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Κοιμητήριο Βούλας
σελίδα 2

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ &
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
“ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2”

“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”
Η ΕΒΔΟΜΗ παρακολουθεί ανελλιπώς και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά με πολύ σκεπτικισμό την
αποπειρώμενη διοικητική μεταρρύθμιση που άρχισε με τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2 επί κυβερνήσεων Ν.Δ. το 2008, και ολοκληρώνεται όπως δείχνουν οι εξελίξεις με την μετονομασία (και κάποιες αλλαγές) του εγχειρήματος
σε ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ επί της παρούσας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
του Κώστα
Βενετσάνου Το εγχείρημα είναι διαχρονικό και
διακομματικό.
Βασικά επιχειρήματα που προβάλλονται είναι ότι
οι μεγάλοι Δήμοι θα επιφέρουν ισχύ, αποδοτικότητα, διαφάνεια(!), οικονομία(!), προσέγγιση και
συμμετοχή(!) του πολίτη και άλλα «μεγάλα και
ωραία λόγια»! Πώς;
Ένα δεύτερο επιχείρημα, που προβλήθηκε εντονότερα στα αρχικά στάδια, ήταν η διαχείριση του
ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Αυτό, εν τοις πράγμασι, ήδη
καταρρίπτεται αφού οι νέες δημοτικές αρχές που
θα προκύψουν, θ’ αναλάβουν το 2011. Πότε θα καταγράψουν, πότε θα αξιολογήσουν, πότε θα καταστρώσουν τις μελέτες, πότε θα εκτελέσουν τους
προγραμματισμούς τους μέχρι το 2013;
Ένα τρίτο επιχείρημα ήταν ότι ένα τέτοιο μοντέλο
μεγιστοποιημένων Δήμων, ως ισχυρών και αποδοτικών πρωτοβάθμιων Τοπικών Αυτοδιοικήσεων
προβάλλεται και περίπου επιβάλλεται από την Ε.Ε.
Αναληθέστατο όπως αποδεικνύεται από τον πίνακα που καταρτίσαμε μετά από υπεύθυνη και αδιάσειστη έρευνα που πραγματοποιήσαμε μέσω 20
πρεσβειών της Ευρώπης και δημοσιεύσαμε σε
σχετικό ρεπορτάζ. (κοίτα “7η” φ. 620 13.12.2010 σελ.11)

Νάτα τα λεφτά!!
• 222 εκατ.€ χρέη των ΠΑΕ και ΚΑΕ
στο Ελληνικό Δημόσιο και τα Ταμεία
• 26 εκατ. € τα πρόστιμα
έχουν εισπραχτεί μόνο 3!
Με στοιχεία του Υφυπουργού Οικονομικών Σαχινίδη, που
έδωσε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, διαφαίνεται η κατασπατάληση του χρήματος που σήμερα καλείται ο τελευταίος πολίτης να πληρώσει. Σελίδα 17

Ο “Καλλικράτης”
ολοκληρώνεται
Βρισκόμασταν στο τυπογραφείο
ήδη, όταν Παρασκευή 19/3 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, των προέδρων και μελών Δ.Σ. ΤΕΔΚ και των
Δημάρχων των πρωτευουσών των
Νομών, όπου ο πρόεδρος Νικήτας
Κακλαμάνης ενημέρωσε τους συνέδρους για τις εξελίξεις των διαβουλεύσεων των εκπροσώπων των
ΟΤΑ, με τον αρμόδιο Υπουργό Γιάννη Ραγκούση.
Περιληπτικά ενημερώνουμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης του σχετικού εκ 400 σελίδων νομοσχεδίου. Συνέχεια στη σελ. 2

Οδεύει στην Α1 κατηγορία ο Πρωτέας!

ΗΜΕΡΑ
ΘΕΑΤΡΟΥ
πολλαπλές
παραστάσεις
στην Παλλήνη
Σελίδα 5

Σποροφύτευση
στη Λεωφόρο
Καλύμνου στη
Βούλα
Σελίδα 3

13 Δήμοι
από 6 χώρες
κατά του
ΧΥΤΑ Κερατέας

Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 11

Οικονομικά νοικοκυρεμένος
ο Δήμος Παλλήνης

Ναι, σε έναν

Σελ. 7

ανθρωποκεντρικό

Νομαρχιακά νέα

“Καλλικράτη”

Σελ. 6

Σελ. 22

Σελίδα 24

ΕΒΔΟΜΗ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ & ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2”

Τα παρελκόμενα της Επανάστασης του 1821 γ. κορναράκης Σελ. 8

“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”
Συνέχεια από τη σελ.1

Συγκρίνοντας λοιπόν τη χώρα μας
με το διοικητικό μοντέλο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως
ως προς το μέγεθος και το πλήθος
των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, παρατηρούμε ότι σε σχέση με τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες βρισκόμαστε
ακριβώς στη μέση με την υπάρχουσα κατάσταση.
Ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) πληθυσμού
των 1.034 πρωτοβάθμιων ΟΤΑ
στην Ελλάδα είναι 10.832 κάτοικοι.
Ενώ σε χώρες όπως η Αυστρία, ο
Μ.Ο. είναι 3.552 κάτοικοι, στη Γαλία 1.784 (!) στη Γερμανία 6.734,
στην Ιταλία 7.438, στην Ισπανία
5.669 κλπ. Οι αριθμοί μιλούν.
Μέσα σ’ όλα αυτά, όπως και τη Συνταγματικότητα των επιχειρούμενων συνενώσεων, σε σχέση με το
άρθρο 101, αλλά και την ιστορικότητα του θεσμού, την κοινωνική και
πολιτισμική σύνθεση, τις οικονομικές δραστηριότητες, την πολεοδομική ποικιλότητα και ως προς τους
σχεδιασμούς και όρους δόμησης,
αλλά και τις χρήσεις γης κλπ., πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας και το
κόστος αυτής της διοικητικής ανα-

συγκρότησης, άδηλης επί του παρόντος αποτελεσματικότητας και
συνεπειών.
Και εν πάσει περιπτώσει, για να
χτίσεις ένα σπίτι χρειάζεται οικονομοτεχνική μελέτη κι αν είναι και
επιχείρηση απαιτείται μελέτη (περιβαλλοντικών) επιπτώσεων. Για να
«γκρεμίσεις» και να «χτίσεις» μια

νέα Διοικητική Διάρθρωση της χώρας, ποια οικονομοτεχνική μελέτη
κατέστρωσε η κυβέρνηση και το
ΙΤΑ και ποια μελέτη κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών επιπτώσεων; Αμελέτητα!
Όπως πάντα «στο γόνατο», βαδίζουμε στο άγνωστο «με βάρκα την
ελπίδα»!

Ξεκινούν - πάλι τα δρομολόγια
για το Κοιμητήριο Βούλας
Ξεκίνησε τα δρομολόγια η λεωφορειακή γραμμή 162 προς το Κοιμητήριο της Βούλας, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΣΑ.
Είχαμε γράψει προ μηνών και πάλι ότι ξεκίνησαν τα δρομολόγια, και
πράγματι ξεκίνησαν τότε. Ομως οι δυσκολίες του δρόμου, και οι αντιδράσεις κάποιων κατοίκων που δεν θέλουν ούτε πατίνι, όχι λεωφορείο να περνάει από μπροστά τους, το φρέναραν.
Μετά, και πάλι, από τιτάνιες προσπάθειες κατοίκων που εξηπηρετούνται από το δρομολόγιο για το Κοιμητήριο, ξεκινούν και πάλι τα δρομολόγια.
Οι καθρέφτες βοήθειας στο δρόμο, κατά έναν περίεργο τρόπο βρίσκονται συχνότατα σπασμένοι, μας καταγγέλουν κάτοικοι.
Τα δρομολόγια όπως εξής:
Ωρες αναχώρησης 10.00, 11.05, 12.10 & 13.15

Ο “Καλλικράτης” ολοκληρώνεται
Σοβαρά θέματα που απασχολούν ακόμη είναι το θεσμικό
πλαίσιο της μεταρρύθμισης και οι ανάλογοι πόροι καθώς και
το χωροταξικό, το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τους αυτοδιοικητικούς.
Όπως τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υπουργός Εξωτερικών διέψευσε όλα τα δημοσιεύματα τα σχετικά με το χωροταξικό ενώ πρόσθεσε πως μέχρι τις 29 Μαρτίου θα ήταν καλό να τα έχουν όλα και τις αρμοδιότητες και τα χωροταξικά
θέματα, ώστε όταν θα γίνει το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ
το 2ο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, να έχουν πάρει ήδη μέχρι την Κυριακή του Θωμά το αργότερο το προσχέδιο του
Καλλικράτη για να το θέσουν σε διαβούλευση και να δοθούν
οι τελικές προτάσεις από πλευράς ΚΕΔΚΕ. Βέβαια, όλα αυτά,
όπως τόνισε, τελούν υπό την αίρεση της τελικής εγκρίσεως
του Υπουργείου Οικονομικών.
Κατά την εκτίμηση της ΚΕΔΚΕ το νομοσχέδιο θα κατατεθεί
στη Βουλή το 2ο 15νθήμερο του Μαΐου.
Τόνισε όμως χαρακτηριστικά, πως αν προβλέπεται η δημιουργία Δήμων – τεράτων, αυτό θα αποτελέσει casus beli

Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Λεωφ. Γραμμή 154 Βούλας
Ν. Δημητρίου

Σελ. 16

Εργοθεραπευτήριο στο Ασκληπιείο
Σελ. 15
Νοσοκομείο
Επιτυχίες στον Αρη Βούλας

Σελ. 22

Ελεγχοι από τη Νομαρχία στα
σχολικά κυλικεία
Σελ. 6

Χορεύοντας Salsa

Σελ. 10

Εξώδικη διαμαρτυρία - Δήλωση
της Γεωργίας Μουγιάκου

Σελ. 9

Από το Αστυνομικό Δελτίο
Την έκλεψαν με τη
“βοήθεια” του συζύγου!
Είχαν κλέψει την τσάντα μιας κυρίας, όπου μέσα
είχε το κινητό της, την πιστωτική της κάρτα, το πορτοφόλι της... κλπ
Όταν συνήλθε από το σοκ κάλεσε το σύζυγό της να
τον ενημερώσει. Πριν προλάβει να του εξηγήσει
της απάντησε ότι έλαβε δικό της sms που του ζητούσε τον αριθμό PIN και της το έστειλε!
Όταν επικοινώνησαν με την τράπεζα, τους απάντησαν ότι είχε μόλις αναληφθεί ένα σημαντικό ποσό.
Ο κλέφτης, με το κινητό της κυρίας, και με το όνομα
«σύζυγος» από τη λίστα επαφών είχε στείλει sms
και είχε στα χέρια το pin. Ετσι τράβηξε τα χρήματα
από το λογαριασμό τους.

Μαρκόπουλο, Κορωπί, Σπάτα: εκπρόσωποι Δημοτικών Συμβουλίων. Σήμερα γείτονες, αύριο ομοτράπεζοι;

τον ομφαλό της κλειδαριάς, μια παρέα
Σπάζοντας
Γεωργιανοί, είχαν ρημάξει τα σπίτια· πρωινές,

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ο «Καλλικράτης» βρίσκεται
Κ. Βενετσάνος
ante portas.

μεσημεριανές ώρες που ο κόσμος έλειπε στις δουλειές τους Συνελήφθησαν από την Αστυνομική Διεύθυνση στην περιοχή του Αλίμου.

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

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Δ.Ν.Τ. προσφεύγουμε ή καταφεύγουμε και δεν ξεφεύγουμε

(Διακριτικός τίτλος)

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

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

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

10 euro

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

ΕΒΔΟΜΗ

Στο Φίλτατο Κώστα Βενετσάνο και στη Φιλτάτη Εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ
(Με αφορμή και αιτία, την πρώτη σελίδα της Εβδόμης,του Σαββάτου 6 Μάρτη 2010)
Με λίγη καθυστέρηση, λόγω της άμεσης εμπλοκής μου στον ετήσιο χορό της Ένωσης
Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Ακτής Σαρωνικού, επικοινωνώ σήμερα μαζί σας και
με τους αναγνώστες και φίλους της εφημερίδας σας, για να εκφράσω τη χαρά μου, τη λύπη
μου, ακόμη και τη…….ζήλια, που ορισμένες φορές με ταλαιπωρεί.
Πολλές φορές αγαπητέ Κώστα, αισθάνομαι ότι μου κλέβεις ….τη σκέψη κατά ανεξήγητο
τρόπο. Φυσικά και κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, αλλά βλέπεις αυτό το καταραμένο συναίσθημα
η ζήλια, είναι μεν ελάττωμα, αλλά δεν είναι εύκολο να το αποβάλεις.
Αυτό λοιπόν το άτιμο συναίσθημα, για να σου το εξομολογηθώ, με μαραζώνει για λίγο γιατί: Ποιος δε θα ήθελε εκεί στο τέλος των κειμένων σου, αντί να γράφει Βενετσάνος, να
έγραφε το όνομά του; Άλλοι βέβαια μπορεί να μη μπορούν να το ομολογήσουν, εγώ όμως
και το λέω και το γράφω.
Φίλτατε Κώστα,
Επειδή ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να λέγεται η αλήθεια και
όχι ποιος τη λέει, στην κατηγορία των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να γίνονται έργα και
όχι ποιος τα κάνει και επειδή δε διεκδικώ πνευματικά δικαιώματα για τη σκέψη μου, γιατί πάνω απ` όλα έχει σημασία και αξία το ποιος τολμά και κάνει πράξη μια σκέψη, που την ίδια
ώρα ίσως να την έχουν κάνει και εκατομμύρια άλλοι.
Εσύ λοιπόν αυτό κατόρθωσες με το πρωτοσέλιδό σου στις 6 του Μάρτη. Περιέγραψες με
λίγες μόνο αράδες τόσα πολλά, όσα δε θα μπορούσαν να χωρέσουν να περιγραφούν, ακόμη και στις σελίδες ενός βιβλίου, που ίσως πολλοί μεν μπορεί να είχαν σκεφτεί, αλλά που
δε μπόρεσαν να βρουν τρόπο να τα εκφράσουν.
Ο λόγος λοιπόν που γράφω και εγώ αυτές τις λίγες γραμμές, δεν είναι απλά και μόνο για
να σε συγχαρώ, αυτό ήδη το έχω κάνει από την πρώτη στιγμή, ούτε για να σε ...λιβανίσω,
αφού αυτό δεν αρέσει και στους δυο μας, αλλά για να κάνω έκκληση σ` όλους τους χρήστες
του Διαδικτίου, να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ΕΒΔΟΜΗΣ (ebdomi.com) και να αναπαραγάγουν το υπόψη πρωτοσέλιδο, ώστε να διαβαστεί από το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και να αξιοποιηθεί κατά τον καλλίτερο τρόπο.
Εσύ μεν το σπόρο τον έριξες, τώρα όμως είναι ανάγκη αυτός να ποτιστεί για να φυτρώσει.
Και αυτό μπορούν να το κάνουν οι πολλοί.
Βασίλης Σιαμέτης

Συνάντηση
γνωριμίας
Με την Πολιτική
προστασία του
Δήμου Βούλας
Με θέμα «Συνάντηση
γνωριμίας – σχεδιασμός προστασίας της
πόλης και του δασικού πλούτου», πραγματοποίησε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Βούλας, την περασμένη Τετάρτη 17 Μαρτίου στην Πνευματική
Εστία της πόλης.
Στη συνάντηση, που
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι της πόλης, αναπτύχθηκε επαρκώς το
όλο θέμα από τον
υπεύθυνο της πολιτικής Προστασίας, δημοτικό σύμβουλο και
σύμβουλο του Δ.Σ.
του Σ.Π.Α.Υ. Παν. Σωτηρόπουλο.
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Οικονομία και ρεύματα της εποχής
Με θέμα την οικονομία, πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση-συζήτηση, οργανωμένη από τον
ΣΥΡΙΖΑ Ανατ. Αττικής, την περασμένη Παρασκευή 11/3 στο θέατρο της Βάρης. Κύριος ομιλητής ο καθηγητής πολιτικής οικονομίας Κώστας Βεργόπουλος και συντονιστές ο Παύλος Κλαυδιανός, η Χάρις Φωσκολάκη και η Δώρα Σκουντριάνου.

Ο καθηγητής μας οδήγησε σιγά – σιγά
στην κατανόηση των οικονομικών όρων και
ρευμάτων της σημερινής εποχής, και υπεραμύνθηκε τους ποικίλους τρόπους που δίνει η οικονομική επιστήμη στη λύση πολύπλοκων προβλημάτων στην υπάρχουσα οικονομική ύφεση παγκόσμια και ειδικότερα
στην Ελλάδα.
Φτάνει, όπως είπε, να υπάρχει θέληση για
λύσεις βιώσιμες και με γνώμονα τον άν-

θρωπο και όχι μόνο το πολιτικό συμφέρον.
Ο δημοσιογράφος Παύλος Κλαυδιανός με
μεγάλη ικανότητα στοχοποιούσε, ανέλυε
και τεκμηρίωνε τα λεγόμενα του Κώστα
Βεργόπουλου.
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με
το κοινό.
Η όλη παρουσία ότι ήταν πολύ καλά οργανωμένη και τα ερωτήματα που τέθηκαν
από το κοινό, πολλά με κοινό παρονομαστή την αγωνία που έχουμε όλοι για το
πού πάμε! Αν γίνονται σωστές πολιτικές κινήσεις, τι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν
και τελικά ποιος είναι ο ρόλος των αριστερών κομμάτων και τι έχουν να προτείνουν.
Αυτό που εισέπραξα, θαρρώ, όχι μόνο εγώ,
ήταν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του σκέπτεσθε οικονομικά, αλλά όλοι μας μοιάζαμε
μαθητές που παρακολουθούμε το μάθημά
μας. Με ενδιαφέρον μεν, αλλά με αίσθημα
αγνωσίας και ανασφάλειας.
Σαν να μη μπορούμε να αποφασίσουμε
εμείς, αλλά περιμένουμε να μας πεί τι προτείνει η επιστήμη ή όποιος ομιλητής είτε
αυτός είναι διακεκριμένος όπως ο παρών,
είτε απλός τηλεοπτικός εκφωνητής.
Μας λείπει η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά
της κρίσης μας.
Ρένα Αλεξούδη
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ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ
ΚΡΑΣΙΩΝ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ METROPOLITAN

“Slip and Tanga”(3)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

τελευταία παράσταση!
Η P.V.Pro ολοκληρώνει τις παραστάσεις της με το έργο Slip & Tanga(3), τη Δευτέρα 22 & Τρίτη 23 Μαρτίου,
ώρα 21.30 στο Θέατρο Ράγες - Πολυχώρος, Κωνσταντινουπόλεως 82, Γκάζι.
Δραματικές ακμές σε κοινωνία θεάτρου μέσα από την
κωμωδία... καταγράφοντας ρεαλιστικά και αποδίδοντας
σουρ - ρεαλιστικά το σύγχρονο προτσές...!
Μαύρη Κωμωδία της Στέβης Κ. Μπουζιάνη
(Blue – black comedy, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ κάτω των 18 ετών)
Κρατήσεις: 210 3452751 (κινητό 6934 642200)

Γευσιγνωσία. Η τέχνη του “γεύεσθαι”.
Ο οίνος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του
Έλληνα που αγαπά, ερευνά και δοκιμάζει το κρασί ανακαλύπτοντας την διαφορετικότητα του σε ποιότητα και
γεύση.
Το ξενοδοχείο METROPOLITAN σε συνεργασία με την
εταιρεία ΟΙΝΟΚΟΣΜΟΣ διοργανώνει βραδιά γευσιγνωσίας κρασιών την Τετάρτη 24 Μαρτίου, από τις 6 μ.μ.
έως τις 8 μ.μ. στο ειδικά διαμορφωμένο για την εκδήλωση, REGATTA BAR.
Οι γευστικές δοκιμές αφορούν τα Νοτιοαφρικάνικα κρασιά του οίκου ESCAPADES των Ελλήνων οινοπαραγωγών Γεροβασιλείου, Τσακτσαρλή και Σολδάτου.
Τα επιλεγμένα για την γευσιγνωσία κρασιά είναι:
Escapades Cabernet Sauvignon
Escapades Pinotage
Escapades Shiraz
Escapades Sauvignon Blanc
Η εκδήλωση θα δώσει την ευκαιρία στους σομελιέ να
ενημερώσουν τους λάτρεις του καλού κρασιού.

“στο Μπαράκι του Βασίλη
ΔΕΥΤΕΡΑ 22-3-2010 ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΕΙΜΑΣΤΕ…
Μια παρέα νέων παιδιών τραγουδάνε τα αγαπημένα τους τραγούδια παρέα με το σχήμα «Και του Καιρού και Πάντα»
Γεωργία Αναγνώστου, Νίκος Έξαρχος, Έφη Κυριακού, Δανάη
Μπελοσίνωφ, Αναστασία Μητσικώστα, Σταύρος Μπιρμπιλόπουλος, Μαριορή Παναγιωτοπούλου, Ηρώ Πανάγου, Όλια Χρίστου.
«Και του καιρού και πάντα»: Γιάννης Γεωργαντέλης, Μάκης Παπαγαβριήλ, Απ. Καλτσάς, Αλ. Αντωνόπουλος, Βασ. Καζατζής

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Reggae Ideas
Μουσική από την ψυχή
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010
Άλλοι λένε ότι η Reggae εκπορεύεται από την Ψυχή, άλλοι
από το Νου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι στις 24 & 25 Μαρτίου η Καρδιά της θα χτυπήσει δυνατά στην Αθήνα.
Σε μια βραδιά που προμηνύεται κάτι περισσότερο από καυτή,
διεθνή ονόματα της Reggae – Dub, με τη συμβολή της ντόπιας
σκηνής θα παρασύρουν το ακροατήριο στα υπέροχα μονοπάτια
της μουσικής τους πλημμυρίζοντάς μας από εκρηκτικούς
Reggae – Dub ρυθμούς. Κύματα ενότητας, ειρήνης κι αγάπης
θα κατακλύσουν τον εντυπωσιακό χώρο του Βοτανικού. Θα μιλήσουν στην ψυχή και την καρδιά καλλιτέχνες που με τη συμβολή τους προχώρησαν τη μουσική πιο μπροστά.
Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στον μαγευτικό κόσμο της Reggae
με πρώτο οδηγό τον ζωντανό θρύλο της Reggae Lee

“Scratch” Perry, Αφρικανό Σαμάνο τον έχουν χαρακτηρίσει
πολλοί και δεν υπερβάλλουν καθόλου. Αποτελεί απλά τη ζωντανή ιστορία της Τζαμαϊκανής μουσικής.

“Πολίτες για την Αφρική”
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών πάνω στα
μεγάλα προβλήματα που μαστίζουν την Αφρική, οι ΠΟΛΙΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ θα βρίσκονται στις 27 & 28 Μαρτίου στην
πλατεία Κλαυθμώνος στο κέντρο της Αθήνας.
Στο δελτίο τύπου που μας απέστειλαν σημειώνουν ότι
ζητούν από πολιτιστικές ομάδες, μουσικούς, ομάδες
κρουστών, θεατρικές ομάδες δρόμου, χορευτικές ομάδες κλπ να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές.
Δηλώσεις συμμετοχής στο 210 8069737 (καθημερινά
εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 10.00 – 17.00) ή στείλτε
e-mail στο citizensforafrica@gmail.com, Αφροδίτη Δημητρουλάκη.

