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� 3ο Γυμνάσιο Βούλας

ερωτήσεις Βουλευτών 
σελ. 17

Αυτοκτονία εφοριακού

στο Λαγονήσι 

με δύσοσμο παρασκήνιο

Την Πέμπτη (18/2) κηδεύτηκε ο ανώτερος υπάλ-

ληλος του Υπουργείου Οικονομικών Αθανάσιος

Ρέππας, ο οποίος την προηγούμενη πήδησε στο

κενό, απ’ την ταράτσα του σπιτιού του, στο Λαγο-

νήσι. 

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που

επικαλείται γνωστή οικονομική ιστοσελίδα, ο αυ-

τόχειρας ήταν ένας εκ των δύο ελεγκτών που εί-

χαν αναλάβει με εντολή του οικονομικού επιθεω-

ρητή τον επανέλεγχο μεγάλης υπόθεσης εικονι-

κών τιμολογίων, στην οποία εμπλέκεται, κατά τα

ηλεκτρονικά δημοσιεύματα και την τηλεοπτική ει-

δησεογραφία του ΣΚΑΪ, γνωστή επιχείρηση ΜΜΕ. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω δημοσιεύματα,

το ΣΔΟΕ είχε συντάξει ογκώδες πόρισμα με το

οποίο διαπιστωνόταν η φοροδιαφυγή δεκάδων

εκατομμυρίων ευρώ και ως εκ τούτου είχε βεβαι-

ώσει ανάλογους φόρους και πρόστιμα.

Συνέχεια στη σελ. 2

Ουσιωδέστατο και επίκαιρο άρθρο (ομιλία - εισήγηση στη σχετική διορ-

γάνωση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος) της αντιπροέδρου του και

Συμβούλου Επικρατείας Μαρίας Καραμανώφ

Για τη συνταγματικότητα 

της επιχειρούμενης 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Κερατέα ώρα μηδέν... 
τα ΜΑΤ φέρνουν ...σκουπίδια

Σελίδα 6

παραχώρησε ο

Αποστολάτος
στον τοπικό Τύπο

Βασικές αρχές

του Συνδυασμού 

και οριστικό 

“διαζύγιο” 

με Τσιριγώτη

Σελίδα 3

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρη-

σε σήμερα 18η Φεβρουαρίου ο Δή-

μαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού

δήλωσε με τον πιο επίσημο τρόπο:

«ΔΕ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΣΤΗ ΚΕΡΑΤΕΑ. ΤΟ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΡΧΑΙΟ-

ΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ».

Και ο ...Πάγκαλος διαταζει

Οπως μας ενημέρωσε στη συνέχεια ο

Δήμαρχος, πριν 10 ημέρες, μετά την

συγκρότηση και πρώτη συνεδρίαση της

διυπουργικής επιτροπής με αντικείμενο

τη διαχείριση απορριμμάτων στην Ελ-

λάδα, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο

της Κυβέρνησης και Βουλευτή Περιφέ-

ρειας Θ. Πάγκαλο, ο Γ.Γ. Περιφέρειας

Αττικής Ηλίας Λιακόπουλος, ανακοίνω-

σε επίσημα στη Δημοτική Αρχή Κερα-

τέας, ότι άμεσα εντός του Φεβρουαρί-

ου, θα ξεκινήσουν τα έργα κατασκευής

Χ.Υ.Τ.Α. στη Κερατέα κατ’ εφαρμογή

του Υφιστάμενου Περιφερειακού Σχε-

διασμού, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρή-

σει η Περιφέρεια και όχι ο ΕΣΔΚΝΑ τις

δημοπρατήσεις των μονάδων επεξερ-

γασίας που προβλέπονται.

Ο Γ.Γ. ζήτησε να μάθει τις θέσεις και τη

στάση της Δημοτικής Αρχής.

Η Δημοτική Αρχή Κερατέας δια του Δη-

μάρχου γνωστοποίησε στον Γ.Γ. Περι-

φέρειας την ανυποχώρητη στάση της

στο θέμα, την αντίσταση σε κάθε προ-

σπάθεια κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. και όποι-

ου έργου στον Αρχαιολογικό Χώρο

Οβριοκάστρου. 

Επίσης, τον ενημέρωσε για το ιστορικό

του θέματος, τα επιχειρήματα καθώς

και τις νομικές διοικητικές προσφυγές

που είναι σε εξέλιξη ζητώντας του, να

τις λάβει υπ’ όψιν και να ΚΙΝΗΘΕΙ ΣΤΑ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.   
Συνέχεια στη σελ. 9

επίσημα ενημερώθηκε ο Δήμος!

Οι Δημοτικοί Αρχοντες  - Δήμαρχοι, Υποψήφιοι και δημοτικά Συμβούλια, οφεί-

λουν να μελετήσουν, να σκεφθούν, να συσκεφθούν και να τοποθετηθούν

υπεύθυνα, καλώντας και τις τοπικές κοινωνίες σε διαβούλευση.

Ουδείς δικαιούται να τοποθετείται σύμφωνα με ιδιοτελείς υπολογισμούς, με

προχειρότητα ή για να είναι αρεστός στο κόμμα του.

Πολύ περισσότερο και πολύ χειρότερα, με την προσδοκία “μεγάλων” διαχει-

ρήσεων (ΕΣΠΑ κλπ.) και ιδίως οφελημάτων! 

Θυμηθείτε: Τα δημόσια πρόσωπα, εθελοντικά επιλέγουν να υπηρετήσουν το

δημόσιο συμφέρον. Οχι το προσωπικό τους όφελος ή (και) “κάποιων).

Αρκετά πια! Κάποτε οφείλουν να λογοδοτήσουν. “Ο κόμπος έφτασε στο χτένι”!

Μη “στρώνετε τραπέζι”. Στρωθείτε στη δουλειά

Ξεκινήστε απ’ το διάβασμα. Και τούτο το άρθρο σάς χρειάζεται. Κ.Βενετσάνος

Εφτασε η θάλασσα στα σπίτια!

σελ. 24

ΔΕΝ περνάνε τα 
“Προσωπικά Δεδομένα”
για απόκρυψη στοιχείων
σε Δημ. Συμβούλους

σελ. 2
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Livius Andronicus Lucius
γ. κορναράκης Σελ. 8

Από τα παραλειπόμενα της παρα-

πληροφόρησης   Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Έξω οι ρακέτες από το Καβούρι

Σελ. 8

Ο Σωτήρης Μεθενίτης για τον

“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” Σελ. 8

Διαβούλευση για την οδό Υπάτης
Σελ. 11

Περικοπές προνοιακών επιδομά-

των Σελ. 11

Ειδήσεις για όλους Σελ. 10

Το φιλότιμο δεν είναι ούτε βλα-

κεία, ούτε πανακεία
της Γεωργίας Μουγιάκου Σελ. 14

Οι μαθητές του 2ου Λυκείου

Βούλας, διαμαρτύρονται Σελ. 19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ

προς ΑΓΓΕΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟ

–––––––––––

Προς την Δ.Α.Δ.Α. Βούλα 12/2/2010

Προσοχή κου Άγγελου Αποστολάτου

ΘΕΜΑ:  Τακτοποίηση του site

Κύριε Αποστολάτε,

Αποτέλεσμα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

(10/2/2010) της αποχώρησης του «ΟΡΑΜΑΤΟΣ»

από την συνεργασία, παύει να υφίσταται ο κοινός

συνδυασμός μας «Δ.Α.Δ.Α. με ΟΡΑΜΑ».

Παρακαλούμε να εκκαθαρίσετε άμεσα το site

www.aggelosapostolatos.gr από τα ονόματα μας,

τις  φωτογραφίες και τα βιογραφικά μας, καθώς και

τις ομάδες και επιτροπές του συνδυασμού σας και

να μη χρησιμοποιείται πλέον τα σύμβολα του

«ΟΡΑΜΑΤΟΣ».

Για το «ΟΡΑΜΑ»

Ηλέκτρα Τσιριγώτη

Γιώργος Γκολφινόπουλος - Βίκυ Σφήκα

Νατάσα Πνευματικάκου - Αλέξανδρος Τάτσης

Βάνα Φερτάκη - Γαβριέλα Ζάγορα

Ιωάννα Σταθοπούλου - Βίκυ Ντάλλαρη

συνέχεια από την σελ.1 

Κατά τον εντεταλμένο επανέλεγ-

χο στον οποίο εμπλέκεται ο αυτό-

χειρας και ο οποίος ολοκληρώθη-

κε τον Ιούνιο του 2008, διαπιστώ-

θηκε το αντίθετο του πρώτου πο-

ρίσματος, δηλαδή ότι δεν είχε λη-

φθεί ή εκδοθεί «το παραμικρό ει-

κονικό τιμολόγιο» και ως εκ τού-

του εισηγείτο τη διαγραφή του

συνόλου των βεβαιουμένων φό-

ρων. 

Κατά τη δημοσίευση της

“sofokleous10” και αναδημοσίευση

της “gus” την εποχή εκείνη (της

διακυβέρνησης της Ν.Δ.) είχε

στηθεί ένας “τουλάχιστον περίερ-
γος μηχανισμός” και αναφέρει και

τα αρχικά κορυφαίου υπηρεσια-

κού παράγοντα, με πολιτικές δια-

συνδέσεις κλπ., «ο οποίος λει-

τούργησε υπέρ φορολογουμένων

με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

[…] O συγκεκριμένος μηχανισμός

προχώρησε σε αμφίβολης νομιμό-

τητας επανελέγχους, κοινός πα-

ρανομαστής των οποίων ήταν η

μείωση σε βαθμό… εξαφάνισης

των βεβαιουμένων φόρων».

Τα ποσά που έκαναν «φτερά» από

τα δημόσια ταμεία με τον τρόπο

αυτό μετρώνται σε δισεκατομμύ-

ρια ευρώ!
(Σ.Σ. και μετά έχουμε ελλείμματα που

καλείται να καλύψει ο εργαζόμενος κι

ο μικροεπιχειρηματίας. Συμμεριζό-

μαστε το σχόλιο επισκέπτη ο οποίος

λυπάται για την οικογένεια του αυτό-

χειρα και …για τα μπακάλικα, που θα

πληρώσουν τη νύφη.)

Την «περίεργη» αυτή υπόθεση

διερευνά ο εισαγγελέας της Υπη-

ρεσίας Ειδικών Ελέγχων,  ο οποί-

ος είχε καλέσει τον ελεγκτή που

οδηγήθηκε στο απονενοημένο

διάβημα, για να καταθέσει σχετι-

κά και ενδεχομένως να δώσει

εξηγήσεις για τις ισχυρές «πιέ-

σεις» που δέχθηκε και από πού,

ώστε να καταλήξει στο πόρισμά

του. 

Ένα άλλο «περίεργο» γεγονός εί-

ναι ότι δεν δόθηκε η ανάλογη με

την βαρύτητα του γεγονότος, δη-

μοσιότητα ή και αποσιωπήθηκε

παντελώς από ορισμένα ΜΜΕ.

Γιατί; Για δύο τουλάχιστον, παρό-

μοια γεγονότα είχε βουίξει ο κό-

σμος (Ζαχόπουλος – Σταθέα της

κτηματικής Υπηρ. tου Δημοσίου).

Μια οικογένεια έχασε τον άνθρω-

πό της. Ένας ανώτερος Υπάλλη-

λος του Υπ. Οικονομικών «πηδά-

ει» απ’ την ταράτσα του, λίγες μέ-

ρες πριν καταθέσει στον εισαγγε-

λέα, γιατί; 

Οι Eυρωπαίοι μας “πνίγουν” για τα

ελλείμματα, τα δημόσια χρέη και

το δημόσιο ή κάποιοι λειτουργοί

του χαρίζουν δισεκατομμύρια και

η είδηση περνάει στο ντούκου; 

Κ.Β.

Αυτοκτονία εφοριακού στο Λαγονήσι 

με δύσοσμο παρασκήνιο

Ζευγαρωτοί γάμοι

Δήμων της περιοχής

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, μετά από

συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Ι. Ραγκού-

ση, προχθές, με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Περι-

φερείας μας, αναφέρθηκε ένα προσχέδιο μικρών

συνενώσεων των ΟΤΑ της Περιφερείας μας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας οι βουλευτές

τάσσονται κατά της γιγαντοποίησης των Α’Βαθ-

μιων Ο.Τ.Α. σε αντίθεση με τα consortiums των Δη-

μάρχων.

Ετσι, αντί του γιγάντιου Δήμου Μαρκόπουλο – Κο-

ρωπί – Παιανία – Σπάτα, προγραμματίζεται το ζευγά-

ρωμα Κορπωί-Μαρκόπουλο και Παιανία-Γλυκά Νερά,

ενώ τα Σπάτα ενώνονται με την Αρτέμιδα και η Ρα-

φήνα ενώνεται ή μάλλον απορροφά το Πικέρμι.

Τρίδημος ένωση προβλέπεται για την Παλλήνη που

συνενώνεται με το Γέρακα και την Ανθούσα.

Ασαφείς είναι οι πληροφορίες για τα 3 «Β» (Βούλα

– Βάρη – Βουλιαγμένη) που μάλλον παραμένουν ως

έχουν. 

Κοντός ψαλμός αλληλούια…

ΔΕΝ περνάνε

τα «προσωπικά δεδομένα»

για απόκρυψη στοιχείων

σε δημοτικούς συμβούλους

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρα-

κτήρα, μετά από πρόσκληση του προέδρου της Χ.

Γεραρή, συσκέφθηκε και αποφάνθηκε ότι η χορήγη-

ση στοιχείων σε δημοτικούς συμβούλους είναι νόμι-

μες, εφ’ όσον τούτο είναι απαραίτητο για την άσκη-

ση των καθηκόντων τους, «στα οποία συγκαταλέγε-

ται ο έλεγχος της τήρησης των αρχών της νομιμό-

τητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

(Απόφ. Αρ. 90 του 2009) θ’ αναφερθούμε λεπτομε-

ρώς στο προσεχές.



ΕΒΔΟΜΗ  20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Βασικά ζητήματα και αρχές

Ο Αγγελος Αποστολάτος παρέθεσε ένα-ένα

τα προβλήματα που έχουν ανάγκη παρέμβα-

σης στην πόλη τονίζοντας ότι:

Είναι στο χέρι μας και θα τηρήσουμε τους

υφιστάμενους όρους δόμησης και τις χρή-

σεις γης σε όλη την περιοχή μας.

Είναι στο χέρι μας και θα διαφυλάξουμε τις

δασικές μας περιοχές.

Είναι στο χέρι μας η προστασία της παρά-

κτιας ζώνης. 

Είναι στο χέρι μας η προστασία και ανάδειξη

των αρχαιολογικών χώρων.

Είναι στο χέρι μας να μη δημιουργήσουμε

άλλους εμπορικούς χώρους από αυτούς που

είναι μέχρι σήμερα ορισμένοι.

Ελεύθερη παραλία

Για την παραλία, ανέφερε όσα κατά καιρούς

έχουν διακηρυχθεί και ιδίως ότι η Β’ πλαζ πα-

ραμένει ακτή κολύμβησης με ήπιες χρήσεις

άθλησης και αναψυχής. Η είσοδος για τους

Βουλιώτες θα είναι ελεύθερη. Κανένα κέντρο

διασκέδασης κλπ.

Κι ακόμα ότι:

Θα γίνει πλήρης περιβαλλοντική αναβάθμιση

των υπαίθριων χώρων, με κύριο στοιχείο τη

δημιουργία παραθαλάσσιου περιπάτου υψη-

λών προδιαγραφών, καθ’ όλη τη διάρκεια

του έτους και καθ’ όλο το μήκος της παρα-

λιακής ζώνης της Βούλας.

Αναφέρθηκε ακόμη σε άλλα περιβαλλοντικά

και πολεοδομικά θέματα που έχει κατά και-

ρούς διακηρύξει.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Όσον αφορά τώρα το Γ.Π.Σ, είχε κοινή θέση

ολόκληρος ο Συνδυασμός «Δ.Α.Δ.Α με ΟΡΑ-

ΜΑ» μηδέ εξαιρουμένης της κυρίας Ηλέ-

κτρας Τσιριγώτη.

Μίλησε για το Ασκληπιείο, το ΠΙΚΠΑ, το

πρώην Κάμπινγκ σύμφωνα με τις κοινές κατά

καιρούς διατυπωμένες απαιτήσεις.

Σε εκτενέστερη ανάλυση διατύπωσε τις θέ-

σεις του Συνδυασμού για την «πηγάδα» και

το διοικητικό κέντρο της πόλης, για το 3ο

Λύκειο της Λ. Βάρης & Βουλιαγμένης και το

Γ.Π.Σ., τα υφιστάμενα εμπορικά κέντρα (πα-

ραμένουν ως έχουν) κλπ. Την πρασινοποίηση

του παλαιού νεκροταφείου, την περιοχή Κό-

νιαρη, το «νταμάρι» (πρασινοποίηση), την

πλατεία Νηρέως και όλα αυτά βεβαίως σε δη-

μόσια ζύμωση.

Το «διαζύγιο» 

με την Τσιριγώτη

Όπως ήταν αναμενόμενο η συζήτηση από πλευ-

ράς ερωτήσεων του τοπικού τύπου περιεστρά-

φη στην αποχώρηση της Ηλέκτρας Τσιριγώτη

και στις ένθεν και ένθεν ανακοινώσεις.

Συνοπτικά, ενώ στην αρχική δημόσια απάντηση

του Α. Αποστολάτου, στην επιστολή της Ηλ.

Τσιριγώτη, έμενε ένα «παράθυρο ανοιχτό»:

«…η πόρτα του συνδυασμού θα είναι πάντα

ανοικτή, για το κοινό καλό» κατέληγε, μ’ ένα

μάλλον «πατρικό» ύφος («7η, 132.2.10).

Μετά τη ανακοίνωση της Τσιριγώτη (στην ίδια

εφημερίδα) τα πράγματα άλλαξαν. Ο Αποστο-

λάτος μη γνωρίζοντας, προφανώς, το περιεχό-

μενο της ανακοίνωσης, όπου υπήρχαν διατυπω-

μένες διαφωνίες, δεν προέβη σε δημόσια απά-

ντηση. Το έκανε όμως κατά τη διάρκεια της συ-

νέντευξης, αναφερόμενος στο γεγονός: 

Αυτό το εγνώριζα και δυστυχώς ήμουν άτυχος

γιατί προηγήθηκε.

Ανέβαλα τη διαγραφή της, για να περάσουν λί-

γες ημέρες κλπ.

Ο συνδυασμός παραμένει ως έχει. ΔΑΔΑ με

ΟΡΑΜΑ. Θα αλλάξει όνομα ο συνδυασμός όταν

εφαρμοστεί ο «Καλλικράτης».

Αναφερόμενος στις «διαφωνίες» εξέφρασε το

ολιγότερο την έκπληξή του και την αγανάκτησή

του κυρίως επί του θέματος του Γενικού Πολε-

οδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), που συζητήθηκε πέ-

ρυσι το Καλοκαίρι στο Δ.Σ. μετά από υπογρα-

φές συμβούλων της μειοψηφίας, μεταξύ των

οποίων και της Ηλέκτρας Τσιριγώτη (δόθηκε

φωτοτυπημένο αντίγραφο).

«Η “διαφωνία” επομένως καταρρίπτεται», κατέ-

ληξε ο Αποστολάτος.

Οσον αφορά το θέμα της παραλίας και της Β’

πλαζ, τις αντιδράσεις των οποίων η Τσιριγώτη

χαρακτήρισε «σκηνοθετημένες», η έκπληξη του

Αποστολάτου θεωρείται εύλογη. 

Ομολογούμε ότι κι εμείς δεν μπορούμε ν’ απο-

κρυπρογραφήσουμε τη «σκηνοθεσία» μιας και η

καταγγελία παραμένει αδιευκρίνιστη και ατεκ-

μηρίωτη.

Αναφέρθηκε 

στη συμπεριφορά του

Η συμπεριφορά μου δεν άλλαξε. Από την
πρώτη στιγμή που έναν έναν ξεχωριστά
διάλεγα τους συνεργάτες μου έλεγα είμα-
στε ίσοι προς ίσον.
Κι εγώ δεν είμαι να δώσω δαχτυλίδι σε κα-
νέναν. Φιλοδοξίες μπορεί να έχουν όλοι.
Δεν μπορούσε κανένας να χρησιμοποιεί το
θέμα του αναπληρωτή μου, του υπαρχηγού
μου κλπ.
Και εγώ δεν είμαι αρχηγός, είμαι επικεφα-
λής που ρισκάρω και γι’ αυτό διαλέγω τον
κόσμο μου.

Σε ερώτημα της ΕΒΔΟΜΗΣ (Αννα Μπουζιάνη):

Είπατε κ. Αποστολάτε ότι δεν ήταν σύμπραξη,

απλώς προσχώρησε σαν απλό μέλος στο συν-

δυασμό. 

Αποστολάτος: Απλούστατο.

Μπουζιάνη: Όμως τα δημοσιεύματα που είχατε

κάνει, άλλα λένε. Μιλάγανε για σύμπραξη δυ-

νάμεων. Μιλάγανε για δύο συνδυασμούς. Εδώ

πρέπει να γίνει μία διευκρίνιση.

Αποστολάτος: Όχι, δεν γράφανε, τα είδα εγώ.

Μπουζιάνη: Όχι τα τωρινά. Εγινε μία πανηγυρι-

κή εκδήλωση από πλευράς σας.

Αποστολάτος: Είπαμε ο συνδυασμός Οραμα

αναστέλλει, σταματάει και στηρίζει τη ΔΑΔΑ με

υποψήφιο Δήμαρχο τον Αγγελο Αποστολάτο.

Η πραγματικότητα όμως που βγαίνει από

την κοινή πρακτική και κυρίως από τα κεί-

μενα είναι διαφορετική και οφείλουμε να

το υπενθυμίσουμε:

Στην κοινή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ που φέρει τις υπο-

γραφές του Αγγελου Αποστολάτου και της

Ηλέκτρας Τσιριγώτη βγαίνει αβίαστα το

συμπέρασμα ότι επρόκειτο για σύμπραξη

και όχι για προσχώρηση της δεύτερης

στον πρώτο. Λένε στην αρχή εν είδει επι-

κεφαλίδας (“7η”, 17.1.09): 

«Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατά-
ξεων ΔΑΔΑ και ΟΡΑΜΑ Αγγελος Αποστο-
λάτος και Ηλέκτρα Τσιριγώτη…» καταλή-
ξαμε …χρειαζόμαστε συμπαράταξη και σύ-
μπραξη εκείνων των δυνάμεων…
Κι ακόμη στην 6η «αρχή» της διακήρυξης, «ο

νέος Δημοτικός Συνδυασμός που συγκρο-

τούμε…». Και παρακάτω: «Η θεμελίωση της

συνεργασίας και σύμπραξής μας…», «οι δύο

δημοτικές παρατάξεις αλληλοσυμπληρώνο-

νται…», «με υποψήφιο Δήμαρχο τον έμπειρο

Αγγελο Αποστολάτο και με Πρόεδρο της Επι-

τροπής Σχεδιασμού του Δημοτικού Εργου

την Ηλέκτρα Τσιριγώτη».

Εν κατακλείδι, χωρίς να δεχόμαστε τις αι-

τιάσεις κανενός ως ικανοποιητικές και αρ-

κετές για να δικαιολογούν το «διαζύγιο»

και αγνοώντας τα τυχόν αφανή αίτια, είμα-

στε υποχρεωμένοι να δεχθούμε ότι το

«διαζύγιο» είναι οριστικό. 

Ευελπιστούμε να είναι και πολιτισμένο.

Αννα Μπουζιάνη

Βασικά ζητήματα κι αρχές  του συνδυασμού «ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ»

Οριστικό το “διαζύγιο” με την Τσιριγώτη
Ενημέρωση του τοπικού τύπου – με συνέντευξη που παραχώρησε την περασμένη Τρίτη

(16/2), - πραγματοποίησε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αγγελος Αποστολάτος, για «βασικά

ζητήματα και αρχές του συνδυασμού» και όπως ήταν αναμενόμενο, μετά από ερωταπο-

κρίσεις έγινε ευρεία αναφορά στο θέμα της αποχώρησης από το συνδυασμό της Ηλέ-

κτρας Τσιριγώτη και των αιτιάσεων που προβάλλονται εκατέρωθεν.

Ο Α. Αποστολάτος κατ’ αρχήν δήλωσε ότι συνεχίζει ο συνδυασμός με το ίδιο όνομα

«ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ», εκτός βέβαια και συνενωθούν οι Δήμοι, οπότε θα προκύψει κάτι άλ-

λο.

Αναφέρθηκε επικριτικά σε συνέντευξη του πατρός Κιούκη (τέως Δημάρχου) που δημο-

σιεύθηκε σε έντυπο του υιού Κιούκη, σχετικά με το έργο «του», που πραγματοποιήθηκε

κατά τη διάρκεια της θητείας του (1979-1986). Ο Αποστολάτος τη χαρακτήρισε απαρά-

δεκτη καπηλεία έργων άλλων και φυσικά του ιδίου, ως προ το Δημαρχείο και άλλα.

Σ.Σ.: Τα γεγονότα της περιόδου εκείνης – και μετέπειτα – έχει καταγράψει επακριβώς η το-

πική εφημερίδα «Αδέσμευτη Δημαρχία» - τα δημοσιεύματα της οποίας δεν τόλμησε κανείς

να διαψεύσει – ο ημερήσιος τύπος και καταμαρτυρούν ζώντες πρωταγωνιστές ή παρατη-

ρητές όπως – κατ’ αλφαβητική σειρά: Ι. Ανδρικόπουλος, Αγγ. Αποστολάτος, Κ. Βενετσάνος,

Δ. Ράπτης, Κ. Τσιριγώτης κ.ά.

Συνέντευξη τύπου του Αγγελου Αποστολάτου
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ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, παρουσιάζει την κοινωνική σάτι-

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

μένα έργα του Ιρλανδού συγγραφέα. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ερρίκος Μπελιές, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΣΑΜΟΓΗ:

Σπύρος Κολιαβασίλης, ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Ράνια Αντύπα,

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θανάσης Τσόδουλος, ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ:

ΝΕΡΙΝΑ ΖΑΡΠΑ

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

Θανάσης Τσόδουλος, Βασίλης Τσούμας, Νάνσυ Χρυσικοπούλου.

Πρεμιέρα: Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 

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

ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ Καραολή & Δημητρίου 5 Μαρκόπουλο 

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Σινεμά και κουκλοθέατρο με ξεχωριστά 

και βραβευμένα έργα για παιδιά

Κάθε Σαββατοκύριακο από 20/2 έως  21/3

Ένα νέο πρόγραμμα αφιερωμένο ειδικά στους μικρούς φί-

λους της τέχνης ξεκινά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Σινεμά και κουκλοθέατρο με επιλεγμένα έργα, που πολλά

από αυτά έχουν βραβευθεί- «επιστρατεύονται» για να ψυ-

χαγωγήσουν,  να διδάξουν και τελικά να προετοιμάσουν

τους μελλοντικούς φιλότεχνους.

Η αρχή γίνεται με Κουκλοθέατρο και το έργο «Πετροτσου-

λούφης» του Δρ. Χάινριχ Χόφμαν, από το πολύ γνωστό

ομώνυμο  βιβλίο του, σε μετάφραση της Τζένης Μαστορά-

κη, σκηνοθεσία Στάθη Μαρκόπουλου και μουσική του Κώ-

στα Βόμβολου.  Ένα έργο «για καλούς μεγάλους και κακά

παιδιά», με εύθυμες ιστορίες και αστείες εικόνες που γε-

λοιοποιούν 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 Κυ-

ριακή έως 21 Μαρτίου στις 18:30

Τιμή εισιτηρίου: €12, Φοιτητικό-σπουδαστικό: €8 (κουκλο-

παίκτες 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, προβάλ-

λονται μια σειρά ενδιαφέρουσες ταινίες κινουμένων σκί-

τσων, 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 μικρή μας πόλη», του

Thornton Wilder, ανεβαίνει στη

Λυρική Σκηνή, Θέατρο «ΟΛΥ-

ΜΠΙΑ», Ακαδημίας 59, τη Δευτέ-

ρα 22 Φεβρουαρίου στις 8μ.μ.,

από την θεατρική ομάδα του ΚΕ-

ΘΕΑ “Διάβαση”.

Μια θεατρική παράσταση που

αποτελεί έργο των μελών της θε-

ατρικής ομάδας του Κέντρου Οι-

κογενειακής Υποστήριξης, που

τον τελευταίο χρόνο μέσα από

τη συνεργασία, την ομαδικότητα

και την επικοινωνία υποστηρί-

ζουν την προσπάθεια απεξάρτη-

σης του δικού τους ανθρώπου,

από τον ρόλο του γονιού, του

αδελφού και του συζύγου και δί-

νουν το δικό τους μήνυμα για

έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

«Η μικρή μας πόλη» είναι μια

τρυφερή, φιλοσοφημένη παρου-

σίαση της ανθρώπινης καθημερι-

νότητας. Μέσα από την σχέση

δύο παιδιών, της Έμιλυ και του

Τζορτζ, αλλά και των οικογενει-

ών τους, ξεδιπλώνεται μπροστά

στα μάτια μας όλη η ζωή. Ένα έρ-

γο για τη γέννηση, τον έρωτα,

την οικογένεια, το θάνατο σε μία

Αμερικανική πολιτεία του 1900,

αν και τα πρόσωπα κινούνται πέ-

ρα από τον τόπο και το χρόνο…

Αρωγός σ’ αυτή την προσπάθεια,

η Διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής, με την ευγενική παραχώ-

ρηση του χώρου τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το πρόγραμμα απεξάρτησης ΚΕ-

ΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ανήκει στο πανελ-

λαδικό δίκτυο υπηρεσιών του Κέ-

ντρου Θεραπείας Εξαρτημένων

Ατόμων, απευθύνεται σε ενήλικες

χρήστες ναρκωτικών ουσιών άνω

των 21 ετών, εργαζόμενους, φοι-

τητές και περιστασιακούς καθώς

και στις οικογένειές τους. Λει-

τουργεί από τον Οκτώβριο του

1990, στην πλατεία Αμερικής. Οι

υπηρεσίες του παρέχονται δωρε-

άν, δεν χορηγούνται φαρμακευτι-

κές ή υποκατάστατες ουσίες και

δεν υπάρχουν λίστες αναμονής.

“Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας & Αμυνας”

παρουσίαση βιβλίου

Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ» οργανώνει παρουσίαση του

βιβλίου: “Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - Ευρωπαϊκή Πολιτι-
κή  Ασφάλειας & Αμυνας” του Δρος Ιωάννη Παρίση

Υποστρατήγου ε.α. – Διδάκτορος Πολιτικής Επιστήμης,

την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, 18.30 στη Λέσχη Αξιωματι-

κών Ενόπλων Δυνάμεων, Β. Σοφίας & Ρηγίλλης.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι κ.κ.:

• Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρ. Υπουργός, υπεύθυνος Το-

μέα Εξωτερικής Πολιτικής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,

• Παναγιώτης Γεννηματάς, επίτ. Αντιπρ. Ευρωπαϊκής

Τράπεζας Επενδύσεων,

• Κώστας Λάβδας, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής,

Πανεπιστήμιο Κρήτης,

• Στράτος Σκλήρης, Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α., Καθ.

Διευθυντικής, DEREE College

Θα συντονίσει ο Δρ. Νίκος Γιαννής, Πρόεδρος της

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ»

ΡΟΤΑΡΙΑΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο Ρ.Ο. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ , Ρ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΠΟΛΙ-

ΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ρ.Ο. ΓΕΡΑΚΑ οργανώνουν κοινή πανηγυρι-

κή εκδήλωση τη Δευτέρα 1 Μαρτίου στις 9μ.μ., στον

πολυχώρο στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ‘’DA VINCI’’ Αγίου Ιωάν-

νου 23, Αγία Παρασκευή

Θα μιλήσει ο καθηγητής Φυσικής διαστήματος Παν/μί-

ου Αθηνών Μουσάς Ξενοφώντας με θέμα: «Ο ΗΛΙΟΣ

ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ- ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟ ΜΑΣ ΑΣΤΡΟ»

«Η μικρή μας πόλη» Θεατρική Παράσταση 

ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

Σάββατο 20/2, 8μμ

στο Αμφιθέατρο 

του Δημαρχείου Καλυβίων

Στη Λυρική Σκηνή 

Δευτέρα 22/2, 8μ.μ. 

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ

ΒΟΥΛΑΣ - ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γνωρίζουμε στα μέλη του Συλλόγου μας ότι η Τακτική Γενική

Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου ημέρα

Κυριακή και ώρα 11.30 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου,

Πλαστήρα 12 Βούλα. Τα θέματα είναι:

1. Εγκριση απολογισμού, προϋπολογισμού και έκθεση πε-

πραγμένων του Δ.Σ.

2. Μελέτη της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλ-

λαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

3. Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις

28/2/10 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.

Το Δ.Σ.



ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αμάν ναι!
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και κάθε Σάββατο:   Οι
Αμάν ναι! παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στο παραδοσια-
κό - ρεμπέτικο - λαϊκό τραγούδι, φεύγουν απ' τη Σμύρ-
νη, και φτάνουν στον Πειραιά και στους "μάγκες".

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: ΕΝCARDIA
Μια μοναδική βρα-
διά, μουσικοθερα-
πευτική παρέμβαση
για τον χρόνο που
περνάμε και για τα
χρόνια που έρχο-
νται… 
Μοναδικές μουσικές
και τραγούδια απο
την ελληνόφωνη
παράδοση της Κάτω
Ιταλίας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/2:
ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
SWEET PARODY
SIS SHOW

Show με μουσική, χορό και τραγούδι αλλιώτικο από
τ΄άλλα. Μια γλυκειά παρωδία της αιώνιας σχέσης, της
γεμάτης αγάπη, ζήλεια, μίσος και στοργή, της ΑΔΕΛΦΙ-
ΚΗΣ. Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα -
Συμμετέχουν: Αλίκη Αβδελοπούλου, Φλώρα Καλομοίρη

ΤΡΙΤΗ 23/2: Μουσική παράσταση για πιάνο.    

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ & ΒΑΣΙΑ ΖΗΛΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 25/2   JP GALLIS present
SIBEL KOSE
Παραδοσιακή jazz μουσική.    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2   - JANET KAPUYA
Αφιέρωμα στη  Frida  Kahlo με μουσικές της
Λατινικής Αμερικής. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/2:   Les Blacks Jack. Γαλ-
λικά,  jazz  standards και όχι μόνο.
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www.artgallerycafe.gr/program.asp

http://www.myspace.com/artgallerycafe

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

art gallery café
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 

τηλ. 210 8958866  

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ 

ΦΛΑΟΥΤΟ, ΠΙΑΝΟ 

& ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

Ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Ραφήνας συ-

νεχίζοντας τις τα-

κτικές του εκδη-

λώσεις θα παρου-

σιάσει στους φι-

λόμουσους μια

πολύ ενδιαφέρου-

σα συναυλία στην

οποία θα λάβουν

μέρος η Ηλέκτρα

Καρανικόλα –

φλάουτο, ο Νίκος

Μελβάνι – πιάνο

με τη συμμετοχή

της Νατάσας Κα-

λογήρου – κλαρινέτο. Η συναυλία θα πραγματο-

ποιηθεί την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 12

το μεσημέρι, όπως πάντα στην Αίθουσα του Ωδεί-

ου Μακτζώρτζ, στην οδό Ευβοϊκού 35.    

3ο ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ.

Στα πλαίσια της διοργάνωσης των πολιτιστικών

εκδηλώσεων, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

Βάρης πραγματοποιεί το 3ο Φεστιβάλ Χορωδιών,

την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ. στο Δη-

μοτικό Θέατρο Βάρης (Αττιδος 4). Στο Φεστιβάλ

θα συμμετάσχουν οι χορωδίες της Βάρης, των

υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, της Γλυ-

φάδας, της Νέας Ιωνίας καθώς και η Γεωργιανή

χορωδία “Η Αγία Νίνα” ερμηνεύοντας γνωστά έρ-

γα ξένων και Ελλήνων συνθετών.

Miroslav Vitous
Remembering Weather Report

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ

O μπασίστας Miroslav Vitous ήταν ένας από τους ιδρυτές,

μαζί με τους Wayne Shorter και  Joe Zawinul, των Weather

Report, ενός  από τα σημαντικότερα σχήματα, που είχε

την δυναμική του rock και  r&b,  ενώ ταυτόχρονα διατη-

ρούσε την αφοσίωση της jazz  και το πνεύμα του αυτο-

σχεδιασμού και οδήγησε τελικά στην δημιουργία του

ρεύματος  της  fusion μουσικής. 

O Miroslav Vitous έχει συμβάλλει σημαντικά στο να  δια-

μορφωθεί το προφίλ του γκρουπ με τις ελεύθερες συν-

θέσεις και με τους υψηλού επιπέδου αυτοσχεδιασμούς,

όπου τα όργανα απολάμβαναν ίση μεταχείριση-συμμετο-

χή. Σε αυτή τη χρονική περίοδο ο Vitous έχει κάνει κά-

ποιες ερμηνείες που χαρακτηρίστηκαν «φαινόμενο» για

την ιστορία της τζαζ.

Το Remembering the Weather Report είναι  φόρος τιμής και

μνήμης σε μια περίοδο που ήταν τοσο δημιουργική  για όλους

τους...  

Η απόλυτη μουσική ταύτιση του Vitous με τον ντράμερ Gerald

Cleaver παράγουν κορυφαίες στιγμές απόλαυσης, ενώ οι

Ambrosetti και Campbell συμβάλλουν με εμπνευσμένα σόλο. 

Όλο σχεδόν το υλικό είναι συνθέσεις του Vitous με σαφείς

αναφορές στη Nefertiti του Wayne Shorter, στη Lonely Woman

του Ornette Coleman καθώς επίσης και στον Miles Davis και

τον Anton Dvořαk. Η συνθεση Semina  είναι αφιερωμενη στον

Joe Zawinul που πεθανε το 2007.

WEATHER REPORT – MIROSLAV VITOUS

Το 1971, ο πιανίστας Joe Zawinul παρέα με τον Wayne Shorter

(μέχρι τότε σαξοφωνίστα του Miles Davies) και τον  μπασίστα

Miroslav Vitous  σχημάτισαν το θρυλικό συγκρότημα

WEATHER REPORT, το οποίο έχει χαρακτηριστεί – και όχι

άδικα - η σημαντικότερη fusion μπάντα του 20ου αιώνα.

Στην αρχική σύνθεση των Weather Report συμμετείχαν ο

Airto Moreira στα κρουστά και ο Alphonse Mouzon στα

ντραμς.

Στην 15ετή πορεία του γκρουπ θα περάσουν μουσικοί όπως:

ο Jaco Pastorious, o Peter Erskine, o Victor Bailey, o Alphonso

Johnson, o  Mino Cinelu, ο Omar Hakim.

Χρησιμοποιώντας τη δύναμη και την θεατρικότητα της rock ή

της R&B, αλλά παραμένοντας προσηλωμένοι στο πνεύμα του

αυτοσχεδιασμού και της τζαζ, οι Weather Report, με μερικούς

από τους 17 δίσκους που έκαναν –όπως τα «Heavy Weather»

και «Black Market» - και κομμάτια όπως το «Birdland» του '77,

χάραξαν μία χρυσή πορεία στην μουσική που αποτυπώθηκε

στα πολλά Grammy που κέρδισαν.

Οι Weather Report ήταν ένα από τα πιο σημαντικά σύνολα

του jazz-rock fusion των 70s και 80s.

ΦΤΟΥΞΕΛΕΥΤΕΡΙΑ
ομάδα κουκλοθεάτρου και 

αφήγησης παραμυθιών

Η Φτουξελευτερία παρουσιάζει την παράσταση

«Όταν η Κόκκινη Κλωστή Χάθηκε στο Μεγάλο
Δάσος» κάθε Σάββατο στις 17:00, στο Θέατρο

Studio Μαυρομιχάλη (Μαυρομιχάλη 134, Εξάρ-

χεια, 2106453330 -  6974713655)

Γενική Είσοδος: 10€

Υπάρχουν άραγε ξυπνητήρια στο Μεγάλο Δάσος…;
Υπάρχει άραγε σκαντζόχοιρος στο γνωστό παραμύθι
της Κοκκινοσκουφίτσας…;
Υπάρχουν άραγε κεφάλια γαμπροί… και νύφες ρακέ-
τες…;
Υπάρχουν άραγε Μπακακοί-Καλικάτζαροι με ορέξεις
τρελές που μιλούν σε γλώσσες ξένες μαγικές…;
Όταν η κόκκινη κλωστή χάνεται στο μεγάλο δάσος…
Όλα είναι πιθανά! 

Παράσταση κουκλοθέατρου και αφήγηση λαϊκών παρα-

μυθιών με ζωντανή μουσική και τραγούδια. Κούκλες,

αντικείμενα και άνθρωποι συναντιούνται σε έναν κόσμο

που δεν υπάρχει ο φόβος… στον κόσμο της Ελληνικής

λαϊκής παράδοσης και μουσικής… Διάρκεια 1 ώρα 
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Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», το οποίο αποτε-

λεί τη συνέχεια και ολοκλήρωση του Προγράμ-

ματος «Καποδίστριας», συνιστά ίσως τη ριζικό-

τερη μεταρρύθμιση στο σύστημα διοικητικής ορ-

γάνωσης του Ελληνικού κράτους από της γενέ-

σεώς του και ανατρέπει διοικητικά σχήματα και

πραγματικές καταστάσεις που έχουν διαμορφω-

θεί σταδιακά στη διάρκεια μακρού χρόνου και

επιβιώσει σημαντικών αλλαγών στο πολιτικό,

κοινωνικό και οικονομικό πεδίο.  

Ζήτημα Συνταγματικότητας

Αντικείμενο της σημερινής παρουσιάσεως δεν εί-

ναι να λύσουμε το πρόβλημα της Διοικητικής Ορ-

γάνωσης της χώρας.  Αυτό υποτίθεται ότι έχει

πλέον λυθεί και η λύση του ενσωματώνεται στο

Πρόγραμμα Καλλικράτης.  Δικό μας αντικείμενο

είναι να εξετάσουμε την προτεινόμενη αυτή λύ-

ση, και μάλιστα όχι σε βάθος, γιατί δεν μας το επι-

τρέπουν οι χρονικοί περιορισμοί, αλλά οριακά, μέ-

σα δηλ. στα ευρέα πλαίσια που θέτει το ίδιο το

Σύνταγμα.  Αφού όμως δεν έχουμε ούτε επιστη-

μονική δόμηση του προβλήματος, ούτε αξιολόγη-

ση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσεως

εφαρμογής του, είμαστε υποχρεωμένοι να πά-

ρουμε τα πράγματα από την αρχή.  Και εν αρχή

ήταν, είναι και ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι, το

Σύνταγμα.  

Το Σύνταγμα έχει μια αυστηρή και πάγια θέση στο

ζήτημα της διοικητικής οργάνωσης της χώρας.

Από τη μια πλευρά κατοχυρώνει την Κρατική Δη-

μόσια Διοίκηση (κεντρική και αποκεντρωμένη) και

από την άλλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Στην

πρώτη αναθέτει τις κρατικές υποθέσεις, στην

δεύτερη, κατ’ αρχήν, τις τοπικές.  Μέχρι σήμερα ο

νομικός προβληματισμός εστιάστηκε, σε πολύ

αδρές γραμμές, στα εξής κατά χρονική σειρά ζη-

τήματα για τις σχέσεις Κρατικής Διοίκησης και

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:  Ζήτημα πρώτο, το

οποίο ετέθη αμέσως μετά την συνταγματική ανα-

θεώρηση του 1975:  με δεδομένη τη συνταγματι-

κή επιταγή να ανατεθούν οι τοπικές υποθέσεις

στους ΟΤΑ, μήπως τυχόν το Κράτος, δηλ. η κρα-

τική Δημόσια Διοίκηση, επιμείνει να παρακρατεί

ζηλότυπα για τον εαυτό της τις φύσει τοπικές

υποθέσεις.  Το ζήτημα αυτό λύθηκε σταδιακά με

διαδοχικές μεταβιβάσεις υποθέσεων στην τοπική

αυτοδιοίκηση και έτσι δεν θα σταθώ καθόλου σ’

αυτό.  

Η «γιγάντωση» των Δήμων τους εξουδετερώνει

Ζήτημα δεύτερο:  με δεδομένη τη συνταγματική

διάκριση μεταξύ κρατικών και τοπικών υποθέσε-

ων, μήπως ο νομοθέτης εκχωρήσει τους ΟΤΑ υπο-

θέσεις από τη φύση τους κρατικές.  Ήδη από τη

δεκαετία του 1990 το ζήτημα αυτό απασχόλησε

επανειλημμένα τη νομολογία του ΣτΕ, η οποία

απεφάνθη αρνητικά.  Η νομολογία αυτή παρεκάμ-

φθη με την ad hoc συνταγματική αναθεώρηση του

2001, αλλά επιβεβαιώθηκε πρόσφατα, για να δια-

φυλάξει υπέρ του Κράτους τουλάχιστον την παι-

δεία και την προστασία του φυσικού και πολιτιστι-

κού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της

πολεοδομίας και χωροταξίας.  Ζήτημα τρίτο:  ετέ-

θη για πρώτη φορά με τον «Καποδίστρια», αλλά

δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί οριστικώς από τη

νομολογία και επανατίθεται ήδη μετ’ επιτάσεως

με τον «Καλλικράτη».  Το ζήτημα αυτό συνοψίζε-

ται ως εξής:  μήπως η υπέρμετρη διεύρυνση των

ορίων των Δήμων και Κοινοτήτων από το νομο-

θέτη εξουδετερώνει πράγματι τόσο την έννοια

της τοπικής υποθέσεως, όσο, εν τέλει, και αυτή

καθ’ εαυτή την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση α’

βαθμού; Με απλά λόγια, ό,τι ήθελε βαφτίσει ο

νομοθέτης Δήμο, αποτελεί πράγματι ΟΤΑ α’ βαθ-

μού και οι υποθέσεις του είναι εξ ορισμού τοπικές

υποθέσεις, ή μήπως υπάρχουν προς τούτο κάποια

ουσιαστικά κριτήρια με συνταγματική κατοχύρω-

ση, τα οποία θέτουν όρια στην ευχέρεια του νο-

μοθέτη να προσδιορίζει το μέγεθος των Δήμων

και το εύρος των τοπικών υποθέσεων;

Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που θα μας απα-

σχολήσει.

Ας το προσεγγίσουμε αντίστροφα:  Τι θα έκανε

κανείς, αν ήθελε να εξουδετερώσει τη συνταγ-

ματική επιταγή για την διοίκηση των τοπικών

υποθέσεων από την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδι-

οίκηση; Τρόπος πρώτος: να προβεί σε ρητή κα-

τάργηση των ΟΤΑ α’ βαθμού η σε ρητή ανάθεση

των υποθέσεών τους σε άλλες βαθμίδες Τ.Α. ή

στο Κράτος.  Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε χονδρο-

ειδή παράβαση του άρθρου 102 του Συντάγματος,

αντιληπτή ακόμη και από ένα πρωτοετή φοιτητή

της Νομικής.   Τρόπος δεύτερος: να προβεί σε δι-

εύρυνση των ορίων των Δήμων σε τέτοιο βαθμό,

ώστε αυτοί να καθίστανται πράγματι διατοπικά

και όχι τοπικά συστήματα. Με τον τρόπο αυτό, οι

υποθέσεις των νέων αυτών διευρυμένων Δήμων

παύουν να έχουν τοπικό χαρακτήρα, αφού δεν εί-

ναι πράγματι παρά το άθροισμα των επί μέρους

τοπικών υποθέσεων των συνενωμένων Δήμων

και, ως εκ τούτου, αποκτούν πλέον διατοπικό χα-

ρακτήρα. 

Ο Δήμος χειρίζεται 

τις τοπικές υποθέσεις

Και τι πειράζει; θα διερωτηθεί κανείς.  Εκ πρώτης

όψεως, αν μείνουμε δηλ. στον κυκλικό συλλογι-

σμό «ό,τι ονομάζεται Δήμος, είναι εξ ορισμού

ΟΤΑ α’ βαθμού, και ό,τι κάνει αυτός ο Δήμος, εί-

ναι εξ ορισμού τοπική υπόθεση», δεν φαίνεται να

υπάρχει πρόβλημα.  Είναι όμως πράγματι σωστό

αυτό;  Θεωρώ πως όχι.  Διότι, και αν ακόμη ένας

Δήμος δύναται κατ’ εξαίρεση (και μόνο επειδή το

επέτρεψε η πρόσφατη συνταγματική αναθεώρη-

ση) να χειρίζεται και κάποιες κρατικές υποθέσεις,

οφείλει πάντως να τηρεί οπωσδήποτε τον συ-

νταγματικό κανόνα, δηλ. να διοικεί ο ίδιος τις το-

πικές του υποθέσεις.  Και για να τις διοικεί, πρέ-

πει αυτές να υπάρχουν ως τοπικές και όχι να

έχουν απορροφηθεί και μεταλλαχθεί σε διατοπι-

κές. 

Κάθε επανασχεδιασμός των ορίων των Δήμων

της χώρας έχει, επομένως, ως συνταγματικό

όριο τη διατήρηση της τοπικής υποθέσεως.  Έτσι

γεννάται το αμέσως επόμενο ερώτημα:  Σε τι συ-

νίσταται λοιπόν η τοπική υπόθεση, κατά διάκριση

από την διατοπική, την περιφερειακή και την κρα-

τική;  Τοπική είναι η υπόθεση που αφορά σε ένα

εδαφικώς περιορισμένο σύστημα και η οποία, ως

εκ τούτου, δύναται και οφείλει να αποφασιστεί

από την ίδια την τοπική κοινωνία με κριτήρια που

προσιδιάζουν στο τοπικό αυτό σύστημα.  «Δύνα-

ται» σημαίνει ότι η υπόθεση αυτή δεν επηρεάζει

κάποιο μεγαλύτερο σύστημα (δηλ. το νομό, την

περιφέρεια ή ολόκληρη την επικράτεια), ώστε να

υπάρχει κίνδυνος, αν κριθεί με κριτήρια τοπικά, να

θιγεί το μεγαλύτερο αυτό σύστημα.  Αυτή είναι

και η λογική της νομολογίας του ΣτΕ, σύμφωνα

με την οποία ζητήματα όπως  η παιδεία, ο χωρο-

ταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, η προστα-

σία της πολιτιστικής κληρονομίας, δεν δύνανται

να ανατεθούν στους ΟΤΑ οποιουδήποτε βαθμού,

διότι πρέπει να σχεδιάζονται με κριτήρια όχι τοπι-

κά ή διατοπικά, αλλά εθνικά.  «Οφείλει» σημαίνει

αντίθετα ότι, αν μια τοπική υπόθεση ανατεθεί σε

όργανα μεγαλυτέρου συστήματος, δηλ. διατοπι-

κά, περιφερειακά ή κρατικά, και κριθεί με τα κρι-

τήρια του συστήματος αυτού, τότε θα θιγεί το το-

πικό σύστημα, είτε διότι τα όργανα αυτά δεν γνω-

ρίζουν τις τοπικές προτεραιότητες και υποθέσεις

τόσο καλά όσο η τοπική κοινωνία, είτε διότι είναι

υποχρεωμένα να λάβουν τις αποφάσεις τους

σύμφωνα με τη λογική και τις ανάγκες του μεγα-

λυτέρου συστήματος (νομού, περιφέρειας, κρά-

τους) το οποίο εκπροσωπούν.

Κριτήρια τοπικότητας

Πώς όμως οριοθετείται ένα γνήσιο τοπικό σύστη-

μα, πώς δηλ προσδιορίζονται τα εδαφικά όρια

μιας μονάδας ΟΤΑ α’ βαθμού;  Τα κριτήρια δεν

μπορεί να είναι μονοσήμαντα, ούτε προκρού-

στεια, και για το λόγο αυτό, η απάντηση δεν μπο-

ρεί να προέρχεται άνωθεν, δηλ. από το νομοθέτη

σύμφωνα με την ελεύθερη εκτίμησή του.  Ειδικά

στην Ελλάδα, η ταυτότητα κάθε συγκεκριμένου

Δήμου ή Κοινότητας δεν είναι δοτή, αλλά είναι

αποτέλεσμα μιας σειράς πολυπλόκων διεργα-

σιών ιστορικού, κοινωνικού, πολιτικού, πολιτι-

στικού και οικονομικού χαρακτήρα.  

Ο Έλληνας νομοθέτης, τόσο ο συνταγματικός

όσο και ο κοινός, δεν δημιούργησαν τους ΟΤΑ α’

βαθμού από το μηδέν. Τους περισσότερους τους

βρήκε ήδη διαμορφωμένους εκ των πραγμάτων,

με δεδομένη ιστορική, πολιτιστική και πολιτική

παράδοση, τους αναγνώρισε και τους κατοχύρω-

σε αναθέτοντάς τους την διαχείριση των τοπικών

τους υποθέσεων.  Αλλά και οι περισσότεροι νέοι

Δήμοι έχουν πλέον πίσω τους αρκετά μακρό πα-

ρελθόν, το οποίο έχει πλέον καθορίσει την ταυ-

τότητά τους. Για το λόγο αυτό, τί αποτελεί τοπι-

κή υπόθεση προέχουσας σημασίας και με ποιό

κριτήριο προσδιορίζεται, αποτελεί διαφορετικό

ζήτημα για κάθε Δήμο και το γνωρίζει εκείνος κα-

λύτερα από τον καθένα.  Για άλλον είναι η διατή-

ρηση της ιστορικής του ταυτότητος, για άλλον η

προστασία της οικιστικής του φυσιογνωμίας, για

άλλον η ανάδειξη κάποιων στοιχείων της παρά-

δοσης ή του φυσικού του περιβάλλοντος, για άλ-

λον η παραγωγή κάποιου τοπικού προϊόντος, η

μετάδοση κάποιων τοπικών δεξιοτήτων, η τουρι-

στική προβολή κ.ο.κ.  

Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι η υφιστάμενη κα-

τάσταση έχει παγώσει, απολιθωθεί και αδυνατεί

να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Αντίθετα, η νομοθεσία ανέκαθεν προέβλεπε τη

δυνατότητα συνένωσης Δήμων και Κοινοτήτων,

πάντοτε όμως με αποφασιστική συμμετοχή της

τοπικής κοινωνίας στη λήψη της σχετικής αποφά-

σεως και με διοικητικές διαδικασίες (έκδοση

Π.Δ/τος), οι οποίες είναι και οι μόνες που εξα-

σφαλίζουν αποτελεσματική δικαστική προστασία.  

Τι έχει αλλάξει σήμερα και η εθελοντική συνένω-

ση δεν φαίνεται πλέον αρκετή;  Το πρόβλημα, κα-

τά την γνώμη μου, ανέκυψε από τη στιγμή που

άρχισε να κερδίζει έδαφος η αντίληψη ότι οι ΟΤΑ

μπορούν να διοικούν και πάσης φύσεως υποθέ-

σεις που δεν είναι τοπικές, αλλά διατοπικές, ακό-

μη και κρατικές.  Και τότε φάνηκαν οι αντικειμενι-

κές δυσκολίες.  Για να επιτευχθεί αυτό, οι ΟΤΑ

έπρεπε να αποκτήσουν υποδομές, πόρους, όργα-

να, διοίκηση, εξειδικευμένο προσωπικό κ.λπ. νο-

μαρχιακού, περιφερειακού ή κρατικού επιπέδου.

Για να τα αποκτήσουν, έπρεπε να μεγαλώσουν,

ήθελαν δεν ήθελαν.  Και πράγματι μεγάλωσαν πο-

λύ με τον Καποδίστρια και θα μεγαλώσουν ακόμη

περισσότερο με τον Καλλικράτη.  Το αν με τη δι-

εύρυνση αυτή κατάφεραν να διοικήσουν αποτε-

λεσματικότερα τις διατοπικές ή κρατικές υποθέ-

σεις που τούς ανατέθηκαν, είναι το ένα σκέλος

του προβλήματος.  Η εμπειρία του Καποδίστρια

δεν φαίνεται προς το παρόν ενθαρρυντική. Το

άλλο όμως σκέλος του προβλήματος, το οποίο

και έχει κρίσιμη συνταγματική σημασία, είναι ότι

μεγαλώνοντας, μεταλλασσόμενοι δηλ. σε μεγάλα

διατοπικά συστήματα, εξουδετερώνουν πράγματι

εκείνα τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες στις

οποίες αποβλέπει προεχόντως το Σύνταγμα, δηλ.

τη διατήρηση του τοπικού συστήματος ως φυσι-

κού φορέως διαχειρίσεως των τοπικών υποθέσε-

ων. Και αυτό είναι πράγματι το μεγάλο συνταγ-

ματικό ζήτημα που γεννά η προτεινόμενη διοικη-

τική μεταρρύθμιση: είναι επιτρεπτή η συνένωση

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ χάριν διαχειρίσεως διατοπι-

κών ή κρατικών υποθέσεων, όταν αυτή συνεπά-

γεται πράγματι την εξαφάνισή τους;

Το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι αν, εν πάση

περιπτώσει, το νέο αυτό διευρυμένο σχήμα, στο

οποίο ενσωματώνονται οι παλαιοί Δήμοι, θα λύσει

πράγματι τα προβλήματά τους.  Η εντύπωση που

απεκόμισα από τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ότι η

προσέγγιση των προβλημάτων της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης καθώς και η λύση που δίδεται σε αυτά,

είναι μάλλον απλουστευτική.  Παρ’ ό,τι διακηρύσ-

σονται πολλά και ωραία για τους στόχους του

Καλλικράτη (συμμετοχή των πολιτών, εμβάθυνση

της δημοκρατίας, διαδραστικές υπηρεσίες διαφά-

νεια, αξιοκρατία κ.λπ.), διαφαίνεται ότι βασικός

στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί η

επιχειρησιακή ικανότητα των ΟΤΑ, ώστε να δύ-

νανται να αναλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν,

μόνοι τους ή με αναθέσεις, μεγάλης κλίμακος έρ-

γα και δραστηριότητες. Είναι λοιπόν οι επιχειρη-

σιακές απαιτήσεις των μεγάλων έργων και δρα-

στηριοτήτων οι οποίες υπαγορεύουν τελικώς το

μέγεθος και τα όρια των νέων Δήμων και όχι αντί-

στροφα.  Όμως ο Δήμος δεν είναι επιχείρηση.

Ακόμα και ο πιο μικρός και ασήμαντος Δήμος απο-

τελεί ένα «σύστημα μεγάλης κλίμακος» με την

επιστημονική έννοια του όρου, δηλ. ένα σύστημα

το οποίο οφείλει να επιτελεί πολλαπλές λειτουρ-

γίες, σε τοπική μεν κλίμακα, αλλά πάντως πολλα-

πλές, οι περισσότερες από τις οποίες, όπως λ.χ. η

πολιτική καλλιέργεια, η δημοτική πρόνοια και αλ-

ληλεγγύη, η συμμετοχή των δημοτών στα κοινά

σε προσωπικό και όχι ψηφιακό επίπεδο, η ανάδει-

ξη και διαχείριση ενός τοπικού φυσικού ή πολιτι-

στικού στοιχείου κ.λπ., δεν έχουν επιχειρησιακό

χαρακτήρα.  Αν ο Δήμος ήταν επιχείρηση, και εί-

χε ως εκ τούτου ως μοναδικό σκοπό την οικονο-

μική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, θα

μπορούσε, ή μάλλον θα ώφειλε να θυσιάσει την

τοπικότητά του για την εξυπηρέτηση του σκοπού

αυτού.  Όμως δεν είναι.

