή, απολίνωση σαλπίγγων).
Η μέθοδος αυτή αποκαλείται Εύκαμπτη Διαγαστρική Περιτοναιοσκόπηση (Flexible Transgastric peritoneoscopy, FTP), ή Ενδοαυλική Ενδοσκοπική Χειρουργική μέσω Φυσικού Στομίου (Natural
Orifice Transluminal Endoscopic Surgery, NOTES).
Η τεχνική η οποία έχει δοκιμαστεί στις ΗΠΑ αλλά και στην Ελλάδα σε πειραματόζωα (και τουλάχιστον σε μικρό αριθμό ασθενών στο εξωτερικό - ΗΠΑ & Ινδία) θα μπορούσε να πετύχει γρηγορότερο χρόνο ανάρρωσης με σημαντικά μικρότερη συνολικά
βαρύτητα επέμβασης ακόμα και από την λαπαροσκοπική χειρουργική, διότι δεν υπάρχει καμία τομή ή γενικότερα επέμβαση
στο κοιλιακό τοίχωμα και μικρότερη αναισθησία. Τα πειραματικά
αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά αλλά υπάρχει έντονος σκεπτικισμός για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της τεχνικής
αυτής.
Κάποιους μήνες νωρίτερα χειρουργοί από την SAGES (Society of
American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons) και γαστρεντερολόγοι από την ASGE (American Society of Gastrointestinal Endoscopists)
συναντήθηκαν για να καθορίσουν το πλαίσιο εργασίας για την
ασφαλή εφαρμογή της τεχνικής FTP η NOTES. Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των κατάλληλων
νέων εργαλείων για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής.
Σχετικά πρόσφατα ο David Rosin αντιπρόεδρος του Βασιλικού
Κολεγίου Χειρουργών της Αγγλίας είχε δηλώσει πως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και καινοτόμος τεχνική αλλά είναι πολύ
νωρίς να εφαρμοσθεί και πολλά τα υπάρχοντα τεχνικά προβλήματα.
Αντίστοιχες είναι οι αναφορές και οι ανακοινώσεις από την άλλη
πλευρά του Ατλαντικού όπως και ενθουσιώδεις αλλά με προβληματισμό οι αντίστοιχες Ελληνικές ανακοινώσεις σε πρόσφατη
επιστημονική διημερίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας.
Αν και η τεχνική αυτή μοιάζει εξόχως φουτουριστική και ακραία,
οι βάσεις της FTP η NOTES ήδη μπήκαν. Η μέθοδος βρίσκεται
σε εμβρυϊκό στάδιο ανάπτυξης και χρειάζεται πολύ δουλειά να
γίνει ακόμα για την τεχνική, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Επίσης είναι απαραίτητη η συνεργασία διαφορετικών
ειδικοτήτων, ιατρικών εταιρειών, εταιρειών ιατρικών εργαλείων
και ιδιαίτερα η ύπαρξη εξειδικευμένων ενδοσκοπίων με εργαλεία
εύκαμπτα στην κορυφή τους. Επίσης ένα ιδιαίτερα σημαντικό
πρόβλημα είναι η εκπαίδευση στην τεχνική των ιατρών. Για τους
ήδη εκπαιδευμένους στην λαπαροσκοπική χειρουργική ίσως τα
πράγματα να είναι σχετικά πιο εύκολα.
