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ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
και πολιτική ηγεσία
Δεν σκοπεύω στο παρόν να συγγράψω πραγματεία περί της τρομοκρατίας. Έχω ασχοληθεί εξ’ άλλου επανειλημμένα την διαρρεύσασα δεκαετία. Με προβλημάτισαν όμως και πάλι οι πρόχειρες τουλάχιστον ή σκόπιμες τοποθετήσεις πολιτικών εκπροσώπων όλου του
φάσματος σε πρόσφατη εκπομπή, επ’ ευκαιρία της
συλλήψεως έξι «τρομοκρατών», εκ των οποίων οι μισοί
αφέθηκαν ήδη ελεύθεροι (ALTER 12/4/10 – Χατζηνικολάου). Τις τοποθετήσεις αυτές θέλω να σχολιάσω. Είπαν λοιπόν, σε ελεύθερη απόδοση, οι καλεσμένοι του
Ν. Χατζηνικολάου:
Παν. Λαφαζάνης (ΣΥΡΙΖΑ): Όλοι καταδικάζουμε την τρομοκρατία, αλλά
πρέπει να βρούμε τα αίτια: Η κοινωνική αδικία, η τρομοκρατία της κατάργησης όλο και περισσότερων κατακτήσεων των εργαζομένων, η τρομοκρατία των πρόσφατων απανωτών
του Κώστα κυβερνητικών μέτρων για την οικοΒενετσάνου νομία, η τρομοκρατία του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)…
Ο Λαφαζάνης προσπάθησε να σκιαγραφήσει στο συμπιεσμένο τηλεοπτικό χρόνο τα κοινωνικά αίτια που
προκαλούν ή υποθάλπουν τις αναρχικές τρομοκρατικές ενέργειες.
Η Εύη Χριστοφιλοπούλου (Υφυπουργός Παιδείας)
αντέτεινε ότι η τρομοκρατία πρέπει να καταδικαστεί
απ’ όλους στην πράξη!
Εύλογο ερώτημα: Τι σημαίνει “στην πράξη”; Ν’ αντιστρέψουμε το εννοιολογικό περιεχόμενο της βίας και
του τρόμου που είναι συνυφασμένες με το κράτος,
πρωτίστως;
Να ξεχάσουμε ή να παραγράψουμε την προτροπή του
αείμνηστου «Γέρου της δημοκρατίας» Γεώργιου Παπανδρέου «τρομοκρατείστε τους τρομοκράτες» όταν
αναφερόταν στο παρακράτος, το ανεπίσημο δηλ. κράτος, όταν δεν είναι κράτος ελεύθερων πολιτών, κράτος
κοινωνικής δικαιοσύνης, κράτος δικαίου, αλλά κράτος
δικαιοφανές, ληστρικό, κράτος ρεμούλας, διεφθαρμένο, παραγοντικό, κράτος «σταθμάρχης» υπερεθνικών
και αντεθνικών συμφερόντων… Ένα κράτος, που εσείς
(το ΠΑΣΟΚ) και οι κοινωνικοί αγώνες προσπάθησαν και
ευαγγελιστήκατε να ανατρέψετε κι όμως το αναπαράγετε στη χειρότερη και πιο επικίνδυνη μορφή του, για
το μέλλον της χώρας και του λαού της.
Σε κανέναν υγιή άνθρωπο και σώφρονα πολίτη, δεν
αρέσει η βία και ο τρόμος. Η τρομοκρατία! Απαιτείται
μήπως ν’ αποκηρυχθεί «μετά βδελυγμίας»;
Συνέχεια στη σελ. 2

Μαγνητικό σύστημα
οικονομίας καυσίμων
στο Δήμο Καλυβίων
Ο Δήμος Καλυβίων στα πλαίσιατης εξοικονόμησης ενέργειας &
μείωσης εκπομπής ρύπων, αλλά
και της γενικότερης προσπάθειας
που επιχειρεί για την καλύτερη
διαχείριση των δημόσιων πόρων
ειδικά στις δύσκολες μέρες που
βιώνει η χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης, προχώρησε, στη
σύναψη σύμβασης για την προμήθεια μαγνητικού συστήματος οικονομίας καυσίμων για όλα τα
οχήματα του Δήμου, με γνωστή
Ελληνική Εταιρεία με δυναμική
ανάπτυξης και αντικείμενο την οικονομία στα καύσιμα.
Την εισήγηση έκανε ο πρ. αντιδή-