Είναι, ίσως, κοινός τόπος ότι οι Δήμοι δεν τα κα-

ταφέρνουν όσο καλά θα έπρεπε στην άσκηση

όλων αυτών των πολλαπλών λειτουργιών.  Αλλά

σ’ αυτό δεν φταίει, ή δεν φταίει μόνο, το μέγεθός

τους.  Τα ίδια ακριβώς προβλήματα κακής διαχεί-

ρισης, αδιαφάνειας, αναποτελεσματικότητας, κα-

κής οργάνωσης, είναι κοινά σε όλα τα επίπεδα

της Δημόσιας Διοίκησης, κρατικής, περιφερεια-

κής και αποκεντρωμένης.  Για να αναφερθώ και

πάλι στη μόνη συστηματική επιστημονική μελέτη

που έχουμε, την «Ελληνική Διοίκηση 2000», εντο-

πίζονται 117 παθογενείς παράγοντες, η αλληλε-

πίδραση και αμοιβαία επιδείνωση των οποίων δη-

μιουργεί τις δυσλειτουργίες της Δημόσιας Διοίκη-

σης.  Οι ίδιοι παράγοντες, προφανώς ενισχυμένοι

μετά 20 έτη, εφαρμόζονται mutatis mutandis σε

όλα τα επίπεδα διοικητικής οργανώσεως, αφού

είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, με τα ίδια διοικητικά

ήθη, την ίδια νοοτροπία κ.ο.κ.  Δεν είναι πιθανό

και πάντως δεν προκύπτει από τις μελέτες που

συνοδεύουν τον «Καλλικράτη», για ποιους λό-

γους οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να εξουδε-

τερωθούν δια μαγείας, μόλις οι μικροί Δήμοι ενώ-

σουν τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες τους.  

Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση

δεν χρειάζεται αλλαγές.  Αλλά ποιές θα είναι οι

αλλαγές αυτές, τί έχει ανάγκη ο κάθε Δήμος και

αν θα ωφεληθεί μεγαλώνοντας ή μικραίνοντας,

είναι ένα απολύτως εξατομικευμένο ερώτημα που

επιδέχεται μόνον ειδική και εξατομικευμένη απά-

ντηση.  Δεν πρόκειται για καθόλου εύκολη υπό-

θεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να

γίνει σωστά, δηλ. με τις κατάλληλες διαδικασίες,

οι οποίες δεν μπορεί παρά να είναι συμμετοχικές

και επιστημονικές.  Και τέτοιες είναι εξ ορισμού

διαδικασίες διοικητικές και όχι νομοθετικές.  Το

κρίσιμο ερώτημα, ποιός Δήμος θα συνενωθεί με

ποιόν και με ποιά κριτήρια, απαιτεί επιστημονική

Πρόγραμμα  “Καλλικράτης”: 

Ζητήματα Συνταγματικότητος
Μαρία Καραμανώφ*
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προσέγγιση που μόνον η διοικητική διαδικασία μπορεί από τη φύση

της να διασφαλίσει.  Απαιτεί επίσης αποφασιστική συμμετοχή των

ενδιαφερομένων, όχι απλώς «ναι ή όχι» διά βοής, αλλά ουσιαστική

ανταλλαγή απόψεων και αντικρούσεις ισχυρισμών και επιχειρημά-

των εκατέρωθεν, σε όλα τα στάδια της λήψεως της αποφάσεως και

με αντίστοιχη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου.  Δεν είναι λοιπόν

τυχαίο ότι μέχρι τον «Καποδίστρια» οι συνενώσεις των Δήμων και

Κοινοτήτων γίνονταν με Προεδρικά Διατάγματα και όχι με νόμους.

Στη σημερινή εποχή της ελεύθερης συμβίωσης, οι γάμοι από συ-

νοικέσιο ίσως έχουν ακόμα κάποιες πιθανότητες επιτυχίας.  Οι υπο-

χρεωτικοί όμως γάμοι, όπως αυτοί του “Καλλικράτη”, στους οποί-

ους οι όροι της αναγκαστικής συμβίωσης και η πορεία της νέας ζω-

ής καθορίζονται άνωθεν ’για το καλό όλων΄, είναι μάλλον καταδι-

κασμένοι.  Η νομοθετική, δηλ. άνωθεν, επιλογή μιας λύσης ίσως εί-

ναι πιο γρήγορη, εύκολη, και ανεπίδεκτη δικαστικής αμφισβητήσε-

ως και για το λόγο αυτό προτιμάται όλο και περισσότερο τα τελευ-

ταία χρόνια, ώστε να κλείνουν το ταχύτερο τα επίμαχα ζητήματα.

Όμως δεν είναι αυτή η καταλληλότερη ούτε η δημοκρατικότερη για

το προκείμενο ζήτημα.  

Δικαιώματα των πολιτών 

και η συμμετοχή τους

Και το κυριότερο: Η δια της νομοθετικής οδού υποχρεωτική συ-

νένωση Δήμων και Κοινοτήτων γεννά σοβαρά συνταγματικά ζη-

τήματα που σχετίζονται με το δικαίωμα παροχής εννόμου προ-

στασίας σε συνδυασμό και με το άρθρο 102 του Συντάγματος.  Η

συνταγματική κατοχύρωση των ΟΤΑ α’ βαθμού δεν αποτελεί

απλώς την επιλογή ενός συστήματος διοικητικής οργανώσεως

της χώρας, αλλά θεμελιώνει και αντίστοιχο δικαίωμα των πολι-

τών να διοικούν τις τοπικές τους υποθέσεις μέσω των οικείων

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν όμως το Σύνταγμα κα-

τοχυρώνει τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να μην κατοχυρώνει

και το λογικώς προαπαιτούμενο αυτών, δηλ. την αποφασιστική

συμμετοχή και λόγο των πολιτών στο ποιος ακριβώς θα είναι αυ-

τός ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοικήσεως που πράγματι τους εκ-

προσωπεί.

Αυτό δεν αφαιρεί βεβαίως από το Κράτος τον τελευταίο λόγο,

και γι’ αυτό, άλλωστε, ουδέποτε είχε αμφισβητηθεί η συνταγμα-

τικότης του καθορισμού των ορίων των ΟΤΑ με Π. Δ/γμα.  Δεν ση-

μαίνει όμως και το αντίστροφο, ότι δηλ. ο τελευταίος αυτός λό-

γος θα είναι ανεπίδεκτος έγκαιρης και αποτελεσματικής δικαστι-

κής αμφισβητήσεως, όπως συμβαίνει όταν η σχετική απόφαση

περί συνενώσεων λαμβάνεται δια της νομοθετικής οδού.  Όπως

είναι γνωστό, οι νόμοι δεν προσβάλλονται ευθέως στο ΣτΕ και,

επομένως, η μόνη οδός δικαστικής προστασίας που απομένει

στον πολίτη ή στον ΟΤΑ για να αμφισβητήσει την νομιμότητα της

συνενώσεως θα είναι ο παρεμπίπτων έλεγχος της συνταγματικό-

τητος του «Καλλικράτη» επ’ ευκαιρία της προσβολής κάποιας

πράξεως του νέου διευρυμένου Δήμου.  Αυτός όμως ο δικαστι-

κός έλεγχος δεν μπορεί να γίνει παρά σε χρόνο που ο νόμος θα

έχει πλέον εφαρμοστεί, θα έχουν μεσολαβήσει οι Δημοτικές

Εκλογές και ο νέος Δήμος θα έχει αρχίσει να λειτουργεί και να

εκδίδει διοικητικές πράξεις.  Οι αντικειμενικές δυσκολίες για την

κήρυξη του νόμου ως αντισυνταγματικού στο στάδιο αυτό είναι

προφανείς και δεν χρειάζονται σχόλια.  

Ο “Καλλικράτης” δεν αφορά μόνο τους ΟΤΑ α’ βαθμού.  Ανα-

τρέπει τελείως και την συνταγματικώς κατοχυρωμένη ισορρο-

πία στις σχέσεις κρατικής Διοίκησης (κεντρικής και αποκεντρω-

μένης) και τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Και τούτο διότι η ίδρυση οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης τρίτου

βαθμού, με την διαίρεση της χώρας σε 13 Περιφέρειες που θα

αποτελούν πλέον ιδιαίτερα ν.π.δ.δ., αυτοδιοικούμενα με αιρε-

τούς περιφερειάρχες, εξουδετερώνει πράγματι την έννοια της

αποκέντρωσης και αποδυναμώνει την κρατική διοίκηση.  Το Σύ-

νταγμα όμως, δεν επιτρέπει να μετατραπεί το ελληνικό κράτος

σε μια οιονεί ομοσπονδία, αλλά επιβάλλει να παραμένουν οι κρα-

τικές υποθέσεις στο κράτος, προκειμένου να τις χειρίζονται τα

κρατικά όργανα, κεντρικά ή αποκεντρωμένα, με κριτήρια και με

οπτική εθνικού και όχι τοπικού χαρακτήρα.  

Και ναι μεν με την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση επετρά-

πη η ανάθεση και κρατικών αρμοδιοτήτων τους ΟΤΑ, η διάταξη

όμως αυτή (λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την ιστορία της) πρέπει να

ερμηνευθεί ως εξαίρεση και όχι ως ανατροπή του κανόνα.  Πρό-

κειται για ένα τεράστιο συνταγματικό ζήτημα, το οποίο δεν

έχουμε σήμερα το χρόνο να εξετάσουμε σε βάθος, απλώς το θί-

γουμε και επιφυλασσόμαστε να το συζητήσουμε αναλυτικά σε

κάποιο μεταγενέστερο χρόνο. 

* Σύμβουλος Επικρατείας, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος &

Βιωσιμότητος.

Οι καντίνες Καβουρίου 

και η κοινοπραξία

Συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη 16/2 το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Βουλιαγμένης, και για άλλη μια φορά συζητήθηκε

η μη καταβολή των εγγυητικών επιστολών από την ανά-

δοχο εταιρεία εκμετάλλευσης Α, Β και Γ θέσεων δημοτι-

κών Καντινών στο Μεγάλο Καβούρι.

Το «μπαλάκι» παίζεται περίπου ένα χρόνο. Ερχεται το θέ-

μα ψηφίζουν παράταση κατάθεσης του χρηματικού ποσού,

συμφωνεί η Κοινοπραξία. Στη συνέχεια αθετεί τη συμφω-

νία της και επανέρχεται το θέμα στο Συμβούλιο και δίνουν

νέα προθεσμία.

Τώρα προέκυψε και νέα αιτία μη καταβολής. Η κοινοπρα-

ξία τα «χάλασε» με τους εταίρους της και πώς να καταβά-

λουν τα ποσά; Ο Δικηγόρος της κοινοπραξίας αποκάλυψε

ότι υπάρχουν άλυτα προβλήματα μεταξύ των δύο εταιρει-

ών και χρειάζεται την έγκριση του Δ.Σ. για μετέπειτα πι-

θανές δικαστικές διενέξεις. 

Ζήτησε λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει από-

φαση που να εγκρίνει, ότι το σύνολο των χρημάτων θα τα

εισπράξει από την μια εταιρεία. Κάτι που δεν ευσταθεί και

το γνωρίζουν αυτό, αφού έχουν υπογραφεί συμβόλαια

ενοικίασης με συγκεκριμένους όρους. Ετσι το Δ.Σ. απά-

ντησε ότι δεν μπορούν να πάρουν τέτοια απόφαση, γιατί

έχουν να κάνουν με κοινοπραξία, όχι με ξεχωριστές εται-

ρείες.  

Ο Δήμαρχος, θυμίζοντας στον δικηγόρο ότι δεν τους εν-

διαφέρουν τα διαπροσωπικά τους, ζήτησε την άποψη της

δημοτικής συμβούλου Μ. Κακογιαννάκη που είναι δικηγό-

ρος. 

Η Μ. Κακογιαννάκη είπε ότι μάλλον δεν πρέπει να πάρουν

τέτοια απόφαση γιατί κρύβει κινδύνους κι ότι χρειάζεται

κάποιες μέρες να το ψάξει γιατί προκύπτει λεπτό νομικό

θέμα. 

Οπότε, παρά τη θέληση του Δημάρχου, όπως ο ίδιος λέει,

αφού άμα ήτανε στο χέρι του θα είχε καταγγείλει την σύμ-

βαση, απλά σέβεται την άποψη των υπόλοιπων Δημοτικών

Συμβούλων, πήρε πάλι αναβολή μέχρι το επόμενο Δ.Σ.

όπου θα ερωτηθεί ο νομικός σύμβουλος του Δήμου και εί-

τε θα λυθεί το ζήτημα, είτε θα καταγγείλουν την σύμβαση. 

(Σ.Σ. τώρα πώς σε άλλα ζητήματα, χτυπάει το χέρι στο

τραπέζι και πάει κόντρα ακόμα και στους νόμους, όχι μό-

νο στους συμβούλους, κι εδώ έχουν καταφέρει οι εταιρεί-

ες να παίρνουν συνεχώς αναβολή, είναι απορίας άξιο).

Συζήτηση έγινε και για την μείωση ή απαλλαγή δημοτικών

φόρων και τελών για τα άτομα με αναπηρία μετά από έγ-

γραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων

& Κηδεμόνων για ΑμΕΑ. Δεν πήραν συνολική απόφαση,

αλλά η κάθε αίτηση ενδιαφερομένου θα εξετάζεται ξεχω-

ριστά, καθώς απ’ ότι είπε ο Δήμαρχος υπάρχουν και πλού-

σια ΑμΕΑ.

Ομόφωνη απόφαση πήραν επίσης για την έγκριση μελέτης

διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς που είναι υπεύθυνος για το θέ-

μα, ενημέρωσε το υπόλοιπο Δ.Σ. ότι το σύστημα θα πραγ-

ματοποιηθεί σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ και ως πρώ-

τες ιδέες έχουν την τοποθέτηση υπόγειων κάδων ανακύ-

κλωσης σε νησίδες και κεντρικά σημεία και μπλε κάδων

μπροστά στα σπίτια.

Εγκριση χωρίς κουβέντα!

Να γεμίσει η πόλη φυλάκια!!

Έγκριση χωρίς κουβέντα πρότεινε ο Δήμαρχος Γρ. Κασι-

δόκωστας για την τοποθέτηση φυλακίου επί της οδού Αρ-

χιμήδη στο Καβούρι, μετά από αίτηση κατοίκου. Αφού ανα-

φέρθηκε στην αύξηση εγκληματικότητας – τρομοκρατίας,

γενικότερα στην κοινωνία που υπάρχει στις μέρες μας και

στην ανάγκη πυρασφάλειας ειδικά της συγκεκριμένης πε-

ριοχής, είπε ότι θα πρέπει να ευγνωμονούμε τον πολίτη

που θέλει να προστατέψει. 

Το σύνολο του Δ.Σ. συμφώνησε με μόνη επισήμανση αυτή

της Ένι Φαρμακίδη, η οποία διευκρίνισε ότι «δεν αρνούμαι
την τοποθέτηση, αλλά σε προηγούμενη αίτηση είχαμε
συμφωνήσει να κάνουν το φυλάκιο μέσα από τη μάντρα
του οικοπέδου» κι όχι σε κοινόχρηστο χώρο «για να μη
γεμίσει φυλάκια η Βουλιαγμένη». Η συζήτηση έληξε, με

την τοποθέτηση του Κασιδόκωστα ότι: «η παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου είναι δικαίωμά μας και κάθε τέτοια
περίπτωση που παρουσιάζεται, πρέπει να την εκμεταλλευ-
όμαστε», «ας γεμίσει με φυλάκια η Βουλιαγμένη, είναι για

το κοινό καλό», συμπλήρωσε στο τέλος. 

Να πάνε αλλού…

Στο επόμενο θέμα, μας έκανε εντύπωση, γιατί ήταν όλοι

τους κατηγορηματικοί. Πρόκειται για την αίτηση - διαμαρ-

τυρία κατοίκων της περιοχής του Αγ. Νικολάου, σχετικά με

τον Πανελλήνιο Σύλλογο αντισφαίρισης ξυλορακέτας. Ο

Δήμος, όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος, δεν έχει καμία δι-

καιοδοσία στο συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας και δεν

μπορεί να απομακρύνει τους παίχτες, αφού η περιοχή ανή-

κει στο Ζεύς και στο Divani Απόλλων Παλλάς κι όταν επι-

χείρησε ο Δήμος να κάνει κάποια έργα εκεί, τους απαγο-

ρεύθηκε με δικαστική απόφαση.

Παρ’ όλα αυτά, πήραν απόφαση «να εκδιωχθούν από το
χώρο οι λάτρεις της ρακέτας γιατί ενοχλούν τους κατοί-
κους και είναι θέμα ποιότητας ζωής». Την απόφασή τους

θα στείλουν στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχ.

Χρυσοχοΐδη, αλλά και σε κάθε αρμόδιο προκειμένου να

επιληφθούν της κατάστασης(!) 

(Σ.Σ. Εδώ ακούσαμε το ανήκουστο! Η παραλία ανήκει στο

Ζευς Divani. Και οι άνθρωποι που γυμνάζονται ενοχλούν

και θα τους διώξουν και από εκεί.

Ξεχνάει ο Δήμαρχος και ο κάθε εκλεγμένος ότι η παραλία

είναι κοινό αγαθό και δεν ανήκει σε κανέναν!

Και ελπίζουμε να το θυμάται αυτό και ο Υπουργός.

Αυτός ο διωγμός του πολίτη από τον αιγιαλό και την πα-

ραλία, είναι πρωτοφανής. 

Δημοτικός σύμβουλος για την επιτροπή παραλαβής έργων

ορίστηκε η Μαρία Σίνα, ενώ συγκροτήθηκε και η Επιτροπή

διαγραφής κλήσεων για παράνομη στάθμευση στο Δήμο

Βουλιαγμένης, η οποία αποτελείται από τους Παν. Σκουζή,

Διον. Κοντονή και Μ. Κακογιαννάκου, με αναπληρωματι-

κούς την Μ. Σίνα και την Ένι Φαρμακίδη. 
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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Βρισκόμαστε  στο 275 π.Χ. Οι Ρωμαίοι μετά από

νικηφόρο μάχη αναγκάζουν τον Πύρρο, βασιλιά

της Ηπείρου, να υποχωρήσει στα πατρώα του

εδάφη.  

Οι Ρωμαίοι, από αυτή την στιγμή αρχίζουν να

απλώνονται κατακτητικά σε ολόκληρη τη λεκά-

νη της Μεσογείου. Καρχηδόνα, Αίγυπτο, Ελλά-

δα, όλες γίνονται ρωμαϊκές επαρχίες.  Έχει κα-

τακτηθεί  και ο Τάρας της Ιταλίας (271 π.Χ.), που

ήταν μια  μεγάλη αποικία των Σπαρτιατών, στο

πλαίσιο της Μεγάλης Ελλάδας. Οι κάτοικοι του

Τάραντα, οδηγούνται σκλάβοι στη Ρώμη, όπως

συνηθιζόταν να γίνεται για τους ηττημένους.

Εκεί στη Ρώμη από τους δούλους επιλέγονται

οι γραμματισμένοι για να  γίνουν  ‘’παιδαγωγοί”

στα σπίτια των πατρικίων. Μαζί με τους δού-

λους είναι  και ο Ανδρόνικος ο Έλληνας, αιχμά-

λωτος πολέμου από τον Τάραντα. Τον αγοράζει

ένας από την οικογένεια των Λιβίων, για δάσκα-

λο των παιδιών του. Γρήγορα  ξεχωρίζει, καθώς

εκτιμάται η προσωπικότητα του τόσο, που όταν

πέφτει μια αρρώστια θανατικό στη Ρώμη,  - κα-

τά πολλούς πανούκλα - η πολιτεία γνωρίζοντας

το πνευματικό του επίπεδο, του αναθέτει να

συνθέσει λατρευτική εξιλαστήρια ωδή για να

εξευμενισθούν οι  οργισμένοι κατ΄ αυτούς θεοί.

Οι θεοί κατευνάζονται, η υγεία της πόλης ανα-

κάμπτει και οι Ρωμαίοι αναγνωρίζοντας την

προσφορά του, τον  απελευθερώνουν και  τον

κάνουν Ρωμαίο πολίτη απελεύθερο (Cibis

libertimus), με το επώνυμο Λεύκιος (praenomen

Lucius). Ο Ανδρόνικος προσθέτει στο όνομά του

και το  Libius, από σεβασμό  στην οικογένεια

που υπηρετούσε και από αυτή ευνοήθηκε.   

Kάτοχος της λατινικής γλώσσας γράφει σε αυ-

τή ποίηση,  αλλά και μεταφράζει διάφορους

ποιητές. Μεταφράζει την ‘’Οδύσσεια’’ στα λατι-

νικά και η μετάφραση  αυτή γίνεται κύριο μάθη-

μα στα σχολειά για πολλά χρόνια, μέχρι και της

εποχής του Ορατίου. Γρήγορα καθιερώνεται

σαν επαγγελματίας ποιητής και ηθοποιός, που

απαγγέλει τα έργα του και θεωρείται σαν ο αρ-

χαιότερος ποιητής της ρωμαϊκής λογοτεχνίας.

Ναι, ο αρχαιότερος ποιητής της ρωμαϊκής λο-

γοτεχνίας ήταν ο Ελληνας Ανδρόνικος ο Λί-

βιος. 

Έτσι άρχισε, αυτό που αργότερα - αν θυμάμαι

καλά - το είπε ο Κικέρωνας ότι: «Η Ρώμη με τα

όπλα νίκησε την Ελλάδα και η Ελλάδα με το

πνεύμα κατέκτησε τη Ρώμη». 

Η ρωμαϊκή λογοτεχνία έχει τις ρίζες της στην

ελληνική Γραμματεία και η Ρώμη  προς τιμήν

της ποτέ δεν το αρνήθηκε. Ας μην παραγνωρί-

ζομε όμως,  πως αυτή τη ρίζα, οι Λατίνοι τη ζύ-

μωσαν, τη θέριεψαν και την μεγαλούργησαν μέ-

σα στο δικό τους πνεύμα, στο πνεύμα που έδω-

σε  τις βάσεις για την μετέπειτα δυτική ευρω-

παϊκή διανόηση. Και έτσι η ελληνική γραμμα-

τεία, με γέφυρα τη Ρώμη, επέζησε και διαδό-

θηκε. 

Ξαναγυρίζω στον Ανδρόνικο. Σαν ηθοποιός και

ποιητής συνέβαλε στη δημιουργία του ρωμαϊ-

κού δράματος. Κάποια μορφή αυτού του δράμα-

τος ήταν γνωστή στους Ρωμαίους από τους

Ετρούσκους, από το μακρυνό  παρελθόν. Οι

Ετρούσκοι ήταν ένας λαός που από τον 8ο π.Χ.

αιώνα  είχε εμφανισθεί και εγκατασταθεί στην

Τοσκάνη. Εκεί είχαν  ιδρύσει ένα δικό τους πο-

λιτισμό, με πόλεις πλούσιες και όπως  φαίνεται

άριστα οργανωμένες. Ο Ετρουσκικός δε πολιτι-

σμός επηρέασε βαθειά και  θρησκευτικά,  τους

μετέπειτα θεσμούς των Ρωμαίων. 

Από παλιότερα λοιπόν χρόνια,  Ετρούσκοι ηθο-

ποιοί  είχαν  προσκληθεί και είχαν δώσει θεα-

τρικές παραστάσεις. Αυτές οι παραστάσεις κυ-

λούσαν και εξελίσσονταν χωρίς ένα  εκ των

προτέρων γραμμένο κείμενο  (λιμπρέτο),  αλλά

τελείως αυτοσχέδια· με τραγούδια της στιγμής,

σκανδαλιστικές χυδαίες  φάρσες, σκωπτική σά-

τυρα, σατουρναλιστικό* χορό και με τη συνο-

δεία πνευστών ξύλινων μουσικών οργάνων (ad

tibicinus modos). Το κοινό συνεπαρμένο όπως

και σήμερα από τα επί σκηνής δρώμενα, ακο-

λουθούσε με κινήσεις μιμητικές και σκωπτικά

χαμηλού επιπέδου  ανάλογα πειράγματα. Για το

λόγο αυτό και στους Ρωμαίους το επάγγελμα

του ηθοποιού - και μιλάμε για τον ηθοποιό που

πληρώνεται, - ετύγχανε της ανάλογης περιφρό-

νησης. Οι Ρωμαίοι   δεν μπορούσαν να δεχθούν

πως ένας πολίτης  που θα ήθελε να τον αποκα-

λούν αξιοπρεπή,  μπορούσε να εκθέτει επί πλη-

ρωμή  το σώμα του γυμνό  και να γίνεται ρυπα-

ρός με τις επί σκηνής πράξεις του, ιδιαίτερα αυ-

τές τις παντομίμες του ατελλανικού τύπου· τις

παντομίμες που ασχημονούσαν επί πληρωμή.

Εδώ πάλι δεν καταλαβαίνω, με αυτές τις δεδο-

μένες αρχές,  πώς ανέχονταν και απήλλασσαν

από την ηθική ενοχή  και την κατακραυγή, τον

επί σκηνής ασχημονούντα ερασιτέχνη, αυτόν

δηλαδή που δεν έπαιρνε  χρήματα αλλά για το

κέφι του έκανε ό,τι έκανε.   

Ο Ανδρόνικος ανατρέπει τα κρατούντα καθιε-

ρωμένα. Καταργεί την χυδαία  σάτυρα, χωρίς να

απεμπολεί το διασκεδαστικό της έργο. Καταρ-

γεί τον αυτοσχεδιασμό και διαμορφώνει το δρά-

μα έτσι ώστε  τα παιζόμενα έργα να έχουν ένα

εκ των προτέρων προγραμματισμό και να είναι

αυτοτελή κατά τις αριστοτελικές διδαχές. Οι

τίτλοι  των έργων τώρα γράφονται λατινικά,

σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα και οι τραγω-

δίες στήνονται κάτω από την ελληνική διδαχή.

Οι μεταφράσεις  ακολουθούν τους δικούς του

κανόνες προσφεύγοντας συχνά στην ελληνική

θεματολογία. Δημιουργώντας   λοιπόν ‘’νεωτε-

ριστικά” κάτω από την δική του καθοδήγηση κα-

τέγραψε για τον εαυτό του  την πατρότητα της

λατινικής λογοτεχνίας. Στην καλλιτεχνική του

μετάφραση δεν απομακρύνεται από την ελληνι-

κή γραμματεία με την οποία δένεται σε άρρηκτο

πνευματικό αγκάλιασμα. Ο Μύθος εκλαμβάνε-

ται σαν ιστορία που τέρπει και παρεμβάλει επει-

σοδιακά θέματα από την Τρωϊκή εποχή αποσκο-

πώντας να αντλήσει ρίζες για την καταγωγή

των Ρωμαίων. Διαλέγει την “Οδύσσεια”  σαν επι-

κό δράμα. Προσαρμόζει τη δράση ή τουλάχι-

στον μέρος της δράσης στην Ιταλία και Σικελία.

Εκλατινίζει το κείμενο, στο νεωτερισμό του και

όπως προανέφερα  διώχνει τη σάτυρα. 

Ο κόσμος από κάτω τον χειροκροτεί. Δεν τον

αφήνει να κατέβει από τη σκηνή. Αναγκάζεται

να επαναλάβει αποσπάσματα του έργου· βρα-

χνιάζει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Ζητά συγγνώμη

από τους θεατές και  ζητά κατανόηση για μια

καινοτομία, που για πρώτη φορά θέλει να εισα-

γάγει: «Βάζει μπροστά από τον αυλητή του

πνευστού ένα δούλο να τραγουδά. Εκείνος ο

ίδιος  παραπέρα, μιμείται με μορφασμούς και κι-

νήσεις  σαν να τραγουδά». Οι μιμητικές του κι-

νήσεις είναι προσαρμοσμένες στο θέμα του

τραγουδιού. Εκείνος συμμετέχει φωνητικά μό-

νο στους διαλόγους. Ο κόσμος τον επιδοκιμά-

ζει, τον χειροκροτεί. Έτσι αρχίζει η συνήθεια

των ηθοποιών να χειρονομούν και να ανοιγο-

κλείνουν το στόμα,  να παραμένουν άφωνοι

στα τραγούδια (ad manum cantari) και  να χρη-

σιμοποιούν τη φωνή τους μόνο στους διαλό-

γους. Όπως βλέπετε, τίποτε δεν είναι καινούρ-

γιο. Όλα είναι επαναλαμβανόμενα.         

Οι Ρωμαίοι σε ένδειξη αναγνώρισης, του έδω-

σαν το δικαίωμα να λέγεται επαγγελματίας, αλ-

λά και να ιδρύσει συντεχνία συγγραφέων και

ηθοποιών. (Scribae et Histriones) με έδρα τον

ναό της θεάς Αθηνάς στο λόφο Αβεντίνο. Η θεά

Αθηνά (Minerva) για τους Ρωμαίους ήταν η προ-

στάτιδα των τεχνών και ηθοποιών. Δεν ήταν

προστάτης ο Διόνυσος όπως στην Αθήνα.  Πά-

ντως, για όλο αυτό το πανηγυράκι, ο Οράτιος

που δεν χώνευε και τον Ανδρόνικο, παίρνει θέ-

ση αρνητική. Ο δε Κικέρωνας έλεγε, αναφερό-

μενος  στους διφορούμενους στίχους κάποιου

άλλου ηθοποιού και  στους πολιτικούς υπαινιγ-

μούς του, «ότι δεν έχασε και πολλά που δεν κα-

τάφερε να  δεί την παράσταση, αφού αυτές τις

γελοιότητες, μπορείς να τίς δείς ό,τι ώρα θέλεις

στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης σου!» Ο Κι-

κέρωνας σίγουρα  το είπε  για τότε φυσικά και

αυτό  προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Άσχετα

από αυτή τη θέση, βέβαιο  είναι πως αυτές οι

δραματικές παραστάσεις διατηρήθηκαν στη Ρώ-

μη, για πάνω από τρείς αιώνες σαν φιλολογικό

δρώμενο, προορισμένο να διαβασθεί ή  να

απαγγελθεί ή και να ανέβει στη σκηνή.

γιάννης κορναράκης του μάνθου  

–––––––––––––––
* Σατουρνάλιος χορός: Χορός με κραιπάλη. 