Βρισκόμαστε σε μια εποχή που δημιουργείται στον χώρο της ιατρικής χωρίς σχεδόν να το κατανοούμε απόλυτα η ειδικότητα
των επεμβατικών γαστρεντερολόγων-χειρουργών η οποία μάλλον θα καταργήσει(;) τα όρια μεταξύ των δύο ειδικοτήτων και θα
μπορούσε ίσως να ανατρέψει δραματικά περαιτέρω την χειρουργική της κοιλίας.
Σίγουρα, δεν είναι σίγουρα πάρα πολύ μακριά ο χρόνος που θα
μπορούμε πχ να αφαιρέσουμε την χοληδόχο κύστη ή να αποκαταστήσουμε τις κήλες μέσα από το στομάχι και χωρίς απολύτως
καμία τομή στο κοιλιακό τοίχωμα.
Πάνος Αντωνίου
Γενικός Χειρουργός
Συνεργάτης του Επιστημονικού περιοδικού www.iator.gr
Email:panosantonioumd@gmail.com
www.iator.gr
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Αγώνες κλειστού στίβου
Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αθλητές - αθλήτριες του
Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς (Γ.Σ.Κηφισιάς) και στη
δεύτερη ημερίδα των αγώνων κλειστού στίβου, που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο στο Στάδιο Κλειστού Στίβου στην Παιανία. Στους αγώνες, μετείχαν αθλητές τόσο της κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών όσο και Παίδων - Κορασίδων.
Τα αποτελέσματα των αγώνων
Tα αποτελέσματα των αγώνων της δεύτερης ημερίδας
κλειστού στίβου στην Παιανία, ήταν τα εξής (στην παρένθεση η ηλικία):
• Ο Δημήτρης Διαμανταράς (1984), κέρδισε την 1η θέση
στο άλμα σε μήκος Ανδρών με επίδοση 7,81 μέτρα.
• Η Μαργαρίτα Τσιουτσιουμάνου (1993) κέρδισε τη 2η θέση στα 60μ. Γυναικών με χρόνο 7:82
• Η Μάριαμ Ελγκαμπρι (1993), κατέκτησε τη 2η θέση στα
200μ Γυναικών με χρόνο 26:95
• Η Ευθυμία Παπαδοπούλου (1992) κέρδισε την 5η θέση
στα 60μ. Γυναικών με χρόνο 8:04
• Η Μικαέλα Κολλιοπούλου (1994) κέρδισε την 3η θέση
στα 200μ Γυναικών με χρόνο 28:65
• Ο Ανδρέας Τσούκαλης (1982), κέρδισε την 3η θέση στο
άλμα επί κοντώ Ανδρών, με επίδοση 4,80 μέτρα και την 4η
θέση στη Σφαιροβολία Ανδρών με ρίψη 13,91μέτρα
• Η Τατιάνα Γκουσιν (1994), κέρδισε την 3η θέση στο άλμα
σε ύψος Γυναικών, με επίδοση 1,65 μέτρα.
• Η Καλλιρόη Πανάγου (1994), κέρδισε την 4η θέση στα
1.500μ Γυναικών- Κορασίδων, με χρόνο 5:19:54.
• Η Αικατερίνη Λυμπέρη (1991), κέρδισε την 5η θέση στο
άλμα τριπλούν Γυναικών, με επίδοση 11,88 μέτρα.
• Η Βιργινία Ανδρονίκου (1994), κέρδισε την 7η θέση στο
άλμα επί κοντώ Γυναικών, με επίδοση 3,40 μέτρα.
• Η Μάρθα Χαλκιαδάκη (1993), που μετείχε Εκτός Συναγωνισμού, κέρδισε την 8η θέση στο άλμα σε μήκος Γυναικών, με επίδοση 5,01 μέτρα.