μαρχος Γεώργιος Σωφρόνης.
Πρόκειται για ένα σύστημα που
τοποθετείται στο όχημα και δημιουργεί συνθήκες πληρέστερης
καύσης με αποτέλεσμα να έχουμε οικονομία καυσίμου, μείωση
ρύπων, προστασία και καθαρισμό
του κινητήρα. Αρχικά το εν λόγω
σύστημα εφαρμόστηκε δοκιμαστικά σε τέσσερα οχήματα του Δήμου για διάστημα τεσσάρων μηνών (Ιούλιος – Οκτώβριος 2009).

60% μείωση ρύπων!!
Στο διάστημα της δοκιμαστικής
του χρήσης, διαπιστώθηκε ότι το

σύστημα αυτό εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης καυσίμων σε
ποσοστό 16% κατά μέσο όρο και
μείωση της εκπομπής ρύπων – βάσει επιστημονικών μετρήσεων –
σε ποσοστό που αγγίζει το 60%
ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα.
Μετά τη δοκιμή και τον έλεγχο
του παραπάνω εξαρτήματος, ο
Δήμος Καλυβίων προχώρησε
στην καθολική εφαρμογή αυτού
του προγράμματος με την τοποθέτησή του σε όλα τα οχήματα
που διαθέτει. Το εν λόγω προϊόν
Συνέχεια στη σελ. 24

Ρέματα αλλάζουν πορεία!
Μπορεί το ανθρώπινο χέρι να αλλάζει πορεία στο
ρέμα, αλλά εκείνο, την ώρα του θυμού, θα βρεί
εκείνον τον παλιό του δρόμο και θα παρασύρει
ό,τι βρει στο πέρασμά του. Αλλαξαν το ρέμα στην
Παλλήνη

Σελ. 6

«Η μαφία του ΕΣΔΚΝΑ»
και η αυτοδιαχείριση
των σκουπιδιών
Ολοι - Δήμαρχοι και Νομάρχης - καταγγέλουν
τον ΕΣΔΚΝΑ για μαφιόζικες ενέργειες.
Και η παρούσα κυβέρνηση επιμένει σε τριτοκοσμικές λύσεις για τα σκουπίδια
Η προοπτική για κάτι νέο είναι ισχνή.

Σελ. 7,11

Αλλάζουμε την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, e-mail
η νέα μας διεύθυνση είναι: press@ebdomi.com
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ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ και πολιτική ηγεσία
Συνέχεια από τη σελ. 1

τα τα χαρακτηριστικότερα δικά τους
ηρωικά παραδείγματα!