Ο Σύλλογος Γυναικών Κιτσίου «Η Μεγάλη Αρκτός» οργανώνει εκδήλωση με ομιλία και θέμα
«Καρδιαγγειακά νοσήματα και θεραπείες» με ομιλητή τον διακεκριμένο καθηγητή Πανεπιστημίου
Δρ. Ν. Αναστασίου την Κυριακή 28 Μαρτίου στις
12 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Κίτσι.

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

Ημέρα Μετεωρολογίας
Ο Ροταριανός Ομιλος Νέας Μάκρης οργανώνει συζήτηση για την παγκόσμια ημέρα Μετεωρολογίας
με ομιλητή τον μετεωρολόγο και βουλευτή Νίκο
Καντερέ, την Τρίτη 23 Μαρτίου στις 9μ.μ. στο ξενοδοχείο «Μάτι» Λ. Ποσειδώνος 33 Μάτι Αττικής.

Έξι πρωτότυπα ρεσιτάλ ελληνικού τραγουδιού
HALF NOTE JAZZ CLUB (Τριβωνιανού 17, Μετς)
ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΝΑΞΗ – 21-27 Μαρτίου
Έξι πρωτότυπα ρεσιτάλ ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθούν από 21
έως 27 Μαρτίου, πριν τις προγραμματισμένες παραστάσεις του Half Note Jazz

Club για τις ημέρες εκείνες. Δεξιοτέχνες μουσικοί με μεγάλη εμπειρία στον
αυτοσχεδιασμό θα συνυπάρξουν με κορυφαίους τραγουδιστές και τραγουδοποιούς. Μια εαρινή σύναξη που κάνει
σαφές ότι ένα καλό τραγούδι είναι σαν
την Aνοιξη.

Δευτέρα 22/3 (Ημέρα Νερού), 20.00

Ο Μίλτος Πασχαλίδης με το Θύμιο Παπαδόπουλο, ο Χρήστος Θηβαίος με τον Γιώργο Κοντραφούρη, ο Μπάμπης Στόκας με
τον Κώστα Παρίσση και τον Σάκη Βαργεμτζίδη, η Δέσποινα Ολυμπίου με τον Πέτρο
Δραγούμη και τον Άγγελο Παπαδάτο, ο
Παναγιώτης Λάλεζας με το Νίκο Μέρμηγκα και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο και
τέλος η Γλυκερία με την Ζωή Τηγανούρια.

«Μη με φοβάσαι»

Γενική Είσοδος: 25€, Φοιτητικό: 15€
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται soft
drinks και κρασί.

«Τραγούδια για την επανάσταση του
1821»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 27/3 (Ημέρα Θεάτρου): 20.00
Γλυκερία-Ζωή Τηγανούρια
«Τραγούδια από το Θέατρο»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-9213310
ΤΗΛΕΦΩΝΟ CLUB: 210-9213360
www.halfnote.gr

Κυριακή 21 Μαρτίου (Ημέρα Ποίησης), 18.30
Μίλτος Πασχαλίδης- Θύμιος Παπαδόπουλος

«Τραγουδώντας ποιήματα»

Χρήστος Θηβαίος- Γιώργος Κοντραφούρης

«Τα νερά, να εκραγούν…»
Τρίτη 23 Μαρτίου 20.00
Μπάμπης Στόκας-Κώστας Παρίσσης-Σάκης Βαργεμτζίδης

Τετάρτη 24 Μαρτίου: 20.00
Δέσποινα Ολυμπίου-Πέτρος ΔραγούμηςΆγγελος Παπαδάτος

«Ανάμεσα σε δύο μπάσα»
Πέμπτη 25 Μαρτίου: 20.00
Παναγιώτης Λάλεζας- Νίκος ΜέρμηγκαςΑλέξανδρος Αρκαδόπουλος
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Σύσσωμη

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου!

η Ανατολική

Στα Σπάτα
Μια ξεχωριστή συναυλία

Αττική,
τιμά το Θέατρο
σε κοινή
εκδήλωση
στην Παλλήνη

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1962 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου (Δ.Ι.Θ.). Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου από την
παγκόσμια θεατρική κοινότητα.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΙΘ επιλέγει κάθε φορά μια διεθνώς αναγνωρισμένη
προσωπικότητα του θεάτρου από μια χώρα-μέλος για να γράψει το μήνυμα το
οποίο διαβάζεται σε όλα τα θέατρα και μεταδίδεται από τα Μ.Μ.Ε σε όλον τον κόσμο.

με τον Πέτρο Γαϊτάνο
Τρίτη 23 Μαρτίου, ώρα 8μ.μ. Ο Πέτρος Γαϊτάνος ερμηνεύει την πορεία στο θείο Πάθος με τη συμμετοχή Βυζαντινής χορωδίας στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Σπάτων. Την εκδήλωση οργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου.
Το πρόγραμμα αποτελείται από ύμνους που αναφέρονται στα πάθη του Χριστού. Από την είσοδο στα
Ιεροσόλυμα, το Μυστικό Δείπνο, την προδοσία, τη
σύλληψη, την καταδίκη, τη σταύρωση, την ταφή.
Ιδού ο νυμφίος έρχεται, τον Νυμφώνα σου βλέπω,
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου και άλλα.
Κατανυκτική η ατμόσφαιρα, ουράνια. Μοναδικές ερμηνείες από ένα σπάνιο ταλέντο.

Στη Βάρη
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ

Η Παλλήνη τιμάει την ημέρα θεάτρου αφιερώνοντάς την στην
Κατίνα Παξινού με μια σειρά παραστάσεων από θεατρικές ομάδες Δήμων, Κοινοτήτων και φορέων της Ανατολικής Αττικής,
Σάββατο και Κυριακή 26-27 Μαρτίου, στις 7.30μ.μ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου
Παλλήνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.3
1. Δήμος Παλλήνης – 2ο Γυμνάσιο: «Ο θάνατός σου η ζωή μου»
του Αλέκου Σακελλάριου.
2. Δήμος Σπάτων – Σύλλογος Γυναικών Σπάτων: «Οι δύο όψεις
του ίδιου νομίσματος» του Πάμπλο Νερούντα
3. Κοινότητα Ανθούσας – Εκπολιτιστικός-Επιφορφωτικός Σύλλ.
Ανθούσας: «Ο προεστός από το έργο «Το παιχνίδι της σφαγής» του Ε. Ιονέσκο
4. Δήμος Γλυκών Νερών – Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου:
«Ένα καπέλο γεμάτο βροχή», του Μάικλ Γκάτσο.
5. Δήμος Αναβύσσου – Θεατρική ομάδα του Δήμου: «Ένας άνδρας και μια γυναίκα σε ταβέρνα» του Μάριου Ποντίκα.
6. Κοινότητα Π. Φώκαιας – Θεατρικό εργαστήρι Π. Φώκαιας: «Ιφιγένεια εω Αυλίδι» του Ευριπίδη.
7. Δήμος Μαρκοπούλου – Θέατρο «Περίακτοι»: «Οι ιστορίες του
Αρκά» του Αρκά.
8. Δήμος Βούλας – Θεατρικό Εργαστήρι της Πνευματικής Εστίας
του Δήμου: «Οι Μεσολογγίτισσες» του Δ. Σολωμού.
9. Δήμος Σπάτων – Θεατρικός Σύλλογος Σπάτων «το 4ο κουδούνι»: «Παράξενη ιστορία» του Κόλιν Χίγγινς

Ο Δήμος Βάρης και Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βάρης «Ο Αναγυρούς» συμμετέχοντας στον εορτασμό για την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου πραγματοποιούν το Σάββατο 27 Μαρτίου, ώρα 8μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο (Άττιδος 4) αφιέρωμα στη μεγάλη
Ελληνίδα ηθοποιό Κατίνα Παξινού. Για το έργο της
Κατίνας Παξινού θα αναφερθεί ο ιστορικός τέχνης
Νίκος Αξαρλής.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΦ
Μετά την αναφορά του Νίκου Αξαρλή το Θεατρικό
Πειραματικό Εργαστήρι Πειραιά θα ανεβάσει το θεατρικό μονόπρακτο του Άντον Τσέχοφ «Αίτηση σε
γάμο». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Συναυλία Φλαμένκο
Την Κυριακή 28 και Μ. Δευτέρα 29 Μαρτίου στις
21.30, το αυθεντικό φλαμένκο από τα μεγαλύτερα
ταμπλάο της Ισπανίας συναντά τους κορυφαίους
συντελεστές της ελληνικής σκηνής φλαμένκο
στους Αφανείς στου Ψυρρη.
Ο κιθαρίστας και συνθέτης της Rocio Molina,
Manuel Cazás θα δώσει στην Αθήνα δυο μοναδικές
συναυλίες στους Αφανείς, Αριστοφάνους 13 στου
Ψυρρή, μαζί με τους Έλληνες καλλιτέχνες Γιάννη
Παπαγιαννούλη στα κρουστά και Ηλέκτρα Χρυσάνθου στο χορό.
Αφανείς: Αριστοφάνους 13, Ψυρρή, 2103225008

ART GALLERY
Το Θέατρ ο τη ς Δευ τέρ ας

SWEET PARODY SIS SHOW
Παραστάσεις Δευτέρα 19 & 26 Μαρτίου, 9 μ.μ.

Ακολουθεί απονομή επάθλων και δεξίωση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/3
1. Δήμος Παλλήνης – Θεατρικό Εργαστήρι του ΠΠΚΔΠ: «Η μάνα
του Ρόμπερ Τόμα» από το βιβλίο το δωμάτιο με τους Μανδαρίνους.
2. Δήμος Δροσιάς – Θεατρική Ομάδα Δροσιάς «Διθύραμβος»:
«Γέρμα» του Φ.Γ. Λόρκα
3. Δήμος Κερατέας – Θεατρικό ΕΡγαστήρι του Δήμου «Θέσπις»:
«Τα σκουπίδια» του Γιάννη Ξανθούλη.
4. Κοινότητα Σαρωνίδας – Θεατρική ομάδα Σαρωνίδας: «Τελεία
gr. Τα όνειρα» του Παν. Μεντή.
5. Δήμος Σπάτων – Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου «Σκηνοβάτες»: «Ο πτηνέμπορας» και «Το ομπρελάδικο» του Κάιλ Βαλεντίν.
6. Δήμος Καλυβίων – Θεατρική Πορεία «Ανοιχτά Πανιά»: «Τρωάδες» του Ευρυπίδη.
7. Δήμος Αρτέμιδας – Θεατρική ομάδα ΠΠΚΔΑ: «Ιφιγένεια εν
Ταύροις» του Ευριπίδη.
8. Δήμος Παλλήνης – Θεατρική ομάδα «Φίλοιστρον» του ΦΕΣ Η
ΚΑΝΤΖΑ: «Το νησί της Αφροδίτης» του Αλέξη Πάρνη.
Ακολουθεί απονομή επάθλων και δεξίωση.

Mια παράσταση πλημμυρισμένη από μουσική, χορό, τραγούδια
και έξυπνο θεατρικό διάλογο.
Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα
Επιμ. Σκηνικού-Κοστουμιών: Τόνια Αβδελοπούλου
Music Arrangement: Βασίλης Νάκης
Αφηγητής ο Γιάννης Οικονομίδης
Η Αλίκη Αβδελοπούλου με την υπέροχη φωνή της
και η Φλώρα Καλομοίρη με την ξεκαρδιστική της
γοητεία δε μοιάζουν σα δυο σταγόνες νερό και
δεν είναι οι αδελφές ΤΑΤΑ . Αποστολή τους είναι
να μας ταξιδέψουν σε ένα κόσμο με τραγούδια
ελληνικά και ξένα, με λίγες πινελιές από Marylin
και σταγόνες από Cindy Loper , με αέρα από Maddona και τρυφεράδα από Αλεξίου και Πασπαλά,με
ατάκες που συλλέξαμε απο τις φίλες,τις κουμπάρες ,τις μαμάδες και φυσικά...τις αδελφές μας, με
χορούς ξέφρενους και ζωηρούς.

www.artgallerycafe.gr/program.asp
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, Βούλα - 210 8958.866

Για πληροφορίες συμμετοχών, ή απλά για να το
παρακολουθήσετε, δείτε περισσότερα στη σελ.10
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Από τα Νομαρχιακά έδρανα

Διοικητική Μεταρρύθμιση
Δυνατότητες και Προοπτικές
Athens Information Technology
(8 χλμ. Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου)

Δευτέρα 22 Μαρτίου
Το ΔΕΕ στο πλαίσιο του ρόλου του ως φορέας των διοικητικών επιστημόνων Ελλάδας ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει ημερίδα ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω διάλογος για την προτεινόμενη διοικητική μεταρρύθμιση.
Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής θεωρώντας ως ζωτικό
στοιχείο για την επιτυχία οποιασδήποτε μεταρρύθμισης
την ανάπτυξη ουσιαστικού και σε βάθος διαλόγου που
να καλύπτει όλα τα θέματα, ανταποκρίθηκε στο αίτημα
του ΔΕΕ για την συνδιοργάνωση της ημερίδας.
Οι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν είναι:
1. Τα θεσμικά θέματα της μεταρρύθμισης. Ποια είναι δηλαδή η προτεινόμενη αναδιανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στον πρώτο, τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και
το κεντρικό κράτος και τι προοπτικές ανοίγονται για την
εξυπηρέτηση του πολίτη.

Τύμβος του Σοφοκλή στις Αχαρνές
Την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου «Τύμβος του Σοφοκλή» αποφάσισε ομόφωνα το Νομαρχιακό Συμβούλιο
μετά την εισήγηση του Νομάρχη Λ. Κουρή. Προωθείται η
άμεση σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Ο Τύμβος του Σοφοκλή βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών. Αρχικά έχει
ερευνηθεί στα τέλη του 19ου αιώνα και στον περίβολο
υπάρχουν σήμερα δύο μαρμάρινες σαρκοφάγοι έναντι
τριών που αναφέρονται σε έκθεση του 1958. Τα ευρήματα από τις σαρκοφάγους χρονολογούνται στα τέλη του
5ου και στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.
Εισηγούμενος το θέμα ο Νομάρχης τόνισε ότι με την προωθούμενη Προγραμματική Σύμβαση θα εκτελεσθούν τα
έργα της α΄φάσης για την ανάδειξη του αρχαιολογικού

Οι εργασίες αυτές θα γίνουν με την εποπτεία της Β΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε 5 μήνες. Ο προϋπολογισμός της α΄φάσης ανέρχεται σε 45.000 ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Νομαρχίας.

2. Τα χωροταξικά θέματα. Πως, και αν, η νέα κατανομή
των Δήμων και των Περιφερειών με την ταυτόχρονη κατάργηση των Νομαρχιών θα επιφέρει ορθολογικότερη
λειτουργία του κράτους.
3. Τα διοικητικά θέματα. Η αναδιανομή αρμοδιοτήτων
απαιτεί νέα διοικητική οργάνωση των οργανισμών που
προκύπτουν. Επίσης θέτει θέματα αναδιανομής του προσωπικού, που είναι κρίσιμα για την λειτουργία των νέων
οργανισμών.
Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:
• Χαιρετισμοί Νομάρχη, Αντιπροέδρου ΔΕΕ, εκπροσώπων κομμάτων.
• Εισήγηση για την μεταπολεμική ιστορία των αλλαγών
στην διοικητική διάρθρωση της χώρας.
o Α΄ ενότητα: Θεσμικά θέματα.
• Δρ Αναστάσιος Αναστασίου, μέλος ΔΕΕ «Θέματα διαβούλευσης πριν την ψήφιση του σχεδίου διοικητικής
μεταρρύθμισης».
• Ν. Καλατζής, στέλεχος Υπ. Οικονομίας «H κοινωνική
πρόνοια στη νέα αυτοδιοικητική αρχιτεκτονική. Οι ΟΤΑ
απέναντι στις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης στην
Ευρώπη»
• Δημήτριος Δράκος, Πρόεδρος ΕΝΑΕ
• Εκπρόσωπος ΚΕΔΚΕ
o Β΄ ενότητα: Χωροταξικά θέματα.
• Μ. Καραμανώφ, σύμβουλος Επικρατείας
• Κ. Κουτσόπουλος καθηγητής Πολυτεχνείου
• Εκπρόσωπος ΤΕΕ
• Εκπρόσωπος Συλλόγου Περιφερειολόγων
o Γ΄ ενότητα: Διοικητικά θέματα – θέματα προσωπικού.
Εκπρόσωποι:
• ΠΟΕ ΟΤΑ
• ΟΣΥΝΑΕ
• Υπάλληλοι Περιφερειών
• ΑΔΕΔΥ
Η ημερίδα θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Athens
Information Technology, (0,8 χλμ. Λεωφόρου ΠαιανίαςΜαρκοπούλου) την Δευτέρα 22 Μαρτίου με έναρξη προσέλευσης τις 09:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το
κοινό.

χώρου που περιλαμβάνουν:
• αποκατάσταση και επανατοποθέτηση των καλυμμάτων των λαρνάκων
• στερέωση των πρανών
• εκσκαφή χωρίς μηχανικά
μέσα για την κατασκευή
θεμελίου για την τοποθέτηση του στεγάστρου προστασίας (που θα τοποθετηθεί στη β΄φάση) και τάφρων με σχάρες για την
απορροή των ομβρίων
• διαμόρφωση περιμετρικής διαδρομής επισκεπτών, με πρόβλεψη για τους έχοντες κινητικά προβλήματα.

Απονομές εις μνήμην
νομαρχιακών συμβούλων

Βραβείο Μάριου Τόκα
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε κι εφέτος ομόφωνα, την απονομή του ετήσιου βραβείου στη μνήμη του
μουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα, προς τελειόφοιτο μαθητή του Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης.
Το «Μουσικό Βραβείο Μάριος Τόκας» απονέμεται με
βάση κριτήρια που προσδιορίζει 4μελής επιτροπή, στην
οποία μετέχουν δύο εκπρόσωποι της Νομαρχίας και δύο
εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.
Το ύψος του χρηματικού επάθλου ανέρχεται στα 2000
€ για το έτος 2010.

Οπως κάθε χρόνο, έχει καθιερωθεί πλέον, έτσι και φέτος το
Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή του,
την επίδοση ετήσιων αριστείων σε αριστεύσαντες μαθητές
Λυκείου, εις μνήμη αποβιωσάντων νομαρχιακών συμβούλων.
Συγκεκριμένα θα τα παραλάβουν μαθητές που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και προέρχονται από τους ΟΤΑ των τόπων καταγωγής των θανόντων Νομαρχιακών Συμβούλων.
Το αριστείο αντιστοιχεί στο συμβολικό ποσό των 1000€ και
θα πάει στους παρακάτω Δήμους.
α) Άνοιξης στη μνήμη του Ανδρέα Κροκίδα.
β) Αχαρνών στη μνήμη της Σοφίας Ράπτη.
γ) Δροσιάς στη μνήμη του Χαράλαμπου Αμανατίδη.
δ) Καλάμου στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καραντάνου.
ε) Μαρκοπούλου Μεσογαίας στη μνήμη του Ιωάννη Μεθενίτη.
στ) Παιανίας στη μνήμη του Κωνσταντίνου Χούντα.
ζ) Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού στη μνήμη του Αλέξανδρου Αβράμη.

Ελεγχοι στα Σχολικά Κυλικεία
Η Νομαρχία προχώρησε και κατά το σχολικό έτος 2009-10 σε συστηματικές επιθεωρήσεις του συνόλου των σχολικών
κυλικείων της περιοχής.
Το σχέδιο είχε δυο φάσεις:
Η 1η φάση, πραγματοποιήθηκε τη περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2009 και περιλάμβανε τον έλεγχο των σχολικών κυλικείων. Κατά τον έλεγχο αυτό διερευνήθηκε η ύπαρξη περιπτώσεων όπου χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, λόγω επικινδυνότητας και έγιναν συστάσεις για διορθώσεις εντός τακτού χρόνου. Βάσει των
ευρημάτων της 1ης φάσης οργανώθηκε η
2η φάση, η οποία πραγματοποιήθηκε τη
περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου 2010,

και περιελάμβανε τον έλεγχο των κυλικείων προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση προς τις προηγούμενες συστάσεις. Μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης του θέματος, επιδιώκεται η προστασία των παιδιών κατά τη διάρκεια ολόκληρου του σχολικού έτους, από λανθασμένες πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας στα
σημεία πώλησης (κυλικεία).
Κατά τον επανέλεγχο, οι επιθεωρητές
της Νομαρχίας διαπίστωσαν ότι:
➢ 9% των κυλικείων δεν είχε την απαιτούμενη άδεια (βρίσκονταν σε διαδικασία
έκδοσης άδειας).
➢ Στο 30% έγιναν συστάσεις (κυρίως για

μικροπαραλείψεις).
➢ Στο 57% πωλούνταν είδη πέραν των
επιτρεπομένων από την Υγειονομική Διάταξη.
Τα αποτελέσματα δείχνουν μια σαφή βελτίωση της κατάστασης σε σύγκριση με τις
προηγούμενες περιόδους.
Τα συμπεράσματα των ελέγχων στα κυλικεία προωθήθηκαν στα συναρμόδια
Υπουργεία.
Η Νομαρχία
έχει
ιστοσελίδα,
www.atticaeast.gr, η οποία παρέχει πληροφορίες για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
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Στιγμές από το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης

“Οικονομικά
νοικοκυρεμένος
ο Δήμος”

Ο Γ. Σμέρος, επεσήμανε ότι προσυπογράφει τον ισολογισμό-απολογισμό, παρά το ότι στην αρχή της θητείας του Δημάρχου υπήρξαν κάποιες αντιπαραθέσεις.
«Είχα ψηφίσει τον προϋπολογισμό το 2008 και επομένως ψηφίζω και δίνω και την θετική μου ψήφο
απόψε», κατέληξε.

ΥΠΕΧΩΔΕ λέει ότι δεν υπάρχει υδατόρεμα και δεν
προκύπτει να υπάρχει παρά μόνο μια βαθιά γραμμή
μήκους 2 χλμ. Δεν υπάρχει ούτε κοίτη ούτε όχθες.
Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μας
έχει καλέσει ο εισαγγελέας. Εισαγγελικές παραγγελίες και μηνυτήριες αναφορές έρχονται συνεχώς
στο Δήμο για να ανοιχτεί το ρέμα!

Ψηφίστηκε ομόφωνα ο ισολογισμός – απολογισμός
του 2008 στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης την περασμένη Τετάρτη, με μια συναινετική διαδικασία,
αφού ψηφίστηκε από όλες τις πτέρυγες, πλειοψηφία
και μειοψηφίες.
Εκείνο που επεσήμανε με έμφαση ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς, «είναι ότι έχουμε κατορθώσει σ’
αυτές τις δύσκολες περιόδους να μειώσουμε τα χρέη προς τρίτους. Σήμερα
έχουμε τιμολογήσει τα πάντα και
έχουμε πλήρη εικόνα του Δήμου. Δεν
χρωστάει ο Δήμος, ούτε έχει δάνεια!», κατέληξε.

Μειώθηκε η τακτική
κρατική επιχορήγηση!