(Saturnus ονόμαζαν οι Ρωμαίοι τον Κρόνο)
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Livius Andronicus Lucius (248-204π.Χ.)
Ο ΄Ελληνας αρχηγέτης της Λατινικής λογοτεχνίας 

Βασικός Σχολιασμός της Επικαιρότητας, 12/2:

Γ. Παπανδρέου: Το πατριωτικό μας καθήκον είναι να αποδεί-

ξουμε στην πράξη ότι μπορούμε να βάλουμε τάξη στο σπίτι μας. 
- Η μάχη που δίνουμε δεν τελείωσε χθες. Χθες ξεκίνησε. Όλοι
έχουν στρέψει τα μάτια τους πάνω μας, θα επιτηρούν κάθε μας
επιλογή.
- Τους τελευταίους μήνες αποκαλύφθηκε σε όλο το μεγαλείο της
η εγκληματική πολιτική του πρόσφατου παρελθόντος. Και καλά
θα κάνουν οι υπαίτιοι για τη σημερινή κατάσταση να μην προ-
καλούν τους πολίτες.
… Όσα πέρασε και εξακολουθεί να περνά η χώρα μας είναι ένα
μεγάλο μάθημα ζωής για όλους μας. Ένα μάθημα για το μέλλον,
ώστε να μη φτάσουμε ποτέ ξανά σ’ αυτό το σημείο. Να μην
ασκηθεί ποτέ ξανά τόσο ανεύθυνη, αδιαφανής και φαύλη εξου-
σία, διοίκηση και διακυβέρνηση στην πατρίδα μας.

Σ.Σ. Ναι, αυτό λέμε κι εμείς. Μη προκαλείτε. Γιατί στο πρόσφατο
παρελθόν έχετε θητεύσει Υπουργός σε πολλά πόστα κύριε Πα-
πανδρέου· και εσείς και πολλά από τα σημερινά στελέχη σας.
Πρόσφατο παρελθόν δεν είναι μόνο η τελευταία πενταετία. 
Εχετε μεγάλες ευθύνες, μην προκαλείτε!

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

Με ανακοίνωσή του ο Σωτήρης Μεθενίτης
επικεφαλής δημοτικού συνδυασμού και δη-

μοτικός σύμβουλος στο Μαρκόπουλο, ανα-

φερόμενος σε πρόσφατη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου και στην τετράωρη

συζήτηση εν’ όψει της πιθανής συνένωσής

του, με γειτονικούς Δήμους. Γράφει μεταξύ

άλλων:

Σύσσωμη η Δημοτική Αντιπολίτευση, τόνισε

ότι η πόλη μας, έχει όλες τις θετικές προϋ-

ποθέσεις, ώστε να παραμείνει αυτόνομη!

Κι’ αυτό, γιατί ο Δήμος μας, που στην

απογραφή πληθυσμού του 2011, θα πλη-

σιάσει τους 25.000 κατοίκους, εκτείνεται

σε μια πολύ μεγάλη έκταση 82.000

στρεμμάτων, είναι ταχύτατα αναπτυσσό-

μενος, ο δε πληθυσμός του, τα τελευταία

είκοσι χρόνια αυξάνεται αλματωδώς! 

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Μαρκοπούλου,

έχει  πιστοποιηθεί με την αναγκαία δια-

χειριστική επάρκεια για να απορροφήσει

πόρους απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

...Με αυτό το σκεπτικό, ζητήσαμε απ’ την

Δημοτική Αρχή, να πάρουμε μια ομόφωνη

απόφαση παραθέτοντας και εξηγώντας

τους λόγους, για τους οποίους ο Δήμος

Μαρκοπούλου, πρέπει να παραμείνει αυ-

τόνομος και να μην συνενωθεί με γειτονι-

κούς Δήμους!

Με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώσαμε, ότι ο

κ. Δήμαρχος, ο οποίος τον προηγούμενο

μήνα, προωθούσε και προπαγάνδιζε την

πρόταση συνένωσης της πόλης μας σε

ένα νέο, τεράστιο και γραφειοκρατικό

Δήμο Μεσογείων (Μαρκόπουλο, Κορωπί,

Παιανία και Σπάτα), αρνήθηκε απολύτως

και με ιδιαίτερη επιμονή, να  στηρίξει την

πρόταση, ο Δήμος Μαρκοπούλου να συ-

νεχίσει και στο μέλλον, να υφίσταται αυ-

τόνομος!

Την ίδια στιγμή, που δεκάδες Δήμαρχοι

σε όλοι την Ελλάδα, δίνουν πραγματική

μάχη για να κρατήσουν τον Δήμο τους

αυτόνομο, στην πόλη μας, που έχει όλες

τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να παρα-

μείνει αυτόνομη, η Δημοτική Πλειοψηφία

καταψήφισε την σχετική πρότασή μας,

αφήνοντας το μέλλον του Δήμου Μαρκο-

πούλου στην τύχη του  και στις επιλογές

του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα ανα-

κοινωθούν σε λίγες ημέρες!

Αγαπητοί Δημότες!

Μέχρι τώρα, γνωρίζαμε ότι είχαμε μια ανα-

ποτελεσματική Δημοτική Αρχή,  που έχει

αποτύχει στην διοίκηση της πόλης μας.

Η απόφασή της όμως, να μην αγωνιστεί,

ώστε ο Δήμος Μαρκοπούλου να συνεχί-

σει να υπάρχει και στο μέλλον, γράφει μια

μαύρη σελίδα, στην ιστορία της!

Εμείς απ’ την πλευρά μας, θα στείλουμε

το Ψήφισμα με την επιχειρηματολογία

μας για την αυτονομία της πόλης μας.

ΟΤΑΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ!
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Προσφέρουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας πολλές

αφορμές για να μας ελεεινολογούν. Μία από αυτές μας

έχει δώσει εδώ και έξη χρόνια τον επίζηλο τίτλο του κρά-

τους-καταδότη. Του κράτους, όπου η κάθε ανερχόμενη

στην εξουσία κυβέρνηση, «καρφώνει» στην Ε.Ε. την προ-

κάτοχό της ως απατεώνα. Το έπραξε το 2004 η κυβέρνη-

ση του Κ. Καραμανλή καταδίδοντας τις κυβερνήσεις Ση-

μίτη για «δημιουργική λογιστική» στα δημοσιονομικά με-

γέθη. Κι ενώ τότε ο νέος πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Γιώρ-

γος Παπανδρέου, κατήγγειλε ως ανθελληνική την πράξη

εκείνη της Ν.Δ. -που μας φόρεσε τον πρώτο στενό κορ-

σέ της ευρωπαϊκής επιτήρησης- μόλις ήρθε στην εξουσία

έπραξε ακριβώς το ίδιο. Προκειμένου, δηλαδή, να δικαιο-

λογηθεί στους Έλληνες πολίτες για την μετεκλογική

αθέτηση των προεκλογικών υπεσχημμένων, άρχισε να

φωνασκεί και να εξανίσταται ...«έκπληκτος» για τα μεγέ-

θη των ελλειμμάτων που ...«ανεκάλυψε» και για τα οποία

είχε ενημερωθεί λεπτομερώς από τον διοικητή της Τρα-

πέζης της Ελλάδος, δύο μήνες πριν τις εκλογές.

Η «δημιουργική λογιστική» της αλλοίωσης των πραγμα-

τικών οικονομικών μεγεθών και της βολικής μεταβίβασης

των δαπανών σε επόμενους προϋπολογισμούς, είναι ένα

«άθλημα» στο οποίο πράγματι οι κυβερνήσεις Σημίτη

έδρεψαν «δάφνες» πανελληνιονίκη, αλλά δεν ήταν οι

μόνες στην ιστορία της Ε.Ε., αφού αντέγραψαν –με εξαι-

ρετικές επιδόσεις, ομολογουμένως- το προηγούμενο άλ-

λων ευρωπαϊκών χωρών, που όμως «έπεσαν στα μαλα-

κά», επειδή οι κυβερνήσεις τους δεν στερούνται του

απαιτούμενου θάρρους -και θράσους- όταν πρέπει να

υπερασπίσουν τα κρατικά τους συμφέροντα. Άλλωστε,

τα οικονομικά επιτελεία των κυβερνήσεων του Κ. Καρα-

μανλή κατέφυγαν ακριβώς στις ίδιες λογιστικές αλχημεί-

ες για τις οποίες κατηγορούσαν τις κυβερνήσεις Σημίτη.

Απλώς, έχοντας μείνει 11 χρόνια μακριά από την κουτά-

λα, οι νεοδημοκράτες κουρσάροι του κρατικού κορβανά,

απεδείχθησαν μπουνταλάδες σε σχέση με τους «γά-

τους» Χριστοδουλάκη και Παπαντωνίου.

Η τελευταία αυτή διαπίστωση, ένεκα της οποίας –και όχι

μόνο- συνιστά λίαν επιεικώς μνημείο υποκρισίας η πρό-

σφατη ανακοίνωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου

της Ν.Δ., Πάνου Παναγιωτόπουλου: «Ας πάψει ο κ. Πα-

πανδρέου να αναζητεί άλλοθι στο χθες για την αβουλία,

την ατολμία και την αναβλητικότητά του», αποδίδει γλα-

φυρότατα το ελλαδικό, πολιτικό θέατρο σκιών. Δίχως –

ίσως- να το καταλαβαίνει ο Π. Παναγιωτόπουλος, με

τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς του δεν μας θύμισε

τον - ασχέτως ορθότητας μεθόδων - υπερκινητικό Γ. Πα-

πανδρέου, αλλά τον προηγούμενο αρχηγό της Ν.Δ., μο-

ναδική περίπτωση πρωθυπουργικής «νιρβάνα» στα πολι-

τικά μας χρονικά.

Ένα άλλο επίκαιρο και ειδησεογραφικά δημοφιλές θέμα,

επί του οποίου η παραπληροφόρηση που διοχετεύεται

από πολιτικούς και δημοσιογράφους έχει δώσει ρέστα,

είναι και η αναληφθείσα δέσμευση «τιθάσευσης» του τε-

ρατώδους δημοσιονομικού μας ελλείμματος, από 12,5%

επί του Α.Ε.Π., όπου βρίσκεται σήμερα, στο 3% μέχρι το

2013. Ο συγκεκριμμένος όρος της συνθήκης του Μάα-

στριχτ, που καθόρισε το ποσοστό αυτό –ευκταίο μάλλον

παρά δεσμευτικό- δεν τηρείται σε καμμία χώρα-μέλος

της Ε.Ε. πλην του Λουξεμβούργου. 

Γιατί λοιπόν εμείς να βάζουμε μόνοι μας το κεφάλι μας

στον ντορβά υποσχόμενοι τα απίθανα; Διότι ακόμα και

εάν επιτύχουμε σε ορίζοντα τριετίας το  όντως απίθανο,

με τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας μας, επίτευγμα

της μείωσης του ελλείμματος στο 3% επί του Α.Ε.Π., θα

έχουμε προηγουμένως καταστρέψει την αγοραστική δυ-

νατότητα της πλειονότητας των πολιτών, θα έχουμε βου-

λιάξει την αγορά με το κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων-

κυρίως μικρομεσαίων- και με δεδομένη την παντελή

απουσία ανάπτυξης –«πράσινης» ή άλλης- πως θα είμα-

στε μετά συνεπείς στην πληρωμή των δανείων μας, πα-

λαιών τε και νέων; Απλά θέματα, στοιχειωδών γνώσεων

πρωτοετούς σπουδαστή οικονομικής σχολής.

Απλά είναι και τα δεδομένα του Διεθνούς Νομισματικού

Ταμείου (Δ.Ν.Τ.). άλλου ενός ζητήματος που έχει εισέλ-

θει στην θηριώδη αρένα μας της παραπληροφόρησης.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού μας

στην Ρωσία, στα πλαίσια μιάς επιβαλλόμενης τώρα εκ

των πραγμάτων πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής –η

απουσία της οποίας στα τελευταία 20 χρόνια μας έβλα-

ψε ποικιλότροπα- οι Μεντβέντεφ και Πούτιν συνέστησαν

στον Γ. Παπανδρέου να δανειστούμε από το   Δ.Ν.Τ. αντί

να ικετεύουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Είναι

εντελώς διαφορετικοί οι όροι συνδρομής του Δ.Ν.Τ. και

οι συνέπειές τους σε μία χώρα που έχει κηρύξει πτώχευ-

ση (απόλυτος και ασφυκτικός οικονομικός έλεγχος, μεί-

ωση μισθών κατά 60% κι ο εξαθλιωμένος κι εξαγριωμέ-

νος λαός να λεηλατεί τα καταστήματα για να φάει, όπως

έγινε στην Αργεντινή), από το να ζητήσει μιά χώρα δά-

νειο από το Δ.Ν.Τ., του οποίου τα επιτόκια δανεισμού εί-

ναι κατά πολύ χαμηλότερα των αντιστοίχων της Ε.Ε., αλ-

λά και η περίοδος αποπληρωμής είναι μακρόχρονη και η

αναπροσαρμογή της διαπραγματεύσιμη. Ενώ τα δάνεια

για τα οποία επαιτούμε σήμερα στα ευρωπαϊκά πιστωτι-

κά ιδρύματα, πρέπει να αποπληρωθούν σε 3-5 χρόνια και

με επιτόκια σχεδόν τριπλάσια εκείνων με τα οποία δα-

νείζονται οι άλλες χώρες-μέλη.

Τελειώνοντας -προς το παρόν με τα ατελείωτά μας- μπαί-

νω στον πειρασμό να αναρωτηθώ: Άραγε, ο προσελθών

ως ικέτης στην ρωσική ηγεσία και μάλλον απελθών με

άδεια χέρια, Γ. Παπανδρέου, να σκέφτηκε πόσο άστοχοι

και εθνικά επικίνδυνοι ήταν οι προεκλογικοί λεονταρι-

σμοί του, όταν διατυμπάνιζε πως θα αναθεωρήσει τις ελ-

ληνορωσικές συμφωνίες για τους ενεργειακούς αγω-

γούς, που είχε υπογράψει ο προκάτοχός του; «Μη προ-

τρεχέτω η γλώττα της διανοίας», έλεγαν οι αρχαίοι

ημών, αλλά η συμβουλή τους δεν έφτασε στ’ αυτιά των

σύγχρονων ηγετών μας. Και μιάς που αυτή η Σαρακοστή

προβλέπεται να κρατήσει κάτι χρόνια, σας εύχομαι «Κα-

λή Σαρακοστή» και να ‘χουμε το μάτι μας ...γαρίδα.

Από τα παραλειπόμενα της παραπληροφόρησης
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας επισήμανε ότι σήμερα

18/2/2010 υπάρχει επίσημη συνάντηση με τον

Γενικό Διευθυντή Περιφερειακής Ανάπτυξης της

Ε.Ε. και αρμόδιο για τη παρακολούθηση των έρ-

γων Διαχείρισης Απορριμμάτων στη χώρα μας κ.

Poncet., δηλώνοντας ότι με τα δεδομένα που

έχει και την πίεση της Ε.Ε. και προκειμένου να

μη χαθεί η χρηματοδότηση θα προχωρήσει στην

εγκατάσταση των εργολάβων, αφού προηγηθεί

η Αρχαιολογική Υπηρεσία, ακόμα και αν χρεια-

στεί η συνδρομή των μονάδων τάξης της

ΕΛ.ΑΣ.

Με αυτά τα δεδομένα, το Δημοτικό Συμβούλιο

Κερατέας σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσι-

σε, για άλλη μια φορά, ομόφωνα, να αντισταθεί

με κάθε μέσο στη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΧΥΤΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΟΒΡΙΟΚΑ-

ΣΤΡΟΥ.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, οι κοινωνικοί

φορείς της πόλης, οι γειτονικοί Ο.Τ.Α., η Νομαρ-

χία Αν. Αττικής, και όλοι όσοι έχουν καταγγείλει

τον ΑΔΙΕΞΟΔΟ και μη εφαρμόσιμο περιφερεια-

κό σχεδιασμό ήδη κινητοποιούνται, και με διαρ-

κή 24ώρη φύλαξη του χώρου του Οβριοκάστρου,

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΙ ΕΡΓΟΛΑ-

ΒΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ.

Ο Δήμος Κερατέας καλεί την Κυβέρνηση και

τους αρμόδιους παράγοντες για το έργο να εξε-

τάσουν άλλη μια φορά το θέμα, να διαβουλευ-

τούν επιτέλους με την κοινωνία μας και να τρο-

ποποιήσουν τον περιφερειακό σχεδιασμό.

Ο Δήμος Κερατέας αλλά και οι γειτονικοί Ο.Τ.Α.

έχουν αποδείξει ότι θέλουν λύση στο πρόβλημα,

με διάλογο και αξιοπιστία και όχι με βίαια επιβο-

λή άνωθεν λύσεων αδιεξόδου.

Ο Δήμος Κερατέας ενημερώνει περαιτέρω ότι

δίνει έμφαση στα νομικά και διοικητικά μέτρα

σύμφωνα με τα οποία ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕ-

ΡΑ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡ-

ΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

Σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων

σήμερα, ο δήμος καταγγέλλει την στάση του

ΕΣΔΚΝΑ που παρανόμως και εκβιάζοντας πολι-

τικά δεν δέχεται στις εγκαταστάσεις του απορ-

ρίμματα των περιοχών τους, την ίδια στιγμή που

αποδεδειγμένα δέχεται απορρίμματα από Πελο-

πόννησο και Στερεά Ελλάδα.

ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ που επικαλούνται πολλοί είναι

δικαιολογία και πρόσχημα.

Το 2003 η Βουλή των Ελλήνων πιεστικά και λό-

γω ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ επέβαλλε τον περιφερειακό

σχεδιασμό στην Αττική. Άραγε αυτό το ΑΔΙΕΞΟ-

ΔΟ και τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ μέτρα κρατούν 5 χρόνια;

Ο Δήμος Κερατέας εφαρμόζει ήδη τα περισσό-

τερα από το θεσμοθετημένα συστήματα ανακύ-

κλωσης. Με διαδοχικές αποφάσεις ζητά να κλεί-

σει τον παλαιό νόμιμο χώρο διάθεσης των απορ-

ριμμάτων του, όμως ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ

ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ στις εγκαταστάσεις του ΕΣ-

ΔΚΝΑ.

Παράλληλα υιοθετεί και προτείνει την λύση Οι-

κονομόπουλου - Πολυτεχνείου Κρήτης που απο-

τελεί Εθνική πρόταση και αποκαλυπτικά απαντά

σε πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα που λυ-

μαίνονται χρόνια το χώρο διαχείρισης απορριμ-

μάτων στην Ελλάδα.   

ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ ΝΕΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ της ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Μετά την συνέντευξη τύπου ο Στ. Ιατρού κατά-

φερε και συνάντησε τον Γενικό Διευθυντή Περι-

φερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και αρμόδιο για

τη παρακολούθηση των έργων Διαχείρισης

Απορριμμάτων στην χώρα μας κ. Poncet. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Στ. Ιατρού

ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους δεν

μπορεί νομικά και πρακτικά να προχωρήσει το

συγκεκριμένο έργο και ρώτησε τον κο Poncet

γιατί η Ε.Ε δεν αποδεσμεύει από την χρηματο-

δότηση των έργων του Περιφερειακού Σχεδια-

σμού, την χωροθέτηση στη Κερατέα αφού εκ-

κρεμούν τόσες δικαστικές αποφάσεις. 

Αφοπλιστική ήταν η απάντηση του Poncet ότι:

τα έργα είναι ούτως ή άλλως ξεχωριστά και δεν

θα πρέπει για να προχωρήσει το ένα να υλοποι-

ηθεί και το άλλο. Εάν σταματήσει το έργο στην

Κερατέα θα σταματήσει αποκλειστικά και μόνο

η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου και

όχι του συνόλου του Περιφερειακού Σχεδια-

σμού.

Αυτή και μόνο η απάντηση αποκαλύπτει το τε-

ράστιο ψέμα των Κυβερνήσεών μας, είπε ο Δή-

μαρχος, ότι πρέπει να καταστρέψουν τον Αρχαι-

ολογικό Χώρο του Οβριοκάστρου γιατί αλλιώς

θα χαθεί το σύνολο της χρηματοδότησης του

Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Γίνεται δηλαδή ξεκάθαρος ο εμπαιγμός που συ-

ντελέστηκε και συνεχίζει ώστε να προχωρήσει η

καταστροφή του ιστορικού αυτού χώρου προς

όφελος της χρηματοδότησης του συνόλου του

Περιφερειακού Σχεδιασμού και της χώρας που

είναι υπόλογη στην Ε.Ε..

Ο Poncet δεσμεύτηκε να απαντήσει γραπτώς στα

θέματα που τέθηκαν από τον Δήμαρχο Κερατέας,

εξήγησε όμως ότι η Ε.Ε. θεωρεί εσωτερικό ζήτημα

την διαφύλαξη των ιστορικών και αρχαιολογικών

μας μνημείων και αναμένει από την Ελληνική πλευ-

ρά την υπόδειξη των καταλληλότερων σημείων

ώστε να ξεκινήσουν τα έργα.

Κωστής Βενετσάνος

Τα ΜΑΤ φέρνουν ...σκουπίδια στην Κερατέα



επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Ειδήσεις για όλους

Το βατραχάκι που δεν ήξερε ότι θα βραζόταν
Ο Olivier Clerc, συγγραφέας και φιλόσοφος, με αυτή

την μικρή ιστοριούλα, μέσω της αλληγορίας, εμφανί-

ζει τα καταστροφικά αποτελέσματα της μη συνειδη-

τοποιήσεως των αλλαγών, που επηρεάζουν δυσμε-

νώς την υγεία μας, τις μεταξύ μας σχέσεις, την κοι-

νωνική εξέλιξη και το περιβάλλον.

Είναι μέσα της, συμπυκνωμένες, η ζωή και η γνώση,

που ο καθείς μας θα πρέπει να φυτέψει στον προσω-

πικό του κήπο ώστε ένα αύριο να μπορέσει να δρέψει

τους καρπούς τους.

Φανταστείτε μια κατσαρόλα γεμάτη κρύο νερό, μέ-

σα στο οποίο κολυμπά ανέμελα, ένα βατραχάκι.

Κάτω από την κατσαρόλα, ανάβεται μια μικρή φωτιά

και το νερό, αρχίζει να ζεσταίνεται πολύ σιγά.

Το νερό, σιγά σιγά γίνεται χλιαρό και το βατραχάκι,

βρίσκοντας το μάλλον ευχάριστο, συνεχίζει να κο-

λυμπά χαρούμενο.

Η θερμοκρασία του νερού, συνεχίζει να ανεβαίνει.

Τώρα το νερό είναι πιο ζεστό, από ότι το βατραχάκι θα

θεωρούσε ευχάριστο, αισθάνεται λίγο κουρασμένο,

αλλά παρόλα ταύτα δεν αισθάνεται κανέναν φόβο.

Τώρα το νερό είναι πραγματικά ζεστό και το βατρα-

χάκι αρχίζει να αισθάνεται δυσάρεστα, αλλά είναι

εξουθενωμένο. Για αυτό τον λόγο, υπομένει και δεν

αντιδρά.

Η θερμοκρασία συνεχίζει να ανεβαίνει, έως ότου, το

βατραχάκι καταλήξει να βράσει και ως εκ τούτου, να

πεθάνει.

Εάν έριχναν το ίδιο βατραχάκι κατ’ ευ-

θείαν σε νερό θερμοκρασίας 50 βαθ-

μών, με μια εκτίνα-

ξη των ποδιών

του, θα είχε πη-

δήξει αμέσως

έξω από την κα-

τσαρόλα.

Αυτό, αποδεικνύει, ότι όταν μια αλλαγή γίνει με

έναν τρόπο επαρκώς αργό, διαφεύγει της συνειδή-

σεως και στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν

προκαλεί καμία αντίδραση, καμιά αντίσταση, καμία

επανάσταση.

Εάν παρατηρούσαμε αυτό που συμβαίνει στην κοι-

νωνία μας εδώ και λίγες δεκαετίες, θα μπορούσαμε

να διακρίνουμε ότι υφιστάμεθα μια αργή αλλά στα-

διακή εξαφάνιση των  πανανθρώπινων αξιών μας και

των ιδανικών μας.  Δεν το καταλαβαίνουμε όμως

γιατί γίνεται αργά και σιγά για να το συνηθίζουμε.

Ένα μεγάλο μέρος καταστάσεων που πριν από 20,

30 η 40 χρονιά, θα μας έκαναν να φρίξουμε, και να

βγούμε στους δρόμους, σιγά σιγά έγιναν κοινότυπες

και σήμερα περνάνε απαρατήρητες ή αφήνουν τε-

λείως αδιάφορη την πλειονότητα του κόσμου.

Στο όνομα της προόδου, της Δημοκραίας, της επιστή-

μης και του κέρδους, γίνονται διαρκώς αυθαιρεσίες

κατά της προσωπικής ελευθερίας έκαστου, της αξιο-

πρέπειας του, της ακεραιότητας της φύσεως, της

ομορφιάς και της χαράς της ζωής, με αργό ρυθμό αλ-

λά ασταμάτητα, με την συνεχή συνενοχή των αδαών

θυμάτων, που ίσως και στο μεταξύ να έχουν χάσει την

ικανότητα και τη θέληση τους να αμυνθούν.

Τα άσχημα προγνωστικά για το μέλλον μας, αντί να

προκαλούν αντιδράσεις και εξεγέρσεις, δεν κάνουν

τίποτε άλλο παρά να προετοιμάζουν ψυχολογικά

τον κόσμο, ώστε να υφίσταται και να αποδέχεται

τις εξαθλιώσεις και τις δραματικές συνθήκες ζωής

που μας επιβάλλουν.

Το συνεχές σφυροκόπημα από τα μέσα ενημερώ-

σεως με την υπερπληροφόρηση, τις  κακόγουστες

εκπομπές και τα reality shows που ισοπεδώνουν την

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μεταλλάσουν τον ανήσυχο

ανθρώπινο νου σε παθητικό δέκτη που απλά εκτελεί

εντολές χωρίς κρίση και ικανότητα να αντιλαμβάνε-

ται τι γίνεται γύρω του…

Όταν για πρώτη φορά μίλησα γι αυτά τα πράγματα,

αναφερόμουν στο αύριο…

Τώρα, αναφέρομαι στο σήμερα !!

Συνειδητοποίηση ή βράσιμο; Πρέπει να διαλέξετε !!!

Διδακτική ιστοριού-

λα, τροφή για σκέψη.

Το θέμα είναι σε ποιο

σημείο βράσης βρι-

σκόμαστε. 

Λοιπόν, αν δεν είστε

σαν το βατραχάκι, μι-

σοβρασμένοι, κάντε

μια γερή εκτίναξη με

τα πόδια, πριν να είναι πολύ αργά.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
Πλατεία Αλσους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ”

Αγαπητά μέλη,

Αγαπητοί Πανοραμίτες,

Το Διοικηιτκό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Σωματείου μας σε Εκτα-

κτη Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 7 Μαρτίου 2010 και ώρα 11:00

στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Αγίου Νεκταρίου.

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

“Συζήτηση και Εγκριση πρότασης τροποποίησης του κατα-

στατικού του Σωματείου”

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί

στον ίδιο χώρο και ώρα την αμέσως επόμενη Κυριακή 14 Μαρ-

τίου 2010.

Καλούμε όσους φίλους Πανοραμίτες, δεν είναι μέλη του Σω-

ματείου μας, να εγγραφούν έγκαιρα. Η παρουσία όλων μας κρί-

νεται απαραίτητη.

Ο Σύλλογος έχει ανάγκη τη συμπαράσταση όλων των Πανορα-

μιτών για να γίνει πιο δυνατή η φωνή του.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Αγγελιδάκης Ανδρέας Σκούτα Πόλυ

Με κατεπείγον έγγραφό του προς

τα Υπουργεία Οικονομικών και

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης, ο Νομάρχης Ανατολικής Ατ-

τικής Λ. Κουρής επισημαίνει το

σοβαρό πρόβλημα που έχει δημι-

ουργηθεί εξαιτίας διαδοχικών πε-

ρικοπών στο ύψος των κονδυλίων

που διατίθενται για την απόδοση

των προνοιακών επιδομάτων σε

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Ειδικότερα στην επιστολή επιση-

μαίνεται ότι πέραν του περιορι-

σμού της αρχικά αιτηθείσης πιστώ-

σεως για το 2010, που από 31,3

εκατομμύρια ευρώ περιορίστηκε σε

23,2 εκατομμύρια ευρώ για την Νο-

μαρχία Ανατολικής Αττικής, επακο-

λούθησαν δυο νεότερες αποφά-

σεις με τις οποίες περιορίστηκε η

αρχικά διατεθείσα ήδη μειωμένη

πίστωση κατά 10% και στη συνέ-

χεια έγινε νέα περικοπή αφού η

διάθεση των πιστώσεων μειώθηκε

από το 30% στο 8% κατά μήνα, δη-

λαδή 16% για το δίμηνο Ιανουαρί-

ου-Φεβρουαρίου.

“Έτσι όμως”, επισημάνει στην επι-

στολή του ο Λ. Κουρής, “καθίσταται

αδύνατη η αποπληρωμή σε όλους

τους δικαιούχους (νεφροπαθείς,

παραπληγικοί, χανσενικοί, απρο-

στάτευτοι ανήλικοι, ανασφάλιστοι

κλπ) του προνοιακού επιδόματος

για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουα-

ρίου 2010, δεδομένου ότι ελλείπει

πίστωση 1,5 εκατομμυρίων ευρώ και

βεβαίως δεν μπορεί να γίνει μείωση

ούτε στον αριθμό των δικαιούμενων

επιδόματος, ούτε στο ύψος της δι-

μηνιαίας δόσεως που έχει θεσπιστεί

από την Ελληνική Πολιτεία”.