Αλλά καμία τρομοκρατία «οθενδήποτε προερχομένη και καθ’ οιονδήποτε επιβαλλομένη» (απ’ όπου και
όποιον προέρχεται και εναντίον
όποιου να ΄ναι κι αν ασκείται), δεν είναι αρεστή ή αποδεκτή.
Ο Μάκης Βορίδης (ΛΑ.Ο.Σ.) με τις
γνώσεις και την ευστροφία που τον
διακρίνει, δέχθηκε ότι «η τρομοκρατία έχει ιδεολογικό υπόβαθρο, αλλά
δεν έχει να κάνει με την κοινωνική
αδικία, όπως είπε ο κ. Λαφαζάνης.
Απόδειξη ότι κανένας τρομοκράτης
δεν είναι εργαζόμενος». (ή προφανώς, απολυμένος. Επομένως, προσωπικά, «κοινωνικά αδικημένος»).
Γνωρίζει ασφαλώς ο Μ. Βορίδης ότι η
«ατομική τρομοκρατία», κατ’ αντιδιαστολή προς την κρατική, στην κοινωνική επιστήμη, έχει ιδεολογικό υπόβαθρο. Αλλά θεωρεί προφανώς ότι
αίσθηση της κοινωνικής αδικίας και
δικαίωμα (ή δικαιολογία) αντιδράσεως έχει όποιος την υφίσταται προσωπικά και σκληρά.
Η ιστορία και η μυθοπλασία όμως
των κοινωνικών αγώνων μας διδάσκει άλλα. Οι αφυδατωμένες από την
καταπίεση και την αδικία κοινωνικές
ομάδες διακατέχονται από το σύνδρομο, θα ‘λεγα, του σιγοβρασμένου
βατράχου1 και δεν έχουν τις δυνάμεις και τις αντοχές, πλην εξαιρέσεων, ν’ αντιδράσουν με πράξεις ατομικής τρομοκρατίας, και μόνον όταν το
κοινωνικό καζάνι φτάσει στο σημείο
έκρηξης και κάτω από εμπνευσμένη
ηγεσία – που, σχεδόν πάντα, δεν βρίσκεται η ίδια στο σημείο της έσχατης
κοινωνικής αδικίας, αντιδρώντας
στην καταπίεση και στην εκμετάλλευση, εκρύγνηται.

«Δάσκαλε που δίδασκες»
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, από τα
πλείστα όσα, μας δίνει η αγγλοσαξονική μυθολογία με τον Ρομπέν των
δασών.
Στις «τρομοκρατικές ενέργειες»
εθνικο-απελευθερωτικών
κυρίως
αγώνων, αντίστοιχο μυθοπλαστικό
παράδειγμα μας δίνει ο ισραηλινός
Σαμψών («αποθανέτω η ψυχή μου
μετά των αλλοφύλων». Ένα είδος
σύγχρονης ζωντανής, αυτοπυροδοτούμενης εκρηκτικής μεθόδου). Συμπτωματικά, οι μεγαλύτεροι και μανιωδέστεροι πολέμοι της «τρομοκρατίας» έχουν δώσει στην ανθρωπότη-

Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ πιστός στην
μαρξιστική – λενινιστική θέση, απορρίπτει την «ατομική τρομοκρατία»,
ως μέθοδο επαναστατικής πάλης. Η
Λενινιστική θεωρία απορρίπτει τις
θέσεις των αναρχικών Μπακούνιν,
Κροπότκιν για άσκηση ατομικής τρομοκρατίας κατά εκπροσώπων της
κρατικής «έννομης» βίας. Ο ίδιος ο
Λένιν είχε καταφερθεί κατά των Ναρόντνικων2. Χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, την «τρομοκρατία»
«…οπωσδήποτε
προβοκατόρικη
ενέργεια δολοφόνων».
«Η μορφή πάλης, είπε, είναι μία. Η
οργανωμένη πάλη μ’ όλες τις μορφές». Διαφωνώ με το «οπωσδήποτε». Υπάρχουν παρασυρμένοι, υπάρχουν αγανακτισμένοι, υπάρχουν
ανυπόμονοι, ασφαλώς υπάρχουν και
“βαλτοί”. Σημασία βέβαια δεν έχει αν
διαφωνώ εγώ.
Συμφώνησε πάνω-κάτω ο τέως
Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης
Παυλόπουλος (Ν.Δ.) «τίποτα, μα τίποτα ΔΕΝ δικαιολογεί το καλάσνικοφ, την ένοπλη πάλη, είπε. Άλλο οι
διαδηλώσεις…».
Οι διαδηλώσεις, βλέπεις, δεν ενοχλούν. Ασ’ τους να φωνάζουν. Εμείς
κάνουμε αυτό που θέλουμε, κοινοβουλευτικά! Και ως γνωστόν, όπως
είπε κάποιος που θυμήθηκε τον
Τσόρτσιλ. «ο κοινοβουλευτισμός είναι χείριστο πολίτευμα, αλλά δεν
υπάρχει άλλο καλύτερο»!
Ο Πρ. Παυλόπουλος είναι εκτός από
πολιτικός και καθηγητής Πανεπιστημίου στο Δημόσιο δίκαιο. Εχει αποστασιοποιηθεί προφανώς λόγω του
γνωστικού του αντικειμένου, από την
εγκληματολογία. Εκεί λοιπόν, κάπου
λέει ο Γαρδίκας ότι υπάρχουν και οι
εγκληματίες «εκ περιστάσεως», ή οι
ιδεολόγοι, - «εκ πεποιθήσεως» - ή
«εγκλήματα του θυμοειδούς».
Στα απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι
μπορεί να εγκληματίσει κάποιος κάτω από ορισμένες συνθήκες «γιατί
ήρθαν έτσι τα πράγματα», οι περιστάσεις. Ακόμη μπορεί να εγκληματίσει από πεποίθηση, γιατί η ιδεολογία
του, ή ιδεοληψία του και η κοσμοθεωρία του, το επιβάλλει (π.χ. θρησκευτικά ιδεώδη, εθνικά ή κοινωνικά). Μπορεί ακόμη να εγκληματίσει
γιατί ενήργησε υπό την επήρεια του
θυμοειδούς, παρορμητικά και όχι λογικά. Όλα αυτά δεν σημαίνουν δικαιολόγηση του εγκλήματος, αλλά,
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οπωσδήποτε, αιτιολόγηση.
Η αγανάκτηση λοιπόν από την κοινωνική αδικία, γενική ή ατομική, η
εγκληματική αν και «νόμιμη» συνήθως δράση του κράτους, ή κοινωνικών ομάδων, συμφερόντων συνήθως
– νομιζόμενη έστω – μπορεί να αιτιολογήσει «τη χρήση καλάσνικοφ»
και σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις να την δικαιολογήσει.
Εν κατακλείδι, για την «τρομοκρατία» δεν μπορούμε να εκφράσουμε
έγκυρη άποψη εκ του προχείρου, ούτε βέβαια το παρόν άρθρο φιλοδοξεί
να κάνει κάτι τέτοιο.
Για ένα είμαι πεπεισμένος: Αν θέλουμε να εξαλείψουμε την τρομοκρατία,
πρέπει να αποσβέσουμε τα αίτια που
την γεννούν. Δεν υφίσταται αντίδραση, χωρίς προηγούμενη δράση.
Υπάρχει απόλυτη σχέση αίτιου και
αιτιατού.
―――――――
1. Βλέπε “7η” αρ. φ. 621 20.2.10.
2. “Nαροντνάγια Βόλια” (Αντιτσαρικό κόμμα “Λαϊκή θέληση”) που είχε υιοθετήσει τις
απόψεις των θεωρητικών του «ουτοπικού»
αναρχισμού.

Νέος Διοικητής και
Υποδιοικητής
στο Α.Τ. Βουλιαγμένης
Αλλαγή ηγεσίας στο Α.Τ. της
Βουλιαγμένης. Νέος Διοικητής
ανέλαβε ο μέχρι πρότινος υποδιοικητής, Αστυνόμος Α΄ Απόστολος Βασιλάκης, ενώ στη θέση του υποδιοικητή ορίσθηκε ο
Ανθυπαστυνόμος Γιάννης Νικολαϊδης. Πρόκειται για δύο εξαίρετους και αξιαγάπητους από
τους πολίτες της Βουλιαγμένης
αξιωματικούς που ενσαρκώνουν με υποδειγματικό τρόπο
τον ποθούμενο στόχο που λέγεται «Αστυνομία με ανθρώπινο πρόσωπο».
Τους ευχόμαστε καλή δύναμη
και επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα, επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.
Γρηγόρης Δ. Ρώντας

(Διακριτικός τίτλος)

γ. κορναράκης

Σελ. 8

Δεν θέλω ούτε μπορώ να
λησμονήσω Γρ. Ρώντας

Σελ. 9

Ο Νόμος περί ευθύνης ΥπουρΣελ. 9
γών Κατερίνα Γρηγοροπούλου
Επαγγελματικό ή Γενικό
Σελ. 14
Λύκειο;
Αιξωνίδες Αλαί - Η σημερινή
Σελ. 15
Βούλα
Γελοιποίηση της Βουλής το
σπάσιμο του κουμπαρά
Σελ. 16