Εδωσαν – όπως είπε - μία απάντηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ,
ότι η εκπόνηση του ρέματος Αγίου Αθανασίου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της μελέτης οριοθέτησης
ρέματος Αγίου Αθανασίου, της Μάριζας, Παπαχωραφιού έναντι της ΖΟΕ του Πεντελικού όρους.
Ότι βρίσκονται στη διαδικασία μελέτης απορροής
ομβρίων και η διευθέτησή τους γίνεται με γνώμονα
το κοινωνικό συμφέρον και την αντικειμενική προστασία της περιοχής
και ότι δεν έχει εγκριθεί καμία μελέτη ρέματος.

Ο Θ. Γκοτσόπουλος τόνισε ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι καλή, λέγοντας. «Αξιοσημείωτο είναι ότι
κάθε χρόνο υπάρχει αύξηση των παγίων στοιχείων κι αυτό είναι θετικό.
Δείχνει ότι παρά τις οικονομικές δυσκολίες, είχε τα τελευταία χρόνια ο
Δήμος μια πολύ καλή πορεία.
Υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο, που πολλοί νομίζουν ότι θα λύσουν με τη νέα
Διοικητική μεταρρύθμιση. Πώς θα αυξήσουν τις οικονομικές δυνατότητες για μια αναπτυξιακή τροχιά.
Πολλοί Δήμοι δεν θα έχουν να πληρώσουν μισθούς
και συντάξεις τον επόμενο μήνα».
Τέλος ο Θ. Γκοτσόπουλος κατέθεσε πρόταση για μια
ουσιαστική συζήτηση πεπραγμένων των τελευταίων τεσσάρων ετών, ούτως ώστε να υπάρξει και μία
καταγραφή.
Ο Δήμαρχος αποδέχθηκε την πρόταση, γιατί όπως
είπε «τη θεωρώ υποχρέωση μια συζήτηση για τα πεπραγμένα, και μάλιστα εν όψει του “Καλλικράτη”, ο
οποίος πρέπει να γίνει με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες».
Και ο Αν. Μπουντουβάς βλέπει θετικά τα στοιχεία
του Δήμου, αφού δεν έχει δάνειο.

Νέος Διοικητής
στο Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο
“Αγία Ελένη”
ο Γιώργος Σμέρος
Ανέλαβε καθήκοντα
νέου Διοικητή ο
δημοτικός σύμβουλος
και τ. Δήμαρχος Παλλήνης Γιώργος Σμέρος.
Τον συνεχάρησαν όλοι
οι δημοτικοί σύμβουλοι
και εμείς προσωπικά και
του ευχόμαστε καλό
έργο.

Ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο λιγότερα θα πάρει
ο Δήμος από την τακτική κατανομή της κρατικής επιχορήγησης (ΚΑΠ), αφού από εκεί που εισέπραττε

288.000 το μήνα, έλαβε για το μήνα Φεβρουάριο μόνο 156.000€, επεσήμανε ο Δήμαρχος και τόνισε ότι
θα αντιμετωπίσει ο Δήμος πολύ μεγάλο πρόβλημα,
γιατί περίμεναν να ανέβουν τα έσοδα και όχι να κατέβουν. Ετσι ανατρέπονται τα πάντα!

Ενημέρωσε ακόμη το σώμα ότι στελέχη της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής
του τμήματος αυθαιρέτων, πήγαν να
κάνουν αυτοψία στην περιοχή μετά
από έγγραφη καταγγελία, σε μια
προσπάθεια να κατεδαφιστούν τα
αυθαίρετα για να περάσει το ρέμα.
Εχουμε ξεπεράσει κάθε όριο.
«Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, οι κάτοικοι ήρθαν αλλόφρονες στο Δημαρχείο. Γιατί υπάρχουν πολλά και
καλά σπίτια. Εάν πάμε να καταγγείλουμε τα αυθαίρετα του τάδε η πολεοδομία πάει
στον ακίνητο του τάδε, ενώ υπάρχουν δεκάδες αυθαίρετα στην περιοχή. Αυτό θα δημιουργήσει τερά-

Δεν έχει προσέλθει στο Δήμο κανείς να πληρώσει τη
2η δόση του Βακαλόπουλου. Το 2009 μπήκαμε με τα
τσαρούχια μέσα. Αλλα υπολογίζαμε. Τώρα πρέπει να
στείλουμε ειδοποιήσεις.
Σ.Σ. οικονομική δυσπραγία και πού είμαστε ακόμη!

Ένα χρόνο βρίσκονται μελέτες στα συρτάρια του
ΥΠΕΧΩΔΕ, από τον Απρίλιο του 2009, οκτώ πολεοδομικές γειτονιές στο σύνολο και καμία δεν έχει περάσει. Εστειλαν λοιπόν επιστολή στον Πάγκαλο και
το επισημαίνουν μπας και δουλέψει η κρατική μηχανή!

Υπάρχει ρέμα στον
Αγιο Αθανάσιο;
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα για ένα θέμα που
απασχολεί την περιοχή του Αγίου Αθανασίου, όσον
αφορά το αν υπάρχει ρέμα ή όχι.
Ο Δήμος με τους μελετητές και τις υπηρεσίες δεν
βλέπει ρέμα, ούτε και το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Οπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος: «Κάναμε μελέτες με
τη μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία να σώσουμε
ότι μπορούμε από τις ιδιοκτησίες στην περιοχή ΠΕ3.
Εχουν κατατεθεί μία σειρά εγγράφων. Εχουμε κάνει
εναλλακτικά σενάρια γι’ αυτό το ρέμα, που το ίδιο το

Η πτέρυγα της μειοψηφίας του Δ.Σ.

στια προβλήματα», εξήγησε ο Δήμαρχος και συνέχισε: Γίνεται μία προσπάθεια με τους μελετητές, μήπως υπάρχει κάποια λύση και περάσουν αγωγοί 80Φ
από κάτω και λύσουν το πρόβλημα. Δεν μπορεί όμως
να καταγγέλλουμε τα σπίτια των ανθρώπων, να τα
γκρεμίσουμε για να περάσει το ρέμα.
Όπως μάθαμε όμως, η Ανθούσα έχει κάνει μελέτη
και μέχρι το όμορο σημείο με την Παλλήνη έχει οριοθετήσει το ρέμα.
Εκφράζουμε απορία: Δηλαδή το ρέμα σταματάει
όταν μπαίνει στην Παλλήνη;

“Συμμετοχή” στην 5ήμερη!
6000 ευρώ αποφάσισαν να δώσουν σε κάθε 3η τάξη
Λυκείου για να «τσοντάρουν» στην πενταήμερη εκδρομή τους.
Αννα Μπουζιάνη
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΒΙΟΖΩ

Αννα Μπουζιάνη

...Η των λέξεων επίσκεψις

Για τον «Αγώνα Εθνικής Επιβίωσης» επιβάλλεται

Σύγχρονο λεξικό της ελληνικής γλώσσας (1961):

«Να Βυθίσετε το Χόρα» των τοκογλύφων, των κερδοσκόπων
και των μαστροπών της παγκοσμιοποίησης

Υπήκοος: ο πολίτης, ο υποκείμενος στην εξουσία
του κράτους ή του ηγεμόνος (ουσ.) υπηκοότητα.
Ιθαγενής: που κατάγεται από την ιδία χώρα, όπου
μόνιμα κατοικεί, ντόπιος.
Ιθαγένεια: ο νομικός και πολιτικός δεσμός που συνδέει τον πολίτη με το κράτος του.

Οι καταναλωτές έκπληκτοι βλέπουν να κυριαρχεί στις σημερινές προοπτικές της πατρίδας μας, η προσπάθεια του παγκοσμιοποιημένου τοκογλυφικού συστήματος ...
Να καταστρέψει ό,τι έχει μείνει ελληνικό!
Οι πολυεθνικοί τοκογλύφοι, οι κερδοσκόποι και οι μαστροποί θέλουν να καταστρέψουν την Εθνική μας οικονομία και
να μας επιβάλλουν τις παγκόσμιες εταιρείες - βρικόλακες των μεταλλαγμένων και της κλιματικής καταστροφής!

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι αν μειωθεί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών?
Και επειδή ο Πάγκαλος εστειλε κάποια δικά τους
παιδιά, με εθνική συνείδηση όμως, που άλλοι δεν
διαθέτουν - να ...μάθουν ιστορία, εμείς λέμε ότι δεν
ξεχνάμε· αν και ο ελληνικός λαός ξέχασε:
– ότι θα παραιτηθεί αν βγει πρωθυπουργός ο Γιωργάκης
– να πούμε ότι πήρε ο αέρας τη σημαία στα Ιμια.
– Να πετάξουν έξω τον Οτσαλάν από την Πρεσβεία.
Και αναρρίθμητα μικρά - μικρά...

• Θα καταστραφούν οι ευαίσθητες ομάδες της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή οι μικρομεσαίοι παραγωγοί (αγρότες,
βιοτέχνες κλπ) και θα παραμείνουν οι έμποροι οι συνδεδεμένοι με τις παγκόσμιες εταιρείες.
• Αυτό θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών και σε υπερβολική ανεργία.
• Θα μειωθούν ακόμη περισσότερο τα έσοδα του κράτους, λόγω μείωσης των πωλήσεων και του ΦΠΑ.

• Η Ελληνική οικονομία θα μπει σε βαθιά ύφεση.
Άρα οι παγκόσμιοι κερδοσκόποι απαιτούν στην πραγματικότητα την καταστροφή της Εθνικής μας Επιβίωσης? και την
ακόμα πιο βαθιά υποδούλωσή μας. Θέλουν να κυριαρχήσουν στην ελληνική αγορά οι μεγάλες παγκόσμιες ανώνυμες
εταιρείες και να καταστρέψουν τους μικρούς επώνυμους έλληνες παραγωγούς!

Ι821: Τα παρελκόμενα της Επανάστασης
Αυτές τις μέρες ξαναγυρίζομε νοερά και αναθυμόμαστε εκείνες τις δυσκολίες που πέρασε το
Έθνος μας, στη μεγαλειώδη προσπάθεια του να
αποτινάξει τον οθωμανικό ζυγό. Μιλώντας πάντα για την έναρξη του αγώνα, αποσιωπούμε ή
και ξεχνάμε την όλη διαδικασία για να συγκροτηθεί επί τέλους το “Ελληνικό” κράτος: Ένα
κράτος σύγχρονο και φιλελεύθερο, ένα κράτος
που πραγματικά γεννήθηκε και συγκροτήθηκε
εκ του μηδενός. Όντως εκ του μηδενός, γιατί
προηγουμένως έπρεπε να επιτευχθεί η δύσκολη
και παντελής ρήξη με το υπάρχον μακρόχρονα
οθωμανικό κατεστημένο, αν θέλαμε πραγματικά να χτίσομε ένα σύγχρονο κράτος στηριζόμενο στα πρότυπα του φιλελευθερισμού.
Για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους, παρόμοιες κινήσεις, είχαν γίνει και στη Γαλλία στη
διάρκεια της πεντηκονταετίας του 1770 -1820,
και στην Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία στην περίοδο της δεκαετίας 1810 - 1820. Σε αυτές τις
χώρες όμως, οι αγώνες περιορίστηκαν μόνο
στην αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος. Κράτος υπήρχε και στα θεμέλια αυτού χτίστηκε το
καινούριο.
Στην Ελλάδα κράτος με την κυριολεκτική έννοια “ελληνικό” δεν υπήρχε. Και αυτό που υπήρχε, ήταν το “σουλτανικό’’ με τις βαθιές του ρίζες. Και αυτό το “σουλτανικού’’ τύπου κράτος
δεν μας έκανε.
Αυτή η δυνητικά επερχόμενη αλλαγή του υπάρχοντος πολιτικού καθεστώτος σε μια νέα βάση,
συνέπτυξε της παραδοσιακές αυτόχθονες ηγετικές ομάδες του τόπου - διακριτών μέχρις εκείνης της στιγμής ατομικών συμφερόντων - σε
ένα κοινό τείχος συμπαγές και άρρηκτο. Απώτερος σκοπός ήταν η διατήρηση των κεκτημένων ιδίων δικαιωμάτων.
Η ομάδα αυτή των αυτοχθόνων παραδοσιακών

ηγετών, συναποτελείτο: από τους Προκρίτους
ή άλλως Κοτζαμπάσηδες του Μοριά, από τους
Μοραΐτες Οπλαρχηγούς, που με αγώνα και αίμα είχαν αποκτήσει και στεριώσει την δικαιωματική παρουσία τους στην αναγεννώμενη Ελλάδα, από τους “Άρματωλούς’’, τους Οπλαρχηγούς της Ρούμελης που τόσο είχαν πρωτοστατήσει στον αγώνα αλλά και είχαν συνηθίσει
από την εποχή των Τούρκων να κρατούν την
ηγετική τους θέση, παρόλο που “οι Νότιοι’’ τους
είχαν προσάψει τον κόλαφο του “προσκυνημένου”,επειδή παλιότερα είχαν υπηρετήσει τον
οθωμανό αφέντη, από τους Εμπόρους των νησιών, που υλικά και ψυχικά είχαν συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχή έκβαση της Απελευθέρωσης. Τέλος σε αυτή την ομάδα, θα πρέπει να
ενταχθεί και η “Εκκλησία’’ με την αδιαμφισβήτητη ενεργό συμμετοχή της στην συγκράτηση
της συνοχής του χριστιανικού πληθυσμού απέναντι στον θρησκευτικά αλλόθρησκο κατακτητή
και η οποία “Εκκλησία’’ και ιδιαίτερα εκείνη που
ήταν στο ανώτερο ιερατικό κλιμάκιο εντεταγμένη, δεν σκόπευε για κανένα λόγο και σε κανένα, να παραχωρήσει τα πρωτεία.
Στην απέναντι μεριά, βρισκόνταν η ομάδα των
“Εκσυγχρονιστών”, πολλοί από τους οποίους
δεν είχαν ποτέ πατήσει στην αγωνιζόμενη Ελλάδα αλλά, ή σιωπηλοί εθεώντο τα εν τη Πατρίδι τεκταινόμενα, ή εκ του ασφαλούς φωνασκούντες, προσπαθούσαν να συγκινήσουν την
Ευρώπη και τις άλλες χώρες, όπου διαβιούσαν.
Οι “εκσυγχρονιστές” ήσαν νεαροί “εθνικιστές”,
μορφωμένοι στην Ευρώπη, επηρεασμένοι από
την Δυτική κουλτούρα και τις αρχές του Διαφωτισμού, και ζητούσαν με την έκρηξη της Επανάστασης - που άλλοι διεξήγαγαν - εκτός από την
εκδίωξη του κατακτητή, την ίδρυση ενός φιλελεύθερου κράτους. Αλλά το τελευταίο συνεπή-

γετο την ισοπέδωση των ντόπιων παραδοσιακών ηγετικών ομάδων, εξ’ ού και η τοποθέτηση
τους στην αντιπέρα όχθη.
Κατά τον Χάντινγκτον και τις κρατούσες κλασικές απόψεις, ο εκσυγχρονισμός στην πορεία
του πρέπει να ακολουθήσει κατά σειράν τις παρακάτω φάσεις 1) Προσδιορισμός της ταυτότητας του λαού που ζητά τον εκσυγχρονισμό του
2) Ο λαός να αποκτήσει την εξουσία στα χέρια
του και 3) σε συνέχεια το νεοσύστατο κράτος
να κηρύξει την ισότητα των πολιτών του.
Στην Ελλάδα τα πράγματα πήραν μια αντίστροφη φορά. Με τα Συντάγματα του Αγώνα αναζητήθηκε και κηρύχθηκε πρώτη εν σειρά “η ισότητα των πολιτών”. Και μάλιστα πολιτών που είχαν μια ασαφή εικόνα όσον αφορά την έννοια
“Πατρίδα”.
Για τους εγχώριους “Πατρίδα” ήταν η στενή
τους περιφέρεια, το χωριό ή η δική τους επαρχία. Στο δυνητικό τους κέντρο, κυριαρχούσαν
η οικογένεια και τα προσωπικά τους συμφέροντα, στα οποία έπρεπε να υποτάσσονται όλοι οι
άλλοι “Ελληνες”, όποιοι και να ήταν αυτοί. Το
κουσούρι τους αυτό το ήξεραν καλά, γι’ αυτό
και με τα Συντάγματα τους προσπαθούσαν να
δείξουν στην Ευρώπη, πως οι Έλληνες μπορούσαν να ζήσουν σε ένα πολιτικό σύστημα ισότητας στο οποίο θα κυριαρχούσε ο σεβασμός του
ατόμου.
Να σημειωθεί δε ότι η παραχώρηση “κυριαρχίας” έστω και υπό όρους στην Ελλάδα δόθηκε
μόλις το 1832!
Για τους εκσυγχρονιστές με τα γενικώς αποκλίνοντα φανερά ή κρυμμένα συμφέροντά τους, η
ιδέα του “Ελληνικού Έθνους” ήταν κάτι το αφηρημένο ή μάλλον μια ευρύτερη κοινότητα που
συμπεριελάμβανε όλους τους χριστιανικούς λαούς που ζούσαν μέσα στα όρια αυτής, με την
προϋπόθεση ότι άπαντες θα υποτάσσονταν σε
μια πολιτικού επιπέδου νομιμοφροσύνη.
Το πρώτο ανεξάρτητο “Ελληνικό Κράτος” συμπεριελάμβανε, την Πελοπόννησο (Μοριά), την
Στερεά Ελλάδα (Ρούμελη), και κάποια από τα
νησιά του Αιγαίου, ιδιαίτερα την ΄Υδρα, τις Σπέτσες και τα Ψαρά. Στην πραγματικότητα όμως
θα ήταν απαράδεκτο και εν πολλοίς λανθασμένο, αν μέσα στην ευρύτερη έννοια του ελληνικού έθνους δεν υπάγονταν, οι Έλληνες της Δια-

σποράς και οι Ετερόχθονες Έλληνες.
Με τον όρο “Έλληνες της Διασποράς” εννοούμε τους Έλληνες που ζούσαν σε ελληνόφωνες
περιοχές, όπως στις παραδουνάβιες ηγεμονίες
της Βλαχίας και της Μολδαβίας, στη Ρωσία, στη
δυτική Έυρώπη, και δη Παρίσι, Βιέννη, Βενετία,
Τεργέστη.
Με τον όρο πάλι “Ετερόχθονες”, εννοούμε τους
Έλληνες που είχαν γεννηθεί όχι στις εξεγερμένες επαρχίες αλλά στις γειτονικές περιοχές
των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας, που ήταν
κάτω από τον οθωμανικό ζυγό, όπως και στα νησιά του Ιονίου.
Θα πρέπει πάλι ιδιαίτερα να τονισθεί, ότι οι ΄Ελληνες της Διασποράς και οι “Ετερόχθονες” Ελληνες τόσο με την υλική συνεισφορά τους στον
αγώνα, όσο και με τον εθνικό ενθουσιασμό
τους, κατάφεραν να ενημερώσουν, να συγκινήσουν και να αναστρέψουν τα φιλικά προς τους
Τούρκους αισθήματα των δυτικών λαών και να
τους συμπαρασύρουν προς το μέρος του δίκαιου αγώνα μας.
Χωρίς την συμπαράταξη και βοήθεια όλων αυτών, δηλαδή των παραδοσιακών Αυτόχθονων
ηγετικών ομάδων, των μορφωμένων Εκσυγχρονιστών, των Ελλήνων της Διασποράς και των
Ετερόχθονων Ελλήνων, δεν θα μπορούσε ποτέ
να ζυμωθεί και να συγκροτηθεί το νεοπαγές
“Ελληνικό κράτος”. Η φύρα, δηλαδή η μαγιά των
θέσεων και αντιθέσεων τους, των προσωπικών
και συλλογικών τους επιδιώξεων, ωρίμασαν και
έδεσαν το φρόνημα αυτού του λαού. Ή τουλάχιστον εκείνοι έκαναν ότι μπορούσαν για να το
ωριμάσουν. Άσχετα όμως από το τι κατάφεραν
να μεταλαμπαδεύσουν όλοι αυτοί οι αγωνιστές
σε εμάς τους “ανεγκέφαλους”, εμείς οι ανεγκέφαλοι έχομε τουλάχιστον την ιερή υποχρέωση
και στοιχειώδη “τσίπα” με μια σημαία ανηρτημένη στο καταναλωτικό μπαλκόνι μας να δείχνομε
ότι αναγνωρίζομε τον αγώνα τους και ότι δεν
τους ρίχνομε στο καλάθι της σύγχρονης λήθης.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
–––––––––––––––––––––––––––––
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EΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Εξώδικη Διαμαρτυρία-Δήλωση-Πρόσκληση
ΠΡΟΣ
1) ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, νομίμως εκπρ/νην από τον κον
Πρόεδρόν της.
2) Εναν έκαστον των κ .κ. ΒΟΥΛΕΥΤΏΝ ατομικώς και
3) Κον ΠΡΟΕΔΡΟΝ της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατοίκων
όλων Αθήνας
--------------------------------------------Κύριοι,
Με την παρούσα μου διαμαρτύρομαι εντονότατα σε εσάς, διά
την εκ μέρους του Κοινοβουλίου, πρόσληψη, λίαν προσφάτως,
232 νέων υπαλλήλων, πλέον των ήδη υπεραρίθμων υπαρχόντων, για τους οποίους μάλιστα δεν επαρκούσαν και δεν επαρκούν και τα έδρανα!
Διαμαρτύρομαι εντονότατα ως απλή Ελληνίδα, φορολογούμενη πολίτις, η οποία, μαζί με τους υπολοίπους συμπολίτες μου,
καλούμεθα, σ’ αυτήν την οικονομική κρίση, (την οποία δημιουργήσατε ΕΣΕΙΣ , κατά κύριον λόγον) να μειώσουμε το βιοτικό
μας επίπεδο, υποβαλλόμενοι σε περικοπές μισθών και δώρων
και καταβάλλοντες πληθώρα εμμέσων φόρων, που θα κάνουν
το ακριβό κόστος ζωής μας, ακόμη ακριβότερο, πλέον των λοιπών αμέσων φόρων που έχετε ήδη εξαγγείλει!
Διαμαρτύρομαι εντονότατα διότι ενώ η Κυβέρνηση δια στόματος του Πρωθυπουργού, πάγωσε τις προσλήψεις στο Δημόσιο,
εσείς πίσω από την πλάτη μας, προβήκατε στην πρόσληψη των
δικών σας παιδιών, ισχυριζόμενοι ότι δήθεν υπήρχε νομοθετική

ρύθμιση (του Σιούφα) και ότι δήθεν δεν μπορείτε να την αγνοήσετε! Εσείς που έχετε, ήδη, συλλήβδην, αγνοήσει και εν τη
πράξει, καταργήσει πολύ περισσότερους από έναν Νόμους θεμελιωτικούς υφισταμένων από παλιά εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων!!!
Διαμαρτύρομαι για μένα ατομικώς αλλά και για τις λοιπές Ελληνίδες μάνες, που βλέπουμε τα παιδιά μας να αγωνιούν καθημερινώς, αναζητώντας μια θέση εργασίας, μια οποιαδήποτε,
παρά τα πτυχία τους, θέση εργασίας και να μην μπορούν να την
έχουν!
Διαμαρτύρομαι εντονότατα, διότι μας εμπαίζετε για μιά ακόμη
φορά, ασύστολα!
Κύριοι,
Αν και το γνωρίζετε καλώς, οι Νόμοι ΚΑΤΑΡΓΟΎΝΤΑΙ από άλλους, νέους Νόμους, που ρυθμίζουν διαφορετικώς την ίδια περίπτωση.Είναι τα Νομικά, που μαθαίνουν οι πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής! Θα μπορούσατε, λοιπόν, εάν το θέλατε, με νεώτερο Νόμο να καταργήσετε την όποια νομοθετική ρύθμιση και
να παγώσετε τις προσλήψεις και των δικών σας παιδιών! Δεν
το κάνατε! Επιλέξατε δύο μέτρα και δύο σταθμά! Οπως πάντα!
Οπως και με τις αποζημιώσεις σας, τις συντάξεις σας, τις κρατήσεις σας, τα προνόμιά σας!
Κύριοι, ποιός σας έδωσε το δικαίωμα να χρισθείτε Ηγεμόνες
μας; Ποιός σας έδωσε το δικαίωμα να κάνετε την Ελλάδα φέ-