Καταλήγοντας ο Νομάρχης Λ. Κου-

ρής απευθύνει έκκληση προς τις

ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομι-

κών και Υγείας & Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης να δοθούν οι απαραίτητες

οδηγίες προκειμένου να υπάρξει

εξαίρεση της συγκεκριμένης κρατι-

κής επιχορήγησης και να μην δημι-

ουργηθεί οξύτατο κοινωνικό πρό-

βλημα στην πλέον ευαίσθητη ομά-

δα των συμπολιτών μας.

Περικοπές προνοιακών επιδομάτων 

σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
δημιουργεί προβλήματα επισημαίνει ο Νομάρχης

ΒΑΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΛΩΝ SAR

Ο Δήμος Αγ. Στεφάνου, συμμεριζόμενος την ανάγκη εν-

δυνάμωσης του εθελοντισμού, παραχώρησε χώρο που θα

χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση Βάσης Επιχειρησιακής

Ετοιμότητας Σκύλων Έρευνας και Διάσωσης, μετά από

επικοινωνία με την Κεντρική Διοίκηση της Ελληνικής

Ομάδας Διάσωσης.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, είναι η παλαιότερη και πλέ-

ον δραστήρια εθελοντική, Mη Kυβερνητική Oργάνωση,

υπάγεται στην Πολιτική Προστασία και διαθέτει 30 πα-

ραρτήματα, διάσπαρτα στην ελληνική επικράτεια.

Το δυναμικό της  Ε.Ο.Δ. σε Διασωστικούς σκύλους, είναι

11 συνολικά: (1 στην Πελοπόννησο και 10 στην Αττική).

Οι Κυνοφιλικές Ομάδες, που θα επανδρώσουν τη Βάση

του Αγ. Στεφάνου, είναι μέλη της Ε.Ο.Δ. Αττικής. 

Στα πλαίσια της οδοποιίας της

Λαθούριζας Βάρης, γίνεται η διά-

νοιξη της οδού Υπάτης. Για την

αντιμετώπιση της μείωσης της τα-

χύτητας προτείνεται η κατα-

σκευή υπερυψωμένων διαβάσε-

ων πεζών με κυβόλιθο. Συγκεκρι-

μένα προτείνεται να τοποθετη-

θούν:

– πριν τη συμβολή της Σοφίας με

την Υπάτης, 

– στη συμβολή της Φιλίας με την

Υπάτης και 

– στη συμβολή Αγάπής με Υπά-

της

Ο  Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ανω

Βάρκιζα-Λαθούριζα” με το υπ’ αρ.

13857/2009 έγγραφό του, προς

το Δήμο Βάρης συμφωνεί με τις

παραπάνω θέσεις, ενώ προτείνει

και την τοποθέτησή τους και πριν

τη συμβολη της οδού Κρήτης με

την Υπάτης καθώς και στην οδό

Φλέμιγκ.

Και σαμαράκια

Οι υπερυψωμένες διαβάσεις, όπως

μας πληροφορεί ο Δήμος Βάρης, θα

γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγρα-

φες που καθορίζονται στην

ΔΜΕΟ/οικ/5079/στ’-ζ’/Φ132/ 17.8.2009

Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

που ενέκρινε τη δοκιμαστική τοποθέ-

τηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λω-

ρίδων οδοστρώματος για μείωση τα-

χύτητας οχημάτων, σε αστικές οδούς

που εξυπηρετούν τοπική και όχι δια-

μπερή κυκλοφορία οχημάτων και βρί-

σκονται εντός των ορίων κατοικημέ-

νων περιοχών.

Οι ρυθμίσεις αυτές άπτονται του κυ-

κλοφοριακού γι’ αυτό και ο αποφά-

σεις θα ληφθούν κατ’ αρχήν από τη

Δημαρχιακή Επιτροπή και στη συνέ-

χεια θα πάνε προς έγκριση στο Δημο-

τικό Συμβούλιο.

Σ.Σ. εδώ πρέπει να θυμίσω στους το-

πικούς άρχοντες ότι οι συνεδριάσεις

της Δ.Ε. είναι ανοιχτές και θα έπρε-

πε να ενημερώνονται και τα μαζικά

μέσα και οι πολίτες, πράγμα που κά-

νουν ελάχιστοι Δήμοι.

Οι αποφάσεις αυτές επίσης είναι κα-

νονιστικές και απαιτούν διαβούλευση

αφενός και δημοσίευση αφετέρου.

Προτάσεις και ενστάσεις

Σε πρώτη φάση οι πολίτες και φορείς

μπορούν να υποβάλουν γραπτά τις

προτάσεις ή ενστάσεις τους στο Δη-

μαρχείο της Βάρης μέχρι 5 Μαρτίου.

Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε

ακόμη στο 213 2030.416

Ενστάσεις για το ΓΠΣ

Συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη

το Δ.Σ. Βάρης με θέμα τη συζήτηση

19 ενστάσεων που αφορούν την τρο-

ποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Σχεδίου. 

Για το θέμα θα αναφερθούμε στο

επόμενο φύλλο.

Διαβούλευση για την οδό

Υπάτης στη Βάρη
τοποθέτηση υπερυψωμένων διαβάσεων

Νομαρχιακή αλληλεγγύη

για την Αϊτή

Οι νομαρχιακές παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο

Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής συμμετέ-

χουν στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης και συμπαράστα-

σης για την Αϊτή διέθεσαν πόσο 4.250 €, προκειμένου

να χρησιμοποιηθεί για δράσεις που θα στηρίξουν τον

δοκιμαζόμενο λαό της χώρας αυτής.

Η κατάθεση του ποσού έγινε από τον Νομάρχη   Λ. Κου-

ρή στον λογαριασμό 169/480023-04 της UNICEF στην

Εθνική Τράπεζα.
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Το παραδοσιακό αποκριάτικο γλέντι που έχει γίνει θεσμός

στην πόλη, ολοκληρώθηκε με πλήθος κόσμου και μία πρω-

τότυπη και επίκαιρη  ιδέα. Αντικατέστησαν τον Καρνάβαλο

στην πυρά... με τον εργολάβο του ΧΥΤΑ στην κεντρική

πλατεία. Και αντί για σοκολατοπόλεμο άνοιξαν … εργολα-

βοπόλεμο (με εργολάβους γλυκά)! 

Οπως αντιλαμβάνεται κανείς ο ΧΥΤΑ στην Κερατέα δεν θα

περάσει εύκολα!

Προηγουμένως ομάδες από φορείς και σχολεία της Κερα-

τέας γύρισαν στις γειτονιές της πόλης χορεύοντας και

τραγουδώντας. Το καρναβάλι ξεκίνησε στην κεντρική πλα-

τεία με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Καλλιτεχνικού

Συλλόγου «Απόλλων» που άνοιξε την παρέλαση με τους

κουδουνάτους της Σκύρου και στη συνέχεια τον μπάρμπα-

Γιάννη Κανατά. Ακολούθησε το Θεατρικό Εργαστήρι «Θέ-

σπις» του Δήμου με θέμα το παριζιάνικο καμπαρέ και το 2ο

Δημοτικό Σχολείο με την εναλλακτική στρατιωτική θητεία.

Στη συνέχεια το 1ο Δημοτικό Σχολείο παρουσίασε τα «Φα-

ντάσματα» και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού τις «4 επο-

χές». Την εκδήλωση έκλεισε ομάδα της Δημοτικής Χορω-

δίας με τις τραγουδίστριες και το Λύκειο Ελληνίδων της

πόλης με 3 θέματα: το αποκριάτικο έθιμο της Σκύρου «Η

κοπέλα και ο γέρος», αφιέρωμα στην ημέρα των ερωτευ-

μένων και το παραδοσιακό γαϊτανάκι.

Ακολούθησε γλέντι στην πλατεία με το συγκρότημα δημο-

τικής μουσικής του Θοδωρή Γεωργόπουλου (κλαρίνο, βιο-

λί, πολίτικη λύρα, κρουστά, λαούτο, τραγούδι).

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 

Ο Δήμος και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά του ΧΥ-

ΤΑ στην Κερατέα γιόρτασαν τα Κούλουμα - για άλλη μια

φορά - στο Οβριόκαστρο, συμπαρασύροντας και πλήθος

κόσμου που αψήφισε το κρύο για να φωνάξει ένα μεγάλο

όχι στην καταστροφή του τόπου από τα ΧΥΤΑ.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού, οι αντιδήμαρχοι, μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι από πολλούς φορείς

της πόλης βρέθηκαν ανάμεσα στον κόσμο και την ορχή-

στρα με τα δημοτικά, λαϊκά τραγούδια που ξεσήκωναν.

Ο αετός στην πρώτη γραμμή, αλλά και η φασολάδα και τα

εδέσματα που πρόσφεραν ομάδες εθελοντών.

Η ορχήστρα αποτελείτο από τους: Γιώργο Αγγελόπουλο:

Τραγούδι,  Γιάννη Τολιόπουλο: Κλαρίνο, Θανάση Αξενό-

πουλο: Βιολί, Δημήτρη Ράπτη: Λαούτο, Γιώργο Μπαμπάνη:

Ακορντεόν, Νώντα Κρητικό: Κρουστά. 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ 

Στην Κερατέα ...έκαψαν τον εργολάβο!

Το Σάββατο 13/2 μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε μασκέ πάρ-
τυ, στη μεγάλη αίθουσα της κατασκήνωσης στο Διόνυσο Κερα-
τέας που έγινε θεσμός από το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου με
την ενεργή συμμετοχή Συλλόγων Γονέων του Γυμνασίου και των
τριών Δημοτικών Σχολείων Κερατέας. Στην εκδήλωση συμμετεί-
χε το λάτιν συγκρότημα «Hermanos de la salsa», χορευτές, κλό-
ουν και ο μάγος Πρωτέας που διασκέδασαν παιδιά και γονείς.

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών από την πόλη και τις γύρω περιοχές που γέμισαν

το μεσημέρι της Κυριακής, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Πολιτι-

στικού και Αθλητικού Πάρκου.

Παιδιά κάθε ηλικίας, διασκέδασαν με την ψυχή τους στο τρίωρο αποκριάτικο πρόγραμμα

γεμάτο μουσική, χορό, παιχνίδια, διαγωνισμούς και πολλές εκπλήξεις.

Ξεχωριστή εντύπωση προκάλεσε η πλούσια ποικιλία και ευρηματικότητα των παιδικών

στολών για το μεράκι, τη φαντασία και την πρωτοτυπία τους. 

Τα βραβεία στους διαγωνισμούς για τις ωραιότερες και πρωτότυπες στολές καθώς και για

τις χορευτικές τους δεξιότητες κέρδισαν:

η μπουγάδα Λύρα Θωμά, η τραυματίας Γεωργία Δήνα, η ινδή Βάσια Αναστασοπούλου,

η Κάρμεν Σαμάχ Φετούα, ο Scream Παναγιώτης

Κάμι, ο μεξικάνος Δήμητρα  Μαγγίνα, ο γιατρός

και η νοσοκόμα δίδυμες Αγγελική και Ειρήνη

Δαέλη, ο ηλεκτρισμός Αριστέα Χατζηρόδη, ο ιπ-

πότης Χρήστος Νάνι, ο κουρσάρος Φώτης Κά-

ντας, ο ίμο Ιορδάνης Ελίζογλου, η χίπισσα Ντέ-

πη Γεραμάνη, ο σπάιντερμαν Διονύσης Γκολά-

νης, ο πειρατής Κωνσταντίνος Σάμιος, ο καου-

μπόη Σπύρος Αναγνώστου, ο κομάντο Αντώνης

Ρουμελιώτης, η πειρατίνα Κυριακή Τάσιου,

ο Σαρλώ Γιώργος Λεμπέσης και η πεταλούδα

Δήμητρα Καψάλη.

Ο Δήμαρχος Ιορδάνης Λουίζος και η Πρόεδρος

του Πολιτιστικού Οργανισμού, Δημοτική Σύμ-

βουλος Μαρία Γαβριηλίδου ευχαρίστησαν ιδιαίτερα την ψυχή της εκδήλωσης Ανδριανή

Κουλουμπή για την καθοριστική συμβολή της, όπως κάθε χρόνο, στην οργάνωση και επι-

τυχία του παιδικού αποκριάτικου πάρτυ που πλέον έχει καθιερωθεί στις συνειδήσεις των

παιδιών της πόλης. 

Πάρτυ με διαγωνισμό ευρηματικότητας στη Νέα Μάκρη
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Για να μην τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή 

& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος

6977993158

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.

Θέλετε να διακοσμήσετε το

σπίτι σας ή πουλάτε ένα ακί-

νητο και θέλετε να αυξήσετε

την αξία του; Είμαστε η ιδα-

νική επιλογή.

Επαγγελματική διακόσμηση!

Ανακαίνιση κατοικιών και Ξε-

νοδοχείων, που βασίζεται τό-

σο στην εξαιρετική αίσθηση

του design όσο και στην πο-

λυετή μας πείρα. 

Τηλ. 211-0123381

6946-300414

ΞΕΦΑΝΤΩΜΑΤΑ

Κούλουμα στο Δήμο Καλυβίων στην Παραλία της Κιτέζας

(θέση Πεύκο), όπως εδώ και χρόνια με χαρακτήρα ...... αλ-

λά και διεκδικητικό.

Πλήθος κόσμου, γεύθηκε σαρακοστιανά εδέσματα (λαγά-

νες και φασολάδα) και απόλαυσε ζωντανή μουσική και ένα

παραδοσιακό γλέντι. 

Η Δημοτική Αρχή και οι φορείς της πόλης βρέθηκαν στην

εκδήλωση, συμμετέχοντας στο γλέντι, αλλά δήλωσαν και

την αντίθεσή τους στο ξεπούλημα της παραλίας εκφράζο-

ντας το αίτημα και του Δήμου και του λαού, να παραμείνει

ελεύθερη και ανοιχτή προς όλους τους πολίτες. 

Επιπλέον, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις δεκά-

δες διώξεις και μηνύσεις που υφίσταται η Δημοτική Αρχή

από τους ιδιοκτήτες του Grand Resort Lagonissi για τον

αγώνα της για ελεύθερες ακτές. 

Το άκρον άωτον δε είναι, ότι την Καθαρή Δευτέρα, όπως

μας ενημέρωσε η Δημοτική Αρχή, τους επιδόθηκαν εξώδι-

κα και από την «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ» και από την ΕΤΑ (Εται-

ρεία Τουριστικής Ανάπτυξης) με τα οποία διαμαρτύρονται

για τη διοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης.

Στην παραλία της Κιτέζας βρέθηκε και ο βουλευτής του

ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Λεβέντης, ο οποίος στο σύντομο χαιρε-

τισμό που απηύθυνε, εξέφρασε τη συμπαράστασή του

προς τη Δημοτική Αρχή και τους κατοίκους της περιοχής

στον αγώνα τους να παραμείνουν οι παραλίες ελεύθερες

για όλους τους πολίτες. 

Την Κυριακή, η κεντρική πλατεία της πόλης, πλημμύρισε

από παιδιά στην αποκράτικη γιορτή που οργάνωσε ο Δή-

μος με κλόουν, ξυλοπόδαρους, μάγους και ζογκλέρ και...

Τελικά η ΕΜΥ ή η φύση μας ξεγέλασε; Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προανήγγειλαν
τα δελτία καιρού την περασμένη εβδομάδα ανάγκασαν πολλούς Δήμους να ακυρώσουν
τις προγραμματισμένες αποκριάτικες εκδηλώσεις.

Οσοι τόλμησαν ελπίζοντας, κέρδισαν, αφού ο καιρός ήταν ηλιόλουστος και οι άνεμοι με
πολλά μποφόρ για τους αετούς, έτσι που πολλοί βρέθηκαν, στα “δίχτυα” της ΔΕΗ, απο-
κόπτοντας το ρεύμα για ώρες στις γύρω κατοικίες.

Κούλουμα στην παραλία της Κιτέζας

Κατάμεστο το Δημοτικό Στάδιο στα Σπάτα την Καθαρά Δευτέρα, όπου οι δημότες, μικροί

και μεγάλοι, είχαν την ευκαιρία να  να δοκιμάσουν σαρακοστιανά εδέσματα και παράλ-

ληλα να πετάξουν τον Χαρταετό

τους.

Κοντά τους βρέθηκε η Δημοτική

Αρχή με επικεφαλής το Δήμαρχο.

Οι διάφοροι σύλλογοι της πόλης

έδωσαν σύσσωμοι το παρόν.

Και τις δύο ημέρες (Κυριακή και

Δευτέρα)  λειτούργησαν εργαστή-

ρια χαρταετού, όπου μικροί και με-

γάλοι είχαν την ευκαιρία να κατα-

σκευάσουν το δικό τους χαρταετό

με τη βοήθεια ανθρώπων που γνω-

ρίζουν το αντικείμενο και να μά-

θουν την ιστορία του χαρταετού. 

Συντονιστής όλων των εκδηλώσε-

ων της Καθαράς Δευτέρας ο Δημο-

τικός Σύμβουλος Χρήστος Τσαντή-

λας.

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Χρήστος Γεωργακόπουλος με τον Δήμαρχο
στο μικρόφωνο.

Ξεφάντωσαν και στα Σπάτα

Αφθονη έρρεε η φασολάδα

και στο Πανόραμα Βούλας

Στο Πανόραμα Βούλας, ο εξωραϊστικός Σύλλογος Πανο-

ράματος, έστησε κι εφέτος το καζάνι με τη φασολάδα, αν

και λόγω καιρού δεν οργανώθηκαν για μια μεγάλη εκδή-

λωση, όπως κάθε χρόνο.

Παρ’ όλα αυτά ο κόσμος μαθημένος, άρχισε να ανεβαίνει

στο Πανόραμα και να κάθεται στα τραπέζια που είχε βά-

λει ο Σύλλογος.

Ετσι με την εθελοντική προσφορά και την καλή γειτονία

που διακρινει τους ανθρώπους που πλαισιώνουν το Σύλ-

λογο, γέμισε ο κόσμος τα τραπέζια και απλώθηκαν τα σα-

ρακοστιανά εδέσματα.

Ο πρόεδρος Ανδρέας Αγγελιδάκης πάνω από το καζάνι

και ο παπα-Γιώργης με την έντονη παρουσία του εκεί.

Εντονη η παρουσία και των δημοτικών παρατάξεων στα

τραπέζια, μια και ο προεκλογικός “πυρετός” στη Βούλα

έχει αρχίσει εδώ και καιρό.

Κάποια “καπετανάτα” λέει, έστησαν δικό τους γλέντι στην

ομάδα Πυρασφάλειας, στο νεκροταφείο.  Κρίμα· γιατί όλοι

καμαρώναμε τη σύμπνοια των Πανοραμιτών και τους φέρνα-

με ως παράδειγμα γειτονιάς!
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Άμεση αναμένεται η τοποθέτηση φωτεινών σηματο-

δοτών σε επικίνδυνα σημεία της Περιφέρειας Αττι-

κής

Θετική ήταν η ανταπόκριση  του Υφυπουργού Υπο-

δομών, Μεταφορών και Δικτύων για βελτίωση της

φωτεινής σηματοδότησης σε απάντηση της σχετι-

κής ερώτησης του βουλευτή Περιφέρειας Αττικής

του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Παντελή Ασπραδάκη, αναφορικά με

τις μεγάλες ελλείψεις που παρατηρούνται σε κομβι-

κά σημεία της Περιφέρειας Αττικής.

Ετσι από τις προτάσεις του Παντελή Ασπραδάκη,

προωθούνται στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών οι

κόμβοι Φιλαδελφείας και Ποσειδώνος και Λεωφ.

Καραμανλή-Μόλας-Ασπασίας Πιτσιλού. 

Δεν αιφνιδιάσθηκα από τα νέα μέτρα. Ημουν  περισσότερο από

σίγουρη, ότι  και πάλι, η μόνη πηγή άντλησης εσόδων για το δη-

μόσιο, θα ήταν, όπως και κάθε προηγούμενη φορά, η ταλαίπωρη

τάξη των μισθωτών,των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων. Τα

συνήθη θύματα, αυτοί που πληρώνουν πάντα, αντί των συνήθως

ενόχων! 

Αυτή η Κυβέρνηση, που όπως όλες  μέχρι τώρα, τους   εξαπάτη-

σε για να πάρει την ψήφο τους, υποσχόμενη καλύτερες μέρες,

γεμάτες αισιοδοξία. Καί αμέσως μετά την άνοδό της στην εξου-

σία, εξήγγειλε περικοπές μισθών και επιδομάτων, αυξήσεις στα

καύσιμα, κατάργηση του αφορολογήτου των 12000 ευρώ, νέες

φορολογικές κλίμακες και μια σειρά ακόμη «φιλολαϊκών μέ-

τρων», χωρίς ενδοιασμό για τις ήδη πληττόμενες από την κρίση

και την ακρίβεια, αυτές τάξεις! Καί όλα αυτά, όταν συγχρόνως,

ανακοινώνεται από την εφημερίδα “ΗΜΕΡΗΣΙΑ”,  ότι αυξάνονται

κατά 25% οι κωδικοί 200 προϊόντων!

Καμμιά εφημερίδα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων,  δεν αναλώθηκε

στη διακρίβωση των αιτίων, που οδήγησαν στην υποβάθμιση της

οικονομίας και του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, στην παγίω-

ση της φτώχειας των χαμηλών στρωμάτων και στη συνεχή αφαί-

μαξη της μικρής και μεσαίας αστικής τάξης, που οδηγείται με τα

εξαγγελλόμενα μέτρα, στην πλήρη εξαφάνισή της!

Καμμιά κουβέντα, από τους δημοσιογράφους, για την κατασπατά-

ληση του δημοσίου χρήματος από τους πολιτικούς, οι οποίοι, είτε

δι’ ίδιον λογαριασμόν, είτε ως συνεταίροι των μεγάλων συμφερό-

ντων, που ουσιαστικά κυβερνούν αυτόν το τόπο, κακοδιαχειρίσθη-

καν την οικονομία και τη χώρα... Αλλωστε, σε τί θα ωφελούσε! Εί-

ναι πλέον τοις πάσιν γνωστόν!  Και να μη μιλήσω για τους ακριβο-

πληρωμένους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών μέσων, που μο-

νοπωλούν ως κινηματογραφικοί αστέρες, κάθε βράδυ, τα παράθυ-

ρα των καναλιών της t.v. , εξαντλώντας τη συζήτηση με  τους διά-

φορους προσκεκλημένους πολιτικούς, στην αναγκαιότητα της άμε-

σης λήψης των συγκεκριμμένων μέτρων!  Αλλωστε, ποτέ δεν μας

το έκρυψαν, -μιλάει πάντα γι’ αυτό η στάση τους – ότι είναι το φε-

ρέφωνο  και το δεκανίκι της εκάστοτε εξουσίας! Γιατί όχι, αυτοί εί-

ναι επαναπαυμένοι στην ασφάλεια των παχυλών αμοιβών τους και

περιβεβλημένοι με την εύνοια της εξουσίας, πολύ μακράν των προ-

βλημάτων, του αγωνιούντος καθημερινώς, για τον επιούσιον, κό-

σμου! Είναι από χέρι ξένοι κι αδιάφοροι προς το θέμα....

Ομως   ούτε και  οι πολιτικοί, δεν αισθάνθησαν την ανάγκη να μι-

λήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, για το

αισχρό παιγχνίδι, που έπαιξαν και παίζουν σε βάρος της οικονο-

μίας, ή  έστω, και για λάθη από παραδρομή και αμέλεια, που  μας

οδηγούν στην επικείμενη πτώχευση και την υποθήκευση του μέλ-

λοντος των παιδιών μας!

Μα τι λέω, οι άνθρωποι ξέχασαν....

Ξέχασαν τα δομημένα ομόλογα, με τα οποία έπαιξαν στο Χρημα-

τιστήριο τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, ζημιώνοντας

το ελληνικό δημόσιο από το 2005 μέχρι και σήμερα. Και φυσικά

και τους ίδιους τους ασφαλισμένους, χάριν της πλεονεξίας αδη-

φάγων μάνατζερς και διαπλεκομένων πολιτικών.

Ξέχασαν, που,  ενώ τα ξένα κεφάλαια, έφευγαν το ένα μετά το άλ-

λο, εγκαταλείποντας την Τουρκία, έβαλαν την Εθνική Τράπεζα να

αγοράσει την πλειοψηφία των μετοχών της τουρκικής

FINANSBANK (όγδοης στην κατάταξη των τραπεζών της χώρας

της), έναντι του συνολικού ποσού των  5 δισεκατομμ. ευρώ, δηλ.

ποσού υπερτριπλάσιου της πραγματικής της αγοραίας αξίας. Και το

τραγικώτερον, υποχρέωσαν και τα ασφαλιστικά ταμεία να συμμε-

τάσχουν στη σύμβαση, αγοράζοντας το 22% του πακέτου των με-

τοχών, με χρήματα των Ελλήνων συνταξιούχων !......Κι όλα αυτά σε

μια χώρα στην οποία κάθε επένδυση ήταν a priori επισφαλής!......

Ξέχασαν, που, ενώ η αγοραία αξία  της  GERMANOS ήταν περί-

που 430.000.000 ευρώ, υποχρέωσαν την COSMOTE να αγοράσει

το πλειοψηφικό πακέτο, έναντι του ποσού του 1.330.000.000,

δηλ. έναντι του τριπλασίου της αξίας της, πλέον του γεγονότος

ότι η GERMANOS, ήταν υπερχρεωμένη με το ποσόν των

83.000.000 ευρώ. Αγόρασαν δηλ. και τα χρέη της, ζημιώνοντας

ξανά το ελληνικό δημόσιο! 

Ξέχασαν το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, κατά την περίοδο

1999-2000, όπου εξαπάτησαν 1,5 εκ. μικροεπενδυτές, παίρνοντας

κυριολεκτικά από την τσέπη τους, οικονομίες ετών. Ξέχασαν ότι

εκεί, ελεηλάτησαν και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμεί-

ων, με αποτέλεσμα τη σημερινή κατάντια τους!

Ξέχασαν τα Ολυμπιακά Ακίνητα και τα δάνεια, για τα οποία μας

φόρτωσαν, ξέχασαν τα διόδια της Εθνικής και της Αττικής οδού,

που εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται ακόμη οι ιδιώτες κατα-

σκευαστές, μολονότι από καιρό έχουν λήξει οι συμβάσεις, επί ζη-

μία της  ελληνικής οικονομίας!

Ξέχασαν ακόμη, να εισπράξουν από μεγάλα τηλεοπτικά συγκρο-

τήματα,  ασφαλιστικές εισφορές  εκατοντάδων εκατομμυρίων, ξέ-

χασαν την  Siemens και το  C4Ι, ξέχασαν το μεγάλο φαγοπότι με

τα Ολυμπιακά Έργα και  τις απευθείας αναθέσεις σε ημετέρους,

ξέχασαν το σκάνδαλο του Κτηματολογίου, όπου εδαπανήθησαν

αμέτρητα δις, χωρίς μέχρι σήμερα, να έχει ολοκληρωθεί το έργο,

ξέχασαν τα  πλαστά greek statistics… , ξέχασαν..., ξέχασαν... ,

γιατί να απασχολούν  την μνήμη τους;

Ή μάλλον δεν έχουν πλέον κανένα ίχνος  και μνήμης  και συνεί-

δησης, καθόλου τύψεις, κανέναν ενδοιασμόν!

Όλα γι’ αυτούς μοιάζουν, προφανώς, φυσιολογικά!  Εχουν και το

πεπόνι  έχουν και το μαχαίρι!  Ομως να παύσουν επιτέλους να πι-

στεύουν ότι θα παραμείνουν, μέχρι τέλους παντοδύναμοι! Και ας

αφήσουν κατά μέρος , την παράσταση, που στήνουν με τις  νέες

εξεταστικές επιτροπές, για να δώσουν άλλοθι στην πρόθεσή τους

να μην ξεκαθαρίσουν, για μια ακόμη, φορά , τίποτε. Το έργο, το

έχουμε ξαναδεί και τα αδικήματα έχουν ήδη παραγραφεί! Απλώς

πιστεύουμε, ότι έτσι, βρίσκουν μιά ακόμη δικαιολογία, για να σκυ-

λεύσουν, και πάλι επάνω στο πτώμα της Ελλάδος, χρεώνοντας

τον προϋπολογισμό με το ποσόν του 1.700.000  ευρώ, ως αμοιβές

των βουλευτών, μελών των εξεταστικών αυτών επιτροπών! Ομορ-

φος κόσμος, ηθικός, αγγελικά φτιαγμένος!

Καί βέβαια, ας  σταματήσουν να στήνουν γκάλοπ, στα οποία υπο-

στηρίζουν ότι τάχα οι Ελληνες, συναινούν, στη λήψη των μέτρων

της φτωχοποίησης όλου του πληθυσμού.  Δεν μας πείθουν πιά,

όπως δεν μας πείθουν κι οι  συνδικαλιστές εργατοπατέρες, οι

οποίοι έχουν ήδη συμπλεύσει με την θέση  των Κυβερνώντων, πα-

ρά τις σικέ  απεργίες, έτσι για το προπέτασμα καπνού, στα μάτια

των θιγομένων!

Οι Ελληνες είναι φιλότιμοι, αλλά δεν είναι βλάκες!  Και δεν

υπήρξαν ποτέ, ούτε συνένοχοι ούτε  συμμέτοχοι  στο μεγάλο φα-

γοπότι,  για να πληρώσουν αυτοί τον λογαριασμό. Δεν ξέρουν ού-

τε το χρώμα των δισεκατομμυρίων, που χόρεψαν στα διάφορα μυ-

στικά  πάρτυ των διαπλεκομένων. Γιατί λοιπόν να πρέπει να τα

πληρώσουν αυτοί τώρα, υποβαλλόμενοι εκ νέου σε θυσίες, για να

εξοφληθεί, μόνον,  ένα μέρος του χρέους;  Γιατί  δεν πρόκειται να

γίνει καμμιά αποπληρωμή! Αντιθέτως,  το τέρας του δανεισμού,

συνέχεια θα αυξάνεται.  Ελεος! Φτάνει πιά!  Ως εδώ! Ο κόσμος

δεν αντέχει πιά, άλλα βάρη. Και δεν θα τ’ ανεχθεί!.... Εμείς έχου-

με  και μνήμη και συνείδηση  των τεκταινομένων γύρω μας! Αυτοί,

που τα έφαγαν, λοιπόν, οι αδαμάντινοι και ουδέποτε φοροδια-

φεύγοντες πολιτικοί μας,   να ζητήσουν  ΣΥΓΓΝΩΜΗ και να βά-

λουν άμεσα τους υπαίτιους φυλακή, καταργώντας τον επαίσχυ-

ντο Νόμο, περί Ευθύνης Υπουργών.