Η Νέα Μάκρη στη ...Μάκρη της
Σελ. 13
Τουρκίας
Ανοιχτή επιστολή συμβούλων Σελ. 17
Από το Αστυνομικό Δελτίο
Αντέγραφε τραπεζικές κάρτες στα ΑΤΜ
Συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας, κατηγορούμενος για «Απόπειρα απάτης με υπολογιστή», όταν επιχειρούσε να απεγκαταστήσει μηχανισμό παγίδευσης, από
Α.Τ.Μ. καταστήματος Τράπεζας. Ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί απογευματινές ώρες της 11-4 και μέχρι την ώρα της σύλληψής του αντιγράφηκαν υποκλάπηκαν στοιχεία δέκα έξι καρτών, πελατών της Τράπεζας.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς είναι μέλος εγκληματικής ομάδας η οποία κατά το τελευταίο τουλάχιστον δίμηνο,
προέβαινε στην παγίδευση Α.Τ.Μ. Τράπεζας, με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία (SKIMMING), πραγματοποιώντας συνολικά πενήντα επτά (57) διαπιστωμένες παγιδεύσεις, στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής.
Από τις παγιδεύσεις κατασκευάστηκαν τουλάχιστον 325 κάρτες
κλώνοι, με τις οποίες πραγματοποίησε παράνομες αναλήψεις,
συνολικού πόσου 49.290 ευρώ.

Θύμα και ο Αργύρης Σιδέρης
Θύμα κλοπής έπεσε και ο Αργύρης Σιδέρης (blog
skeftomasteellhnika) στο σπίτι του όπου του πήραν κομπιούτερ,
τηλεοράση, κινητά. Φωτ.μηχ., λάπτοπ και το αυτοκινητάκι του
(ΜΑΤΙΖ 800κ.ε. του 2000) «ολόκληρη μετακόμιση» δηλαδή. Ανακρίσεις κάνει το Α/Τ Βάρης.

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Madra Dolorosa

Ν. Δημητρίου

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

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

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

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.
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Επιχορηγήσεις Συλλόγων
από το Δήμο Κορωπίου
Επιχορηγήσεις σε συλλόγους, αθλητικούς και πολιτιστικούς αποφάσισε η
Δημοτική Αρχή Κορωπίου στην τελευταία συνεδρίαση 13/4. Ετσι παίρνουν:
Γυμναστικός Αθλ. Σύλλογος 60.000€
Αθλητικός Ομιλος
58.000€
Σκακιστικός Σύλλογος
15.000€
Αθλ. Ενωση «Δόξα»
20.000€
Ν.Ο.«Κέκρωψ»
10.000€
Λύκειο Ελληνίδων
3.000€
Σύλλογος Κρητών
8.000€
Πανηπειρωτική Ενωση
8.000€
Σώμα Ελλήνων Οδηγών
3.000€
Σύλλογος Ποντίων
3.000€
Σύλλογος «Μεγάλη Αρκτος»3.000€
και
Ιερός Ναός Αναλήψεως
20.000
Κουβέντα άνοιξε για το κατά πόσον
έπρεπε να δώσουν επιχορήγηση στην
εκκλησία.
Ως συνήθως τέτοιες θέσεις «κάνουν
τζιζ» και όλοι σπεύδουν όχι μόνο να
συμφωνήσουν αλλά και να υπερθεματίσουν (Κορωνιάς, Σπέλλας).

Αντιρρήσεις με παρρησία έφερε ο Τάσος Χρήστου, ο οποίος δήλωσε: «θεωρώ ότι η εκκλησία έχει τη δυνατότη-

το κονδύλι για τα εγκαίνια σύσσωμη
η μειοψηφία αρνήθηκε να το ψηφίσει
(11.000€, εκ των οποίων τα μισά περίπου θα πάνε σε δύο διακεκριμένους
πιανίστες Κορωπιώτες που θα πλαισιώσουν την εκδήλωση). «Θα πρέπει
να τους μάθει και η τοπική μας κοινωνία», όπως είπε ο Δήμαρχος.