• Ο Θεόδωρος Ζιτζόβας (1994), κατετάγη 8ος στο άλμα
τριπλούν Ανδρών, με επίδοση 14,15 μέτρα.
• Ο Χριστόδουλος Τυρνάζης (1988), κατετάγη 10ος στα
400μ Ανδρών, με επίδοση 51:73
• Ο Ορέστης Δήμου (1990) κατετάγη 13ος στα 400μ Ανδρών, με επίδοση 52:92
• Ο Παναγιώτης ΛΑΣΚΑΡΗΣ (1984), κατετάγη 25ος στα
60μ. Ανδρών- Παίδων, με επίδοση 7.51.

Ναυτικός Όμιλος Κορωπίου Κέκρωψ

Συζητήσεις για διευθέτηση
ανάπλασης της Λουμπάρδας
Ο Αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβούλιου και
ειδικός σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολίτικης,
επισκέφτηκε τον χώρο των
εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου Κορωπίου
“Κέκρωψ”, προκειμένου να δει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ναυτικός Ομιλος σε

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2010
Αθλήματα Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας
1.
2.
3.
4.
5.

Βόλλευ
Γυμναστική
Ειδική Άθληση
Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο
Ιστιοπλοΐα

6. Κωπηλασία
7. Μπάσκετ
8. Στίβος
9. Υγρός στίβος
10. Χάντμπολ

Η κατάταξη αυτή σημαίνει ότι η Ελληνική Πολιτεία, ανεξάρτητα από το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης, αναλαμβάνει την
υποχρέωση με συνολική παρέμβαση στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, να αναπτύξει τα αθλήματα αυτά σε βάθος, να τα
προβάλει, να τα διαδώσει, να στηρίξει το σύνολο της δράσης
τους, μέχρι και τον χώρο του λαϊκού αθλητισμού. Οι Ομοσπονδίες των αθλημάτων αυτών θα πρέπει να οργανωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να καταστούν υπεύθυνοι σύμβουλοι της Πολιτείας για την ευόδωση του παραπάνω σκοπού. Οι Ομοσπονδίες θα κληθούν να υποβάλουν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και να συζητήσουν μαζί της, πενταετές πρόγραμμα
αθλητικού σχεδιασμού, καθώς και να προβαίνουν σε εξάμηνο
οικονομικό και ουσιαστικό απολογισμό της δράσης τους. Στο
επόμενο φύλλο θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες.

σχέση με το Υπ.Οι.Αν., την περασμένη Κυριακή. Συνομίλησε με τα μέλη και τον πρόεδρο του συλλόγου
για να μεταφέρει τα ζητήματα στις υπηρεσίες του
Υπουργείου και στη συνεχεία σε μια πρώτη επαφή
με την ηγεσία του Δήμου Κορωπίου να βρεθούν οι
πόροι και οι πολιτικές που θα οδηγήσουν στην βελτίωση και στην ουσιαστική λύση όσο αναφορά το
master plan για την ανάπλαση και ανάπτυξη της περιοχής Λουμπάρδας-Αγίας Μαρίνας, που έχει κολλήσει στον Οργανισμό Αθήνας Τις επόμενες μέρες
επίκειται επίσημη συνάντηση στο Υπουργείο Οι.Α.Ν
με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων.

Γιορτή του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων
Εκατοντάδες θεατές και αθλητές παραβρέθηκαν στο κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου Σπάτων, όπου έγινε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Σπάτων. Τα διάφορα τμήματα του Αθλητικού
Οργανισμού παρουσίασαν τα προγράμματά τους και συμμετείχαν στην όλη εκδήλωση
με επιδείξεις των αθλημάτων τους. Tην εκδήλωση άνοιξε με έναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Α.Ο. Γ. Παπαχρήστου, o οποίος ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες,
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «…αυτός ο χρόνος παρ’ oλες τις αντιξοότητες και τις δυσμενείς συνθήκες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά κι άλλων παραγόντων, που δημιούργησαν μεγάλες δυσκολίες στην λειτουργία του Αθλητικού Οργανισμού δεν μας έκαμψαν το ηθικό, ούτε μας έκαναν να μειώσουμε τις παροχές προς τους αθλούμενους και
τους πολίτες. Το αντίθετο ακριβώς συνέβη…» Στην συνέχεια παρουσίασε στατιστικά
στοιχεία τα οποία τεκμηρίωναν την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση που αφορούσε το
προσωπικό του Αθλητικού Οργανισμού αλλά και την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο προ-

Στιγμιότυπο από τα “τσικό”

Ο Δήμαρχος με εκπροσώπους του αθλητισμού κόβει την βασιλόπιτα.