Μόνο τότε, μπορεί να λειτουργήσει και το φιλότιμο και ο πατριω-

τισμός των Ελλήνων! Γιατί δυστυχώς, οι πολιτικοί μας ούτε φιλό-

τιμο ούτε πατριωτισμό έχουν! Τουλάχιστον στο σύνολό τους.

Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
π.Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βούλας  

Νομική-Οικονομική Αναλύτρια-Λογοτέχνις

ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ

ΒΛΑΚΕΙΑ, ΟΥΤΕ  ΠΑΝΑΚΕΙΑ!

Η λεωφορειακή γραμμή E-22

προ των πυλών 

Ανάβυσσου και Π. Φώκαιας 

Προς την τελική επίλυση του φαίνεται να οδεύει το

θέμα της επέκτασης της αστικής γραμμής Ε-22 που

έως τώρα έχει ως τερματι-

κή στάση τη Σαρωνίδα.

Ήδη ο αντιπρόεδρος του

νομαρχιακού συμβουλίου

Αντώνης Γάκης ο κοινοτάρ-

χης Παλιάς Φώκαιας Μανώ-

λης Τσαλικίδης συναντή-

θηκε 2 φορές με τον διευ-

θυντή του Υπουργείου Υπο-

δομών Ματαφορών και Δι-

κτύων και του Δημοτικού

συμβουλίου Αναβύσσου.

Αφού εκτέθηκε στους αρμόδιους φορείς το δίκαιο

του αιτηματος ο Α. Γάκης παρέδωσε τις 5.000 των

υπογραφών που είχαν μαζευτεί από το 2007  μαζί με

τις ομόφωνες αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβου-

λίου  καθώς και των συμβουλίων Αναβύσσου και Πα-

λαιάς Φώκαιας.

Ο διευθυντής δεσμεύτηκε ότι με την αλλαγή της

ΕΘΕΛ θα προωθηθεί η αλλαγή του Προεδρικού Δια-

τάγματος που θα φέρει επιτέλους τη λύση σε ένα

πρόβλημα δεκαετιών που κάποια γνωστά συμφέρο-

ντα δεν ήθελαν να λυθεί.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Νομαρχία

Ανατολικής Αττικής για τη προστασία των κατανα-

λωτών, έγινε δειγματοληψία του προϊόντος «Παιδι-

κό θερμός» με καπάκι και καλαμάκι και κωδικό

GK386/G, BC 0242228000039, το οποίο κατασκευά-

ζεται στην Κίνα  και εισάγεται από την JUMBO ΑΕΕ

(Κύπρου 9 & Ύδρας, Μοσχάτο). Το δείγμα που εξε-

τάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους, βρέθη-

κε ότι δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ορθές

πρακτικές κατασκευής και υπό τις κανονικές ή προ-

βλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής του μεταφέ-

ρει στo τρόφιμο ουσίες που είναι ξένες προς τη φύ-

ση του, με αποτέλεσμα να επιφέρει απαράδεκτη

τροποποίηση της σύστασης του τροφίμου και να θέ-

τει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

Ζητήθηκε η άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνό-

λου των συγκεκριμένων προϊόντων από την επιχεί-

ρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγ-

χοι.  

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν

προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το

χρησιμοποιήσουν. 

Ανακαλείται το προϊόν

«Παιδικό θερμός» με καπάκι και καλαμάκι
μετά από έλεγχο της Νομαρχίας

Προωθούνται στο Δήμο Αχαρνών 
οι  κόμβοι Φιλαδελφείας & Ποσειδώνος - Λ. Καραμανλή-Μόλας-Ασπασίας Πιτσιλού
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Λαογραφικός Όμιλος Βάρης "ΣΕΜΕΛΗ"

Ο τρόπο λειτουργίας του Λιμένος Λαυρίου φαίνεται να

αποτελεί πρότυπο για την οργάνωση και τη λειτουργία νε-

ότερων λιμένων ανά τον κόσμο. Έτσι μετά την αποστολή

των ειδικών από το λιμάνι της Σαγκάης, σειρά είχαν προς

ενημέρωση τα λιμάνια της γειτονικής μας Βουλγαρίας.

Ετσι διμερής σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Λαύριο

(3/2) ανάμεσα σε εκπροσώπους της βουλγαρικής ρυθμιστι-

κής αρχής Λιμένων Ναυτιλίας και του Διευθύνοντος Συμ-

βούλου  Πάρη Ευαγγελίου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν η οργάνωση και η λειτουργία

του λιμανιού, οι προοπτικές επέκτασης και εκσυγχρονι-

σμού καθώς και τα χρηματοοικονομικά – ευρωπαϊκά προ-

γράμματα με τα οποία προωθήθηκαν- εντάχθηκαν- ολο-

κληρώθηκαν τα έργα. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το ρό-

λο που παίζει το συγκεκριμένο λιμάνι τόσο για την τοπική

κοινωνία, αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα καθώς για

τη σημασία του στην ανάπτυξη της Ελληνικής Ναυτιλίας. 

Οι φιλοξενούμενοι ενδιαφέρθηκαν για το νομοθετικό πλαί-

σιο αλλά και για τα συστήματα ασφαλείας τα οποία ο ΟΛΛ

έχει ολοκληρώσει.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος της Πόλης Δη-

μήτρης Λουκάς, ενώ την υπουργό  εκπροσώπησε η σύμ-

βουλος της επί θεμάτων Ναυτιλίας  Αγγελική Λιβάνου, και

η Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικης του Υπ.Οι.Α.Ν

εκπροσωπήθηκε από τον ειδικό σύμβουλο Αντώνη Γάκη.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΛ και Αντι-

νομάρχης Αν.Αττικής Πάρης Ευαγγελίου, το Λιμάνι του
Λαυρίου μπορεί και πρέπει να πρωτοστατήσει στα Ναυτι-
λιακά δρώμενα όχι μόνο της Ελλάδας και της Ευρώπης αλ-
λά και του ευρύτερου ναυτιλιακού κόσμου ανά τον πλανή-
τη. Έχουμε κάνει ήδη μεγάλα βήματα προς αυτή τη κατεύ-

θυνση και ήδη με αυτές τις συναντήσεις εισπράττουμε τα
αποτελέσματα αυτής μας της προσπάθειας. 

Μετά τη συνάντηση ακολούθησε παρουσίαση στο Δημαρ-

χιακό Μέγαρο.

Η διμερής επαφή θα συνεχιστεί με επίσκεψη της ελληνι-

κής πλευράς στη Βάρνα της Βουλγαρίας, πριν το Πάσχα με

επικεφαλής της αντιπροσωπείας τον Αντώνη Γάκη και εκ-

προσώπους  του Δήμου Λαυρίου και του Ο.Λ.Λ

Διμερής σύσκεψη για το Λιμάνι του Λαυρίου

Αριστερά ο διευθύνων σύμβουλος Πάρης Ευαγγελίου με μέλη
της βουλγαρικής αντιπροσωπείας 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΡΗ

Μακάρι να ακολουθήσουν πολλές....

Μια αξιέπαινη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου από το Δήμο Βάρης, σχετικά με

τους αλλοδαπούς της περιοχής και τα προβλήματά τους. Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας άκουσε με μεγάλη

προσοχή τα όσα προβλήματα ειπώθηκαν, επιχειρώντας μια ουσιαστική προσέγγιση, και πρότεινε να διορ-

γανωθεί επόμενη συνάντηση με μεγα-

λύτερη συμμετοχή αλλοδαπών κατοί-

κων. Τέτοιες πρακτικές θα έπρεπε να

επικροτούνται και να υποστηρίζονται

από όλη την κοινωνία, αφού οι μετανά-

στες, η διαβίωσή τους στις πόλεις μας

και η δικιά τους οπτική γωνία είναι ένα

θέμα που πρέπει να μας αφορά όλους. 

Στην ίδια εκδήλωση βραβεύτηκαν οι

συμμετέχοντες στα τμήματα εκμάθη-

σης Ελληνικής Γλώσσας που υλοποίη-

σε ο Δήμος Βάρης σε συνεργασία με το

Κ.Ε.Ε Αν.Αττικής κατά το προηγούμενο

εκπαιδευτικό  έτος. 

Τη συζήτηση συντόνισε η Αντιδήμαρ-

χος Δήμητρα Σουτόγλου και ο υπεύθυ-

νος του Τμήματος Αλλοδαπών του Δή-

μου Βάρης Ιωάννης Τσαγκανός. 

Μια τέτοια πρακτική, ζωτικής σημασίας

για την αρμονική συνύπαρξη όλων των

ανθρώπων, θα ήταν καλό να ακολουθεί-

ται από όλους τους Δήμους, με την σύ-

μπραξη όλων των πολιτών. Τέτοια πα-

ραδείγματα είναι αποκλειστικά και μόνο

προς μίμιση και όχι προς αποφυγή.

Ζαφείρα Ατσίδη

Πάνω ο Δήμαρχος επιδίδει το “πτυχίο” στον
συμμετέχοντα της εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας. Αριστερά η Αντιδήμαρχος Δήμητρα
Σουτόγλου.

Δεξιά ο πολίτης διαβάζει με ιδιαίτερη ευχαρί-
στηση το “αριστείο” του.

Ο Λαογραφικός Όμιλος Βάρης "ΣΕΜΕΛΗ" έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα στα γραφεία του την Κυ-
ριακή 31 Ιανουαρίου, ανάμεσα σε μέλη και φίλους.

Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από τη Δημοτική Αρχή.

Τον ετήσιο αποκριάτικο χορό του πραγματοποίησε ο εξωραϊστι-
κός σύλλογος Καταφυγίου της Παλαιάς Φώκαιας την Κυριακή 14
Φλεβάρη στο Ακρογιάλι με την παρουσία εκατοντάδων οικιστών
και φίλων του δραστήριου συλλόγου.
Τον κόσμο υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του συλλόγου Θ. Παπακων-
σταντίνου. 

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Π. Φώκαιας Μαν. Τσαλικιδης και ο
Αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβούλιου  Αντώνης Γάκης μαζί
με εκπροσώπους του Συλλόγου σε μια αναμνηστική φωτογραφία.

ΕΞ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ
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«Ζωγράφισε μου ένα δικαίωμα!»
4ος διαγωνισμός αφίσας

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Ευρωπαϊκή Έκφραση”,

αναλαμβάνει και φέτος τον εθνικό συντονισμό του 4ου

Διαγωνισμού Αφίσας που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, γιορτάζοντας τα 20 χρόνα από την υπογραφή

της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα

του παιδιού. Στόχος αυτού του διαγωνισμού είναι η ενη-

μέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας

και δικαιωμάτων του παιδιού. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί νέους και νέες (10 έως 18 ετών) από

όλη την Ευρώπη να δημιουργήσουν αφίσες,  εμπνεόμενοι από

το θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δημιουργήσουν μια αφίσα που

να προβάλει ένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμ-

βαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα κριθούν πρώτα σε εθνικό επίπεδο,

ενώ οι 3 πρώτες που θα διακριθούν θα βραβευθούν σε εθνική τε-

λετή στην χώρα τους την εβδομάδα της 10ης Απριλίου 2010. Οι

νικητές των πρώτων βραβείων σε κάθε ηλικιακή κατηγορία θα

κριθούν στην συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 3 πρώτες ομά-

δες πανευρωπαϊκά, από κάθε ηλικιακή κατηγορία, θα ταξιδέ-

ψουν στις Βρυξέλλες από τις 8-10 Μαΐου του 2010 για να επι-

σκεφθούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να παρευρεθούν στην

ευρωπαϊκή τελετή βράβευσης, που θα πραγματοποιηθεί από τον

Αντιπρόεδρο Barrot. Οι καλύτερες αφίσες θα προβληθούν διαδι-

κτυακά από της εθνικές αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής και από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες την ιστοσελίδα  www.evroneolea.eu ή επι-

κοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Έκφραση: 210 3643224.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Με επιστολή του προς τον Περιφερειακό διευθυντή Π. &

Δ. Εκπαίδευσης Αττικής ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ,

αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Αττικής και Δάσκαλος στο Ειδικό Σχο-

λείο Νταού Πεντέλης καταγγέλει τα Σεμινάρια για εκπαι-

δευτικούς δημόσιων σχολείων σε ιδιωτικά εκπαιδευτή-

ρια.

“Το τελευταίο διάστημα όλο και πιο συχνά παρατηρείται το φαι-

νόμενο της διοργάνωσης  και της διεξαγωγής  σεμιναρίων, από

ορισμένους  Σχολικούς Συμβούλους,  για τους εκπαιδευτικούς

της Π.Ε., σε χώρους ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Το γεγονός αυτό

προκαλεί απορία, αναστάτωση και αγανάκτηση στους εκπαιδευ-

τικούς της Π.Ε.  αφού η συμμετοχή τους σε αυτά  χαρακτηρίζε-

ται ως υποχρεωτική, ενώ ταυτόχρονα δια μέσου αυτής της συ-

στηματικής και μονομερούς τακτικής φαίνεται να  απαξιώνεται

και υποβαθμίζεται ολοφάνερα το δημόσιο σχολείο.

Δεν μπορώ να κατανοήσω (όπως και  οι περισσότεροι  εκπαιδευ-

τικοί των δημόσιων σχολείων μας)  τη  σκοπιμότητα της διεξα-

γωγής των σεμιναρίων αυτών σε ιδιωτικά σχολεία αφού:

• Αρκετά σχολεία της περιοχής μας διαθέτουν και τους  κατάλ-

ληλους χώρους αλλά και την κατάλληλη υποδομή για να πραγ-

ματοποιηθούν τέτοιες συναντήσεις.

• Επίσης υπάρχουν αρκετοί δημοτικοί χώροι που θα μπορούσαν

να διατεθούν για το σκοπό αυτό.

• Η δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό της

παιδαγωγικής, διδακτικής και οργανωτικής εξέλιξης και καινοτο-

μίας  τόσο στην ανάληψη δράσεων όσο και στην επιμόρφωση των

εκπαιδευτικών.

Η διεξαγωγή των συγκεκριμένων σεμιναρίων, με αυτή τη συχνό-

τητα, κατά τη γνώμη μου, σε σχολεία ιδιωτικών και επιχειρηματι-

κών πρωτοβουλιών  δεν μπορεί να τεκμηριωθεί από παιδαγωγι-

κούς, οργανωτικούς  αλλά και δεοντολογικούς  λόγους αφού κα-

ταφανώς στοχοποιεί, προάγει και αναδεικνύει συγκεκριμένες δο-

μές  εκπαίδευσης που απ΄ ότι  φαίνεται  ιεραρχούνται από τους

κ.κ σχολικούς συμβούλους.

Τα σεμινάρια πρέπει να ανταποκρίνονται στην  εκπαιδευτική και

κοινωνική πραγματικότητα και να  διεξάγονται ισομερώς  σε σχέ-

ση με των αριθμό των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των

διαπιστωμένων αναγκών σε όλα τα σχολεία της περιφέρειας.

Είναι βεβαίως γνωστό ότι  υπάρχει μεγάλη διαφορά στην  κοινω-

νικοοικονομική  προέλευση των μαθητών, στην υλικοτεχνική υπο-

δομή  ανάμεσα  στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και στα δημόσια σχο-

λεία. Η παρουσία  όμως των σχολικών συμβούλων  σε δημόσια

σχολεία όπου φοιτά η πλειοψηφία των μαθητών και εργάζεται η

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μεταξύ των άλλων, ενδεχομένως

να καταδείκνυε την διάθεση και την προσπάθεια βελτίωσης των

εκπαιδευτικών μεθόδων και της γνωστικής προαγωγής της εκ-

παιδευτικής μας εξέλιξης.

Τέλος είναι βέβαιο ότι η παρουσία των σχολικών συμβούλων και

η πραγματοποίηση των σεμιναρίων τους  σε δημόσια σχολεία θα

έδινε μεγαλύτερη δύναμη και κουράγιο στους μαχίμους εκπαι-

δευτικούς μας  που χωρίς αμφιβολία χρειάζονται τον σύμβουλο

αρωγό και συμπαραστάτη στο έτσι κι αλλιώς δύσκολο έργο τους.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω καθώς και την απόφαση του Συλ-

λόγου Εκπαιδευτικών «Αλέξανδρος Δελμούζος»  σας καλώ να

επανεξετάσετε την έγκριση διεξαγωγής σεμιναρίων σε χώρους

ιδιωτικών σχολείων.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς δημόσιων σχολείων 

σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

Η χορήγηση 15ου και 16ου μισθού ετησίως σε

συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων του δημοσίου,

είναι όχι μόνο πρόκληση, αλλά και ουσιαστική υπο-

νόμευση των μέτρων του κυβερνητικού προγράμ-

ματος σταθεροποίησης της οικονομίας. Πρόκειται

για τους υπαλλήλους της Βουλής, που εισπράττουν

κατά παράδοση δύο επί πλέον μισθούς το χρόνο

κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της βουλευτικής πε-

ριόδου. Η εξακολούθηση χορήγησης των χαριστι-

κών αυτών παροχών σε καιρούς επιτήρησης της

εθνικής οικονομίας είναι φυσικό να προκαλέσει τις

αντιδράσεις όλων των υπολοίπων μισθωτών, που

ζητούν να κατανέμονται αναλογικά όχι μόνον οι

περικοπές στους μισθούς, αλλά και οι παροχές. Η

διατήρηση του απαράδεκτου αυτού καθεστώτος

απειλεί την πάνω από 60% κοινωνική συναίνεση

για τα κυβερνητικά μέτρα, που φανερώνουν οι δη-

μοσκοπήσεις.

Η προνομιακή αυτή μεταχείριση των συ-

γκεκριμένων υπαλλήλων εξηγείται από τον εύκολο

τρόπο διορισμού στις θέσεις αυτές των ευνοούμε-

νων από τους ισχυρούς του κοινοβουλίου. Τις πε-

ρασμένες δεκαετίες οι κοινωνικές αντιδράσεις ως

προς την πρακτική αυτή ήταν ουσιαστικά ανύπαρ-

κτες, επειδή η κοινή γνώμη παρέμενε απληροφό-

ρητη λόγω ανυπαρξίας διαδικτύου. Έτσι, οι παρο-

χές αυτές δίνονταν χωρίς να το συνειδητοποιεί η

πλειοψηφία του ελληνικού λαού, πράγμα που δι-

καιολογεί την απουσία διαμαρτυριών για την εξό-

φθαλμη αυτή μεροληψία. Η αντιμετώπιση όμως της

παρούσας κρίσης απαιτεί τα λαμβανόμενα μέτρα

να είναι δίκαια, οπότε το προνομιακό αυτό καθε-

στώς εμφανίστηκε ξαφνικά στο προσκήνιο της επι-

καιρότητας. 

Η ευρεία κοινωνική συναίνεση για το κυ-

βερνητικό πρόγραμμα σταθερότητας επιτεύχθηκε,

επειδή η κοινή γνώμη πείσθηκε ότι είναι ανάγκη για

μέτρα, το οποία όμως να είναι αναλογικά και δί-

καια: ύπαρξη 15ου και 16ου μισθού σε μία μόνον

ομάδα είναι κοινωνικά άδικη και για το λόγο αυτό

πρέπει να καταργηθεί. Οι κυβερνώντες πρέπει να

καθοδηγούνται από πνεύμα δικαιοσύνης και ισονο-

μίας στις πρωτοβουλίες τους, αν θέλουν κοινωνική

στήριξη για τις πολιτικές τους. Ο πολιτικός κόσμος,

που προκάλεσε την καταβαράθρωση της εθνικής

οικονομίας με τις αποφάσεις του, είναι υποχρεω-

μένος πλέον να κάνει το σωστό, πριν του τραβή-

ξουν τα αυτιά οι επιτηρητές της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου: η πε-

ρικοπή επιδομάτων, που ισχύει για όλο το δημόσιο

τομέα, δεν αντισταθμίζει την πρόκληση της παρο-

χής 15ου και 16ου μισθού σε ομάδα προνομιούχων.

Η κοινωνία των πολιτών ανέχεται τους υπαίτιους,

όταν με πράξεις επιχειρούν να επανορθώσουν τα

ατοπήματά τους, επιφυλάσσει όμως δυσάρεστες

εκπλήξεις σε όσους εξακολουθούν να είναι προ-

σκολλημένοι στην ευνοιοκρατία άλλων εποχών.  

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Ο 15ος και 16ος μισθός

των ευνοούμενων
Στα πλαίσια της διαρκούς συνερ-

γασίας του Δήμου Μαρκοπούλου

με τα σχολεία της περιοχής και

όλους τους εμπλεκόμενους φο-

ρείς με την εκπαίδευση, συνεχί-

ζονται οι ενημερωτικές εκδηλώ-

σεις που διοργανώνει ο Σύλλο-

γος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου

Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ρά-

φτη, με εισηγήτρια και κεντρική

ομιλήτρια τη ψυχολόγο Χριστίνα

Νικολάου του Γραφείου Παροχής

Κοινωνικών και Υποστηρικτικών

Υπηρεσιών Δήμου Μαρκοπού-

λου.

Στις ομιλίες  το κοινό έχει την ευ-

καιρία να επιμορφωθεί, όπως επί-

σης να συμμετέχει στις συζητή-

σεις για καίρια ζητήματα που

αφορούν τα παιδιά, την οικογέ-

νεια, το σχολείο:

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου και

ώρα 18.00 διοργανώνεται στο 1ο

Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη

(λεωφ. Πόρτο Ράφτη - κοντά στα

Goody’s) ομιλία – συζήτηση με

θέμα: «Η επιθετικότητα στη σχο-

λική ηλικία».

Ήδη στις 20/1 πραγματοποιήθηκε

με μεγάλη επιτυχία η πρώτη εκ-

δήλωση ενημέρωσης με θέμα την

ενδοσχολική βία. Η ψυχολόγος

κα Νικολάου στην εισήγησή της,

ανέλυσε τις μορφές, τα αίτια, τις

επιπτώσεις, τα μέτρα πρόληψης

εκδήλωσης της βίας στα σχολεία,

όπως και την υπεύθυνη στάση

που απαιτείται να δείξουν οι εκ-

παιδευτικοί και οι γονείς.

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ημερίδα στο Μαρκόπουλο
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Βασική προϋπόθεση 

για ένταξη της Τουρκίας

η απόσυρση στρατευμάτων 

από Κύπρο

Το Ευρωπαικό Κοινοβού-

λιο κάλεσε την Τουρκία

να αποσύρει τα τουρκικά

στρατεύματα από την

Κύπρο, θεωρώντας το ως

βασική προϋπόθεση στην

προσπάθεια ένταξης της,

στην Ε.Ε., με ψήφισμα

που εξέδωσε στις 10 Φε-

βρουαρίου 2010.

Επειδή οι συζητήσεις για

το Κυπριακό συνεχίζο-

νται, πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας, ότι η απομά-

κρυνση των τουρκικών στρατευμάτων είναι το πρώτο

θέμα που πρέπει να αντιμετωπισθεί. 

Όλα, μα όλα τα άλλα, έπονται.

Ντίνος Βρεττός
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Έλεγχοι για τη διάθεση

προϊόντων από τα 

σχολικά κυλικεία

ερώτηση του βουλευτή Φώτη Κουβέλη

Με ερώτησή του προς τους αρμόδιους Υπουργός ο βου-

λευτής Φώτης Κουβέλης επισημαίνει ότι στα σχολικά

κυλικεία, από μαρτυρίες γονέων της περιοχής Αττικής,

συχνά βρίσκονται προϊόντα, τα οποία χαρακτηρίζονται

«απαγορευμένα», «ανθυγιεινά» ή μη προβλεπόμενα. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

• Έχουν γίνει έλεγχοι κατά την τρέχουσα σχολική πε-

ρίοδο στα σχολικά κυλικεία, αναφορικά με τα διατιθέμε-

να από αυτά προϊόντα; Ποιές οι διαπιστώσεις από τους

ελέγχους αυτούς και ποιά μέτρα ελήφθησαν;

Μειώνεται ο κοινωνικός τουρισμός
Ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Γκιόκα

Μειωμένα δελτία κοινωνικού τουρισμού θα διανείμει ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)

το 2010, με βάση πρόσφατη ανακοίνωση του. Σύμφωνα με αυτήν ο αριθμός των δελτίων προ-

βλέπεται να είναι μειωμένος κατά 200.000 σε σχέση με το 2009 (από 750.000 σε 550.000). 

Η διοίκηση του ΟΕΕ προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτήν την προκλητική ενέργεια επικαλού-

μενη τον προϋπολογισμό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το ΙΚΑ χρωστάει στον ΟΕΕ 650 εκ.

ευρώ, και  ενδέχεται να μη μπορεί να καταβάλλει χρήματα στον ΟΕΕ για το 2010. 

Η απόφαση αυτή είναι προκλητική για τους εργαζόμενους, καθώς τα έσοδα του Οργανισμού

προέρχονται από τις ίδιες τις εισφορές των εργαζομένων, και  ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο,

όπου η επίθεση στο εισόδημα τους, στην ασφάλιση, στη σταθερή και πλήρη εργασία είναι ιδι-

αίτερα οξυμένη. Επιπλέον το δικαίωμα στις διακοπές που έχει προ πολλού μετατραπεί σε

εμπόρευμα για τους εργαζόμενους πλήττεται ακόμα περισσότερο. Αποκαλύπτεται και από αυ-

τό ότι οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν την καπιταλιστική κρίση, για την οποία δε φέ-

ρουν καμία ευθύνη.  ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

Τι μέτρα είναι διατεθειμένη να λάβει η κυβέρνηση για να μην υπάρξει καμία περικοπή στον

κοινωνικό τουρισμό;

ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ

Ερώτηση του βουλευτή Νίκου Καντερέ
Ερώτηση στη Βουλή για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη Κάτω Βούλα

κατέθεσε ο Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Καντερές. 

Απευθυνόμενος στην αρμόδια Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-

γής Τίνα Μπιρμπίλη, ο Βουλευτής επισήμανε ότι παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των κα-

τοίκων της Κάτω Βούλας και την αρνητική γνώμη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γε-

νικής Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής,

η Υπουργός Περιβάλλοντος απέρριψε προσφυγή παραγόντων και συλλόγων της Κάτω

Βούλας, που ζητούσαν επίμονα να μην τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας.

Ο Βουλευτής σε δήλωση του τόνισε, ότι: «Κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Ελληνι-
κής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, το Υπουργείο αποφάσισε να εγκρίνει την τοποθέ-
τηση της κεραίας. Πέριξ του συγκεκριμένου σημείου όμως, στη συμβολή των οδών Με-
ταξά 40 και Ρήγα Φεραίου, βρίσκονται σε μικρή απόσταση πολλές κατοικίες, σχολικό συ-
γκρότημα, νηπιαγωγείο, παιδική χαρά και το Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας. Για λόγους διασφάλισης της δη-
μόσιας υγείας, πρέπει επιτέλους να γνωρίζουμε όλοι ποια είναι τα επίπεδα εκπομπής ακτινοβολίας των κεραιών
που είναι τοποθετημένες εντός του αστικού ιστού στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι θεσμοθετημένες προϋποθέσεις
και κριτήρια για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός αστικού ιστού χωρίς να επηρεάζεται η υγεία
των πολιτών και το περιβάλλον;».
Ο Ν. Καντερές στην ερώτηση του προς την Υπουργό Τίνα Μπιρμπίλη, ζητά να μάθει αν το Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος έχει προχωρήσει σε σύγκριση των επίπεδων εκπομπής ακτινοβολίας στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπό-

λοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν υπάρχουν μελέτες (ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη), που να κατα-

δεικνύουν ότι η ακτινοβολία δεν ενέχει κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών,

που ζουν και εργάζονται σε μικρές αποστάσεις από τέτοιες κεραίες.

Την ανάγκη ένταξης του μα-

θήματος της κυκλοφοριακής

αγωγής στην δημόσια εκπαί-

δευση επισήμανε με ερώτη-

σή του  ο βουλευτής  Παντε-

λής Ασπραδάκης.

Τα τελευταία χρόνια στην

Περιφέρεια Αττικής αλλά

και σε ολόκληρη την χώρα

έχουν χαθεί χιλιάδες αν-

θρώπινες ζωές λόγω θανα-

τηφόρων τροχαίων ατυχη-

μάτων τόσο σε  μεγάλους

οδικούς άξονες αλλά και

στο τοπικό οδικό δίκτυο. 

Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο

συμβαίνουν 1.300 θανατηφό-

ρα δυστυχήματα όπου λόγω

των τροχαίων δυστυχημά-

των, χάνονται 1.500 άνθρω-

ποι και τραυματίζονται βαριά

περίπου άλλοι τόσοι. Αποτέ-

λεσμα είναι η κατάταξη της

χώρας να βρίσκεται στην τέ-

ταρτη θέση της Ε.Ε. των 27

χωρών με τα περισσότερα

τροχαία ατυχήματα. Υποστη-

ρίζεται ότι κάθε χρόνο ένα

μικρό χωριό χάνεται από

τους θανάτους... 

«Προτίθεται η Κυβέρνηση

να εντάξει στην πρωτοβάθ-

μια και δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση ειδικό μάθημα κυ-

κλοφοριακής αγωγής και

οδικής ασφάλειας;»

Η αναγκαιότητα της άμεσης παρακατά-

θεσης της αποζημίωσης, εγκεκριμένης

πίστωση από τον ΟΣΚ υπέρ των δικαι-

ούχων για την απαλλοτρίωση στο ΟΤ

251 της περιοχής Κόνιαρη Βούλας,

προκειμένου να αναγερθεί το 3ο Γυ-

μνάσιου-Λυκείου στο Δήμο, ήταν το θέ-

μα Επίκαιρης Ερώτησης προς τον

Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δι-

κτύων που κατέθεσε ο Βουλευτής Θα-

νάσης Λεβέντης. Ο Θ. Λεβέντης τονίζει

ότι  παρ’ όλο που υπάρχει εγγεγραμμέ-

νη πίστωση από το 1999 ο ΟΣΚ δεν έχει

καταβάλει ακόμα το ποσόν.