ουδό σας και εμάς, φόρου υποτελείς στα κελεύσματά σας; Πού
είναι επιτέλους η αρχή της ισότητας, της ισονομίας, των ίσων
ευκαιριών στην εργασία; Πού είναι επιτέλους η Δημοκρατία,
την οποίαν, σας επιλέξαμε να υπηρετείτε; Και που με την προκλητική συμπεριφορά σας, παραβιάζετε κατ’επανάληψη!
Επειδή, η συμπεριφορά σας αυτή δεν συνάδει ούτε με την
ιδιότητά σας ούτε και με το λειτούργημά σας, διαμαρτύρομαι
για πολλοστή φορά ενώπιόν σας και
ΣΑΣ ΚΑΛΩ
Οπως, εντός μιάς (1) εβδομάδος, από την γνωστοποίηση της
παρούσας μου, προβείτε στις κάτωθι ενέργειες:
1) Δώσετε στην δημοσιότητα όλα τα όνόματα των υπαλλήλων
της Βουλής και των νεοπροσληφθέντων.
2) Μας γνωρίσετε τι είδους έργον επιτελούν ακριβώς και
ποιά ανάγκη επέβαλε την πρόσληψη νέων, με την διαδικασία
του κατεπείγοντος, σε περίοδο λιτότητος, για τον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. Δικαιούμαστε, εν πάσει περιπτώσει, ως φορολογούμενοι σκληρά πολίτες, να γνωρίζουμε πού πάνε τα
χρήματά μας!
Άλλως, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου, τείνοντος, στον, δια της εφαρμογής των προβλεπομένων νομίμων
κυρώσεων, εξαναγκασμόν σας σε συμμόρφωση, προς όσα ανωτέρω αναφέρω και αιτούμαι.
Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
π..Νομικός σύμβουλος Δήμου Βούλας
Νομική-Οικονομική Αναλύτρια, Λογοτέχνις

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)

Προσφεύγουμε ...ή καταφεύγουμε και δεν ξεφεύγουμε;
Εδώ και δυό μήνες, μιά πλειάδα εξεχόντων κυβερνητικών στελεχών συντηρεί στην επικαιρότητα με δηλώσεις και αντιδηλώσεις το σενάριο προσφυγής της Ελλάδας στο Δ.Ν.Τ. Από κοντά
και οι απαραίτητοι «ανεξάρτητοι» δημοσιογράφοι των συστημικών Μ.Μ.Ε., με την πρωθυπουργική μπαγκέτα να διευθύνει μιά
φαινομενικά ασύμφωνη ορχήστρα εντελλόμενων που μας έχει
πάρει τ’ αυτιά με φάλτσα και τσιρίδες, αρμονικά στην πραγματικότητα ενορχηστρωμένη από τις κρυφές παρτιτούρες του
κλασσικού αριστουργήματος: «και τώρα δυστυχώς δεν γίνεται
αλλιώς».
Για να κάνει η Ελλάδα παιχνίδι με το υπό πλήρη αμερικανικό
έλεγχο Δ.Ν.Τ. –χωρίς να γίνουμε παίγνιό του- η λέξη κλειδί
στην αγγλική γλώσσα είναι το timing, δηλαδή η επιλογή του κατάλληλου χρόνου. Κοινή γνώμη διακεκριμμένων Ελλήνων και
ξένων οικονομικών αναλυτών είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση
έπρεπε ήδη από τον Νοέμβριο να έχει αναγγείλει επισήμως
την πρόθεσή της να ζητήσει δάνειο από το Δ.Ν.Τ. Όπως και με
την μονόπλευρη δέσμη μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης
(πονάει μάτι, κόβω κεφάλι), σημειώθηκε και σ’ αυτό το θέμα αδικαιολόγητη και πιθανότατα εσκεμμένη καθυστέρηση. Εάν η επίσημη ανακοίνωση της αίτησης δανείου από το Δ.Ν.Τ. είχε προλάβει τον ερχομό του 2010, πιθανότατα να μην χρειαζόταν να
υλοποιηθεί, γνωστής ούσης της αλλεργίας του ευρωπαϊκού διευθυντηρίου και μόνο στη σκέψη ότι μιά χώρα της ευρω-ζώνης
θα μπορούσε να λάβει δάνειο από το χρηματοπιστωτικό προσωπείο του αμερικανικού επεκτατισμού. Και τότε θα βλέπαμε
πόσα απίδια βάζει ο σάκος της κάθε «σκληρής» κυρίας Μέρκελ.
Όμως και τώρα δεν είναι αργά για να διαπραγματευθεί η ελληνική κυβέρνηση τον δανεισμό μας από το Δ.Ν.Τ., που ήδη με δηλώσεις του προέδρου του, Ντομινίκ Στρος Καν, θεωρεί ικανοποιητικά τα εξαγγελθέντα μέτρα περιορισμού των ελλειμμάτων
για χορήγηση δανείου ύψους 20-25 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2%, ίσως και χαμηλότερο- και ορίζοντα αποπληρωμής τα 15 χρόνια
με διαπραγματεύσιμη την δυνατότητα επιμήκυνσης. Και μόνη η
αναγγελία δανειοδότησης της Ελλάδας από το Δ.Ν.Τ. θα αρκούσε για να κατρακυλήσουν σε φυσιολογικά επίπεδα τα διαβόητα spreads, με τα οποία οι διεθνείς αεριτζήδες μας εκβιάζουν για ν’ αρχίσουμε να ξεπουλάμε «φιλέτα» της δημόσιας περιουσίας.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Αργά θα είναι αν η περιφερόμενη στην «ενωμένη» Ευρώπη κυβερνητική μας επαιτεία –που προβάλλεται ως «υψηλή διπλωματία» στα ειδησεογραφικά χαλκεία των εργολάβων- εξακολουθήσει να σπαταλά πολύτιμο χρόνο, περιμένοντας την αναγγελία της σωτηρίας μας, όταν και αν τελειώσει το πινγκ-πονγκ
μεταξύ του ευσπλαχνικού Σαρκοζί και της άσπλαχνης Μέρκελ.
Διότι τότε, όταν δεν θά ‘χει το κράτος μας χρήματα για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες πληρωμών, θα αναγκαστεί να ζητήσει όχι απλώς ένα δάνειο από το Δ.Ν.Τ., αλλά την πλήρη
υπαγωγή της Ελλάδας στην κηδεμονία του, οπότε και θα εγκατασταθεί στην χώρα μας ως η ουσιαστική κυβέρνηση, έχοντας
τον πρώτο και τελευταίο λόγο επί παντός επιστητού, των εθνικών μας θεμάτων συμπεριλαμβανομένων. Εάν ο πρωθυπουργός
δεν απαιτήσει την άμεση δανειοδότησή μας, με χαμηλό επιτόκιο, από την Ε.Ε., επισείοντας ότι «έχει κι αλλού πορτοκαλιές...», τότε οι δυσμενείς εξελίξεις στην οικονομία μας θα είναι ραγδαίες και η αναπόφευκτη υπαγωγή μας στον απόλυτο
έλεγχο του Δ.Ν.Τ. θα δικαιώσει όσους πιστεύουν ότι ο Γ. Παπανδρέου απλώς ακολουθεί πιστά τις κατευθυντήριες της προσφιλούς του «Παγκόσμιας Διακυβέρνησης».
Άλλωστε, οι προθέσεις των ισχυρών της Ε.Ε. φάνηκαν με το
«καλημέρα» της νέας μας κυβέρνησης. Αοριστολογίες για μελλοντική στήριξή μας, πλήρης ξεραϊλα επί της ουσίας, με ταυτόχρονη καταιγιστική βροχή απαιτήσεων: «τσεκουρώστε την
αγοραστική δύναμη των Ελλήνων –δηλαδή ρίξτε κάτω την ήδη
γονατισμένη οικονομία σας- αγοράστε κι άλλα γερμανικά και
γαλλικά όπλα, πάρτε δάνεια με 6,3% επιτόκιο, εξοφλητέα σε
τρία χρόνια, πουλήστε μας την Κέρκυρα, πάρτε κι άλλα μισθοκτόνα μέτρα για το 2011 και το 2012, απολύστε τούς με σύμβαση αορίστου χρόνου από το Δημόσιο, δέστε όσο πιο σφιχτά
γίνεται τη θηλειά στον λαιμό σας και μετά ...βλέπουμε». Όμως,
το τι ακριβώς βλέπουμε δεν μπορώ να σας το πω γιατί εμπίπτει
στον νόμο περί ασέμνων.
Ο πολυδιαφημισμένος γαλλο-γερμανικός άξονας αποδεικνύεται παραμύθι για αφελείς, όπως και η «πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» με τις αμερικανόπνευστες συνθήκες του

Μάαστριχτ και της Λισσαβόνας. Η απειλή μιάς πραγματικά ενωμένης Ευρώπης αντιμετωπίσθηκε από το οικονομικο-πολιτικό
κατεστημένο των Η.Π.Α. με την αύξηση της πολύπλευρης αμερικανικής διείσδυσης στα θεσμικά και εξωθεσμικά, ευρωπαϊκά
κέντρα ελέγχου. Η επιρροή των αμερικανικών πολυεθνικών
εταιρειών κατέστη τα τελευταία 20 χρόνια όλο και πιο αισθητή
στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με εμφανή την παρουσία της και στον
χώρο των ευρωπαϊκών Μ.Μ.Ε. Έτσι η σταδιακή προώθηση στις
κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών και στο ευρωπαϊκό διευθυντήριο, αμερικανικών υποχείριων τύπου Σρέντερ, Αθνάρ, Σολάνα, Μπαρόζο κ.λ.π. είχε ως αποτέλεσμα αμερικανικό πόλεμο
στην καρδιά της Ευρώπης και την διεύρυνση των 15 σε 27 με
χώρες-δορυφόρους των Η.Π.Α., που οι περισσότερες δεν πληρούσαν τους οικονομικούς όρους εισδοχής αλλά εκτελούν θαυμάσια τις εντολές του μπάρμπα Σαμ θέτοντας συνεχώς εμπόδια
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όπως στο θέμα ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού.
Η αμερικανική διπλωματία εκμεταλλεύτηκε άριστα την αρχομανία των Γερμανών και την πεποίθησή τους ότι ο ρόλος της Γερμανίας ως κύριας οικονομικής αιμοδότριας της Ε.Ε., αλλά και η
συμμετοχή της στο ευρώ –ενώ είχε ένα διεθνώς ισχυρό νόμισμα, το μάρκο- επιβάρυναν και ανάσχεσαν την οικονομική της
ευρωστία. Με αποτέλεσμα, οι δύο τελευταίες γερμανικές κυβερνήσεις Σρέντερ και Μέρκελ να δυναμιτίζουν προς τέρψιν
των Η.Π.Α. την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, προσπαθώντας να παγιώσουν μιά Ε.Ε. τριών ζωνών και ταχυτήτων και στοχεύοντας
στον ασφυκτικό έλεγχο και στην ύφεση των φτωχότερων ευρωπαϊκών οικονομιών, μέσω της εκβιαστικής πίεσης που τους
ασκούν για βραχύχρονο εκμηδενισμό των ελλειμμάτων τους.
Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό μιάς «ενωμένης» Ευρώπης-Βαβέλ,
όπου ο καθένας κοιτάζει την πάρτη του, καθίσταται όρος εθνικής επιβίωσης να προτάξουμε και να υπερασπιστούμε με κάθε
τρόπο τα συμφέροντά μας, μέσω μιάς πολυεπίπεδης και ισορροπημένης εξωτερικής πολιτικής συμμαχιών, ερεισμάτων και
ανταλλαγμάτων που να σταθμίζονται και να μεταβάλλονται
ανάλογα με το εκάστοτε μέγιστο δυνατό κέρδος και την ελάχιστη ζημία. Δεν οφείλουμε καμμία ευρωπαϊκή νομιμοφροσύνη
σε κατ’ εξοχήν και κατ’ εξακολούθηση υπονομευτές της ευρωπαϊκής ενότητας.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Για πρώτη χρονιά το Enzzo De Cuba διοργανώνει ερασιτεχνικό διαγωνισμό Salsa. Στόχος, είναι η προώθηση και η διάδοση αυτής της υπέροχη τέχνης που λέγεται χορός και η αφιέρωση
μιας μέρας σε όλους τους λάτρεις της λάτιν
μουσικής και του λάτιν χορού.
Ο διαγωνισμός αυτός είναι αφιερωμένος στον
κόσμο που θέλει να βελτιώσει τις χορευτικές
ικανότητές του αλλά και να διασκεδάσει. Γι’ αυτό και το βραβείο για το πρώτο τυχερό ζευγάρι
είναι η συμμετοχή σε ένα διεθνές φεστιβάλ
salsa που θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία με
όλα τα έξοδα πληρωμένα (αεροπορικά εισιτήρια,
ξενοδοχείο, full pass)!
Ο διαγωνισμός απευθύνεται μόνο σε ερασιτέχνες χορευτές.
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ζευγάρια.
• Τα ζευγάρια που θα συμμετέχουν θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν τα απαραίτητα χαρτιά.
• Τα ζευγάρια που θα συμμετέχουν μπορούν να
είναι ιδιώτες ή εκπρόσωποι σχολών χορού.
Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής είναι η 9/4.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Σαντορινιού Τατιάνα, στο
6941599634,
2105782610
και
στο
info@enzzodecuba.gr, ή με την Ηλέκτρα Βενετσάνου στο 6937-153054.

450 “ευλογημένοι”
γάμοι με παιδιά
Γάμοι “παιδεραστών”· μόνο έτσι μπορώ να ονομάσω αυτή
την ανατριχιαστική ιστορία των 450 μουσουλμάνων
αντρών που παντρεύτηκαν αντίστοιχα 450 κοριτσάκια
ακόμη και προσχολικής ηλικίας μετά την ευλογία του “μυστηρίου” από τον Ιμάμη.
Η πλειονότητα των γαμπρών ήταν απο 25 μέχρι 30 ετών
και η πλειονότητα των νυμφών ήταν κάτω από 12 ετών.
Οι γάμοι γίνονται με παιδιά μόλις 4 ετών, κι αυτό με την
άδεια του ισλαμικού νόμου αποκάλυψε ο Δρ Paul
L.Williams.
Μεγάλοι μουσουλμάνοι αξιωματούχοι, όπως ο Mahmud
Zahar, ένας ηγέτης της Χαμάς συγχάρηκαν προσωπικά τα
ζευγάρια κατά τη διάρκεια αυτής της τελετής.
Κάθε γαμπρος πήρε από τη Χαμάς ως δώρο το ποσό των
500 δολαρίων. Τα κοριτσάκια, σε προεφηβική ηλικία, όλα
ντυμένα στα λευκά και υπερβολικά μακιγιαρισμένα έλαβαν ένα γαμήλιο μπουκέτο.
Tο Διεθνές Κέντρο Ερευνών για τις Γυναίκες εκτιμά ότι
υπάρχουν περίπου 51 εκατομμύρια "αρραβωνιασμένα κοριτσάκια" στον κόσμο, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποί-

Το άρωμα που μύριζε χλωροφόρμιο
Τον τελευταίο καιρό τα κρούσματα εγκληματικότητας
έχουν αυξηθεί σημαντικά και την αύξηση αυτή την βιώνουμε καθημερινά είτε από προσωπικές εμπειρίες είτε
από το κοντινό περιβάλλον μας.
Διαβάστε λοιπόν τι συνέβη σε μια κυρία που στάθηκε
τυχερή λόγω της καχυποψίας της.
Πολλές φορές σας πλησιάζουν διάφοροι, που πουλούν
διάφορα «λαθραία» αντικείμενα, όπως ρολόγια, κοσμήματα και αρώματα. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε υπαίθριους χώρους. Η συγκεκριμένη κυρία, όπως ομολογεί η
ίδια, δεν είναι τύπος που πλησιάζει τέτοια άτομα, δεν
εμπιστεύεται, ούτε αυτά που έχουν προς πώληση, ούτε
τους ίδιους.
Ένα μεσημέρι, όμως, κάποιος την πλησίασε στο parking
του μεγαλοκαταστήματος κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και της πρότεινε να μυρίσει ένα διάσημο υποτίθεται άρωμα, το οποίο πουλούσε πολύ φθηνά. Απομακρύνθηκε, χωρίς να απαντήσει.

Το μύρισε και λιποθύμισε στην αγκαλιά του. Αυτός, προφανώς, περίμενε κάτι τέτοιο και την κράτησε. Ταυτόχρονα, βγήκε τρέχοντας κάποιος άλλος από ένα γειτονικό αμάξι, να «βοηθήσει». Υποπτευόμενη από ένστικτο, πως κάτι δεν πάει καλά, έβαλε τις φωνές ουρλιάζοντας «Βοήθεια».
Όρμησαν οι άνθρωποι απʼ το καφέ να δουν τι είναι αυτές οι φωνές, έτρεξαν οι υπάλληλοι και όσοι βρίσκονταν
στο parking σε κλάσματα δευτερολέπτου.
“Της επιτέθηκαν, την σκοτώνουν” συνέχισε να ουρλιάζει, τρέχοντας προς την κοπέλα η αυτόπτης μάρτυρας
και άλλοι δυο-τρεις από πίσω της.
Οι τύποι πέταξαν την κοπέλα στο τσιμέντο, μπήκαν στο
αμάξι τους και έφυγαν, τρακάροντας τρία αυτοκίνητα.
Η ασφάλεια του καταστήματος τηλεφώνησε στην αστυνομία. Έδωσαν στην κοπέλα τις πρώτες βοήθειες, συνήλθε αμέσως και ανέφερε, πως το «άρωμα» μύριζε περίεργα και φυσικά κατάλαβαν όλοι πως επρόκειτο για
χλωροφόρμιο.

Όταν επέστρεφε στο αμάξι της, κουβαλώντας με το κυλιόμενο καλάθι της, σακούλες με διάφορα προϊόντα, είδε στο τέλος του parking τον ίδιο τύπο, να δίνει το
μπουκαλάκι να το μυρίσει μια κοπέλα γύρω στα σαράντα.... Η οποία ξεράθηκε.

Τα τρικ που βρίσκουν κάθε φορά για να μας εξαπατούν,
πολλά· αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε για την
προστασία μας, είναι να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και να πέρνουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας
χωρίς βέβαια πανικούς και υπερβολές.

ων είναι σε μουσουλμανικές χώρες.
Το 30% αυτών των μικρών αρραβωνιαστικών δέχονται βία
από το σύζυγό τους.
Κάθε 3 χρόνια, 3 εκατομμύρια αυτών των μικρών μουσουλμάνων υπόκεινται σε ακρωτηριασμούς.
Αυτό δυστυχώς δεν αναφέρεται συχνά, και ο ΚΟΣΜΟΣ

σωπαίνει ή δε θέλει να το κοιτάει. Ακόμη χειρότερα, δε
θέλει να το ΞΕΡΕΙ.
Αν αυτό δεν προάγει την παιδεραστία, τότε τι; Οι οργανισμοί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο τι κάνουν; Τέτοια στοιχεία πρωτογονισμού και αναχρονιστικότητας που διατηρούν πολλές θρησκείες - άλλες λιγότερο κι άλλες περισσότερο - πρέπει να
εξαλειφθούν.
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Τροποποίηση διαδρομής λεωφ. γραμμής 154
Από τον τ. Αντιδήμαρχο Βούλας Γρηγόρη Κωνσταντέλλο,
λάβαμε επιστολή σχετικά με τη λεωφορειακή γραμμή 154
που άλλαξε δρομολόγια και έχει δημιουργήσει τριβές μεταξύ των κατοίκων της περιοχής με ένθεν και ένθεν επιστολές.
Η επιστολή είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική, αλλά και ιδιαίτερα μακροσκελής, έτσι που θα αναγκαστούμε να επικεντρώσουμε το θέμα στα πιο “απτά” σημεία.
Αγαπητή κα Μπουζιάνη,
Διαβάζοντας το άρθρο σας του Σαββάτου 6 Μαρτίου 2010
με τίτλο «Διαμάχη για τη λεωφορειακή γραμμή 154 στη
Βούλα» θεώρησα σκόπιμο να απαντήσω σε μέρος της επιχειρηματολογίας που εσείς και οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι αναπτύσσετε, καθόσον χειρίστηκα το ζήτημα λόγω αρμοδιότητας τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου.
Η επέκταση της γραμμής 154 από την πλατεία Κανελλοπούλου στο τέρμα Γούναρη στην Γλυφάδα, στην πόλη μας
ήταν μια αναγκαιότητα που έβγαλε το Πανόραμα από την
συγκοινωνιακή απομόνωση. Μετά την αποδοχή του αιτήματος της Δημοτικής Αρχής ο ΟΑΣΑ σχεδίασε μια διαδρομή εντός του αστικού ιστού της πόλης (Βουτηρά Παλαιολόγου Ζακύνθου κτλ) για την οποία ο Δήμος δεν έλαβε θέση. Το μόνιμο διαρκές αίτημα του Δήμου από την στιγμή
που ξεκίνησαν τα παράπονα κατοίκων της περιοχής από
την οποία διερχόταν το λεωφορείο μέχρι και σήμερα ήταν
η αντικατάσταση του μεγάλου αρθρωτού θορυβώδους λεωφορείου με μικρότερου τύπου (mini bus). Ο ΟΑΣΑ επικαλέστηκε επιχειρησιακούς λόγους και μέχρι σήμερα δεν
ανταποκρίθηκε στο αίτημα αντικατάστασης.
... Το φθινόπωρο του 2009 ο ΟΑΣΑ μετά από σχετικό αίτημα έκανε δειγματοληπτικό έλεγχο επιβατικών φόρτων της
διαδρομής. Από τις μετρήσεις προέκυπτε αβίαστα ότι κυρίως η περιοχή της πλατείας Άλσους Πανοράματος για συ-

γκεκριμένες ώρες της ημέρας είχε μέτρια προς ικανοποιητική επιβατική κίνηση που δικαιολογούσε την ύπαρξη της
γραμμής. Την συγκεκριμένη περίοδο και όντας επιφορτισμένος με την ευθύνη συντονισμού των ενεργειών με τον
ΟΑΣΑ πέρασα επί τόπου πολλές ώρες σε μια προσπάθεια
να δω από πρώτο χέρι το μέγεθος του προβλήματος και
σας διαβεβαιώνω ότι αυτό ήταν μεγάλο.
Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής στον ΟΑΣΑ για τον επανασχεδιασμό της διαδρομής, από την στιγμή που η δρομολόγηση μικρού οχήματος δεν ήταν και πάλι δυνατή,
έλαβε υπ’ όψιν τις ανάγκες της περιοχής σε συγκοινωνιακή σύνδεση με στόχο να μην υπάρξει καμιά από τις περιοχές που διερχόταν η γραμμή 154 που να μην έχει λεωφορειακή σύνδεση με την νέα δοκιμαστική διαδρομή, εξασφαλίζοντας την ηρεμία και την γαλήνη των κατοίκων των
οδών από τις οποίες διέρχεται τον επίμαχο λεωφορείο και
την επιβατική κίνηση που η διαδρομή παρουσίαζε. Η νέα
δοκιμαστική διαδρομή δεν καταργεί την γραμμή μέσα από
την πόλη μας.
Η τροποποιημένη δοκιμαστική διαδρομή εντός Βούλας
έχει ως εξής:
Από οδό Δερβενακίων δεξιά στην οδό Απόλλωνος αριστερά στην οδό Πειραιώς αριστερά στην οδό Ζακύνθου αριστερά στην οδό Προόδου δεξιά στην οδό Απόλλωνος αριστερά στην οδό Δερβενακίων συνέχεια κανονικά.
...
Και οι συγκεκριμένα οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Λυκείου μπορούν να εξυπηρετηθούν και με τη νέα διαδρομή
αφού η στάση Βουτηρά απέχει μόλις 75 μέτρα από το σχολείο (επί της οδού Δερβενακίων).
Οι μαθητές του ΕΠΑΛ Γλυφάδας και της εσπερινής σχολής ΤΕΕ και οι μαθητές των φροντιστηρίων της Γούναρη
όπως επίσης και οι κάτοικοι της πόλης μας που επιθυμούν

να μεταβούν στην Εφορεία Γλυφάδας και το Μετρό του
Αγ. Δημητρίου μπορούν και με την νέα διαδρομή να εξυπηρετηθούν αφού αυτή δεν έχει τροποποιηθεί ούτε κατά
κεραία ως προς το εκτός Βούλας τμήμα της.
Θα ήταν καθαρότερη σαν στάση όσων εναντιώνονται με
τόση ορμή στην νέα διαδρομή να πουν «δεν συμφωνώ με
την νέα διαδρομή γιατί θέλω το λεωφορείο έξω από το
σπίτι μου και αδιαφορώ για την ένσταση ή το πρόβλημα
που μπορεί να δημιουργεί στο γείτονά μου»
...Αξίζει δε να σημειωθεί ότι σε συζητήσεις που έχουν γίνει ήδη με την διοίκηση του ΟΑΣΑ, εξετάζεται μετά από
πρόταση του Δήμου, η κατάργηση του τμήματος της γραμμής 154 εντός των ορίων του Δήμου Βούλας, με ανασχεδιασμό των τοπικών γραμμών 162 & 163, έτσι ώστε να
υπάρχει διαρκής σύνδεση με μικρού τύπου οχήματα όλων
των συνοικιών του Δήμου με τον νέο σταθμό του Μετρό
στο Ελληνικό, μέσω της διαδρομής που σήμερα εκτελεί το
154 (Γούναρη), που θα ξεκινήσει την λειτουργία του τον
Οκτώβριο του τρέχοντος έτους με την έναρξη λειτουργίας
του νέου σταθμού του Μετρό.
Τέλος θα μου επιτρέψετε να ξεκαθαρίσω ότι προσωπικά
ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι η επίλυση προβλημάτων ή τουλάχιστον η προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων
πρέπει να συμβαίνει καθ΄όλη την διάρκεια της δημοτικής
περιόδου ακόμα και σε προεκλογικές περιόδους, σαν και
αυτή που διανύουμε, ανεξάρτητα εκλογικού κόστους και
τοπικής αριθμητικής. Στόχος πάντα πρέπει να είναι η επίλυση προβλημάτων και όχι ο πολιτικός ισορροπισμός που
ίσως για εκλογικούς και μόνο λόγους οι γνωστοί στην πόλη μας «τοπάρχες» επιδιώκουν αναμοχλεύοντας αντιθέσεις και διχάζοντας τους πολίτες άνευ λόγου. Προσωπικά
«είδα το ίδιο ακριβώς έργο» και στην περίπτωση της ελεγχόμενης στάθμευσης της κεντρικής πλατείας.

13 Δήμοι από 6 ευρωπαϊκές χώρες
ενάντια στον ΧΥΤΑ Κερατέας
Έκκληση με επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος να επανεξετάσει και να
επαναξιολογήσει την κοινοτική χρηματοδότηση
για την κατασκευή ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο Κερατέας κάνουν οι Δήμοι του ευρωπαϊκού δικτύου RURENER (δίκτυο Ευρωπαϊκών αγροτικών
Δήμων για εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή ουδετερότητα), ιδρυτικό μέλος του οποίου είναι και ο Δήμος Κερατέας.
Από 10 έως 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο
Τιράνο της Ιταλίας συνάντηση των δημάρχων
μελών του δικτύου στην οποία υπογράφηκε και
η χάρτα συνεργασίας του προγράμματος
RURENER.
Τον Δήμο Κερατέας εκπροσωπεί στο πρόγραμμα ο Σωτήρης Ιατρού Δημοτικός σύμβουλος και
πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο
οποίος ενημέρωσε για το μακροχρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη της Κερατέας με
το ζήτημα του ΧΥΤΑ καταθέτοντας το ιστορικό
και τα μεταφρασμένα έγγραφα της υπόθεσης.
Στη διάρκεια της πρώτης ημέρας του συνεδρίου
έγινε αποδεκτή η πρότασή του για στήριξη του
δικτύου στον Δήμο Κερατέας ενώ ενημερώθηκαν για το ζήτημα και εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής επιτροπής που είχαν κληθεί να παρα-

στούν στις εργασίες.
Έτσι στις 11 Μαρτίου συνυπογράφηκε επιστολή
με αποδέκτη την Ευρωπαϊκή επιτροπή Περιβάλλοντος και κοινοποίηση στα ελληνικά Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικών
αλλαγών, Πολιτισμού και Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη.
Η ανάδειξη του ζητήματος εξέπληξε τους Ευρωπαίους εταίρους·
φάνηκε αδιανόητο ότι
συμβαίνουν τέτοιου είδους μεθοδεύσεις που
πλήττουν το περιβάλλον αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά. Δήλωσαν συμπαράσταση αλλά
και βεβαιότητα για τη θετική έκβαση του αγώνα
των κατοίκων της Κερατέας. Πιο ενημερωμένος
και υποψιασμένος
ο Δήμαρχος Νικηφόρου
Δράμας Γιώργος Καριώτης αλλά και ο Δήμαρχος του Τιράνο Pietro del Simone ο οποίος αυτή
την εποχή βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με
κατασκευαστική εταιρία που παραβαίνει περιβαλλοντικούς όρους σε υπό κατασκευή ενεργειακό έργο στον Δήμο τους.
Εκτός της παρουσίασης των στοιχείων του τοπικού προβλήματος ο Σωτήρης Ιατρού πρόσθεσε στους συνέδρους:
Οι υποχρεώσεις της ευρωπαϊκής ένωσης δεν
μπορούν να σταματούν στην κατανομή και μόνο
των πόρων. Είναι ανάγκη να προηγείται αυστη-

ρός και ενδελεχής έλεγχος πριν την κατανομή
τους αλλά και κατά την διάρκεια διαχείρισης και
αξιοποίησής τους. Όπως επίσης οι υποχρεώσεις
δεν τελειώνουν στην έκδοση οδηγιών-κατευθύνσεων και στην επιβολή μέτρων χωρίς να διαπιστώνεται άμεσα η εφαρμογή τους αλλά και αν
ο τρόπος εφαρμογής τους θίγει αναφαίρετα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια των πολιτών και ό’τι
τους περιβάλλει. Η περίπτωση της Κερατέας είναι ένα τέτοιο παράδειγμα όπου κοινοτικοί πόροι έρχονται να στηρίξουν ένα σαθρό σύστημα
που ζημιώνει την πολιτιστική μας κληρονομιά,
τον φυσικό πλούτο και ένα μοντέλο διαχείρισης
απορριμμάτων που κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο ένα δισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο όταν στα υπόλοιπα κράτη μέλη τα απορρίμματα είναι πηγή κερδοφορίας με άμεσο αποδέκτη τον πολίτη. Η κοινότητα οφείλει να παίρνει
θέση. Δεν την τιμά ο ρόλος του Πόντιου Πιλάτου.
Ο Σωτήρης Ιατρού δήλωσε: Αν θα πρέπει να
κρατήσουμε κάτι από την εβδομάδα που πέρασε
στην υπόθεση Οβριόκαστρο είναι η άμεση και
αποφασιστική αντίδραση των κατοίκων στην
προσπάθεια των εργολάβων να μπουν στο χώρο του Οβριοκάστρου την περασμένη Τετάρτη.

Τι είναι το δίκτυο RURENER;
Οι δήμοι μέσω αυτού του προγράμματος, σκοπό
έχουν να αποκτήσουν εμπειρίες, τεχνογνωσία, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών
και ενεργειακής ουδετερότητας.
Δεδομένου ότι ο Δήμος Κερατέας έχει τόσο αστικά
όσο και αγροτικά χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες
ανάπτυξης χρήσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
εξετάζονται στα πλαίσια του Ευρωπαικού Δικτύου
Αγροτικών Δήμων “RURENER” στο οποίο ο Δήμος Κερατέας συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος και το οποίο
έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός δικτύου ενεργειακά
«ουδέτερων» δήμων.
Μέσω της συμμετοχής του στο “RURENER” o Δήμος
αποβλέπει στην διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης
στρατηγικής ανάπτυξης και διάδοσης της χρήσης
ΑΠΕ στην περιοχή του, η οποία θα έχει αποτελέσματα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δράσεων Εξοικονόμησης ενέργειας. Ο Δήμος Κερατέας έχει ήδη κάνει την καταγραφή όλων των ενεργειακών αναγκών
των δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων
όπως και μια πρώτη εκτίμηση των αναγκών ενός μέσου νοικοκυριού του Δήμου.
Ειδικότερα για τον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας
οι προβλεπόμενες από τον Δήμο Κερατέας δράσεις
για την περίοδο 2009 – 2015 συνοψίζονται ανα κατηγορία δράσεων ως ακολούθως.
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“ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ” ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Κ.Α.Α.Π.Β
στους ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ

Πρώτη Μάρτη, οι μαθητές της Στ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρωπίας, έφεραν τα
χελιδόνια στην πόλη, αναβιώνοντας ένα παλιό έθιμο.
Τα παιδιά λοιπόν συνοδεία με την καθηγήτρια της μουσικής Δήμητρα Παπαμιχάλη πήγαν
στο Δημαρχείο, όπου έψαλαν τα ανοιξιάτικα κάλαντα στον Δήμαρχο Θεόδωρος Αθανασόπουλο.

Τα χελιδονίσματα είναι ανοιξιάτικα κάλαντα - ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του βαθιά στην ελληνική παράδοση - που ανακοινώνουν τον ερχομό των χελιδονιών και βέβαια της Ανοιξης.
Ο Δήμαρχος εξεπλάγη ευχάριστα και κάλεσε τα παιδιά να μεταφέρουν το μήνυμα της
«Ανοιξης» και της αισιοδοξίας.

20 χρόνια Λύκειο Ελληνίδων
Το Λύκειο Ελληνίδων Σπάτων γιόρτασε τα 20 χρόνια δημιουργικής πορείας του, στο 1ο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Σπάτων.
Το 2009 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για το Λύκειο των Ελληνίδων Σπάτων αφού συμπλήρωσε 20 χρόνια αδιάκοπης
δημιουργικής παρουσίας στον χώρο της παράδοσης.

Η Διοικητής του Κ.Α.Α.Π. Βούλας Ευαγγελία Χαλβατζά βρέθηκε - σε μια εθιμοτυπικη επίσκεψη - στα γραφεία του εθελοντικού Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», όπου συζήτημε
με το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρο Γ. Δρίτσα για το πρόγραμμα «Στήριξη και
Ενίσχυση των παιδιών του Κ.Α.Α.Π.Β.», που έχει δημιουργήσει με ομάδες του ο Ομιλος.
Η Ευαγγελία Χαλβατζά ενημερώθηκε εκτενώς για τις ειλικρινείς και ανιδιοτελείς προσπάθειες των εθελοντών του Ομίλου σε φιλανθρωπικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και
αθλητικό επίπεδο σε πανελλήνια εμβέλεια, τη συμβολή τους στην επίλυση προβλημάτων
που αφορούν την κοινωνική πρόνοια στην περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Βούλας.

Ασκηση ετοιμότητας στο Λαύριο
Άσκηση ετοιμότητας κατάσβεσης
πυρκαγιάς με την ονομασία «DOW2010», πραγματοποιήθηκε από το
Πυροσβεστικό Σώμα (2 Μαρτίου),
στις εγκαταστάσεις της χημικής βιομηχανίας DOW Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. στο
Θορικό Λαυρίου, σε συνεργασία με
την επιχείρηση και άλλους φορείς.
Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, κατά τη διάρκεια πλήρωσης βυτίου (από τη δεξαμενή V-1150 χωρητικότητας 600 μετρικών τόνων) με
παράγωγο πετρελαίου, εύφλεκτο
υγρό με το όνομα στυρένιο που μπορεί να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση,

Η όμορφη αυτή βραδιά έκλεισε με την εφηβική χορευτική ομάδα που παρουσίασε χορούς και τραγούδια από τα
νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α. Βερροιόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Εκπόνηση μελετών - Άδειες οικοδομών
Αντισεισμική θωράκιση κτιρίων
Κατασκευή νέων κτιρίων - επαγγελματικών χώρων
Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Υδραυλικές εργασίες
Επισκευές - Μετατροπές εσωτερικά & εξωτερικά κτιρίων
Αναπαλαιώσεις - Ανακατασκευές
Εκτοξευμένα σκυροδέματα

- Βασ. Παύλου 38, Βούλα
- Φιλαδελσφείας 13, Αχαρνές
- Λ. Κρυονερίου 52, Κρυονέρι
τηλ.: 210-2407526, 6945695974, 6932784909

(επικίνδυνο για τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα) λόγω μη τήρησης όλων των κανόνων ασφαλείας δημιουργήθηκε στατικός ηλεκτρισμός με αποτέλεσμα να προκληθεί
πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη δεξαμενή.
Ο οδηγός του βυτίου έχει υποστεί σοκ
και στην προσπάθεια απομάκρυνσής

του από το βυτίο τραυματίζεται στο
πόδι και παθαίνει εγκαύματα.
Στόχοι της άσκησης ήταν:
• Η δοκιμασία της επιχειρησιακής

οχήματα από τις Υπηρεσίες της
Π.Δ.Π.Υ. Αττικής και την 1η Ε.Μ.Α.Κ..
Επίσης, συμμετείχαν υπάλληλοι της
DOW Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., προσωπικό

ετοιμότητας, καθώς και η βελτίωση
της συνεργασίας και της επικοινωνίας του προσωπικού, των εργαζομένων της επιχείρησης και των εμπλεκόμενων φορέων.

της ΕΛ.ΑΣ. και του Ε.Κ.Α.Β..
Στην άσκηση όπως ήταν φυσικό παρέστησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι του
Κλάδου του Πυροσβεστικού σώματος, αλλά και βουλευτές και Δήμαρχοι.

• Ο έλεγχος της λειτουργικότητας
και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αντιμετώπισης καταστάσεων
εκτάκτου ανάγκης κατά την εφαρμογή τους.
• Η επικαιροποίηση των αντίστοιχων
ειδικών σχεδίων εκτάκτων αναγκών.
• Ο έλεγχος της επάρκειας και της
αξιοπιστίας της υλικοτεχνικής υποδομής των εμπλεκόμενων φορέων.
Στη διεξαγωγή της άσκησης έλαβαν
μέρος πυροσβεστικοί υπάλληλοι και
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50 χρόνια Αγγελική Τσεβά
Το εργαστήρι, γεμάτο με τα έργα της
Αγγελικής, κατάφερε και χώρεσε
όσους φιλότεχνους και φίλους της Αγγελικής, παραβρέθηκαν να τιμήσουν
τα πενήντα χρόνια δημιουργίας της.
Η Αγγελική (μου επιτρέπεται να την
προσφωνώ με το μικρό της όνομα),
μας μετέφερε νοερά, στο χώρο δουλειάς της, μας έδειξε πως πλάθει τον
πηλό, πως εμπνέεται και δημιουργεί.
Το παιχνίδι με τη φωτιά, ο πηλός και τα
μαθηματικά είναι στοιχεία που σε κάνουν να σκέφτεσαι, να προγραμματίζεις και να δημιουργείς. Αυτό είναι και
η ζωή μας, εξήγησε η Αγγελική.
Πάρτε την τέχνη σαν ένα εφόδιο στη
ζωή σας, λέω στους φοιτητές μου, γιατί όπως η τέχνη θέλει μεθόδευση έτσι
και η ζωή.
Η Αγγελική μας πήγε, πράγματι, πενήντα χρόνια πίσω, όταν οι κυράδες σε
κάθε γειτονιά σιγοκουβεντιάζανε στις
αυλές, όταν μαζί φουρνίζανε τις στολισμένες κουλούρες, στους ξυλόφουρνους, έξω στις αυλές.
Αυτά και άλλα, ήταν τα στοιχεία που
τη συγκίνησαν και παράλληλα με την
αγάπη της για τον πηλό άρχισε να
συλλέγει ό,τι οι νεότεροι θεωρούσαν
για πέταμα, από τεντζερέδες, παλιές
φωτογραφίες, ανέμες και χτένια, αλλά
και φορεσιές, φτιάχνοντας έτσι ένα

Η Αγγελική Τσεβά καλωσορίζει τους καλεσμένους της.

πολύ καλό λαογραφικό μουσείο στον
υπόγειο χώρο της, που μας ξενάγησε
με πολύ καμάρι.
Εκεί τα κεντητά σιγκούνια, εκεί τα κεντητά ψωμιά!
“Σκοπός μου ήταν να συγκρατήσω με
ό,τι μέσον θα μπορούσα τα στοιχεία
της τοπικής μας παράδοσης που έβλεπα να χάνονται. Ετσι με τα λίγα χρήματα που μου πρόσφερε η δουλειά
μου αγόραζα διάφορα κομμάτια”, μας
είπε η Αγγελική.
“Στην πορεία των χρόνων σκέφθηκα
να αναβιώσω το κεντητό ψωμί που είχε σχεδόν ξεχαστεί, και που μου είχαν

Από αριστερά ο βουλευτής Γ. Βλάχος, ο συνεργάτης της “Εβδόμης” Κ. Βενετσάνος, ο επικεφαλής της
μειοψηφίας του Δήμου Κρωπίας Δ. Κιούσης, η Αγγελική Τσεβά και ο βουλευτής Παντ. Ασπραδάκης.
Κάτω η Αμαλία Παρασκευοπούλου μιλάει για την Αγγελική που γνώρισε πριν πολλά πολλά χρόνια, όταν
παρουσίασε σε ραδιοφωνική εκπομπή, την τέχνη της.

διδάξει η μάνα μου και η πεθερά μου.
Παιδί μου, με ρώτησες πώς κάναμε το
ψωμί με τα στολίδια. Κάποτε οι άνθρωποι ήταν πολύ ευχαριστημένοι κι ας είχαν τόσα λίγα που άγγιζαν το …τίποτα!”
Σκέφτηκαν λοιπόν να βρουν έναν τρόπο να ευχαριστούν το Θεό γι’ αυτό που
τους έδωσε και γι’ αυτά που ήθελαν να
τους δώσει. Εψαξαν και το βρήκαν·
ήταν το ψωμί, το ιερότερο πράγμα και
η πηγή της ζωής, ήταν λίγα από τα λεγόμενα της πεθεράς της της Αγγελικής Κωνσταντή, όπως τα περιγράφει η
Αγγελική στο βιβλίο «Μια κουλούρα
γεμάτη κεντίδια γεννιέται».

προσωπική εμπειρική επαφή μαζί της
κι άλλοι μέσα από τα έργα της. Η Αμαλία Παρασκευοπούλου μέλος της Ενω-

Ενα από τα έργα της Αγγελική Τσεβά

Ο Δήμαρχος, αν και ακατάλληλος να μιλήσει για
τέχνη, όπως ο ίδιος είπε, μιλησε με πολύ μεστά λόγια για την Αγγελική Τσεβά και την τέχνη της.

Μετά την κατάθεση ψυχής της Αγγελικής, μίλησαν κι άλλοι για την Αγγελική
και την τέχνη της, άλλοι μέσα από

σης Πολιτιστικών Συντακτών, ο Ευάγγελος Ανδρέου (πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης), ο Δήμαρχος
Κορωπίου Θεόδωρος Αθανασόπουλος,
ο Δημήτρης Ανδρίκος (ηλεκτρονικός),
που παρουσίασε και ένα video με τα
έργα της, ο Παντελής Ασπραδάκης
βουλευτής Περιφέρειας.
Ακολούθησε μια προσωπική επαφή και
επικοινωνία με ένα ποτήρι κρασί και
πλούσιους μεζέδες.

Κεντητό ψωμί, επίκαιρη η εικόνα του με την
σταύρωση.

Για να μην τρέχετε εσείς!
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή
& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος 6977993158



Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου



Αυτονομίες



Θερμιδομετρήσεις



Εξειδικευμένες Μελέτες και Κατασκευές

Καρυωτάκη 5Α Βούλα  Τηλ.: 210 8995934  Fax: 210 8951.760
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Εκπαιδευτικά
προγράμματα
για ενήλικες
από τον Δήμο
Παλλήνης
Πρόσθετα εκπαιδευτικά
προγράμματα 50 ωρών
για ενήλικες σε συνεργασία με το Κ.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής διοργανώνει
ο Δήμος.
Συγκεκριμένα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (50 Ω) Υποβολή αίτησης από 23 - 26/3.
ΓΑΛΛΙΚΑ Ι (50 Ω)Υποβολή αίτησης από 23 - 29/3.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (50 Ω)
Υποβολή αίτησης από 6/4
έως 12/4.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα
αυτά, να απευθυνθούν το
συντομότερο στην κα
Σπυριδούλα Καβούκα (κτίριο Δημαρχείου – πλατεία
Ελευθερίας) και να συμπληρώσουν αίτηση για
τη συμμετοχή τους. Τηλέφωνα επικοινωνίας: Αγνή
Παύλου, 6938.579.307,
Σπυριδούλα
Καβούκα
210.6600722.

Πρόγραμμα
Επιχειρηματικής
Εκπαίδευσης
Νέων Επιχειρήσεων
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο
του ΕΟΜΜΕΧ υλοποιεί Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης με την ονομασία:
«ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» – Η ανατομία της επιχείρησης σε
360΄
Το Πρόγραμμα υλοποιείται
σε όλη τη χώρα, με τη μορφή
ταχύρυθμου εκπαιδευτικού
εργαστηρίου επιχειρηματικής ενδυνάμωσης, είναι συνολικής διάρκειας 6 ωρών
και απευθύνεται σε εκείνους
που:
– προσανατολίζονται να ξεκινήσουν
επιχειρηματική
δραστηριότητα,
– ξεκίνησαν πρόσφατα τη
δική τους επιχείρηση.
Αναλυτικές πληροφορίες
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.eommex.gr).

Από τον αναγνώστη και επιχειρηματία Βουλιαγμενιώτη Μανώλη Μαράκη, λάβαμε την παρακάτω επιστολή, η οποία αναφέρεται στην αλλαγή του Διοικητή του Νοσοκομείου, την οποία
πρoσυπογράφουμε και δημοσιεύουμε.
Κυρία Διευθύντρια
Είμαι επαγγελματίας εστιάτορας από 40 και πλέον χρόνια στη Βουλιαγμένη.
Επίσης τυγχάνω και Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Βουλιαγμένης.
Από το έτος 2004 ανέλαβε Διοικητής στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο
«Ασκληπιείο» Βούλας ο κ. Ηρακλής Καραγεώργος. Με λύπη πληροφορήθηκα
ότι τελευταία αντικαταστάθηκε, για προφανείς λόγους. Η λύπη μας συνίσταται στο ότι ο Διοικητής αυτός υπήρξε κόσμημα για το εν λόγω Νοσοκομείο.
Εργάσθηκε με ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον που είχε σαν αποτέλεσμα να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τη λειτουργία του ώστε να εξυπηρετείται άψογα
το κοινό και να παρέχονται υπηρεσίες υγείας αρίστης ποιότητας. Ακουγε τα
παράπονα του κοινού με υπομονή και κατανόηση και έδινε πάντα λύσεις. Συνεργάσθηκε άψογα με το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν ενέδωσε
σε ζητήματα διαφθοράς, παράδειγμα το τελευταίο κρούσμα με χρηματισμό Ιατρού που συνελήφθη από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ηταν ακέραιος, σαν χαρακτήρας, σαν επιστήμονας, σαν Διοικητής με ιδιαίτερες περγαμηνές στο μάνατζμεντ.
Αποτελεί για μας τους απλούς κατοίκους της περιοχής, έκπληξη η αντικατάστασή του γιατί άλλα ακούγαμε προεκλογικά, ότι δηλαδή θα αξιοποιηθούν
όλα τα ικανά στελέχη χωρίς πολιτικά κριτήρια, αλλά δυστυχώς η επίπτωση
της ανικανότητας θα πέσει στο λαό, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντοτε. Ελπίζουμε το Υπουργείο Υγείας να λάβει σοβαρά υπόψη του όλα όσα αναφέρω,
να αναθεωρήσει την απόφασή του σύντομα και να αφήσει Διοικητή στο Π.Γ.Ν.
Ασκληπιείο Βούλας τον κ. Ηρακλη Καραγεώργο.
Κύριε Διευθυντά θα αποτελούσε τιμή μου η δημοσίευση της επιστολής μου.
Με ιδιαίτερη τιμή
Μανώλης Μαράκης

Νέος Διοικητής στο
Ασκληπιείο
Nέος Διοικητής τοποθετήθηκε στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας· Ο Αλέξανδρος Καρκατζός, ΝαυπηγόςΜηχανολόγος – Διοίκηση Επιχειρήσεων και αναπληρώτρια η Φωτεινή Κουλούρη Πολ. Επιστήμων – Δημόσια Διοίκηση στην Υγεία – ΥΥΚΑ

Εξωραϊστικός Σύλλογος
Κάτω Βούλας
Ευχαριστήρια Επιστολή
προς τον απερχόμενο Πρόεδρο του Ασκληπιείου
Νοσοκομείου Βούλας Ηρακλή Καραγιώργο
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ομόφωνα
σας εκφράζει τις ευχαριστίες του για την σθεναρή στάση σας στο θέμα του Ασκληπιείου.
Σημειώνουμε και τιμούμε την σθεναρή άρνηση σας να
προχωρήσουν διαδικασίες και σχέδια «Τσιμεντοποίησης
του «Ασκληπιείου», που θα έπλητταν καίρια και την πόλη της Βούλας, αλλά και την ύπαρξη του Δημόσιου Νοσοκομείου «Ασκληπιείο» που είναι βασικός πυλώνας παροχής υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή μας.
Ευχόμαστε και οι Διάδοχοι σας να επιδείξουν ανάλογη
στάση και να μην οδηγηθούμε σε δυσάρεστες εξελίξεις.
Με Τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Εργοθεραπευτήριο Ασκληπιείου Βούλας
Το πλέον σύγχρονο σε όλη την Ελλάδα!!
Ημερίδα με τιμητικές απονομές
Παρακολουθήσαμε την περασμένο Σάββατο
ημερίδα στο Ασκληπιείο της Βούλας, με θέμα
τον ημιπληγικό ασθενή, στο αμφιθέατρο του
Νοσοκομείου.
Κατάμεστη η αίθουσα από φοιτητές της ειδικότητας, εκπροσώπους της Διοίκησης και απλοούς πολίτες.
Εκείνο που μας κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον ήταν η αγάπη που οι εμπλεκόμενοι στην
εργοθεραπεία, μιλούσαν για το αντικείμενό
τους. Με έναν «φανατισμό» αφοσίωσης θα λέγαμε, που δεν το συναντάμε συχνά. Ο υπεύθυνος του τμήματος Γιώργος Σαββόπουλος, οι
εργοθεραπεύτριες Κατερίνα Παρισιάδου, η
Κυριακή Παπαδοπούλου, η Αλεξία Λάππα, η
Σοφία Δανιήλ, ίσως και άλλοι.
Αυτό μου κίνησε και το ενδιαφέρον την επομένη να επισκεφθώ το χώρο, όπου διαπίστωσα
ότι δικαίως καμαρώνουν για το δημιούργημα
του εργαστηρίου, το οποίο όπως μου είπαν και
όπως στη συνέχεια, διερεύνησα, δεν έχει να
ζηλέψει τίποτα από τα εργαστήρια όλης της
Ευρώπης!
Είναι πλέον κανόνας ότι όταν υπάρχει αγάπη
και μεράκι γι’ αυτό που κάνεις, δεν μπορεί παρά να βγει κάτι πολύ καλό.

…το ταπεινό σπιτάκι

Τιμήθηκαν για την προσφορά τους

μιουργία αυτού του «ταπεινού μικρού σπιτιού»
όπως ο ίδιος το ονόμασε που όμως κάνει μια
πολύ σοβαρή επαγγελματική δουλειά. Τον Ηρ.
Καραεώργο γιατί τους άκουσε και εμπνεύστηκε
από τους στόχους τους, που τους βοήθησε να
τους υλοποιήσουν.
Χαιρετίζοντας ο απερχόμενος Διοικητής είπε
μεταξύ άλλων:
«Να σας συγχαρώ για την άρτια οργάνωση της
ημερίδας, από εσάς δεν περίμενα κάτι λιγότερο
ειλικρινά. Το δεύτερο είναι ότι ως ένα σημείο είναι το αυτονόητο. Εσείς μοιραστήκατε τα όνειρά σας και τους στόχους σας με τον προϊστάμενό σας, ήρθατε στη Διοίκηση. Συζητήσαμε,
συμφωνήσαμε στους στόχους, πού είμαστε και
πού θέλουμε να πάμε και πώς θα πάμε.
Από εκεί και πέρα όλες οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου εργάστηκαν πάρα πολύ καλά, (ανέφερε
μια σειρά υπηρεσίες και πρόσωπα που συνεργάστηκαν). Εδώ τελειώνει το αυτονόητο και μπαίνει ο εθελοντισμός. Ο Σύλλογος Φίλων του
Ασκληπιείου και ο κ. Προυντζόπουλος που με
τις δωρεές τους μας βοήθησαν να φτάσουμε σ’
αυτό το πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Ο ιερέας του Νοσοκομείου έβαλε κυριολεκτικά
και μεταφορικά την τελευταία πινελιά, φέρνοντας την ομάδα του και ζωγραφίζοντας το
γκράφιτι που κοσμεί τον τοίχο έξω από την εργοθεραπεία».

Στα πλαίσια της ημερίδας, τίμησαν ανθρώπους
που βοήθησαν για να στηθεί όλο αυτό το εργαστήρι, όπως:
Τον Ηρακλή Καραγεώργο γιατί βοήθησε στη δη-

Τη διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας για το
σχεδιασμό του κτιρίου ξεπερνώντας πάρα πολλά εμπόδια, που χωρίς αυτήν δεν θα είχε υλο-

Τίμησαν ακόμη μέλη της «οικογένειας» της εργοθεραπείας, αλλά και την πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του Ασκληπιείου και τον ιδιοκτήτη
της εταιρείας “Αλκή” Γ. Προυντζόπουλο για την
προσφορά τους.

Ο Γ. Σαββόπουλος σφίγγει το χέρι στο “δάσκαλό του” Σωτήρη Κουράκο.

Η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία την
παρέλαβε, εξ’ ονόματος όλης της υπηρεσίας, όπως
είπε.

Ο επιχειρηματίας και Βουλιώτης Γ. Προυντζόπουλος, τιμήθηκε γιατί επάνδρωσε το χώρο με
χορηγία της εταιρείας του, Αλκή.

Απαραίτητη η ομαδική συνεργασία
Ο Σ. Κουράκος συνταξιούχος πλέον, αλλά
έμπειρος φυσικοθεραπευτής καταθέτει την δική
του πείρα στους «νεοσύλλεκτους» φυσικοθεραπευτές: Εχει μεγάλη σημασία να ακούσουμε
τον φυσίατρο, τον φυσιοθεραπευτή, όλη την
ομάδα εργασίας και να βγάλουμε κοινό συμπέρασμα για να έχουμε κοινή γραμμή. Είναι πολύ
σημαντικό αυτό το πράγμα για την πορεία του
ασθενούς.
Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία. Γιατί
δεν μπορείς να κάνεις θεραπεία, όταν έχεις
απέναντί σου έναν άνθρωπο που κλαίει, έναν
άνθρωπο δυστυχισμένο και σε έχει επιλέξει γιατί αισθάνεται καλύτερα, ήταν τα λόγια της ψυχολόγου.

ποιηθεί τίποτα, ήταν τα λόγια του Γ. Σαββόπουλου. Παρέλαβε την πλακέτα, όπως είπε, εξ’
ονόματος όλης της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου και τόνισε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να είχε γίνει αν δεν υπήρχε η συνεργασία
που πράγματι υπήρξε.
Τον Σωτήρη Κουράκο γιατί η εργοθεραπεία
οφείλει πολλά σε έναν φυσικοθεραπευτή, τόνισε ιδιαίτερα συγκινημένος ο Γ. Σαββόπουλος.
«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αυτό ήταν ένα
όνειρο δικό μου, το οποίο μέσα από τον κ. Σαββόπουλο και όλων των εμπλεκομένων κατάφερε να υλοποιηθεί.
…επειδή είχαμε ένα τμήμα εργοθεραπείας κατ’
όνομα, είχα πάντα έναν καημό. Είχαμε ένα πολύ καλό κέντρο φυσικοθεραπείας, έχουμε ένα
πολύ καλό κέντρο αποκατάστασης, τώρα έχουμε, έλειπε όμως η εργοθεραπεία, το έμψυχο
υλικό και η υποδομή. Αυτό το μεράκι το είχε ο
κ. Σαββόπουλος, ενώσαμε τις δυνάμεις και βρήκαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ο κ. Διοικητής
το είπε αυτονόητο, αλλά δυστυχώς γι’ αυτά τα
αυτονόητα έχουν γίνει πολλά.
Ετσι σήμερα έχουμε ένα εργοθεραπευτήριο, το
καλύτερο σε όλη την Ελλάδα, είπε μεταξύ άλλων ο Σ. Κουράκος.

Το κτίριο σε τραβάει από μακριά, αφού ο τοίχος
του είναι φιλοτεχνημένος με πολύχρωμα σχέδια. Μπαίνοντας μέσα βλέπεις μια λιτότητα που
σου εμπνέει άνεση.
Ο χώρος αυτός υποδέχεται ανθρώπους που
έχουν δυσκολία στην κίνηση, είτε από ατύχημα,
είτε από ασθένεια. Ανθρώπους που έχουν ανάγκη από πολύ αγάπη και πολύ πολύ υπομονή, να
τους κάνεις να αισθανθούν ότι δεν χάθηκαν
όλα, ότι μπορούν να γίνουν και πάλι χρήσιμοι
στον εαυτό τους και όχι βάρος στους γύρω
τους.
Όλα λειτουργούν αυτόματα. Οι πόρτες, τα παράθυρα, ανοιγοκλείνουν με ηλεκτρονικό μηχανισμό. Όλα είναι σχεδιασμένα με τη γνώση του
εργοθεραπευτή, και την πρακτική του ασθενούς. Η μπανιέρα, το κρεβάτι, η κουζίνα, το γραφείο, το τηλέφωνο το κομπιούτερ. Όλα, μα όλα
μπορούν να λειτουργήσουν με ένα πάτημα κουμπιού, από μία αναπηρική καρέκλα!
Ακόμη και μόνο το κεφάλι να κινείται, μας είπε
ο υπεύθυνος Γιώργος Σαββόπουλος, μπορεί να
είναι αυτόνομος ένας άνθρωπος! Και όλα αυτά
μπορεί να τα διδαχθεί σ’ αυτό το χώρο.

Οι δύο εργοθεραπευτές που με ενημέρωσαν ο
Γιώργος Σαββόπουλος και η Κατερίνα Παρισιάδου έχουν ιδιαίτερη αγάπη για τη δουλειά που
κάνουν και αυτό φαίνεται κάθε λεπτό.
Το εργοθεραπευτήριο δέχεται πέραν των ασθενών του Ασκληπιείου και εξωτερικούς ασθενείς
είτε με το ταμείο τους είτε ιδιωτικά.
Κι άλλα... στο διαδίκτυο
www.ergotherapyspace.gr

Για το εργοθεραπευτήριο θα επανέλθουμε
γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.
Αννα Μπουζιάνη

Ο τέως πλέον Διοικητής του Νοσοκομείου Ηρακλής
Καραγιώργος τιμήθηκε από τους εργοθεραπευτές,,
γιατί ήταν εκείνος που έδωσε την πρώτη ώθηση, με το
ναι, προχωρείστε.
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

17.3.10

Προς ΔΗΜΟΤΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

Λεωφορειακή γραμμή
154 Βούλας
τυπική παθογένεια δημοτικής
διοίκησης
Όπως γράφτηκε στον τύπο, πολλοί κάτοικοι Βούλας ζήτησαν από τη δημοτική αρχή τη μεταβολή του δρομολογίου της
γραμμής 154 λόγω του θορύβου του λεωφορείου σε ανηφορική διαδρομή. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος διαπίστωσε ο ίδιος το
θόρυβο και ενέκρινε την αλλαγή. Αντέδρασε όμως μερίδα δημοτών, που με συγκέντρωση εκατοντάδων υπογραφών ζητά
επαναφορά του δρομολογίου, προβάλλοντας ότι εξυπηρετούσε μαθητές σχολικού συγκροτήματος και ηλικιωμένους. Η περίπτωση παρουσιάζει ανάγλυφα το πώς λαμβάνονται και αναδεικνύει το πώς πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Η υπόθεση εμφανίζει τα χαρακτηριστικά μιας διαδικασίας,
που ενώ άρχισε θετικά, τελικά έμεινε μετέωρη. Θετική ήταν η
απόφαση των πολιτών να απευθυνθούν στην αρμόδια δημοτική αρχή για ζήτημά τους, όπως θετική ήταν και η διάθεση του
κ. Αντιδημάρχου να διαπιστώσει προσωπικά το πρόβλημα. Ο κ.
Αντιδήμαρχος είχε μπροστά του τρία κίνητρα, δηλαδή την ικανοποίηση αιτήματος δημοτών, την ενίσχυση της προσωπικής
του εικόνας επάρκειας εν όψει δημοτικών εκλογών και την παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων, παρέβλεψε όμως δύο βασικές αρχές δημοκρατικής διοίκησης, όπως η δικαιοσύνη, που
επιβάλλει να ακούγονται οι απόψεις και των δύο πλευρών, αλλά και η διαφάνεια, που προϋποθέτει να μην παίρνονται αποφάσεις ερήμην των θιγομένων . Από το άλλο μέρος, θετική
υπήρξε η άμεση αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών με τη
συγκέντρωση υπερπεντακοσίων υπογραφών για επαναφορά
του δρομολογίου, που φανερώνει αυξημένο βαθμό κοινωνικής
αυτοοργάνωσης σε σχέση με τις εποχές, όπου ο καθένας
μπορούσε να διεκδικήσει πεζόδρομο έξω από το σπίτι του
αδιαφορώντας για τα κυκλοφοριακά προβλήματα των άλλων.
Μάλιστα οι διαμαρτυρόμενοι εμφανίζονται πολύ μετριοπαθείς
ζητώντας από τους δημοτικούς συμβούλους απλώς να αναλάβουν τις ευθύνες τους, δεδομένου ότι με τις υπογραφές τους
μπορούν να απαιτήσουν να εξετασθεί το θέμα τους άμεσα
στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Είναι καιρός να αντιληφθούν τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων ότι είναι υπηρέτες της κοινωνίας των πολιτών, η
οποία έχει κάθε δικαίωμα να υψώνει τη φωνή της για να τα
ελέγχει και να τα κατευθύνει στο σεβασμό των κανόνων της
δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για αποφάσεις, που αφορούν την καθημερινότητά τους,
δεν είναι παραχώρηση, αλλά υποχρέωση των δημοτικών συμβούλων, που είναι και οικονομικά υπεύθυνοι για σπατάλες από
άστοχες επιλογές. Αποφάσεις για θέματα με ευρεία απήχηση
στους δημότες πρέπει να οριστικοποιούνται στις ανοικτές συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, αφού πρώτα έχουν
ενημερωθεί οι πολίτες για την ημερήσια διάταξη μέσω του τοπικού τύπου, αφού κληθούν όλες οι εμ πλεκόμενες πλευρές
να εκφράσουν τις απόψεις τους και αφού τοποθετηθούν σχετικά όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, ώστε να αποφασίσουν με τη
σειρά τους και οι ψηφοφόροι ποιον θα ψηφίσουν και ποιον θα
μαυρίσουν στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Κάθε δημοτική
αρχή υπάρχει για την εξυπηρέτηση των πολιτών και ενεργεί
στο όνομά τους: όποιος νομίζει ότι μπορεί να επιβάλει τις προσωπικές του απόψεις αδιαφορώντας για όλους τους δημότες
που θίγονται, είναι φυσικό να αντιμετωπίζει την κατακραυγή
και την αποδοκιμασία από την κοινωνία των πολιτών, που θεωρεί αυτονόητη την περίσκεψη, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν το κοινωνικό σύνολο.
Ν. Δημητρίου

Θέμα: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΛΟΦΟΥ
Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση πρόταση
που αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στην περιοχή του Διλόφου. Αναλυτικά οι
ρυθμίσεις έχουν ως ακολούθως:
Οδός Πανός πρωτεύουσα συλλεκτήρια
από την οδό Λήμνου (φανάρι της Βάρης
Κορωπίου) έως την οδό Φολεγάνδρου διπλής κατεύθυνσης. Μονής κατεύθυνσης
από την οδό Παπανδρέου μέχρι την οδό
Λήμνου και με κατεύθυνση προς την οδό
Λήμνου. Μονής κατεύθυνσης από την
οδό Αμοργού προς την οδό Καλύμνου μέχρι την οδό Καλύμνου.
Οδός Αμοργού πρωτεύουσα συλλεκτήρια
μονής κατεύθυνσης από την οδό Δήλου
προς την οδό Δραγατσανίου.
Οδός Δήλου πρωτεύουσα συλλεκτήρια
μονής κατεύθυνσης από την οδό Δραγατσανίου μέχρι την οδό Αμοργού.
Οδός Ζαλόγγου διπλής κατεύθυνσης
από την οδό Λήμνου μέχρι την οδό Σάμου
και μονής κατεύθυνσης από την οδό Σά-

μου προς την οδό Αμοργού.
Οδός Κέας κάθοδος από την οδό Ζαλόγγου μέχρι την οδό Πανός.
Οδός Ικαρίας άνοδος από την οδό Πανός
μέχρι την οδό Ζαλόγγου.
Οδός Ιθάκης κάθοδος.
Οδός Λέρου κάθοδος.
Οδός Λήμνου άνοδος.
Οδός Θήρας άνοδος.
Οδός Πάρου άνοδος.
Οδός Ανάφης κάθοδος.
Οδός Σκοπέλου άνοδος.
Οδός Λέσβου κάθοδος.
Οδός Σάμου κάθοδος.
Οδός Καρπάθου άνοδος.
Οδός Καλύμνου κάθοδος.
Οδός Γραβιάς μονής κατεύθυνσης από
την οδό Αμοργού προς την οδό Ικαρίας.
Οδός Σίφνου διπλής κατεύθυνσης.
Οδός Ταϋγέτου μονής κατεύθυνσης προς
την οδό Δραγατσανίου.
Οδός Μυκόνου διπλής κατεύθυνσης.

Οδός Φολεγάνδρου διπλής κατεύθυνσης.
Οδός Σερίφου διπλής κατεύθυνσης.
Οδός Σοφίας, Αγ. Αποστόλων, Πυθαγόρα
και Ευνομίας πεζόδρομοι.
Επειδή οι ως άνω προτάσεις, βάσει του
Νόμου 3463/2006 άρθρο 82, αποτελούν
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι αποφάσεις
που θα ληφθούν από την Δημαρχιακή επιτροπή και στην συνέχεια από το Δημοτικό
Συμβούλιο είναι κανονιστικές και απαιτούν διαβούλευση, παρακαλούμε τους
Δημότες και τους αρμόδιους φορείς να
υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις-ενστάσεις τους στο Δημαρχείο από τις
18/3/2010 έως τις 2/4/2010.
Πληροφορίες: κα Τσινάρη Σοφία, τηλ.:
213-2030416- 09:00-13:00
Ο Δήμαρχος Βάρης
Παναγιώτης Καπετανέας

Αρχαιολογία, Περιβάλλον και Πολίτης
A’ Κύκλος
Η σχέση των αρχαιολογικών
χώρων με το φυσικό περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο
της σειράς μαθημάτων που
διοργανώνουν από κοινού το
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού (www.ellet.gr.) και η
Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(www.inherity.org).
Με στόχο τη διερεύνηση της

σχέσης των αρχαιολογικών χώρων με το φυσικό περιβάλλον,
οι προσκεκλημένοι εισηγητές
θα αναπτύξουν τόσο τις σχέσεις φυσικού περιβάλλοντος
και ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο χρόνο της αρχικής τους
δημιουργίας, όσο και τη διατήρηση και διαχείριση αυτών των
παρεμβάσεων σήμερα.
Τα μαθήματα, που θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες, θα πραγματοποιούνται ημέρα Πέμπτη,
με εξαίρεση την Τετάρτη 21/04,

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ανακοίνωση
Για τα Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα Ελλήνων της Πόλης
Το Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών,
έχοντας υπόψη τις πρόσφατες αλλεπάλληλες- αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕυρΔΔΑ) με τις οποίες αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται τα περιουσιακά (κληρονομικά) δικαιώματα των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα στο Τουρκικό αστικό δίκαιο, θεωρεί αναγκαίο να ενημερώσει το Κοινό των
Κωνσταντινουπολιτών για τα ακόλουθα:
1. Η απεμπόληση των περιουσιακών δικαιωμάτων, που πολλές
φορές εκδηλώνεται από συμπολίτες μας λόγω απογοητεύσεων
του παρελθόντος, αποτελεί επιβράβευση των αδικιών του παρελθόντος και επομένως δεν είναι σωστή στάση.
2. Με το δεδομένο των πρόσφατων αποφάσεων του ΕυρΔΔΑ
εξασφαλίζονται τα περιουσιακά (κληρονομικά) δικαιώματα των
απογόνων των Κωνσταντινουπολιτών,
ανεξάρτητα της υπηκοότητας τους. Για τον λόγο αυτό καλούμε
όλους τους Κωνσταντινουπολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε
συνδιαλλαγή με άτομα που ισχυρίζονται ότι αγοράζουν ιδιοκτησίες στην Πόλη.
3. Το Δ.Σ. της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων συμπολιτών μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα
περιουσιακά τους δικαιώματα στην Πόλη, για κάθε νομική ή άλλη βοήθεια.
Επικοινωνία- email: nnap@otenet.gr, telefax: 210 7723557.