γραμμάτων και δράσεων.
Στους αγώνες αθλητικής επίδειξης συμμετείχαν τα τμήματα:
– Πετοσφαίρισης
– Καλαθοσφαίρισης
– Ποδοσφαίρου
– Ρυθμικής
– Προσχολικής Ηλικίας με μουσικοχορευτικά δρώμενα
Ο Δήμαρχος Σπάτων Αθανάσιος Τούντας χαιρετίζοντας την εκδήλωση ευχήθηκε Καλή
Χρονιά κι έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Βασ. Οικονόμου καθώς
και εκπρόσωποι του Δήμου και φορέων της περιοχής.
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ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Τη Δευτέρα 15/2 αρχίζουν στον Ναυτικό
Όμιλο Βουλιαγμένης οι
Εαρινές Αθλητικές Σχολές,
που θα δώσουν την ευκαιρία

σε εκατοντάδες παιδιά να γυμναστούν
και να γνωρίσουν τα
αθλήματα της πισίνας και
της θάλασσας.

Το πρόγραμμα διεξάγεται καθημερινά από τις 16:00 19:00 και τα πρωινά Σάββατου και Κυριακής, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και περιλαμβάνει τα αθλήματα:
• Κολύμβηση (για παιδιά 3 έως 8 ετών)
• Πόλο αγοριών και κοριτσιών (7 έως 10 ετών)
• Συγχρονισμένη Κολύμβηση (κορίτσια 7 έως 12 ετών)
• Τεχνική Κολύμβηση (9 έως 16 ετών)
• Ιστιοπλοΐα (6 έως 12 ετών)
• Ιστιοσανίδα (8 ετών και άνω)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την
Γραμματεία των Αθλητικών Σχολών του Ν.Ο.Β. (καθημερινές 16:00-19:00 ή στο τηλέφωνο 210-8962142).
Οι εγγραφές αρχίζουν τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΡΩΠΙΩΝ
Την πρώτη του εμφάνιση, σε επίσημο αγώνα για το έτος
2010, έκανε το περασμένο Σάββατο ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Ωρωπίων (ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ, με την συμμετοχή του στη 2η ημερίδα αγώνων Κλειστού Στίβου στο
Στάδιο της Παιανίας.
Στους αγώνες, ο ΓΑΣ Ωρωπίων, εκπροσωπήθηκε από τον
Δημήτρη Ανδριανόπουλο και την Ρονέλα Ρέθη.
Ο Δημήτρης Ανδριανόπουλος, κατέκτησε την 4η θέση στο
αγώνισμα 200μ Ανδρών- Παίδων, τερματίζοντας την κούρσα σε χρόνο 31:01 που αποτελεί και ατομικό του ρεκόρ.
Η Ρονέλα Ρέθη, τερμάτισε 11η στον αγώνα δρόμου των
200μ με χρόνο 31:01.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
Σεμινάριο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής
Ιππασίας Ελλάδας στην Θεραπευτική Εκπαιδευτική
Ιππασία. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 29 31 Μαρτίου (Δευτέρα-Τετάρτη) με εισηγήτριες τις
Marietta Schulz (Dipl.Paed/Riding and Vaulting
Instructor FN Germany) και
Andrea PleuserBultmann (Dipl.Physical Education/Vaulting Instructor
FN Germany) που επισκέπτονται για τέταρτη χρονιά την χώρα μας.
Τίτλος του Σεμιναρίου είναι:
«Διάλογος σε Κίνηση. Θεραπευτικές Εφαρμογές
της Ίππευσης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων»
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.
Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών:
Τηλ/Fax: 210-7488566 (ώρες επικοινωνίας 10.0014.00) e-mail: triding@otenet.gr

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ HANDBALL A2
14η αγωνιστική
Απρόοπτο αποτέλεσμα για τον Ιωνικό αφου ηττηθηκε στο γηπεδο του
απο τον Ποσειδωνα Λουτρακιου, και
έβαλε φωτιά στην κορυφή.
Η ομάδα του Λουτρακίου πλησίασε
στη κορυφη, ενώ επωφελήθηκε και η
ΧΑΝΘ που έμεινε και πάλι μόνη πρώτη.
Στους ευνοημένους της αγωνιστικής
είναι και ο Φοίβος που επικράτησε
στις Συκιές του Πανσερραικού.
Στην ουρά σημαντική νίκη πήρε ο
Αλέξανδρος στην Αξιούπολη επί του
Φαίακα και πολύτιμο βαθμό η Αναγέννηση Βύρωνα από το Κορωπί.
Πλέον στη ζώνη υποβιβασμου επικρατεί μία…συμφόρηση με 4 ομάδες
να παλεύουν να αποφύγουν μία θέση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
33-28