Απαντώντας, ο Υφυπουργός Υποδο-

μών Μεταφορών και Δικτύων Μα-

γκριώτης παραδέχθηκε την άσχημη

κατάσταση και τόνισε ότι το πρόβλη-

μα της σχολικής στέγης είναι υπαρ-

κτό και ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικη-

μένες περιοχές. Δήλωσε ότι πράγμα-

τι έχουν  εκπνεύσει 2 φόρες οι προ-

θεσμίες για την καταβολή των χρημά-

των, αλλά δεσμεύτηκε ότι μόλις τε-

λεσιδικήσει η τρίτη ημερομηνία στις

19 Φλεβάρη, υπάρχει ήδη κονδύλι

για την καταβολή των χρημάτων και

υποσχέθηκε ότι το θέμα θα κλείσει

γρήγορα και ευχάριστα.

Ο Θ. Λεβέντης χαιρέτησε την από-

φαση του υπουργού για τη διευθέτη-

ση του προβλήματος, χτυπώντας

όμως τον κώδωνα του κινδύνου ώστε

να επισπευστούν οι διαδικασίες προ-

κειμένου να μη χαθεί το οικόπεδο δη-

λώνοντας επίσης ότι ελπίζει τη νέα

σχολική χρονιά οι μαθητές να είναι

σε νέο σχολικό περιβάλλον. 

Μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής 

στην δημόσια εκπαίδευση
ζητάει ο βουλευτής Παντελής Ασπραδάκης

Αμεση απαλλοτρίωση για το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας
Ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη

θετικά απαντά το Υπουργείο!
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Παιδικός Σταθμός στο

Δήμο Ωρωπίων

Με ομόφωνη απόφαση του

Ν. Σ.  εγκρίθηκε η σύναψη

Προγραμματικής Σύμβασης

μεταξύ Νομαρχίας και Δή-

μου Ωρωπίων για την ανέ-

γερση Παιδικού Σταθμού.

Σύμφωνα με τα προβλεπό-

μενα στην Προγραμματική

Σύμβαση η δαπάνη για την

εκτέλεση του έργου ανέρ-

χεται σε 620.000€ και θα

καλυφθεί κατά 70% από

την Νομαρχία  και 30%

από το Δήμο Ωρωπίων.

Ενστάσεις για τη χωροθέ-

τησή του κατέθεσε στο

Νομαρχιακό Συμβούλιο η

νομαρχιακή σύμβουλος

Πόπη Μετοχιάκη, λόγω

του επικλινούς εδάφους,

πράγμα που μπορεί να

ανεβάσει το κοστολόγιο.

Εξηγήσεις έδωσε ο διευ-

θυντής της Τεχνικής Υπη-

ρεσίας, αφού ο εργολάβος

έχει αναλάβει το έργο με

συγκεκριμένους όρους χω-

ρίς να έχει δικαίωμα να

ανεβάσει την τιμή.

Το 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου συνεχίζει και αυτή τη σχολική χρονιά

την προσπάθεια των μαθητών για την απόκτηση του Κρατικού

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στα Γερμανικά.  Πιστεύοντας

πως το δημόσιο σχολείο μπορεί, στο πλαίσιο της διδασκαλίας

ξένων γλωσσών, να εφοδιάσει τους μαθητές και με τυπικά προ-

σόντα, πέραν των ουσιαστικών, ξεκίνησαν το 2008 ένα «φιλό-

δοξο» πρόγραμμα για  την πιστοποίηση των γνώσεων των μα-

θητών στη γερμανική γλώσσα, μέσα στις δυνατότητες που τους

παρέχει το σχολικό  ωρολόγιο πρόγραμμα.

Γράφει στο δ. τ. η καθηγήτρια Γερμανικών Ισμήνη Θεοδώρου:

Με κίνητρο την αγάπη μας και την πεποίθηση ότι οι μαθητές
μπορούν να θέσουν και να επιδιώξουν σημαντικούς στόχους, ξε-
κινήσαμε την προετοιμασία τους για την απόκτηση του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στα Γερμανικά. Σ’ αυτό μας ενί-
σχυσε η σκέψη ότι, εφόσον το εκπαιδευτικό μας σύστημα δίνει
τη δυνατότητα στους μαθητές να διδαχτούν ξένες γλώσσες,
εμείς, οι δάσκαλοί τους, μπορούμε να κάνουμε την εκμάθησή
τους ποιοτική και ικανοποιητική, στο βαθμό που να της αντιστοι-
χεί επάξια ένα τυπικό αντίκρισμα, όντως σημαντικό για κάθε ελ-
ληνόπουλο, πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρωτοβουλία μας βρήκε θετική ανταπόκριση από τους μαθη-
τές μας, οι οποίοι συχνά αδιαφορούν για την ξένη γλώσσα κατά
τη σχολική πράξη, λόγω έλλειψης ξεκάθαρων βραχυπρόθεσμων
ή μακροπρόθεσμων στόχων. Θεωρούμε ότι αυτό το κενό μπορεί
να πληρωθεί με πρωτοβουλίες που αγκαλιάζονται από όλους,
όσοι περιλαμβάνονται σ’ αυτή τη διαδικασία.
Με ενθουσιασμό 22 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου δήλωσαν συμμε-
τοχή στις εξετάσεις του προσεχούς Μαΐου για τα επίπεδα Α1,
Α2, Β1, Β2, ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο του καθενός,
πράγμα που αποκτά ιδιαίτερη αξία, εφόσον το όλο εγχείρημα εί-
ναι προαιρετικό. 
Ασφαλώς, αναγνωρίζουμε τη στήριξη που έχουμε από τους γονείς

των μαθητών μας, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να ανταποκριθούν στις

ανάγκες που δημιουργήθηκαν αναφορικά με τα βιβλία και τα εξέτα-

στρα. 

Πρώτιστο ρόλο σ’αυτή την προσπάθεια έχει ο διευθυντής του
σχολείου μας κ. Χρήστος Θεοχαρόπουλος. Χαιρέτησε με ενθου-

σιασμό την πρωτοβουλία μας και μας ενίσχυσε ηθικά και πρα-
κτικά.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Μελ. 01/2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ: 966.875,00€ (συμπ. ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθε-

ση του έργου:

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 

με προϋπολογισμό 966.875,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

- κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 666.507,17€ (εργασίες,

ΓΕ&ΟΕ 28%) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνο-

ντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00

– 13:00), μέχρι και την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2010.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.66.04.649, fax επικοινωνίας:

210.66.04.646, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Αγγελόπουλος Βα-

σίλης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Μαρτίου 2010 ημέρα Τρίτη, με ώρα

λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβο-

λής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομα-

λότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-

μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου,

ήτοι τάξεις 2η, 3η και 4η εντός νομού έδρας και κοινοπραξίες 1ης (ανα-

βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το

δημοπρατούμενο.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 15.330,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και

τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος

ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Για το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του

Δήμου Γέρακα για το έτος 2010, Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή του Δήμου Γέρακα. 

Ο Δήμαρχος 

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 18 Φεβρουαρίου 2010 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 1944/10

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμο-

γής τμήματος της περιοχής Παραλία του Δήμου Καλυβίων Θορικού και

συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ 5 κατά τη δεύτερη ανάρ-

τησή της.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ.5 όπως συμπλη-

ρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Παραλία του Δήμου Καλυ-

βίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ 5, να προ-

σέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τμή-

μα Χωροταξίας, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Παραλία του

Δήμου Καλυβίων Θορικού και συγκεκριμένα της Πολεοδομικής Ενότητας

ΠΕ 5, που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμήμα Χω-

ροταξίας, Δ/νση Πολεοδομίας Ν.Α.Α.Α. και στο Δήμο Καλυβίων.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και

σε διάστημα από δημοσιεύσεως της παρούσας και για δεκαπέντε (15)

ημέρες. 

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας, εάν δεν

έχουν ήδη υποβάλλει ή έχουν επέλθει μεταβολές και τυχόν παρατηρή-

σεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά

το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπά-

νω διαγραμμάτων και πινάκων. 

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζε-

ται από δημοσιεύσεως της παρούσης και για δεκαπέντε (15) μέρες.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας

και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την

90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου

καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα

συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα. 

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της

ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε

παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου

5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τε-

τάρτη και Παρασκευή από τις 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

Ο επιβλέπτων Η διευθύντρια Ο Αντινομάρχης

Αθ. Αναγνωστόπουλος Ελ. Ξυνομηλάκη Χ. Δαμάσκος

προετοιμασία στο 

2ο Γυμνάσιο Κορωπίου



ΕΒΔΟΜΗ  20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΒΑΡΗΣ

Μετά τη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές του Επιμορ-

φωτικού Συλλόγου Βάρης, η σύνθεση του νέου Διοικητι-

κού Συμβουλίου, όπως προέκυψε είναι η παρακάτω:

Ντάρας Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκίκα Ελένη ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κούτρας Φώτης ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπανικολάου Κων/νος ΤΑΜΙΑΣ

Χρήστου Πηνελόπη ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ριφιώτης Χρήστος ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

Λογοθέτη Ελισάβετ ΜΕΛΟΣ

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης είναι ιδιαίτερα δρα-

στήριος και όπως πάντα, πιστεύουμε ότι κι αυτή η Διοί-

κηση θα έχει πλούσιο έργο. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

Από RE/MAX  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέ-

λος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της

RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους

απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,

υψηλές προμήθειες  έως 80% επι των πωλήσεων, εκ-

παίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,

ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947 

email: remax-anagen@ath.forthnet.gr 

Άμεσα κύριος-α άνω των 18 ετών ζητείται για ανεξάρτη-

τη συνεργασία. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. Με-

ρική ή πλήρης απασχόληση. Δυνατότητες προσωπικής

ανάπτυξης. Τηλ. 2241051812. www.work-4all.com

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

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

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρε-

σία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται

από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου -

Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλ-

λήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
μέλος του Π.Σ.Λ. με master και 12 έτη πείρα, αναλαμβά-

νει και κατ’ οίκΟν θεραπείες σε παιδιά, καθώς και συμ-

βουλευτική καθοδήγηση γονέων.

Διάγνωση - θεραπεία - διαταραχών λόγου - ομιλίας - φω-

νής. Δ.Α.Δ-αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, νοητική

υστέρηση. τηλ. 6973395685- 6979139915

Πτυχιούχος καθηγή-

τρια ελληνικής φιλο-

λογίας του Πανεπιστημί-

ου Αθηνών, κάτοικος

Βουλιαγμένης, παραδίδει

ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητές Γυμνασίου και

Λυκείου σε φιλολογικά

μαθήματα, κατά προτίμη-

ση σε περιοχές των νο-

τίων προαστίων. Τιμές

προσιτές.        

Τηλέφωνο: 6989427922

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα ισπανικών, για

όλα τα επίπεδα inicial, basico, superior, σε ενήλι-

κες και παιδιά, από ισπανόφωνη πτυχιούχο.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις DELE.

Τηλ. 6976157337

Φιλόλογος παραδίδει

ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητές Δημοτικού - Γυ-

μνασίου και Λυκείου σε

περιοχές Σπάτων και

Παλλήνης.      Τηλέφωνο:

6936513341

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά, 

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ. 210 8996.089 - 6932 048224

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δημόσιου κλειστού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

αναδόχου για τον καθορισμό χώρων και κτιρίων της Χερσαίας

Ζώνης Λιμένα Λαυρίου.                   (Αρ. Διακήρυξης 01/2010)

Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη

Εταιρία

Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παραλαβή Εγγρά-

φων – Αποστολή Προσφορών: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου

Ανώνυμη Εταιρία, Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύ-

ριο, Τ.Κ. 19500, τηλ.22920 22089, 22920 27711.

Περιγραφή – Αντικείμενο της σύμβασης: Επιλογή αναδόχου

καθαριότητας χώρων και κτιρίων υπαγόμενων στην αρμοδιότη-

τα του Ο.Λ.Λ.

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Λιμένας Λαυρίου

Διάρκεια παραχώρησης: Ένα έτος

Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: 15/03/10,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία του Οργανισμού

Λιμένος Λαυρίου, Λαύριο, Ακτή Α. Παπανδρέου.

Ημερομηνία Κατάθεσης προσφορών: Την ημέρα διενέργειας

του διαγωνισμού, από 10:00π.μ. έως 11:30μ.μ. στο Πρωτόκολλο

του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.

Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνι-

σμό υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού

1.000,00€ (χιλίων ευρώ), ο δε τελευταίος μειοδότης υποχρεού-

ται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το

μηνιαίο αντάλλαγμα χρήσης ενός (1) μηνός.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανόμενων των ανα-

γκαίων δικαιολογητικών και προϋποθέσεων διατίθεται τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Οργανισμού. 

Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

Ο Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

Πάρης Ευαγγελίου

Επιστολή Διαμαρτυρίας των μαθητών του Τμήματος Β1

της Β’ τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Βούλας

Επιστολή λάβαμε από μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Βούλας, που απευθύνεται στους αρμόδιους
Υπουργούς, από ερέθισμα που δέχθηκαν από καταχώρηση κινητής τηλεφωνίας. Παρακολουθήστε την.

Προς

1. Την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), οδός Πανεπιστημίου και Αμερικής 5, Αθήνα

3. Την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ, οδός Τζαβέλα 1-3, Χαλάνδρι

Είμαστε μαθητές της Β’ τάξης του 2ου Λυκείου Βούλας και σας απευθύνουμε την επιστολή μας για να σας εκδηλώ-
σουμε την έντονη αντίθεση και λύπη μας στον τρόπο με τον οποίο θυσιάζεται η Ιστορία, τα ιδανικά και οι αξίες που
μας διδάξατε, στο βωμό της διαφήμισης και του εμπορικού κέρδους.

Επιθυμούμε να σας εκφράσουμε την αγανάκτησή μας για την διαφήμιση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών VODAFONE
που προβάλλεται αυτόν τον καιρό στην τηλεόραση, κατά την οποία οι ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821
εμφανίζονται να επικοινωνούν μεταξύ τους με κινητά τηλέφωνα του δικτύου της παραπάνω εταιρείας με γελοία στι-
χάκια. Κατά την ταπεινή μας γνώμη στη συγκεκριμένη διαφήμιση εκχυδαΐζονται και εξευτελίζονται η Ιστορία μας, το
Έθνος μας, οι αγωνιστές στους οποίους οφείλει η Ελλάδα την ύπαρξή της. Αναρωτιόμαστε αν το Υπουργείο, το ΕΣΡ
και οι αρμόδιες αρχές θα είχαν επιδείξει παρόμοια αδιαφορία αν σε μια διαφήμιση διακωμωδούσαν τους σύγχρονους
πολιτικούς, τους σημερινούς ηγέτες και θεσμούς της χώρας.
Αναρωτιόμαστε ακόμη σε ποια Ελλάδα θα μεγαλώσουμε. Ποια είναι τελικά τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις, οι αξίες
που μας καλείτε να ενστερνιστούμε και ποιες από αυτές είναι σταθερές και μη αναλώσιμες; Θα μας απαντήσει κα-
νείς; 



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 22/02,  8.00μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 24/02,  7μ.μ.

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 22/02,  6μ.μ.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΣΑΒΒΑΤΟ 20, ΤΡΙΤΗ 23 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ. με 22 θέματα

στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:
1. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας ελεγχόμενης

στάθμευσης.

2. “Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονι-

κών προμηθειών του Δήμου.

6. Προϋπολογισμός ΔΑΟΒ.

7. Εγκριση απολογισμού ΔΑΟΒ

8. Εγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Βρεφονηπιακού

Σταθμού.

9 έως 13 Σύκλιση διαφόρων Επιτροπών

17. Μονοδρόμηση της οδού Ιριδος από την οδό Γράμμου

έως την Αγ. Ιωάννου.

19. Τροποποίηση συστατικών πράξεων Σχολικών Επιτρο-

πών.
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Το ανθρώπινο σώμα δέχεται καθημερινά την επίθεση του χρό-

νου, πληθώρας τοξινών και λοιμογόνων παραγόντων, που συχνά

επιτελείται σε υποσυνείδητο επίπεδο. Η σωστή λειτουργία του

ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού έχει ζωτική σημα-

σία για την επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης και την απο-

φυγή εμφάνισης ορισμένων σοβαρών νοσημάτων, όπως είναι οι

αλλεργίες, τα καρκινώματα, τα αυτοάνοσα νοσήματα, οι επικίν-

δυνες λοιμώξεις.

Το αμυντικό σύστημα του ανθρώπου περιλαμβάνει πολλούς μη-

χανισμούς άμυνας και προστασίας έναντι των τοξικών παραγό-

ντων. Το δέρμα που προστατεύει τα ευαίσθητα εσωτερικά όργα-

να από τους εισβολείς, το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα που

φιλτράρει τον εισπνεόμενο αέρα και τα πεπτικά ένζυμα του στο-

μάχου που καταστρέφουν τους εισβολείς που εισέρχονται στο

σώμα μαζί με τα ωφέλιμα συστατικά των τροφών, αποτελούν τις

πρώτες γραμμές άμυνας.

Βασικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού έχουν τα λευκά αιμο-

σφαίρια και ορισμένες χημικές ουσίες του αίματος που προση-

λώνονται στους ξένους οργανισμούς και τις τοξίνες και τους κα-

ταστρέφουν. 

Η ιδιαίτερη ικανότητα του οργανισμού να αναπτύσσει ειδική ανα-

μνηστική ανοσία έναντι ορισμένων παθογόνων αιτίων, έχει ση-

μαντικό ρόλο στην αποτελεσματική άμυνα. Μετά την είσοδο του

λοιμογόνου παράγοντα ο οργανισμός κινητοποιεί ανάλογα αιμο-

σφαίρια (λεμφοκύταρα κλπ.), ενώ συγχρόνως ειδικά αντισώματα

επιτίθενται στο παθογόνο. Τα ειδικά αντισώματα και τα ειδικά ευ-

αισθητοποιημένα λεμφοκύτταρα έχουν σημαντικό ρόλο στην

ανοσολογική μνήμη, στην οποία οφείλεται η ανοσία που ανα-

πτύσσει ο οργανισμός έναντι ορισμένων παθογόνων μικροοργα-

νισμών μετά τη λοίμωξη. Η παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων

γίνεται από το μυελό των οστών και από τα λεμφικά όργανα που

εντοπίζονται στους λεμφαδένες, το σπλήνα, τον θύμο, τις αμυ-

γδαλές, τους λεμφικούς σχηματισμούς του εντέρου και άλλων

περιοχών. Εκτός όμως από τα κινητά λευκά αιμοσφαίρια που κα-

τευθύνονται μέσω του αίματος προς το λοιμογόνο και τον ιστό

που φλεγμαίνει, υπάρχουν σε διάφορους ιστούς καθηλωμένα

ιστικά μακροφάγα που αρχίζουν άμεσα την καθαρτική τους απο-

στολή, όταν ο ιστός υποστεί κάποια βλάβη.

Χημικές ουσίες που απελευθερώνονται έχουν ειδικές δράσεις. 

Ζωτικής σημασίας η καλή φυσική κατάσταση

Η καλή φυσική κατάσταση εξασφαλίζεται με την αποχή από τον

καπνό, την άσκηση, τη σωστή διατροφή που περιλαμβάνει επάρ-

κεια θρεπτικών ουσιών, βιταμινών, αντιοξειδωτικών παραγόντων

και ιχνοστοιχείων χωρίς να οδηγεί σε παχυσαρκία.

Ο άκαυστος καπνός περιέχει νικοτίνη, καρκινογόνες ουσίες και

τοξίνες, με την καύση όμως οι βλαπτικές ουσίες σύμφωνα με επι-

στημονικές έρευνες πολλαπλασιάζονται λόγω της εξαέρωσης,

της πυρόλυσης της πυροσύνθεσης του καπνού και των άλλων

χημικών προσθέτων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή

των διαφόρων ειδών τσιγάρου. Η νικοτίνη, η κύρια εθιστική ου-

σία στο τσιγάρο, αποδίδεται πολύ γρήγορα στον εγκέφαλο και

προκαλεί εξάρτηση. Οι εθισμένοι στην νικοτίνη καπνιστές ρυθμί-

ζουν αυτόματα την πρόσληψη νικοτίνης βάσει των επιπέδων της

στο αίμα καπνίζοντας όταν απαιτείται ώστε να προκληθούν τα

ψυχοδραστικά αποτελέσματα της νικοτίνης και να αποφευχθούν

τα συμπτώματα στέρησης.  Ο καπνός συγκροτείται από λεπτό

αερόλυμα, ώστε να δύναται να μείνει στους αεραγωγούς και

στην επιφάνεια των κυψελίδων και από αέρια φάση. Η αέρια φά-

ση περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα, τοξικές ερεθιστικές και

αρωματικές ουσίες. Τα σωματίδια του αερολύματος περιέχουν

πλήθος τοξικών και καρκινογόνων. Το υπόλειμμα των σωματι-

δίων, αφού αφαιρεθεί η υγρασία και η νικοτίνη αποκαλείται πίσ-

σα. Οι τοξικοί αυτοί παράγοντες αλλοιώνουν την τοπική άμυνα

του αναπνευστικού επιθηλίου, με αποτέλεσμα την μειωμένη

ανοσολογική ικανότητα. Η διαταραχή του ανοσοποιητικού επι-

δεινώνεται περαιτέρω στον χρόνιο καπνιστή, λόγω της αύξησης

του διοξειδίου του άνθρακα και της πτώσης του οξυγόνου του αί-

ματος. Μελέτες έχουν αναδείξει σε καπνιστές δυσλειτουργία

των λευκών αιμοσφαιρίων.

Η σωστή συστηματική άσκηση σε αρκετές περιπτώσεις σύμφωνα

με μελέτες οδηγεί σε καλύτερη μεταβολική κατάσταση και κινη-

τοποιεί αμυντικές εφεδρείες σε

ολόκληρο το σώμα. H σωστή

άθληση περιλαμβάνει δραστη-

ριότητες που προκαλούν μετα-

τόπιση του κέντρου βάρους του

σώματος και επιτάχυνση της

αναπνοής και του σφυγμού. Η

δραστηριότητα αυτή μπορεί να

μην είναι οργανωμένη άσκηση,

αλλά γρήγορο περπάτημα ημε-

ρησίως. Η κίνηση μπορεί να εί-

ναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της καθημερινότητας με απλές

τροποποιήσεις καθημερινής συμπεριφοράς, όπως η χρήση σκά-

λας αντί του ανελκυστήρα, το καθημερινό γρήγορο βάδισμα, η

εγκατάλειψη του αυτοκινήτου. Πριν την ένταξη σε πρόγραμμα

άσκησης πρέπει απαραιτήτως να προηγείται σοβαρή ιατρική εξέ-

ταση.  Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί ορισμένου τύπου αθλητικές

δραστηριότητες, μπορεί να πυροδοτήσουν καρδιακά επεισόδια,

μυοσκελετικά προβλήματα, ασθματικές κρίσεις και άλλα παθολο-

γικά προβλήματα σε ευαίσθητους οργανισμούς.

Καθημερινά φρούτα και λαχανικά

Τα υγιή άτομα πρέπει να κάνουν διατροφή που να περιλαμβάνει

καθημερινώς φρούτα, λαχανικά, σύνθετους υδατάνθρακες (π.χ.

όσπρια, μαύρο ψωμί, δημητριακά ολικής άλεσης), φρέσκο λάδι,

γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Η

καθημερινή διατροφή δεν πρέπει να έχει υψηλή περιεκτικότητα

σε θερμίδες. Το ψάρι εφοδιάζει το σώμα με υψηλής ποιότητας

πρωτεΐνη, ω3 λιπαρά, πολύτιμα άλατα και βιταμίνες και πρέπει να

είναι συστατικό μιας σωστής ισορροπημένης διατροφής. Καλό εί-

ναι να αποφεύγεται η κατάχρηση κρέατος, λιπαρών ιδιαίτερα κο-

ρεσμένων, γλυκαντικών ουσιών και τυποποιημένων προϊόντων.

Καλό είναι να πίνετε αρκετό νερό υψηλής ποιότητας.

Βιταμίνες και ιχνοστοιχεία

Ιδιαίτερα σημαντικά για την ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητι-

κού στον υγιή οργανισμό είναι οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία

που παρατίθενται:

1. Βιταμίνη Α. Η έλλειψή της έχει ως αποτέλεσμα τον περιορι-

σμό της λειτουργικότητας των ανατομικών φραγμών, τη μείωση

της δραστηριότητας αρκετών ανοσοποιητικών κυττάρων. Αυξη-

μένες συγκεντρώσεις ευρίσκονται στο γάλα, γαλακτοκομικά

προϊόντα, βούτυρο, καρότα, γλυκοπατάτες, βερίκοκα, κίτρινα

λαχανικά, συκώτι, στο αυγό.

2. Βιταμίνη Ε. Είναι απαραίτητη για την προστασία των κυτταρι-

κών μεμβρανών ενάντια στην υπεροξείδωση λιπιδίων που συνι-

στά ανοσοκατασταλτική διεργασία. Η έλλειψή της αυξάνει την

ευπάθεια σε ορισμένες λοιμώξεις. Αυξημένες συγκεντρώσεις ευ-

ρίσκονται στο φρέσκο φυτικό λάδι, ελαιόλαδο, φύτρο σταριού,

πλήρη δημητριακά, ξηρούς καρπούς – φιστίκια.

3. Βιταμίνη C. Eίναι σημαντική για την ομαλή παραγωγή των λευ-

κών αιμοσφαιρίων. Αυξημένες συγκεντρώσεις ευρίσκονται στις

ντομάτες, στα εσπεριδοειδή, μαϊντανό, πράσινες πιπεριές, πρά-

σινα ωμά λαχανικά, πεπόνια, φράουλες, λάχανο, πατάτες, κί-

τρα, ραπανάκια.

4. Βιταμίνη Β12, Β6, φυλλικό οξύ. Οι βιταμίνες Β12, Β6, συντε-

λούν στην ομαλή λειτουργία της ειδικής αναμνηστικής ανοσίας

αλλά και της φυσικής ανοσίας. Η Β12 υπάρχει μόνο σε τρόφιμα

ζωικής προέλευσης όπως γάλα, κρέας, τυρί, αυγά, ψάρι. Αυξη-

μένες συγκεντρώσεις Β6, ευρίσκονται στις μπανάνες, δημητρια-

κά, στο συκώτι, στα πουλερικά, στα όσπρια, αυγό, ψάρια και

πράσινα λαχανικά, κρέας, ξηροί καρποί, πατάτες, γλυκοπατά-

τες, ζύμη, σταφίδες, δαμάσκηνα. Αυξημένες συγκεντρώσεις

φυλλικού, ευρίσκονται στα πράσινα φύλλα λαχανικών, όσπρια,

ξηρούς καρπούς, φύτρο σταριού, συκώτι, αυγά.

5. Ο χαλκός. Είναι σημαντικός στην ομαλή παραγωγή ιντερλευ-

κίνης 2, μιας κυτοκίνης που εμπλέκεται στον φυσιολογικό μετα-

βολισμό των λεμφοκυττάρων. Αυξημένες συγκεντρώσεις χαλ-

κού, ευρίσκονται στο συκώτι, θαλασσινά, αυγό, ξηρούς καρ-

πούς- αμύγδαλα, όσπρια, πλήρη δημητριακά, αλεύρι βρώμης.

6. Ο σίδηρος. Είναι σημαντικός για την ομαλή διεξαγωγή των

φλεγμονωδών απαντήσεων, την ομαλή λειτουργία των λευκών

αιμοσφαιρίων, την απελευθέρωση κυτοκινών, την ανάπτυξη του

λεμφικού ιστού. Αυξημένες συγκεντρώσεις σιδήρου, ευρίσκο-

νται σε: συκώτι, κρέας, όσπρια, πλήρη δημητριακά, αυγό, πρά-

σινα λαχανικά, ξερά φρούτα.

7. Το μαγνήσιο. Ο θύμος αδένας που είναι εστία παραγωγής των

Τ λεμφοκυττάρων αλλοιώνεται επί ανεπαρκείας. Αυξημένες συ-

γκεντρώσεις μαγνησίου ευρίσκονται στις μπανάνες, πλήρη δη-

μητριακά, όσπρια, γαλακτοκομικά, στους ξηρούς καρπούς, πρά-

σινα λαχανικά, ορισμένα θαλασσινά, κακάο.

8. Το μαγγάνιο. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε φλεγμονώδεις

αντιδράσεις, καθώς και στην προσκόλληση και αποκοκκίωση των

ουδετεροφίλων. Αυξημένες συγκεντρώσεις μαγγανίου ευρίσκο-

νται σε πράσινα λαχανικά, πλήρη δημητριακά, φρούτα, όσπρια,

ξηρούς καρπούς.

9. Το σελήνιο. Επηρεάζει την αντιοξειδωτική κατάσταση του ορ-

γανισμού και η έλλειψή του αυξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων. Αυ-

ξημένες συγκεντρώσεις ευρίσκονται σε κρέατα, θαλασσινά, αυ-

γά, ξηρούς καρπούς, πράσινα λαχανικά, πλήρη δημητριακά,

φρούτα, όσπρια.

10. Ο ψευδάργυρος. Εμπλέκεται σε πολλαπλές κυτταρικές λει-

τουργίες και η έλλειψή του προκαλεί αυξημένη επίπτωση λοιμώ-

ξεων. Αυξημένες συγκεντρώσεις ευρίσκονται στα οστρακοειδή,

φύτρο σταριού, κρέας, ξηρούς καρπούς, αυγό, ψάρια, σε δημη-

τριακά ολικής αλέσεως.