στην αίθουσα «Ντίνος Λεβέντης» της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Τριπόδων 28 στην Πλάκα, μεταξύ 18:30-21:00.
Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Η παρακολούθηση
των μαθημάτων είναι δωρεάν

για φοιτητές και εργαζομένους
του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού.
Πληροφορίες:
210 32 25 245, 210 32 26 693
sak@ellinikietairia.gr
–
www.ellet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καλύβια 12/03/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ.πρωτ.3132/2010
ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ
Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία, Τηλέφωνα: 2299 3 20348 Fax: 22990 48653
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Καλυβίων Θορικού έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) Της παρ 9 του άρθρου 209του Κ.Δ.Κ η οποία προστέθηκε με τη παρ
13 του άρθρου 20 Ν.3731/08
β) Του άρθρου 11 παρ 5 του Π.Δ 28/80
γ) Τον Προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α 20-6233.002
δ) Την 40/10 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής
ε )Την ανάγκη του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της σχετικής υπηρεσίας διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας με
τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 40.000,00€, ως εξής:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καλυβίων την ΔΕΥΤΈΡΑ 29
Μαρτίου 2010 και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε € και θα περιλαμβάνει τις υπέρ
τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό
διάστημα 30 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται η να αποστέλλονται ταχυδρομικά
στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καλυβίων ( οδός ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ ταχ. Κώδ 19010) μέχρι την παραμονή, η να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 9:45 μέχρι την ώρα που ορίζεται στο παρόν.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά
του πληροί τους όρους της συνημμένης μελέτης, με απόφαση δημάρχου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Πέτρος Φιλλίπου

ΕΒΔΟΜΗ
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Να τα τα λεφτά!
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή, η
οποία συζητήθηκε, ανέδειξε ένα καθεστώς φορολογικής και ασφαλιστικής ασυλίας των μεγαλομετόχων ΠΑΕ (ποδοσφαιρικά) και ΚΑΕ (καλαθοσφαιρικά) σωματεία.
Μιλώντας στη Βουλή ο βουλευτής επεσήμανε: «Για χρόνια, με ευθύνη των κυβερνήσεων
-και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚοι μεγαλοϊδιοκτήτες των ανώνυμων εταιρειών, που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και
το μπάσκετ, χρησιμοποιώντας ως ασπίδα
προστασίας την πολιτική δύναμη που τους δίνουν οι οργανωμένοι οπαδοί αυτών των ομάδων, έχουν αποκτήσει ένα καθεστώς φορολογικής και ασφαλιστικής ασυλίας. Έλεγχοι
δεν γίνονται, πρόστιμα καταγράφονται, αλλά
δεν εισπράττονται, υπάρχει τεράστια διαρροή εσόδων, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή

• 222 εκατ.€ χρέη των ΠΑΕ και ΚΑΕ στο Ελληνικό
Δημόσιο και τα Ταμεία
• 26 εκατ. € τα πρόστιμα – έχουν εισπραχτεί μόνο 3!
και ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εικονικά
συμβόλαια μεταγραφών ποδοσφαιριστών».
Ο υφυπουργός Οικονομικών Σαχινίδης,
έδωσε στον βουλευτή τα εξής στοιχεία
σχετικά με τα χρέη των ΠΑΕ και ΚΑΕ και τα
πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί:
• Τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί από το
1998 μέχρι και 3 Μαρτίου 2010, στις 288
μηχανογραφημένες ΔΟΥ, μόνο σε κεφάλαιο, χωρίς τις αναλογούσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής –σε περίπτωση που οι οφειλές είναι ληξιπρόθε-

Για τη φορολογία των Πολυτέκνων
Το θέμα της αλλαγής στον τρόπο φορολόγησης των πολυτέκνων όσον αφορά στην φορολογία εισοδήματος και στον φόρο
μεγάλης ακίνητης περιουσίας, έφερε με αναφορά του, α.π.
1301/18-02-2010, στη Βουλή ο Γιώργος Βλάχος, βουλευτής περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ.
Ο Γεώργιος Βλάχος, ανταποκρινόμενος στα αιτήματα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, για αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης
των πολυτέκνων κατέθεσε σχετική αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών.
Στην απαντητική επιστολή του ο Υπουργός Οικονομικών, επισημαίνει αρχικά πως το θέμα χορήγησης φορολογικής απαλλαγής στους πολυτέκνους στο φόρο εισοδήματος ίση
με το αφορολόγητο του άγαμου επί των αριθμό των μελών της οικογένειας δεν αντιμετωπίζεται μέσα στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης και εν συνεχεία ότι η
διαδικασία τροποποίησης του φορολογικού καθεστώτος που διέπει την ακίνητη περιουσία έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο Γεώργιος Βλάχος, στην συνέχεια ενημέρωσε με επιστολή του, τον Πρόεδρο της
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Φοροαπαλλαγές στα άτομα με
βαριά κινητική αναπηρία
ερώτηση του βουλευτή Θανάση Μπούρα
Ο Θανάσης Μπούρας, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ. και τ. Υφυπουργός με
αφορμή επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών κατεθεσε στις 02/03/2010 αναφορά
προς τον Υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.
Στην αναφορά ο Θαν. Μπούρας ζητεί να μην αλλάξει η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τις φοροαπαλλαγές των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία
με ποσοστό άνω των 80%, επειδή τα άτομα αυτά,
λόγω της σοβαρότητας της αναπηρίας τους, έχουν
ανάγκη 24ωρης φροντίδας από άλλο πρόσωπο και
ως εκ τούτου το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους δαπανάται για τα πρόσωπα που τα εξυπηρετούν, καθώς και για την αντιμετώπιση των επιπρόσθετων αναγκών που δημιουργεί η
αναπηρία τους.

σμες- ανέρχονται σε περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ.
• Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί έναντι
των βεβαιωμένων οφειλών ανέρχονται σε
3 εκατομμύρια ευρώ περίπου και τα ποσά
που έχουν διαγραφεί έναντι των βεβαιωμένων οφειλών ανέρχονται σε 26 εκ. περίπου, ενώ τα ποσά που είναι ανείσπρακτα
σε κεφάλαιο, ανέρχονται σε 23 εκατομμύρια περίπου.
• Ως προς τα βεβαιωμένα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα και μη χρέη με υπόλοιπο προς
είσπραξη σε κεφάλαιο, ανέρχονται σε 222
εκ. ευρώ περίπου.
• «Ως προς τις ενεργές ρυθμίσεις και διευκολύνσεις των ΠΑΕ και ΚΑΕ έναντι των βεβαιωμένων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών
τους, το συνολικό κεφάλαιο, ανέρχεται σε
36 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ το τελικό ρυθμισμένο ποσό που περιλαμβάνει και κάποιο
ποσό προσαυξήσεων –όπως καθορίζεται
από τον τύπο της ρύθμισης- ανέρχεται περίπου σε 37 εκ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά την κρατική χρηματοδότηση
των αθλητικών εταιριών, ο υφυπουργός δήλωσε ότι «είναι βούληση του αρμόδιου
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού να

σταματήσει σταδιακά κάθε μορφή άμεσης
χρηματοδότησής τους από το Υπουργείο ή
από τους εποπτευόμενους οργανισμούς ή
εταιρείες του Υπουργείου. Η όποια χρηματοδότησή τους στο μέλλον θα γίνεται μόνο
έμμεσα.»
Τέλος ο Δημήτρης Παπαδημούλης επεσήμανε: Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Από τα στοιχεία που εσείς μας δώσατε, προκύπτει ότι μόνο στα πρόστιμα από
τα 26 εκατομμύρια ευρώ, έχουν εισπραχτεί
μόνο τρία και είναι και ανείσπρακτα 23 εκατομμύρια.
Δεν είναι δυνατόν να λέτε στο μισθωτό και
στο συνταξιούχο «σου κόβω ένα μισθό, μέσω περικοπών αμοιβών και επιδομάτων,
σου κόβω και άλλον ένα μισθό μέσω αυξήσεων φόρων», αλλά αυτοί οι ισχυροί θα
συνεχίσουν να είναι στο απυρόβλητο.

Δημοτικές εκλογές:
πρέπει να διασφαλίσουμε την εικόνα μιας
σοβαρής και συνεκτικής παράταξης
Με αφορμή την δημοσιοποίηση υποψηφιοτήτων σε Δήμους της Αττικής, πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα το χωροταξικό σχέδιο του “Καλλικράτη” και πριν ακόμη το ΠΑΣΟΚ καταλήξει στις διαδικασίες ανάδειξης των υποψηφίων Δημάρχων, νοιώθω υποχρεωμένος να εκφράσω την
άποψη μου απέναντι σε αυτές τις κινήσεις.
Η κυβέρνηση ολοκληρώνει σύντομα την διαδικασία του
σχεδίου Καλλικράτης, και είναι προφανές, ότι η προβολή
πρόωρων υποψηφιοτήτων από στελέχη μας δεν διευκολύνει την προσπάθεια για την επιτυχή έκβαση του σημαντικού αυτού εγχειρήματος.
Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί πάντα εσωκομματικές διαδικασίες
για την ανάδειξη των εκπροσώπων του. Είναι προφανές
ότι η Αυτοδιοίκηση έχει την δική της αυτοτέλεια, είναι όμως αναπόφευκτο να γίνει επιλογή υποψηφίων, τους οποίους θα στηρίξει η παράταξη μας, με δεδομένο μάλιστα ότι
οι Δήμοι μεγαλώνουν σε όλη την επικράτεια και θα παίξουν ουσιαστικότερο ρόλο από
ότι σήμερα.
Η πρόθεση προσφοράς στην Αυτοδιοίκηση είναι καλοδεχούμενη, απαιτείται όμως ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, ώστε να διασφαλίζεται παράλληλα η εικόνα μιας σοβαρής και συνεκτικής παράταξης, όπως είναι η δική μας.

Ντίνος Βρεττός
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές & Φορολογικοί Σύμβουλοι

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. θα διενεργήσει Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάθεση της μελέτης:
"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: 1) 5ο Ν/Γ ΚΑΙ 9/Θ Δ.Σ. ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 2)
2ο Ν/Γ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 3) 6ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 4) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 4ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"
Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης : 86.554,62 € €.
Φ.Π.Α. : 16.445,38 €
Συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ : 103.000,00 €
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 28 Απριλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών στο πρωτόκολλο) μπροστά σε Επιτροπή που θα συστήσει η Αρμόδια Αρχή, στα Γραφεία της στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105272207, FAX επικοινωνίας 210-5242283, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Διαληνά Μαρία.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βούλας

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές:
Μελετητές ή Εταιρείες μελετών, εγγεγραμμένες στο μητρώο μελετητών που κατέχουν πτυχίο στην τάξη (Γ) της
κατηγορίας (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.
Γίνονται επίσης δεκτές Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3316/05.
Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα
Ο Διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 (Διαδικασίες ανάθεσης
μελετών) & 7 (Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών) του Ν.3316/05.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς»,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση του Δήμου έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων
σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται
από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει
σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών
εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά
Πρότυπα. Επίσης, λάβαμε υπ’ όψιν μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006).
Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του
ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης
για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

• Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων.
• Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι (42) ημέρες..
• Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό κατατίθεται από καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 7
παρ 2ιβ, Ν.3316/05) εγγύηση συμμετοχής 1.731,00 € δηλαδή το 2 % της προεκτιμώμενης αμοιβή μελέτης. Η εγγύηση συμμετοχής παρέχεται προς την ΟΣΚ Α.Ε. , κατά τις παρ. 2 & 4 του άρθρου 24, του Ν.3316/05.
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες από το φάκελο του Έργου και να παραλάβουν αυτοπροσώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, τεύχη της μελέτης του έργου, απαραίτητα για την σύνταξη και υποβολή της
προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής
του Διαγωνισμού, από 09:00 μέχρι 13:00, στα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών. (Φαβιέρου 24-26, 2ος όροφος).
• Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
ΑΘΗΝΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΚ Α.Ε.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ

Εκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Βούλας της 7ης εταιρικής χρήσεως που αποτελούνται
από τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς
και το Προσάρτημα.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18 ΒΟΥΛΑ, ΑΤΤΙΚΗ –
ΑΦΜ. 090336407, ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

7ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη
συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και
τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του
ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω
απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο
ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου
σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση
της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Δήμων και Κοινοτήτων Π.Δ. 315/1999.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση του Δήμου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 και
τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Εκθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής με τις
συνημμένες οικονομικές καταστ΄σεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α του ν. 2190/1920.
Βούλα Αττικής, 5 Μαϊου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής
Μάριος Ελευθεριάδης, Α.Μ. ΣΟΕΛ: 21091
BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Μέλος της BDO International
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ» ΒΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Συζήτηση και έγκριση πρότασης τροποποίησης του καταστατικού του
Σωματείου»

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Σωματείου μας σε Εκτακτη
Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 28 Μαρτίου 2010 και ώρα 11 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου (Πλατεία Αλσους, Πανόραμα Βούλας).

Ο Σύλλογος έχει ανάγκη τη συμπαράσταση όλων των Πανοραμιτών για
να γίνει πιο δυνατή η φωνή του.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Ανδρέας Αγγελιδάκης
Πόλυ Σκούτα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

15.555.400,61
18.514.551,35
2.451.913,21
––––––––––––
36.521.865,17

ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Βάρη 12.3.10
Αρ. 3117

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης Αττικής ανακοινώνει ότι:

ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

36.219.810,39
302.054,78
–––––––––––
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
36.521.865,17
Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται σε εφαρμογή του άρθρου 159 παρ. 5 του Ν. 3463/2006.

Με την 196/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης
αποφασίστηκε η ανάρτηση της τροποποίησης του ρυμοτομικού
σχεδίου στην περιοχή Μηλαδέζα και συγκεκριμένα στο Ο.Τ.
Γ346. Η ανάρτηση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, στην Τεχνική Υπηρεσία (1ος όροφος).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση και
να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.
Ο Δήμαρχος
Π. Καπετανέας

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

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

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

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

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

ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
μέλος του Π.Σ.Λ. με master και 12 έτη πείρα, αναλαμβάνει και κατ’ οίκον θεραπείες σε παιδιά, καθώς και συμβουλευτική καθοδήγηση γονέων.
Διάγνωση - θεραπεία - διαταραχών λόγου - ομιλίας φωνής. Δ.Α.Δ-αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, νοητική
υστέρηση. τηλ. 6973395686 - 6979139915
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

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

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.
ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας) , Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

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

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

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

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

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

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

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

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

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΔΕΥΤΕΡΑ 22, ΠΕΜΠΤΗ 25 & ΚΥΡΙΑΚΗ 28/3
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.
HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.
HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN
HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ

- Τηλ. επικ. 6944358877

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α
M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 22/03, 7μ.μ.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 22/03, 7μ.μ.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

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

Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 22/03, 8μ.μ.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 24/03, 8μ.μ.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/03, 7μ.μ.
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...για την υγειά μας

Ενδομητρίωση
Τι είναι η ενδομητρίωση;
Η ενδομητρίωση είναι η κατάσταση στην οποία ο ενδομητριωσικός ιστός που καλύπτει την μήτρα και ο οποίος διασκορπίζεται κατά την εμμηνόρροια, αναπτύσσεται έξω
απο την μήτρα. Όταν αυτή η ανάπτυξη συμβαίνει έξω από
την μήτρα, ο ιστός μπορεί να προκαλέσει επίπονα εμφυτεύματα, συνηθισμένα στις ωοθήκες, στους φαλλοπιανούς
πόρους και στους συνδέσμους που στηρίζουν την μήτρα.
Άλλα πιθανά σημεία για ενδομητριακές αναπτύξεις είναι η
κύστη, το έντερο και ο κόλπος.

Ποιά είναι τα συμπτώματα
της ενδομητρίωσης;
Περίπου το 15% των γυναικών που βρίσκονται σε ηλικία
εγκυμοσύνης, αναπτύσσουν σε κάποιο βαθμό ενδομητρίωση πριν φτάσουν την εμμηνόπαυση. Τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα της πάθησης είναι εντονος πόνος περιοδου,
πόνος κατά την σεξουαλική επαφή και ουρικά ή εντερικά
προβλήματα σε συνδυασμό με την εμμηνόρροια. Σε πιο
σοβαρές περιπτώσεις, ο ουλώδης ιστός μπορεί να συσταθεί πάνω στις ωοθήκες ή στους φαλλοπιανούς πόρους,
προκαλώντας στειρότητα και σοκολατοειδείς κύστεις.

Πώς βγαίνει η διάγνωση
της ενδομητρίωσης;

οργάνων φαίνονται καθαρότερα και ο γιατρός μπορεί να
ελέγξει το μέγεθος και τον βαθμό των ενδομητριακών
εστιών.

Τι θεραπείες υπάρχουν;
Οι επιλογές για θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνουν εγχείρηση, φαρμακευτική αγωγή ή έναν συνδυασμό και των
δυο. Ο σκοπός της χειρουργικής θεραπείας είναι η αφαίρεση ενδομητριακών εμφυτευμάτων και/ή των οργάνων
που έχουν επηρεαστεί από την πάθηση. Ο σκοπός της
φαρμακευτικής αγωγής είναι η καταστολή των επιπέδων
οιστρογόνου και προγεστερόνης, ορμόνες, που διεγείρουν την ανάπτυξη των ενδομητριακών όγκων.

Ένας γιατρός μπορεί να διαγνώσει με σιγουριά την ενδομητρίωση με την χειρουργική διαδικασία που ονομάζεται
λαπαροσκόπηση. Κατά την διάρκεια αυτής της μικρής χειρουργικής διαδικασίας, εισάγεται ένα μικρό, λεπτοκαμωμένο μικροσκόπιο που μεταδίδει φως, μέσω μιας μικρής
τομής που γίνεται στην κοιλιά, συνήθως στον αφαλό για
να μην φαίνεται η τομή. Πριν την εισαγωγή του λαπαροσκοπίου, η κοιλιά γεμίζει με διοξείδιο του άνθρακα ή πρωτοξείδιο του αζώτου για να βοηθήσει στον διαχωρισμό των
εντέρων με τα πυελικά όργανα. Έτσι, οι επιφάνειες των

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο γιατρός θα πρέπει να
μπορεί να αντιμετωπίσει τις εστιες μέσω της λαπαροσκόπησης.Ο χειρουργός μπορεί να αφαιρέσει τον ουλώδη
ιστό, να καταστρέψει τα ενδομητριακά εμφυτεύματα με
λέιζερ, και/ή να απομακρύνει τα υγρά.
Στην επιλογή της θεραπείας για την ενδομητρίωση, η καλύτερη προσέγγιση είναι να συζητήσετε με τον γιατρό
σας όλες τις πιθανές θεραπείες και να προχωρήσετε στην
απόφασή σας με αυτοπεποίθηση.

Στέφανος Χανδακάς MD MBA PhD*
Μαιευτήρας –Ενδοσκοπικός Χειρουργός-Γυναικολόγος,
Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΑΣΩ & του ιατρ. περιοδικού www.iator.gr

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο Νέας Μάκρης
Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποίησε ο Δήμος Νέας Μάκρης, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών Λογοθεραπευτών,
στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας
Λογοθεραπείας.
Μεγάλος αριθμός γονέων είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα
προβλήματα λόγου και μαθησιακές δυσκολίες που εμφανίζουν τα παιδιά
τους στην προσχολική ή σχολική ηλικία καθώς και για τους τρόπους αντι-

μετώπισής τους.
Έμπειροι επιστήμονες προσέφεραν εικοσάλεπτες συνεδρίες, σε παιδιά
που συμμετείχαν και είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ηταν τέτοια η προσέλευση των παιδιών που δεν έφτασαν ούτε οι επτά ώρες που διήρκεσε η
παρουσία των Λογοθεραπευτών!
Για το λόγο αυτό ο Δήμος Νέας Μάκρης προγραμματίζει ήδη την επανάληψή της.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Τουρούκης με την επιστημονική
ομάδα Λογοπεδικών και Λογοθεραπευτών της εκδήλωσης
Ο υπεύθυνος προγραμμάτων σχετικών με την υγεία και την πρόληψη Δημοτικός Σύμβουλος και Ιατρός Νίκος Τουρούκης δήλωσε σχετικά: Μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεκτικές διαταραχές ή εν γένει αναπτυξιακές
διαταραχές λόγου είναι φαινόμενο συχνό σε μικρά παιδιά. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη αγωγή τα εντάσσει ομαλά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου. Γι΄ αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η ενημέρωση, όχι
μόνον των γονέων αλλά και των δασκάλων- παιδαγωγών.
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Ο ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Α1
A2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ

του σκορ. Ο αγώνας διεξήχθη σε ένα κατάμεστο γήπεδο από γονείς και παιδιά
από τις ακαδημίες του Πρωτέα οι οποίοι έδωσαν ένα άλλο χρώμα στις εξέδρες
μέσα σε αθλητικά πλαίσια.
Επόμενος αγώνας την Κυριακή 21/3/2010 στη Λευκάδα, με αντίπαλο την ομώνυμη ομάδα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 64-59 (55-55α'παρ) (46-46κ.α)
Δεκάλεπτα: 13-13, 22-26, 32-33, 46-46, 55-55, 64-59
Διαιτητές: Μαγγωνάκης-Ιατρού
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Παπαπέτρου - Βαρβούνης): Γριμπαβιώτη 5, Βαλέτα 21 (1),
Παναγιωτοπούλου 6, Μπαρμπερίδου 8, Κασάπογλου 7 (2), Αστραντίνη 9 (3),
Τσουμάνη 8, Μπότσαρη, Μικεδάκη, Ανυφαντάκη, Χατζόγλου, Θεοδωρέλλη.
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ (Καπογιάννη - Κωστόπουλος): Λιάγκα 2, Ρετζεπέρη 6, Αξιοπούλου 8 (1),
Μπαλτά 9 (1), Ρούσσου 14, Βαλαντάση 2, Καπερώνη 7 (1), Παραγιού 11 (1), Ζακυνθινού.

Τα επινίκια γιόρτασαν οι αθλήτριες μαζί με τους προπονητές
τους σε ταβέρνα στη Βούλα.
Ο Αγγελος Αποστολάτος μαθαίνοντας τα νέα, πρόσφερε το
“τραπέζι”.
Στη φωτογραφία οι δημοτικοί
σύμβουλοι Νανά Καραγιάν και
Γιάννης Κουρεμέτης συμμετέχουν στη χαρά των κοριτσιών.