Ο ιερός ναός της
Αναλήψεως στο Κορωπί
τα να στηρίξει τέτοιες δράσεις. Το
ποσό αυτό να κατανεμηθεί στους άλλους συλλόγους».
Ο Αντιδήμαρχος Σεραφείμ Κόλλιας,
αιτιολόγησε ότι «είναι το μνημείο της
πόλης μας και χρωστάει πάρα πολλά
λεφτά από αγιογραφίες», ενώ ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος εξήγησε
ότι «όταν μας έκανε το αίτημα ο παπα-Γιώργης θεωρήσαμε σωστό να
βοηθήσουμε».
Ο Μ. Γρινιεζάκης παρατήρησε γιατί
δεν παίρνουν και οι Εξωραϊστικοί
Σύλλογοι επιχορήγηση.
Ο πρόεδρος της Αγίας Μαρίνας Θ.
Αγγούρης ρώτησε το ίδιο, αφού δεν
πήραν ούτε τον προηγούμενο χρόνο.
Βέβαια ο δήμαρχος εξήγησε ότι οι
Εξωραϊστικοί Σύλλογοι πρέπει να τακτοποιήσουν τα καταστατικά τους,
διαφορετικά δεν υπάρχει δυνατότητα
να επιχορηγηθούν.
Κάποιοι «γκρίνιαξαν» ότι είναι λίγα
τα λεφτά. Ο Δήμαρχος απάντησε ότι:
«όταν ξεκινάει μία κρίση το πρώτο
που πλήττεται είναι ο πολιτισμός και
ο αθλητισμός».
Ο Δημ. Κιούσης αντέτεινε να κόψουν
τα εγκαίνια του Δημαρχείου; «Τι χρειάζονται τα εγκαίνια του Δημαρχείου.
Δεν είναι καινούριο;»
Ετσι, όταν ήρθε η στιγμή να ψηφιστεί

Το πρόγραμμα των εξετάσεων και τα σημεία συνάντησης:
ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΤΣΙ: Πέμπτη 29 Απριλίου στον Δημοτικό Πολυχώρο-Πολιτιστικό Κέντρο Κίτσι ( οδός Ν. Παπαγιαννόπουλου) στις 8.15πμ, (22 άτομα με σειρά προτεραιότητα)

Με στόχο να αναδείξει ιστορικές μνήμες και εθνικές πολιτικές, ο Δήμος Γλυκών Νερών και το Πολιτιστικό του
Κέντρο, σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία- Σπίτι της Κύπρου, πραγματοποιεί εκδήλωση για τα πενήντα
χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας την Κυριακή 25
Απριλίου, στις 8 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Γέρακα (Κλειτάρχου και Αριστείδου).
Πρόκειται για ένα αφιέρωμα, που περιλαμβάνει ομιλία
από τον Ανδρέα Κούκο, υποψήφιο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών με θέμα: «Καποδίστριας-Βενιζέλος και οι ρίζες του κυπριακού προβλήματος», ενώ παίρνει μέρος η Εφηβική Χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Γλυκών Νερών υπό τη διεύθυνση της Έλενας Καντάρη-Κούκου, με έργα Θεοδωράκη, Τόκα, Λάγκου, Βιολάρη και Καραγιώργη.
Στα πλαίσια του αφιερώματος οι επισκέπτες θα μπορούν
να απολαύσουν έκθεση φωτογραφίας που αφορά τα 50
χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Δημήτρης Κιούσης, διαφωνεί να ξοδευτούν χρήματα για τα εγκαίνια του Δημαρχείου.
Πίσω ο πρόεδρος της Αγ. Μαρίνας Θ. Αγγούρης.

Εγκαίνια στην
Αγία Μαρίνα
Νηπιαγωγείο - Δημοτικό
Εγκαινιάζεται το Ολοήμερο
Νηπιαγωγείο - Δημοτικό στην
Αγία Μαρίνα (οδός Ν. Παπαγιαννοπούλου), αύριο Κυριακή
στις 12 το μεσημέρι.