Η τεχνητή χορήγηση βιταμινών και ιχνοστοιχείων με τη μορφή

συμπληρωμάτων, δεν ενδείκνυται στον υγιή οργανισμό, διότι η

υπερβολική άθροιση βιταμινών και ιχνοστοιχείων έχει δυσμενή

για τον οργανισμό αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά είναι χρήσιμη,

σε ορισμένες περιπτώσεις και πρέπει να γίνεται υπό ιατρική πα-

ρακολούθηση (π.χ. κακή διατροφή, υπερκόπωση, γήρας, stress

κ.λπ.) κατά την διάρκεια της οποίας καθορίζεται η δόση και η

διάρκεια της χορήγησης.

Η σωστή ρύθμιση των χρόνιων νοσημάτων από τα οποία πάσχει

ένας ασθενής είναι πολύ σημαντική στην τόνωση του ανοσοποι-

ητικού συστήματος. Ορισμένα νοσήματα όπως ο διαβήτης, η ηπα-

τική ανεπάρκεια, η νεφρική ανεπάρκεια αλλοιώνουν σημαντικά

τη σωστή άμυνα και πρέπει να έχουν άριστη ρύθμιση. Στις περι-

πτώσεις αυτές συχνά απαιτείται εφαρμογή ειδικών διατροφικών

προγραμμάτων και προγραμμάτων καθημερινότητας ανάλογα με

το είδος της χρόνιας πάθησης.

Η ενισχυτική εφαρμογή εμβολίων προς τόνωση του ανοσοποιη-

τικού έχει εφαρμογή σε ορισμένες περιπτώσεις.

Δρ. Αναστασία Μοσχοβάκη

Ιατρός Ειδική Παθολόγος

Ε mail amoschovaki@yahoo.gr
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Οι εξέδρες του κλειστού του Γέρακα αποδεί-

χθηκαν «λίγες» για να καλύψουν τις ανάγκες

των θεατών, που την Καθαρά Δευτέρα γέμι-

σαν ασφυκτικά το γήπεδο για να παρακολου-

θήσουν τη γιορτή της γυναίκας, το All Star

Game. Στη φιέστα του αθλήματος, νικήτρια

ομάδα αναδείχθηκε αυτή των ξένων All Star,

καθώς επιβλήθηκε της αντίστοιχης των Ελλη-

νίδων με 2-1.

Το Μαρκόπουλο εκπροσωπήθηκε με 5 αθλή-

τριες 4 Ελληνίδες Ν. Γκαραγκούνη Τσίμα Κα-

βαθά Κονόμι και την  Σέρβα ακραία Αλεξά-

ντρα Κρνσέβιτς που αγωνίστηκε για δύο σετ

ακραία και ένα λίμπερο, και  αναδείχθηκε

MVP του All Star Game. 

Αλεξάντρα Κρνσέβιτς «Είμαι πάρα πολύ χα-
ρούμενη γι' αυτό τον τίτλο που κατέκτησα».
...«Ειλικρινά αισθάνομαι πολύ όμορφα και εί-
ναι τιμή για μένα που συμμετείχα σε μία τέ-
τοια διοργάνωση. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπλη-
κτική. Ευχαριστώ τον κόσμο που έδειξε ότι
αγαπάει το γυναικείο βόλεϊ, τις συμπαίκτριές
μου και τους προπονητές μου. Ελπίζω πάντα
να γίνονται τέτοιες επιτυχημένες διοργανώ-
σεις».
Ο Δήμαρχος Γέρακα Αθανάσιος Ζούτσος δή-

λωσε: «Θέλω να σας καλωσορίσω όλους σε
αυτήν την υπέροχη γιορτή. Είναι μία διοργά-
νωση που γίνεται για 2η συνεχόμενη χρονιά
στο Γέρακα και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω πολύ τον κύριο Στέλιο Προσαλίκα»,

«Η δικιά μου επιθυμία είναι να γίνει θεσμός
και πλέον ο κόσμος να μη ρωτάει που θα γίνει
το Αll Star Game, αλλά να γνωρίζει ότι θα το

φιλοξενήσει ο δήμος μας».

Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Στέλιος Προσαλί-

κας δήλωσε: «Είναι μία γιορτή του γυναικεί-

ου βόλεϊ, την οποία έχει ανάγκη το άθλημα
και βοηθάει στην προώθηση και τη διαφήμισή
του. Όπως όλα δείχνουν θα έχουμε και φέτος
μία υπέροχη διοργάνωση».

O πρόεδρος της Ομοσπονδίας απευθυνό-

μενος στον δήμαρχο Γέρακα, τόνισε: «Να

είστε σίγουρος ότι η συνεργασία μας θα

συνεχιστεί, όχι μόνο όσον αφορά το All

Star Game, αλλά και σε επίπεδο εθνικών

ομάδων».
Τα σετ: 22-25, 25-12, 5-15. 

ΕΛΛΗΝΕΣ ALL STAR (Τ. Φλώρος – Θ. Στρά-

ντζαλης): Χριστοδούλου 5π. (1 άσος, 3/3 επ., 1

μπλοκ), Κυριακίδου 2 (2/3 επ.), Ν. Γκαραγκούνη

1 (1/2 επ.), Τικταπανίδου 5 (1 άσος, 4/8 επ.), Τσί-

μα 7 (7/18 επ.), Χαντάβα 10 (10/21 επ.), Βλάχου

(λ. – 100%, 3 άμυνες) / Νομικού, Γιώτα 4 (2 άσοι,

1/ 2 επ., 1 μπλοκ), Χρήστου 3 (1/7 επ., 2 μπλοκ),

Καβαθά 3 (1 άσος, 2 μπλοκ), Κονόμι (λ- 83%).

ΞΕΝΕΣ ALL STAR (Γ. Νικολάκης – Τ. Σωτήρ-

χος): Μουλστεΐνοβα 2π. (1/1 επ., 2 μπλοκ), Κις 5

(5/14 επ.), Τένεβα 11 (9/18 επ., 74% υπ., 2

μπλοκ), Γιάνεβα 3 (2/9 επ., 1 μπλοκ, 1 άμυνα),

Ραμίρεζ 4 (2/9 επ., 1 μπλοκ), Κρνσέβιτς 8 (7/13

επ., 1 μπλοκ), Ράονιτς (λ-100%, 3 άμυνες) / Σι-

μάνκοβα, Λίβινγκστον 3 (3/7 επ.), Ανκούλου 3

(2/5 επ., 1 μπλοκ),  Κρνσέβιτς (λ-80%, 4 άμυνες).

Τα παιδιά έδωσαν -όπως πάντα πρέπει να συμβαί-

νει σε τέτοιες γιορτές-έναν ξεχωριστό τόνο στο

κλειστό γυμναστήριο του Γέρακα. Οι φωνές τους

και τα πανηγύρια τους, που ηχούσαν καθ' όλη τη

διάρκεια του αγώνα έδιναν ένα ξεχωριστό "χρώ-

μα", στην ήδη εκπληκτική ατμόσφαιρα. Ωστόσο.

ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας,

που οφείλεται στη συμμετοχή των παιδιών, ήταν η

κατάρριψη ενός παγκοσμίου ρεκόρ που ήταν πραγ-

ματικά το κερασάκι στην τούρτα, σε αυτήν την υπέ-

ροχη γιορτή του γυναικείου βόλεϊ. Πιο συγκεκρι-

μένα με το τέλος του αγώνα, μαζεύτηκαν στον

αγωνιστικό χώρο 262 παιδιά (131 από την κάθε

πλευρά του φιλέ), «σπάζοντας» έτσι την προηγού-

μενη επίδοση που ήταν 260 παιδιά και είχε γίνει

στο κλειστό της ολυμπιακής εγκαταστάσεις του

Φαλήρου, στον περσινό τελικό του Κυπέλλου αν-

δρών της 4ης Απριλίου, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και

Παναθηναϊκό.

Η Αλεξάνδρα Κρνσέβιτς με το Δήμαρχο Γέρακα Αθ. Ζού-
τσο

All Star Game: Το Μαρκόπουλο συμμετέχει με 5 

Με μεγάλο ενδιαφέρον

αναμένεται αυτό το

τριήμερο, 19 - 21 Φε-

βρουαρίου, η έναρξη του Εθνι-

κού Πρωταθλήματος στο

άθλημα της Υπερπήδησης

Εμποδίων. Στις εγκαταστάσεις

του Ιππικού Ομίλου Mega

Sports στη Δεκέλεια θα αρχί-

σει η μάχη του πρωταθλήμα-

τος, η οποία θα ολοκληρωθεί

μετά από τέσσερις αγώνες

στον τελικό το Μάιο, στο Ολυ-

μπιακό Κέντρο Ιππασίας στο

Μαρκόπουλο.

Οι φετινοί πρωταθλητές θα

αναδειχθούν μετά από βαθ-

μολογία, η οποία θα μετρή-

σει στους πέντε αγώνες

συμπεριλαμβανομένου και

του τελικού. Οι τρεις πρώ-

τοι αγώνες του πρωταθλή-

ματος θα διεξαχθούν στην

Αττική και ο τέταρτος στη

Θεσσαλονίκη. Οι επίσημες

κατηγορίες, που θα αναδεί-

ξουν και τους φετινούς

Πρωταθλητές είναι οι Κατη-

γορίες Παίδων, Εφήβων,

Νέων Ιππέων και Ενηλίκων.

Στην Κατηγορία Αμαζόνων

θα βγει Πολυνίκης αμαζόνα

της χρονιάς και πάλι μετά

από βαθμολογία. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Την προκρισή της στο κυρίως ταμπλό

του δυνατού διεθνούς τουρνουά

¨SCHRODERS PRIVATE BANKING'

που διεξάγεται στο TAVERNE της ΕΛ-

ΒΕΤΙΑΣ, εξασφάλισε η Χριστίνα Σιδέ-

ρη (ΟΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) μετά την επι-

κράτησή της επί της Ιταλίδας Lucia

Loli με 6-1 4-6 6-2 στον  τελευταίο γύ-

ρο των προκριματικών.

Στο ίδιο τουρνουά ο Γιάννης Στεργίου

(ΟΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) στον δεύτερο γύρο ξεπέρασε το εμπόδιο του Γερμανού Luka

Corigliano με 6-4, 6-3 και προχώρησε στο τελευταίο γύρο των προκριματικών.

Προκρίσεις του Ο.Α. Βουλιαγμένης

ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
Οι αγώνες την Παρασκευή θα αρχίσουν στις

10.00 και το Σαββατοκύριακο στις 09.00. Το

πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει

τέσσερις κατηγορίες, αυτή των νέων ίππων και

αγωνίσματα ύψους από 1.15 έως και 1.35μ. Τη

δεύτερη ημέρα θα γίνουν οι κατηγορίες νέων

ίππων και αγωνίσματα ύψους από 1.20μ. έως

και 1.40μ, ενώ την τρίτη και τελευταία ημέρα

θα διεξαχθούν οι κατηγορίες του πρωταθλήμα-

τος παίδων, εφήβων, νέων ιππέων, ενηλίκων

και αμαζόνων. 
Οι περυσινοί Πρωταθλητές στις τέσσερις ηλικιακές

κατηγορίες είναι: Στην Κατηγορία Ενηλίκων ο

Valentin Velea με τον Andy,  στην Κατηγορία Νέων

Ιππέων ο Κρίτων Ζαφειρόπουλος με τη Vieanne,

στην Κατηγορία Εφήβων η Ζέτα Φούντα (Φωτο) με

τον Marlon και στην Κατηγορία Παίδων ο Στέφανος

Παπαγεωργίου με τον Baldessarini. 

Μεσογειάδα χάντμπολ Εφήβων
Στην Εθνική Ομάδα και παίκτης 

του Γ.Σ. Κορωπίου

Αρχισε την Κυριακή (14/2) στην πόλη Μπαρ του Μαυροβου-

νίου, η Μεσογειάδα χαντμπολ Εφήβων, με συμμετοχή και

της εθνικής μας ομάδας. 

Σημαντικη διακριση για τον Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ και επιβραβευ-

ση της δουλειάς που γινεται στα νέα παιδιά, η κλήση του

παίκτη  Δημήτρη Κατσίκη στην Εθνική ομάδα εφήβων που

θ' αγωνιστεί στη θέση του δεξί ιντερ.

Η Ελληνική ομάδα στη διοργάνωση που θα διαρκέσει έως

τις 21/2 θα παίξει στον 2ο όμιλο με αντιπάλους: Ισπανία, Αί-

γυπτος, Κροατία, Κατάρ, Λιβύη, Μαυροβούνιο-2.

Οι ομοσπονδιακοί προπονητές Νίκος Γεωργιάδης και Σωκρά-

της Σκούφας θα έχουν στην αποστολή τους τους παίκτες: Ευ-

αγγελόπουλος, Καφετζής, Δινάλης (Φίλιππος Βέροιας), Μποσνακίδης,

Νικολαίδης, Δελημύτης (Φοίβος Συκεών), Γρηγοριάδης (ΓΑΣ Κιλκίς),

Πίτος, Πετρίδης (Ζαφειράκης Νάουσας), Θεοδωρίδης (Μίλωνας Γιαννι-

τσών), Ασιανός (Αρίων Πτολεμαϊδας), Κράλλης (Αερωπός Έδεσσας),

Ζαχάρης (Δικέας), Παπαδόπουλος (ΧΑΝΘ),  Κατσίκης (Κορωπί), Ερι-

φόπουλος (TV KIRCHZELL-Γερμανία)

Χαρακτηριστικο της συνθεσης της Εθνικης ομαδος ειναι οτι ΟΛΟΙ

οι παικτες ειναι απο Βόρειο Ελλάδα εκτος του Κατσίκη (Γ.Σ ΚΟ-

ΡΩΠΙΟΥ) και του Ζάχαρη (Δικέας).
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ΕΠΣΑΝΑ
Αλλαγές ημερομηνιών σε αγώνες

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
με τη Χρυσάνθη

Καράμπαλη

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις Πανκορασίδες, με αντίπαλο την ομάδα της Ραφήνας και νί-

κη με 3-0σετ το Σάββατο 30/1 στη Βούλα. Καλό ξεκίνημα λοιπόν για τις Πανκορασίδες οι οποίες ξεπέρα-

σαν το εμπόδιο του Δ.Α.Σ ΑΡΑΦΗΝΟΝ σχετικά εύκολα, αφού νίκησαν με 3-0 σετ (25-17, 25-16, 25-18). Την

τρέχουσα βδομάδα η ομάδα δεν έχει να αντιμετωπίσει κάποιον αντίπαλο, εφ' οσον έχει ρεπό με βάση το

πρόγραμμα.

ΠΑΙΔΕΣ

Οι απουσίες του Χρυσοχόου και του Πασπαράκη ήταν περισσότερο από εμφανείς. Έτσι η ομάδα των παί-

δων δεν κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη παρ' όλο που έφτασε πολύ κοντά σ' αυτή. Ηττήθηκε με 2-3 σετ

(22-25, 25-18, 22-25, 25-13, 13-15) από το Κουκάκι, στο γήπεδο της Βούλας, ένα αντίπαλο που δεν φαινό-

ταν ικανός να απειλήσει τους Παίδες υπό κανονικές συνθήκες.  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Με το αγαπημένο τους σκορ οι γυναίκες κατέκτησαν την ένατή τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα απένα-

ντι  στην Χαλκίδα με 3-2. Ο αγώνας διεξήχθη στη Βούλα και εξαρχής όλοι γνώριζαν ότι θα είναι δύσκολος

αγώνας, δεδομένου  ότι στον 1ο γύρο οι γυναίκες της Θέτιδας είχαν ηττηθεί με 3-2 σετ. Μ' αυτή τους τη

νίκη η ομάδα έφτασε τους 22 βαθμούς στο πρωτάθλημα της Α' Γυναικών της ΕΣ.ΠΑΑΑ. Η επόμενη αγωνι-

στική βρίσκει τη Θέτιδα να φιλοξενείται στο γήπεδο της Ριζούπολης από τον ΑΠΟΛΛΩΝA ΑΘΗΝΩΝ, σε

έναν αγώνα όπου φιλοδοξεί να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της κατακτώντας την τέταρτη νίκη της στη σει-

ρά. 

Ιστιοπλοϊκοί Διασυλλογικοί αγώνες του ΑΝΟ Γλυφάδας

Διακρίσεις από τους αθλητές του ΝΑΟ Βούλας

Στα πλαίσια του διασυλλογικού αγώνα, που διεξήχθη στις

εγκαταστάσεις του ΑΝΟ Γλυφάδας στις 30 και 31 Ιανουαρί-

ου ο ΝΑΟ Βούλας έκανε ακόμη μια φορά αισθητή την πα-

ρουσία του.

Με συμμετοχή πλέον των 150 σκαφών απ’ όλη την Ελλάδα,

οι αθλητές αγωνίστηκαν στις κατηγορίες Laser και Optimist

και κατέκτησαν μετάλλια και στις δύο. 

Έτσι στην κατηγορία Laser Radial ο Γιώργος Κωστομοίρης

κατέλαβε τη 2η θέση και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο ενώ

στην κατηγορία Optimist ο μικρός Στέλιος Τσάγκαλος κατε-

τάγη 3ος και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Λίγο πριν την έναρξη της περιόδου αγώνων προκρίσεως για την εθνική ομάδα Ιστιοπλοΐας οι εμφανίσεις

των αθλητών του ΝΑΟ Βούλας ήταν εξαιρετικές και φάνηκε η δουλειά που γίνεται από τους προπονητές. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το αναπτυξιακό τουρνουά της

«ΣΙΝΔΟΥ» στη Θεσ/νίκη το περασμένο Σαββατοκύριακο

13-14 Φεβρουαρίου. Στους αγώνες αυτούς δήλωσαν συμ-

μετοχή 48 σωματεία απ’ όλη την Ελλάδα

με 188 αθλητές και αθλήτριες. Οι

ομάδες του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ συμμετεί-

χαν με 2 αθλητές και 6 αθλήτριες.

– Στην κατηγορία των Παμπαίδων

(έλαβαν μέρος 46 αθλητές) ο

αθλητής του ΑΡΗ Γενεράλης Νί-

κος, αποδίδοντας πολύ καλό πινγκ-πονγκ, κατέ-

κτησε την 16η θέση με 1 ήττα και 4 νίκες.

– Στην κατηγορία των Παγκορασίδων η Πατεράκη κατέ-

λαβε την 5η θέση ανάμεσα σε 30 αθλήτριες με 4 νίκες

και 1 ήττα.

Η Φίσερ με 4 νίκες και 2 ήττες κατέλαβε τελικά την 7η

θέση.

– Στην κατηγορία των παίδων, ο Νίκος Σκουτέρης, έδειξε

για μια ακόμη φορά τις ικανότητες που διαθέτει κατα-

λαμβάνοντας την 21η θέση ανάμεσα σε 65 αγωνιζό-

μενους με 4 νίκες και 2 ήττες.

– Στην κατηγορία των κορασίδων, σε 22 συμμετοχές η Φι-

λία Εμίρη, κατέλαβε την 4η θέση με 5 νίκες και 2 ήτ-

τες, η Χαρά Νίνου την 12η θέση με 4 νίκες και 4 ήττες,

η Δέσποινα Γκοβάτσου την 13η θέση με 4 νίκες και 4

ήττες και η Ελένη Στραϊτούρη την 17η θέση με 3 νίκες

και 4 ήττες, χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικό.

Αναπτυξιακό πρωτάθλημα “ΣΙΝΔΟΥ”

Θεσσαλονίκης

Σημαντικές διακρίσεις 

του Αρη Βούλας

Με επιστολή του προς την  Ελληνική

Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων

Ναυτικών Σωματείων και το Kanoe

Kagiak ο Γενικός Γραμματέας Αθλητι-

σμού Πάνος Μπιτσαξής, ενημερώνει

ότι τα δύο αυτά αθλήματα εντάχθη-

καν στην κατηγορία των αθλημάτων

Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας.

“Η ένταξη αυτή σημαίνει ότι η Ελλη-

νική Πολιτεία, μέσα στα πλαίσια των

δυνατοτήτων της και παρά την δυ-

σμενή οικονομική συγκυρία, αναλαμ-

βάνει την υποχρέωση να αναπτύξει

την Κωπηλασία σε βάθος. Η Κωπηλα-

σία το αξίζει, όχι μόνο για τις επιτυ-

χίες της, αλλά και γιατί είναι ένα από

τα πρώτα αθλήματα της σύγχρονης

Ελλάδας, γιατί είναι απόλυτα προ-

σαρμοσμένη στο ελληνικό κλίμα, το

περιβάλλον και την νοοτροπία του

λαού μας, γιατί συγκεντρώνει εν γέ-

νει όλες τις προϋποθέσεις να αναπτυ-

χθεί”, γράφει μεταξύ άλλων. 

Τους επισημαίνει δε ότι η Ομοσπον-

δία σας πρέπει να γίνει ο φυσικός

πρώτος πυλώνας για την ανάπτυξη

δράσεων.

Ζητάει δε να εκπονηθεί κοινό πενταε-

τές πρόγραμμα ανάπτυξης των παρα-

πάνω αθλημάτων, γιατί όπως γράφει:

“η σχέση του αθλήματος με το ελλη-

νικό υδάτινο περιβάλλον, μας οδη-

γούν να θεωρούμε την Κωπηλασία

και το Κανόε – Καγιάκ αθλήματα που

απαιτούν ενιαία στρατηγική και ανα-

πτυξιακή αντίληψη”.

Γνωστοποιεί δε ότι:

α) Η έγκριση της χρηματοδότησης

της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας για το

2010 ανέρχεται στο ποσό των

1.320.000€ (ένα εκατομμύριο τριακό-

σιες είκοσι χιλιάδες ευρώ) και θα κα-

ταβληθεί σταδιακά, σύμφωνα με τους

κανόνες και τις κανονιστικές εντολές

του Υπουργείου Οικονομικών και με

την αυτονόητη προϋπόθεση της επι-

βεβαίωσης των γενικών προϋπολογι-

στικών προβλέψεων του Κράτους. 

Παράλληλα η χρηματοδότηση της

Ομοσπονδίας του Κανόε Καγιάκ για

το 2010 ανέρχεται στο ποσό των

850.000€ (οχτακόσιες πενήντα χιλιά-

δες ευρώ) 

Η Κωπηλασία και το Kanoe Kagiak
εντάχθηκαν στην κατηγορία των αθλημάτων Εθνικής Αθλητικής Προτεραιότητας

Α) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 

Σάββατο 20/02 και ώρα 15.00

ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ, γήπεδο Κουβαρά

Β) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 

Κυριακή 21/02 και ώρα 15.00

ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ- ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, γήπεδο Αγ. Άννας

Γ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ, 

Κυριακή 21/02 και ώρα 10.00

ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ, γήπεδο Ανθούσας

Δ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, 

Σάββατο 20/02 και ώρα 11.30

ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, γήπεδο Κουβαρά

Άτυχη στάθηκε η Μαργαρίτα, η

οποία το τελευταίο διάστημα

βρίσκονταν σε εξαιρετική κατά-

σταση και βοήθησε σημαντικά

την ομάδα των Νεανίδων στην

είσοδο της στο FINAL-4 (και των

Γυναικών στην μέχρι τώρα 3η

θέση του πρωταθλήματος). Το

διάστρεμμα ήταν λίγο πριν το

τέλος της προπόνησης, όταν οι κεντρικές εκτελούσαν μία

άσκηση μπλοκ-επίθεσης και στην προσπάθεια για μπλόκ

πάτησε το πόδι συναθλήτριας της η οποία άθελα της "πέ-

ρασε" στο αντίπαλο γήπεδο. Οι πρώτες εκτιμήσεις των ια-

τρών κάνουν λόγο για διάστρεμμα 2ου βαθμού. Δυστυχώς

για την αθλήτρια αλλά και την ομάδα, η Μαργαρίτα δεν θα

μπορέσει να συμμετέχει στο FINAL-4 των Νεανίδων. Σε

μία διοργάνωση που η ίδια ήθελε τόσο πολύ. 

Τραυματισμός αθλήτριας στο

Volley στην ομάδα της Παλλήνης
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Ένα νέο κέντρο ενημέρωσης και παροχής

πληροφόρησης ιδρύεται στο Δήμο Κορωπίου.

Στην πλατεία Ελευθερίας (στο πρώην Διε-

θνές) λειτουργεί πλέον το Κέντρο Πληροφό-

ρησης του Δήμου που προσφέρει δωρεάν

υπηρεσίες internet στους δημότες του Κορω-

πίου. Μαζί με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη συ-

γκροτούν πλέον μια συνεχή ζώνη πληροφό-

ρησης δημοτών και επισκεπτών της πόλης

μας.  Παράλληλα το Κέντρο θα εξυπηρετεί

και τις ανάγκες του θεσμού των Τοπικών Συμ-

βουλίων Νέων Κορωπίου. 
Παροχές: 

1. 7 σταθερές θέσεις Η/Υ με σύνδεση στο διαδί-

κτυο

2. Τοπικός  και περιφερειακός τύπος

3. Ανακοινώσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου

Ώρες Λειτουργίας : 16.00-20.00μμ

Δύσκολη νύχτα πέρασε την περασμένη εβδομάδα  η πόλη της Νέας Μάκρης λό-

γω των ισχυρών νοτιοανατολικών ανέμων που δημιούργησαν κύματα ύψους με-

γαλύτερου των τριών μέτρων! σε όλο το παραλιακό μέτωπο με αποτέλεσμα τον

αποκλεισμό για αρκετές ώρες της παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος, του πα-

ραλιακού πεζοδρόμου και καθέτων δρόμων από τεράστιους όγκους θαλασσίων

υδάτων, άμμου και φυκιών. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων για αρκετή ώρα τα

κύματα έφθαναν μέχρι τα

παραλιακά καταστήματα

και σπίτια. 

Σε αρκετά σημεία της

ακτογραμμής οι όγκοι της

άμμου φθάνουν σε ύψος

το ένα μέτρο, ενώ τα φύ-

κια σε πολλά σημεία ξε-

περνούν σε ύψος ακόμα

και τα δύο μέτρα!! 

Έχει προκληθεί ολοκλη-

ρωτική καταστροφή στο

χλοοτάπητα της παραλίας

Μπρεξίζα με τη Γαλάζια

Σημαία, σε έκταση 20 πε-

ρίπου στρεμμάτων και

εκτεταμένη καταστροφή

του πράσινου, σε όλο το

μήκος του παραλιακού με-

τώπου. Τεράστιες ζημιές

και φθορές έχουν προκλη-

θεί ακόμα στον παραλιακό

πεζόδρομο, σε ομπρέλες,

σε παγκάκια, σε κάδους απορριμμάτων της παραλίας και σε πύργους ναυαγο-

σωστών. 

Από τις πρώτες πρωινές ώρες συνεργεία του Δήμου κατέβαλαν μεγάλες προ-

σπάθειες να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και

τον παραλιακό πεζόδρομο ενώ ο Δήμαρχος Ιορδάνης Λουίζος σε επικοινωνία

του με τον Υφυπουργό Εσωτερικών και τους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας

Αττικής και Πολιτικής

Προστασίας ζήτησε άμεση

συνδρομή της Πολιτείας

στα τεράστια προβλήματα

που προέκυψαν στην πό-

λη. 

Οστρια και σιρόκος σκόρπισαν 

καταστροφές στη Ν. Μάκρη!

Παγκάκια και ομπρέλες θάφτηκαν κάτω από τόνους φύκια!

γέμισαν φύκια καταστήματα και αυλές!!

Άλλη μια εκκρεμότητα για το Δήμο Κορωπίου επιλύεται

ύστερα από συντονισμένες κινήσεις και αγώνες του Δή-

μου,  των νομικών συμβούλων και των εργαζομένων-συμ-

βασιούχων. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε

διάσκεψη αποφάσισε ομόφωνα ότι μπορούν  να εγκρι-

θούν εντάλματα πληρωμής  συμβασιούχων του Δήμου

Κρωπίας οι οποίοι είχαν δικαιωθεί από τα πολιτικά δικα-

στήρια και είχε εκδοθεί και θετική απόφαση υπέρ τους

από την Τριμελή Επιτροπή (Συμμόρφωσης) του Αρείου

Πάγου. Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανασόπουλος είχε επι-

μείνει στη  αρχική του θέση, σε συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου (30.11.2009), για αναμονή απόφασης

Ελεγκτικού Συνεδρίου για το θέμα. Είχε συμβουλέψει

όλες τις πλευρές για κινήσεις και πρωτοβουλίες  στο

πλαίσιο της νομιμότητας και δικαιώθηκε. Επίσης είναι

γνωστό ότι εδώ και 4,5 χρόνια παρότι ο Δήμος αντιμετώ-

πιζε σημαντικό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού δεν είχε

προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού διότι εί-

χε πίστη στη θετική έκβαση του ζητήματος. 

Σε δήλωσή του ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος επισημαίνει: 

«Αυτή η εκκρεμότητα ήταν άλλη μια εκκρεμότητα της με-
λαγχολικής Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι συνέπειες από τη
χρόνια «ομηρία» εργαζομένων σε συμβάσεις που όμως
είχαν το χαρακτήρα κάλυψης διαρκών και παγίων ανα-
γκών ήταν οδυνηρές για όλους… 

Για το «αλαλούμ» της συνεχούς αλλαγής των νομοθετι-
κών ρυθμίσεων των προσλήψεων και των μορφών των ερ-
γασιακών σχέσεων δεν θα μιλήσω. Ο Δήμος έκανε το
χρέος του και αναγνώρισε τη χρόνια προσφορά των ερ-
γαζομένων αυτών και την πραγματική κάλυψη παγίων
και διαρκών αναγκών.
Τα Δικαστήρια αποφάσισαν ορθά. Η απόφαση αυτή της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοίγει το δρόμο
για τη κατάταξη αυτών των εργαζομένων στο δυναμικό
του Δήμου μας  σε εφαρμογή της απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου μας το 2006 και τη  νόμιμη πληρωμή
τους».

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

34 Συμβασιούχοι με απόφαση της Ολομέλειας 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιώνονται