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡ. - Γ.Ν.Ο.Ν.
ΑΡΗΣ
23 - 19
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠ. - ΦΑΙΑΚΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
29-23
Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣH ΒΥΡ.
- Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
24-24
Χ.Α.Ν.Θ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 31-20
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
23-24
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σε 14 αγώνες
1.Χ.Α.Ν.Θ.
24
2.Ιωνικός ΝΦ
22
3.Ποσειδών Λουτρακίου
20
4.Φοίβος Συκεών
19
5.Κορωπί
16
6.Πανσερραϊκός
14
7.Παράδεισος Αμαρουσίου
12
8.Αρης Νίκαιας
10
9.Φαίακας Κέρκυρας
9
10.Αναγέννηση Βύρωνα
9
11. Αλέξανδρος Αξιούπολης Κιλκίς 9
12. Ελπίδες Πάτρας
0

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Πινγκ-Πονγκ
Στην Α κατηγορία Γυναικών Αττικής, ο ΑΡΗΣ κατέχει την πρωτιά αήττητος με 18 βαθμούς σε
9 αγώνες και ακολουθούν ο
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με 16 βαθμούς.
Στην 3η θέση βρίσκεται ο Α.Ο.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ με 13 βαθμούς.
Εύκολα επικράτησε η ομάδα
των κοριτσιών του ΑΡΗ στον
9ο αγώνα της με 4-1 επί του
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΥ. Με την ομάδα
του ΑΡΗ, αγωνιστήκανε οι
αθλήτριες Πατεράκη Στέλλα,
Γκοβάτσου Δέσποινα, Φίσερ
Έλλη, Πεχλιβανίδη Φοίβη και
Λύτρα Ελένη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ
Γ.Σ. ΤΟΥ Α.Σ ΛΕΥΚΑΡΟΣ

Έρχεται το δωρεάν FIFA Online

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα
διεξαχθεί το Σάββατο 20/02 και ώρα
09:00 στην σχολή του Γ. Ζαντιώτη (Λεωφόρος Βάρης 15 - Δίλοφο Βάρης Τ.Κ.
16672).
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η
επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα
διεξαχθεί την ίδια μέρα (20/02/) και
ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της
Γ.Σ. είναι:
1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. για την χρήση
της περιόδου από την ημέρα εκλογής
του μέχρι και σήμερα.

Η EA ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η online έκδοση του πασίγνωστου FIFA θα
κάνει ντεμπούτο τον προσεχή Ιούνιο στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια δωρεάν διαδικτυακή έκδοση της σειράς ποδοσφαιρικών παιχνιδιών, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Το FIFA Online έχει ήδη κάνει πρεμιέρα σε μερικές ασιατικές χώρες και σταδιακά θα αρχίσει να προσφέρεται και στους κατοίκους άλλων χωρών.
Η EA αναμένεται να έχει έσοδα από το συγκεκριμένο παιχνίδι μέσα από τη
διάθεση κάποιον ειδικών kit ανάπτυξης επί πληρωμή, τα οποία θα δίνουν επιλογές για customization ή/και κάποια μικρά bonus έναντι των παικτών που
έχουν επιλέξει τη δωρεάν έκδοση. Το FIFA Online που θα κυκλοφορήσει τον
Ιούνιο θα είναι μια beta έκδοση στην αγγλική γλώσσα. Μέσα στα επόμενα δύο
χρόνια θα διατεθούν και εκδόσεις σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και
ο σχετικός client για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η πρώτη κλειστή beta του παιχνιδιού θα κάνει ντεμπούτο μέσα στις επόμενες
μέρες και όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα μπορούν να κάνουν αίτηση για πρόσκληση μέσω internet.
Πηγή: MyFreeTime