Ο Πρωτέας είναι πλέον πολύ κοντά με την άνοδο, αλλά όπως αναμενόταν η
Αμαρυλλίδα Βριλησσίων στο κρισιμότερο ματς της χρονιάς (τελικός για πολλούς) έφερε μεγάλη αντίσταση στον Πρωτέα Βούλας.
Τελικό σκορ μετά από δύο παρατάσεις 64-59 υπέρ του Πρωτέα.
Το ματς ήταν αντάξιο της ποιότητας των δύο ομάδων αφού έπαιζαν οι δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, γεγονός που μαρτυρά και η διακύμανση

Επιτυχίες φέρνουν οι αθλητές του Άρη Βούλας
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΗΤΤΗΤΟΣ
Ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Η ομάδα Νέων του Γ.Σ Άρη Βούλας τερμάτισε αήττητη στη πρώτη θέση του Α ομίλου
του πρωταθλήματος της ΕΠΣΑΝΑ σε 18
αγώνες με 15 νίκες και 3 ισοπαλίες πηγαίνο-

της καλής οργάνωσης και προπονητικής
δουλειάς που γίνεται στους 280 αθλητές που
στελεχώνουν τις ακαδημίες του συλλόγου
και τα αποτελέσματα είναι ορατά εδώ και αρ-

ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
ΟΡΘΙΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Κάτσικας Μιχ, Ματσάγκος Μ , Θεμελίδης Δ., Μαρινάκης, Μελαχροινός,
Ζέιν, Τσακίρης, Καρατςιώλης , Ματσάγκος , Κρητικόπουλος , Σταθακόπουλος, Τσελίκος Π.
ΚΑΘΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ron, Tσελίκος Γ, Θεμελίδης Κ ,Λιλελάρι, Μαντακίδης Π, Παναγάκης,
Μαντακίδης Λ, Σκουτέρης ,Φατσέας,Κάτσικας Κ, Πάππα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κάτσικας Μιχάλης

ντας στον τελικό που θα γίνει στις 28 Μαρτίου με αντίπαλο τον ΑΟ Κρυονερίου.
Η καλή πορεία της ομάδος είναι απόρροια

κετό καιρό, καθιστώντας τα αγωνιστικά τμήματα των ακαδημιών του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ (νέους–παίδες-παμπαίδες-ακαδημίες-junior)

πρωταγωνιστές στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑΝΑ
και έχοντας συμμετοχή
αρκετών αθλητών του
συλλόγου στις μικτές.
Σε αυτό το αποτέλεσμα

πρωτεργάτης είναι ο τεχνικός διευθυντής
του συλλόγου Μιχάλης Κάτσικας με την συμπαράσταση έμπειρων διπλωματούχων προπονητών και φυσικά έχοντας την απόλυτη
συμπαράσταση και βοήθεια από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου.

Στη Β’ Εθνική η ομάδα Γυναικών
πινγκ - πονγκ του Αρη 2006
Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Αττικής και η ομάδα Γυναικών του Αρη
2006 κατέκτησε το πρωτάθλημα χωρίς ήττα και έτσι ανέβηκε πανάξια στην Β’ εθνική κατηγορία.
Στους δύο τελευταίους αγώνες κέρδισε με 4-0 την ομάδα του κ. Βάρναλη και με 4-1 την
ομάδα του ΡΟΥΦ ’80.
Πρέπει να σημειώσουμε
ότι την ομάδα αποτελούν
οι αθλήτριες: Γκοβάτσου
Δέσποινα (Α’ τάξη Γυμνασίου), Πατεράκη Στέλλα
(Στ’ τάξη Δημοτικού),
Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια
(Ε’ τάξη Δημοτικού) και
Φίσερ Ελλη (Γ’ τάξη Δημοτικού).
Ολοκλήρωσε επίσης τις
υποχρεώσεις της στην Β’
κατηγορία Αττικής και η
ανδρική ομάδα του ίδιου
Συλλόγου, η οποία κέρδισε με 4-1 την ομάδα του
Η ομάδα του Αρη 2006. Στέλλα Πατεράκη, Έλλη Φίσερ, Δέ- ΑΟ Καρέα και έχασε με
σποινα Γκοβάτσου, Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου. Προπονητής 4-3 από την Αγία ΒαρβάΚων/νος Κωστόπουλος
ρα.
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ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ σε ΜΠΑΣΚΕΤ-ΧΑΝΤΜΠΟΛ

ΥΠΕΡΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Οι αθλητές και αθλήτριες του Γ.Σ Κορωπιου απέδειξαν ότι όταν υπάρχει θέληση και πάθος γι’ αυτό που κάνεις μπορείς να το πετύχεις.

με τη Χρυσάνθη Καράμπαλη

από υπερπροσπάθεια και συνεχή δουλειά όλο τον χρόνο κατακτώντας τον
τίτλο των υπερπρωταθλητριών στη Γ’
κατηγορία γυναικών.

Κορωπί - Άγ. Νικόλαος Παλήνης
52

-

42

Στη Β’ κατηγορία ανήλθαν τα κορίτσια
του Γ.Σ. Κορωπίου στο μπάσκετ μετά

Το εισιτήριο της ανόδου επίσης κέρδισαν ο Άγιος Νικόλαος Παλλήνης, το
Μαρούσι και η Άμιλλα.

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα handball
οι έφηβοι του Γ.Σ. Κορωπίου
Η ομαδα Εφήβων του Γ.Σ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ στο handball
κατέκτησε το πολυπόθητο δεύτερο εισιτήριο
συμμετοχής στην τελική
φάση του Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος handball
Εφήβων που θα διεξαχθεί στη Θεσ/νικη απο 29
Μαρτιου εως 1 Απριλίου
2010.

ριο της προκρισης μαζι
με τον ΙΩΝΙΚΟ Α.Σ.
Για την τρίτη θεση θα παλέψουν μέχρι τέλους οι
ομαδες Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ και ΔΙΚΕΑΣ, ελπιζοντας ότι ίσως
μετάσχουν σε καποιο
ΜΠΑΡΑΖ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αποσπώντας πολύτιμη
ισοπαλία εκτός εδρας με
τον ΔΙΚΕΑ 28-28 και σαρώνοντας στο γήπεδο
της Ηλιούπολης την
ομώνυμη ομάδα με 2265, σφράγισε το εισιτη-

1.
2.
3.
4.

ΙΩΝΙΚΟΣ
Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΔΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΒΥΡΩΝΑ
5. Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ

29
26
20
20
17

6.
7.
8.
9.

Α.Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ
Α.Σ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Α.Σ ΕΥΩΝΥΜΟΣ

14
5
2
4

λλη μία επιτυχία
είχε ο Ναυτικός
Αθλητικός Ομιλος
Βάρης - Βάρκιζας
(Ν.Α.Ο.Β.Β) με τον
ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ, ο
οποίος κατετάγη 2ος
στην κατηγορία Παίδων και 7ος στη Γενική
στον
Διασυλλογικό
αγώνα του Ν.Ο. ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ που διεξήχθη 6 & 7 Μαρτίου.

Α

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αδικαιολόγητη για άλλη μια αγωνιστική η ομάδα των γυναικών που κάνει τα αδύνατα δυνατά
για να δημιουργήσει στον εαυτό της πρόβλημα,
σ' ότι αναφορά την παραμονή της στην κατηγορία. Αυτή τη φορά ανέστησε την ομάδα του ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ στο Γαλάτσι, όπου ενώ κέρδιζε με 2-0
σετ πολύ εύκολα, (15-25, 13-25) επανέλαβε τα
ίδια λάθη. Έβαλε, δηλαδή, την αντίπαλό της
στον αγώνα και τελικά έχασε τα τρία επόμενα
σετ 25-23, 25-23, και το 5ο 18-16. Το τελικό
σκορ, δείχνει ότι οι ομάδες δεν αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα, με αποτέλεσμα
να τίθεται ζήτημα παραμονής στην κατηγορία.
Να σημειώσουμε, ότι οι γυναίκες της Θέτιδας,
έχουν σημειώσει φέτος 10 νίκες και 9 ήττες και
έχουν κατακτήσει 26 πόντους. Ακολουθούν
τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια με τη Νίκη Αμαρουσίου εντός, το Κορωπί εκτός και τέλος το
Βύρωνα εντός, στα οποία θα κριθεί η παραμονή
της ομάδας βάσει της τελικής κατάταξης για
φέτος.
ΠΑΙΔΕΣ
Δεν κατάφεραν οι Παίδες παρά την προσπάθειά
τους να κερδίσουν κόντρα στο Μωραΐτη στην
Πολιτεία, αφού ηττήθηκαν με 3-0 σετ (25-18,
25-16, 25-23). Ακολουθεί αγώνας με την ομάδα

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Τρένο οι Πανκορασίδες, αφού ούτε η Βάρη ήταν
ικανή να ανακόψει τη νικηφόρα πορεία τους.
Έτσι λοιπόν έκαναν το 4 στα 4 παιχνίδια και μάλιστα με 12 σετ υπέρ και 0 κατά. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι το σκορ ήταν 3-0 (25-19, 25-21,
25-19) και ακολουθεί αγώνας την επόμενη Κυριακή στο Λαύριο με την ομώνυμη ομάδα.

ΦΟΥΚΗ, ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ, ΜΠΑΣΔΡΑΣ & ΧΟΥΧΟΥΛΗ
Δύο αμαζόνες και δύο ιππείς
οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του
2ου αγώνα Πρωταθλήματος,
που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, την περασμένη Κυριακή,
στον Ιππικό Όμιλο Μεσογείων.

3ο ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΤΕΝΝΙΣ για ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ

Με βάση την απόφαση για τη διεξαγωγή
των αγώνων juniors έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές/τριες με δελτίο ΕΦΟΑ,
οι σύλλογοι που είναι εγγεγραμμένοι
στην ΙΑ’ ΕΝΩΣΗ και έχουν τακτοποιήσει
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στην
Ένωση.
Δηλώσεις συμμετοχής στο Φαξ 210-9670030 μέχρι
22/3 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου και το
έτος γέννησης του κάθε αθλητή/τριας. Αθλητής ή

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Πολύ καλή εμφάνιση για τις Κορασίδες και αρκετά καλή απόδοση, οι οποίες κόντρα στον Καρέα, που είναι η μόνη ανίκητη ομάδα στο Β' Γύρο, κυνήγησαν και έφτασαν πολύ κοντά στην
έκπληξη. Παρότι ηττήθηκαν με 3-10 σετ, παρουσιάστηκαν πολύ δυνατές και έφτασαν μια ανάσα πριν τη νίκη. Αν η συνέχεια είναι ανάλογη
και η απόδοσή τους κυμανθεί σ' αυτά τα επίπεδα, πιθανότατα η ήττα του Σαββάτου θα είναι η
τελευταία για φέτος, αφού οι υπόλοιπες ομάδες είναι υποδεέστερες του Καρέα. Ο επόμενος
αγώνας είναι στο Κορωπί με αντίπαλο την ομώνυμη ομάδα το Σάββατο εκτός έδρας με στόχο
τη νίκη.

ΔΥΟ ΑΜΑΖΟΝΕΣ και ΔΥΟ ΙΠΠΕΙΣ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

Στην σημαντικότερη κατηγορία Ενηλίκων ύψους 1.45μ. την

Η ΙΑ Ενωση αναθέτει στον ΑΟΑ ΠΑΠΑΓΟΥ (Παπάγου,
προέκταση οδού Αναβάσεως - 210.6516403) το 3o
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ Πρωτάθλημα για Αγόρια - Κορίτσια 10
ετών από Παρασκευή 26 Μαρτίου έως Κυριακή 28
Μαρτίου με δυνατότητα παράτασης
των αγώνων και την Δευτέρα.

της Γκράβας στο Ζεφύρι το ερχόμενο Σάββατο
και όλοι οι Παίδες, φιλοδοξούν στην επιστροφή
στις νίκες.

αθλήτρια δεν θα συμμετέχει στην κλήρωση εάν δεν
έχει δηλωθεί ο σωστός αριθμός μητρώου και το έτος
γέννησής του.
Η κλήρωση θα γίνει στις 23/3 ημέρα Τρίτη και
ώρα 12.00 ΔΗΜΟΣΙΑ στα γραφεία της ΙΑ
ΕΝΩΣΗΣ (Λητούς και Ακτής 1, Βουλιαγμένη)
Ενημέρωση Αθλητών/τριών, για την ώρα και την
ημέρα που αγωνίζονται θα γίνεται στο τηλέφωνο
του ΑΟΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 210-6516403 από τις 24/3
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 και στην ιστοσελίδα της ένωσης WWW.ΙΑENOSI.GR. (Υπέυθυνος αγώνων Μαραγκός Γ, 6947838362)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ αθλητική ταυτότητα, κάρτα αθλητή, ιατρική βεβαίωση, τήρηση κώδικα συμπεριφοράς και κανονισμού του αθλήματος, διαιτησία αν
ζητηθεί.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 15 EURO. (12 ευρώ για
το σύλλογο και 3 για την ΙΑ ένωση).

έκπληξη έκανε η Νατάσσα
Φούκη με την Lady Capitol
έχοντας μόλις 4 βαθμούς ποινής στον αγώνα διαβάθμισης,
στον οποίον πέρασαν τέσσερις ιππείς. Στην 2η θέση ήταν η
Ελίνα Δενδρινού με τον
Liberty με 8 βαθμούς στο μπαράζ και στην 3η θέση ο Σταύρος Γεωργόπουλος με τoν
Nabab Landelles, που αποσύρθηκε στο μπαράζ. Στην βαθμολογία της κατηγορίας ενηλίκων την 1η θέση καταλαμβάνει
μετά από δύο αγώνες η Μυρτώ Ηλιάδη Κούτσικου με τον
Lazzarone με 66 βαθμούς.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε και η Κατηγορία Εφήβων, όπου επίσης τέσσερις ιππείς έκαναν άπταιστη και πήγαν στον αγώνα διαβάθμισης.
Μεγάλος νικητής ήταν ο Δημήτρης Μπάσδρας από την
Κατερίνη με τον Chanell, που
είχε τον καλύτερο χρόνο και 4
βαθμούς ποινής. Δεύτερη ήταν
η Ζέτα Φούντα με τον Andy,
που προηγείται στη βαθμολογία της κατηγορίας μετά τους
δύο αγώνες με 74 βαθμούς και
στην 3η θέση ο Παναγιώτης
Φραντζής με τον Icar de la
Lande.
Την γρηγορότερη άπταιστη
διαδρομή στον αγώνα διαβάθμισης παίδων, έκανε η Ελένη
Χουχουλή του ΕΙΟ με τον
Mylor Royal, που πήρε και την

Νατάσα Φούκη
1η θέση, ενώ δεύτερη ήταν η
Έλλη Φραγκούλη με την Urella
G και στην Τρίτη θέση ο Σπύρος Τόπης με την Dakota από
τη Χαλκίδα.
Τέλος, την πρώτη του νίκη
στην Κατηγορία Νέων Ιππέων
πέτυχε ο Άγγελος Τουλούπης
με τον Baldwin, ενώ στην κατηγορία προηγείται μετά από
δύο αγώνες η Μαρία Ραγκούση με την Lady du Lys.
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Επιχείρηση “ΒΟΚΤΑΣ”: Όταν η γνώση ξεπερνάει τη φοβία!
Σημαντική επιχείρηση εκμάθησης άμεσης επέμβασης σε περίπτωση σεισμού, πραγματοποιήθηκε στα πρώην εργοστάσια
ΒΟΚΤΑΣ στη Βάρη, την προηγούμενη Κυριακή. Στόχος, ήταν
η πλήρης εκπαίδευση ατόμων για άμεση επέμβαση σε περίπτωση σεισμού και καταρρεύσεων για απεγκλωβισμό των θυμάτων. Ο τρόπος εκπαίδευσης των εθελοντών και οι πρακτικές που ακολουθούν είναι ο ίδιος με αυτόν της ΕΜΑΚ.
Στις δύο ταυτόχρονες επιχείρησεις που συνέβησαν, της οριζόντιας και κάθετης διείσδυσης, οι ομάδες εναλλάσσονταν

για να εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Η οργάνωση ήταν άψογη, υπήρχαν τα κατάλληλα εργαλεία, άτομα
για την μεταφορά τους και συνεχόμενη επικονωνία μέσω
ασυρμάτων.
Όπως μας δήλωσε ο επικεφαλής της επιχείρησης και μέλος
της επιτροπής της εθελοντικής ομάδας Καισαριανής, Βαγ.
Στογιάννης: «Απαιτείται μεγάλη αυτοπειθαρχία και αυτοδέσμευση από του εθελοντές. Η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ. Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στα μέτρα ασφαλείας
της ομάδας και φυσικά καλή γνώση των εργαλείων και των
τακτικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση».
Επιπλέον, τόνισε πως το πιο σημαντικό που μαθαίνουν στην
εκπαίδευση είναι το πνεύμα της ομάδας, πράγμα που τους καθιστά συνεργάσιμους και τους βοηθάει εν γένει στη ζωή τους,
στην καθημερινότητά τους, στην εργασία τους και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το Δήμο Βάρης και την Αντιδήμαρχο Δ.
Σουτόγλου για τη συνεργασία τους.
Πρόκειται για ένα έργο πραγματικά σπουδαίο, υπεύθυνο, οργανωμένο και επικίνδυνο αφού η θεωρία και οι τεχνικές ορολογίες, εφαρμόζονται στην πράξη με εθελοντές μέσα στα συντρίμμια. «Εδώ είναι που η γνώση ξεπερνάει τη φοβία» όπως
είπε χαρακτηριστικά ένας εθελοντής.
Είναι ο 3ος χρόνος δράσης τέτοιων επιχειρήσεων εθελοντι-

κών ομάδων πολιτικής προστασίας, οι εθελοντές ανέρχονται
στους 65, αποτελούν τη 2η σειρά και θα δημιουργηθεί οσονούπω και η 3η, με πυρήνα τηαα Βάρη. Αυτό που εύχομαστε,
είναι να ασχοληθούν ακόμα περισσότεροι ενεργοί πολίτες!

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι εθελοντικές ομάδες της Καισαριανής, της Βάρης και το Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας Βορειανατολικού Τομεά Υμμητού.
Ζαφείρα Ατσίδη

Ναι, σε έναν ανθρωποκεντρικό “Καλλικράτη”
Εκδήλωση-συζήτηση οργάνωσε η Δημοτική Παράταξη «ΟΡΑΜΑ για μια σύγχρονη
Βούλα», την περασμένη Τετάρτη με θέμα:
«Ο «Καλλικράτης» ευκαιρία για Δημιουργία μιας ανθρώπινης πράσινης πόλης»,
όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι εξωραϊστικών συλλόγων της Βούλας, αθλητικών
σωματείων, ο τοπικός τύπος και πλήθος
φίλων του «ΟΡΑΜΑΤΟΣ».
Το “άνοιγμα” της εκδήλωσης έκανε ο ιατρός Γιώργος Γκολφινόπουλος με έναν
πρωτότυπο τρόπο, δίνοντας μία νότα πιο
φιλική στην εκδήλωση.
Στο πάνελ η Ηλέκτρα Τσιριγώτη, με τους
συνεργάτες της: Βίκυ Σφήκα ιδιωτική
υπάλληλος, Αλέξανδρος Τάτσης νομικός,
Γαβριέλλα Ζάγορα Πολιτικός Μηχανικός
και Βάνα Φερτάκη εικαστικός. Από το πάνελ απουσίαζε ο Λευτέρης Νιτερόπουλος,
αφού βρισκόταν στο εξωτερικό.
Μετά το χαιρετισμό του Γ. Γκολφινόπουλου, το λόγο πήρε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η
οποία με έναν μεστό λόγο υποστήριξε το
σχέδιο “Καλλικράτης”, ως ευκαιρία για μια
επιτυχημένη διοικητική μεταρρύθμιση εφ’
όσον βέβαια τηρηθούν τα υπεσχημένα.
Τόνισε μεταξύ άλλων:
√ Στην σημερινή σοβαρή και δύσκολη οικονομική-εθνική-κοινωνική συγκυρία διαπιστώνουμε μεγάλο έλλειμμα στο ζήτημα
της αλλαγής νοοτροπίας και της συμμετο-

χής του ατόμου στην προσφορά για το
κοινωνικό σύνολο.
Το «ΟΡΑΜΑ» ξεκινά τον αγώνα του για
την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας, με την
ανάγκη να αντικαταστήσουμε το «εγώ» με
το «εμείς», είναι ανάγκη να τοποθετήσου-

με κεντρικά τον «άνθρωπο», μέσα στο
Δήμο να δώσουμε έμφαση στο περιβάλλον, την παιδεία, τον αθλητισμό, την
ασφάλεια, την κοινωνικοποίηση του δημότη, και να τον θεωρήσουμε τον ανθρώπινο
παράγοντα ως κύρια φροντίδα μας, πάνω
από τις λακκούβες και τα σκουπίδια, που,
ούτως ή άλλως, δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται.
√ Σε δύσκολες εθνικές στιγμές, έχει ιστορικά αποδειχθεί, ότι οι Έλληνες υπερβαίνουμε τις περιστάσεις και μεγαλουργού-

με. Η διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας μας, και μέσα σε αυτή και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, όπως αυτή προτείνεται
στο σχέδιο «Καλλικράτη», πρέπει να πετύχει.
√ Η κρίση, που παρουσιάζει η σημερινή
μορφή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία
οφείλεται, σε ένα μηχανισμό αποσπασματικό, με μοναδικό ίσως στόχο, την διοχέτευση πόρων και δικαιωμάτων, χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Η σημερινή λοιπόν μορφή πρέπει να δώσει τη
θέση της σε ένα νέο σύγχρονο μοντέλο
με κύριο γνώμονα τη συμμετοχή και την
εξυπηρέτηση του πολίτη.
√ Η «Βασική Προϋπόθεση» για την ομογενοποίηση και τη συνένωση σε ένα νέο ενιαίο Δήμο είναι η απόλυτη και αδιαπραγ-

μάτευτη στόχευση σε ένα μοντέλο πόλης,
ολικά και επιμέρους, πιο πράσινο, πιο φιλικό προς τον άνθρωπο και πιο αυστηρά

προστατευόμενο και περιφρουρούμενο,
από όσο είναι σήμερα, σε χωροταξικό και
πολεοδομικό επίπεδο.
√ Η πρόταση που ακούγεται για την συνένωση των 3Β (Βούλα-Βουλιαγμένη-Βάρη)
έχει εκείνα τα στοιχεία χωροταξικής, οικονομικής και κοινωνικής ομοιογένειας,
που μπορεί να λειτουργήσει.
√ Κατερχόμαστε στις προσεχείς εκλογές
με καθαρές αρχές, ιδέες και οράματα για
την καινούργια μας πόλης. Έχουμε διάθεση να βοηθήσουμε στην αλλαγή νοοτροπίας, στην προσεκτική και μελετημένη
αντιμετώπιση των ζητημάτων. Τείνουμε το
χέρι στους νέους και παλιούς συμπολίτες μας, γιατί θέλουμε να ακούσουμε και
να συμπορευτούμε και με τις δικές τους
ιδέες και ανάγκες.
√ Στον χρόνο που ακολουθεί, καθώς θα
ξεκαθαρίζει το τοπίο και οι λεπτομέρειες,
βαδίζοντας προς την εφαρμογή του «Καλλικράτη», εφ’ όσον αυτός τελικά υλοποιηθεί, είναι βέβαιο ότι οι τοπικές κοινωνίες,
οι πολιτικές δυνάμεις, οι Δημοτικές Παρατάξεις, θα κάνουν όλες τις ενοποιητικές
διεργασίες που χρειάζονται, ώστε να συγκροτηθούν οι δομές που θα υπηρετήσουν
τους νέους Δήμους.
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων των
ομιλητών του πάνελ ακολούθησε ενδιαφέρουσα διαλογική συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