Περικοπές στον Αθλητισμό
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
στα ΜΜΕ μίλησε για τις καταργούμενες επιτροπές και ομάδες
εργασίας, καθώς και την κατάταξη αθλημάτων, όσον αφορά τον
εθνικό αθλητικό σχεδιασμό του
2010, λέγοντας μεταξύ άλλων:
32 επιτροπές και ομάδες εργασίας, που λειτουργούσαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καταργήθηκαν. Μεταξύ αυτών είναι
και η Επιτροπή Διακίνησης Αλληλογραφίας, η οποία στοίχισε πρόπερσι στο ελληνικό Δημόσιο το
ποσό των 192.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι, δεν υπάρχει πλέον έδαφος για οποιαδήποτε αργομισθία, καταργήθηκαν και επιτροπές αθλητών, οι οποίες στοίχιζαν στο ελληνικό Δημόσιο ποσά,
στην περιοχή, από 500 έως 750
χιλιάδες ευρώ.
Το ποσό των 2.746.000 ευρώ, που
στοίχισαν οι επιτροπές αυτές πέρυσι, αθροιζόμενο με το κόστος
που είχαν και τα αμέσως προηγούμενα έτη, από το 2006 έως και
το 2009, το οποίο ανέρχεται σε
συνολικό ποσό άνω των 14 εκατομμυρίων €, αν κάνω καλά την
πρόσθεση, αποτελεί την ετήσια
επιχορήγηση ολόκληρου του ελ-

ληνικού σωματειακού αθλητισμού. Το λέω αυτό για να έχουμε
μια πλήρη αντιληπτική εικόνα των
μεγεθών, εν σχέσει με τους προϋπολογισμούς της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Κάθε τόσο θα ανακοινώνεται και
κάποια αναδιάρθρωση απ’ αυτές
που ήδη γίνονται και εξελίσσονται, τόνισε ο Γ.Γραμματέας “για
να μπορέσουμε να αντιληφθούμε
γιατί υπάρχουν σήμερα οι περικοπές στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αν οφείλονται τελικά
στην οικονομική κρίση ή τη σπατάλη”.
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Μαθητές του 3ου Δημοτικού Παλλήνης
φυτεύουν συμμετέχοντας
για ένα καλύτερο περιβάλλον
Με την πεποίθηση ότι τα παιδιά μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες και να συμβάλουν για μια ομορφότερη πόλη, με
καλύτερο περιβάλλον, ο Δήμος Παλλήνης διοργάνωσε φύτευση του πάρκου της Κάντζας με συμμετοχή των μαθητών το 3ου Δημοτικού Σχολείου.

Αποκριάτικο ξεφάντωμα στην Παλλήνη
Αλλο ένα αποκριάτικο ξεφάντωμα
πραγματοποιήθηκε με την οργάνωση
του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Παλλήνης, σε συνεργασία με
τη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.
Ο κακός καιρός δεν εμπόδισε τον κόσμο να αφήσει τον “καναπέ” και να
συμμετέχει στο γλέντι που κράτησε
για ώρες.
Οι μαθητές του Εργαστηρίου των Εικαστικών Τεχνών του Πνευματικού
Κέντρου κατασκεύασαν τους καρνάβαλους που διακοσμούσαν το χώρο
και το τμήμα των παραδοσιακών χορών του Πνευματικού Κέντρου συνόδευσε χορευτικά τα αποκριάτικα τραγούδια που ερμήνευσε ο Χρυσόστομος Μητροπάνος και η εκλεκτή καλεσμένη Αρετή Κετιμέ με το σαντούρι
της.
Την καλλιτεχνική διεύθυνση είχε ο
Γιώργος Κωτσίνης. Το κέφι ήταν έκδηλο
και η καλαματιανή γουρουνοπούλα που
προσφέρθηκε δωρεάν μαζί με το κρασί,
ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους
που έδειξαν να χαίρονται ιδιαίτερα.

Άρτια η οργάνωση με οθόνες που παρουσίαζαν όλα τα δρώμενα και στους
εσωτερικούς χώρους του ΚΕΕΤ.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς και η Πρόεδρος

του ΠΠΚΔΠ Καίτη Γκόνου-Πετράκη.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν δημοτικοί
σύμβουλοι, μέλη του ΔΣ του ΠΠΚΔΠ
καθώς και εκπρόσωποι φορέων της
πόλης.

Ξεφάντωσε ο κόσμος, που ακολούθησε το χορευτικό στο ρυθμό της μουσικής.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ με την “ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ”

Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται από το Δήμο εργασίες ανάπλασης και φύτευσης του πάρκου της Κάντζας.
Παράλληλα σε λίγο καιρό θα διαμορφωθεί και χώρος,
όπου η νεολαία θα μπορεί να τον χρησιμοποιεί για να συνδεθεί δωρεάν στο ίντερνετ μέσα από το πρόγραμμα παροχής δωρεάν ψηφιακού ίντερνετ που εφαρμόζει ο δήμος
Παλλήνης.
Οι μαθητές του 3ο δημοτικού σχολείου συμμετείχαν με χαρά στη φύτευση καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να διαμορφώσουν και με τις δικές τους προσπάθειες ένα πάρκο που
καθημερινά παίζουν και που είναι βέβαιο ότι και στο μέλλον θα αποτελέσει έναν υπέροχο χώρο παιχνιδιού και χαράς, ιδιαίτερα μετά και τις εργασίες ανάπλασής του.

Συνεστίαση πραγματοποίησε ο εξωραϊστικός σύλλογος
“Κάτω Βούλα” τέλος Γενάρη, με την παρουσία όλων των
δημοτικών παρατάξεων της πόλης.
Η ταβέρνα του “Αντώνη” που ομολογουμένως έχει αλλάξει παντελώς και έχει μετατραπεί σε ένα όμορφο κου-

τούκι τα βράδια, με ζωντανή μουσική, γέμισε με γνώριμες
φυσιογνωμίες σ’ όλα τα τραπέζια.
Δεν έλειψε βεβαίως ο χορός και μάλιστα, χορός με κέφι
και ζωντάνια, με ζεμπεκιές αυθόρμητες και ωραίες.

Πραγματοποιήθηκε σποροφύτευση στη Βάρη
(“Δρυός μελλούσης, πας εθελοντής προσέρχεται”)
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες της
βροχής και του κρύου, πολλοί δημότες της
Βάρης παρευρέθηκαν, μεταξύ των οποίων
και νέα παιδιά, για να στηρίξουν έμπρακτα
την συλλογική δραστηριότητα για μια πιο
πράσινη, πιο ζωντανή πόλη. Φυτεύτηκαν πάνω από 5.000 σπόροι δρυός (βελανιδιάς),

έτσι ώστε η περιοχή να επανάκαμψει σε βάθος χρόνου, χωρίς να μείνει το παραμικρό
ίχνος ανάμνησης της πυρκαγιάς του 2006. Η
επιλογή του συγκεκριμένου σπόρου δεν
ήταν καθόλου τυχαία, καθώς τα δέντρα αυτά είναι πέρα από αιωνόβια, ιδιαίτερα ανθεκτικά στη φωτιά. Στο σημείο αυτό οφείλου-

Η Αντιδήμαρχος Δ. Σουτόγλου με έναν πολίτη,
ο οποίος προσήλθε κρατώντας βακτηρία!

Μπροστά και ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας

με να αναφέρουμε πως ιδιαίτερα σημαντική
ήταν και η βοήθεια της εθελοντικής ομάδας
της Καισαριανής, για την επίτευξη του οικολογικού αυτού στόχου. Ευχή όλων, πάντα
να πραγματοποιούνται ανάλογες οικολογικές δραστηριότητες, που αποδεικνύουν την
ουσιαστικότερη σχέση του ανθρώπου με τη

«μητέρα» φύση. Στην «πράσινη» επιχείρηση
παρευρέθηκαν ο δήμαρχος της Βάρης Π. Καπετανέας, η αντιδήμαρχος Δ Σουτόγλου, δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και η Νομαρχιακή
Σύμβουλος Μ.Φουρναράκη, ο Περιφερειάρχης του πυροσβεστικού σώματος και ο Διοικητής της αεροπορικής βάσης Καβουρίου.