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
O Δήμος Κορωπίου σε συνεργασία με τον Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία οργανώνουν στην έδρα της Εταιρείας
(Χλόης 4 στο Προσήλιο Παιανίας) δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας, test ΠΑΠ, και προληπτικό έλεγχο παχέος εντέρου
που απευθύνονται σε γυναίκες, ηλικίας 40-70 ετών. Οι συμμετέχουσες θα αναχωρούν με Δημοτικό Λεωφορείο το
οποίο θα βρίσκεται στα καθορισμένα σημεία συνάντησης των
περιοχών του Κορωπίου με προορισμό το χώρο των εξετάσεων στην Παιανία.

50 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας
στα Γλυκά Νερά

ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ: Παρασκευή 30 Απριλίου στο Δημοτικό
Γυμναστήριο Αγ. Μαρίνας στις 8.15 πμ
(22 άτομα με σειρά προτεραιότητας).
ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ & ΚΑΡΕΛΛΑ: Δευτέρα 3 Μαΐου και
Τρίτη 11 Μαΐου (Πλ. Αγάλματος στην κεντρική Λεωφόρο και
άνοδος Λ.Λαυρίου Κορωπίου έναντι Αγ. Φανουρίου Καρελλά
στις 8.15πμ (50 άτομα με σειρά προτεραιότητας).
Αν οι συμμετοχές ξεπεράσουν τον αριθμό που έχει αρχικά
οριστεί θα προγραμματιστούν και νέες ημερομηνίες.
Οι γυναίκες που θέλουν ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν
εξέτασης μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή τηλεφωνικώς
στο 210-662 5559 εσωτ. 137 κα Ελένη Τσεβά και στο
e-mail : koropi@hol.gr.

“Φαλακρή Τραγουδίστρια”
Στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου (Κοραή
και Καραϊσκάκη) Γλυκών Νερών, το Σάββατο 24 Απριλίου, στις
8:30μ.μ. θα δοθεί η σπαρταριστή κωμωδία “Φαλακρή Τραγουδίστρια” του Ευγένιου Ιονέσκο. Το έργο παίζεται από την θεατρική ομάδα “1ος Όροφος” του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου.

Διαβούλευση για το
Γενικό Πολεοδομικό
στο Μαρκόπουλο
Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης δημόσιας διαβούλευσης
για την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Μαρκοπούλου (Γ.Π.Σ.) θα
πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις και συζήτηση επί προτάσεων:
α) την Πέμπτη 22 Απριλίου 2010 και ώρα 19:00
στην Αίθουσα Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου στο
Δημαρχείο Μαρκοπούλου.
β) το Σάββατο 24 Απριλίου 2010 και ώρα 11:00
στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Πόρτο
Ράφτη Μαρκοπούλου.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ σε ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
στο ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ
Ο Δήμος Βάρης στα πλαίσια των πολιτιστικών του
δραστηριοτήτων προτίθεται να λειτουργήσει νέα
τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε
μετανάστες, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ινστιτούτου
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Τα τμήματα μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αν συμπληρωθεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων (15
έως 20 άτομα). Η συμμετοχή τους είναι δωρεάν.
Η παραλαβή αιτήσεων θα αρχίσει τη Δευτέρα 19
Απριλίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23/4
στο γραφείο της Αντιδημάρχου Δήμητρας Σουτόγλου, (Κων. & Παν. Λογοθέτη 2 Εργοτάξιο Βάρης)
από 8 το πρωί έως 12 το μεσημέρι και στο Fax 210
9654.495.

Με το ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ
• Απογευματινός περίπατος στο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα του Σουνίου την Τετάρτη 12 Μαΐου, στις
18:00 αναχώρηση από Βάρη, ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, απογευματινό καφέ και βραδινό σε ταβέρνα της περιοχής.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ Κ.Α.Π.Η. ΒΟΥΛΑΣ
• ΣΑΒΒΑΤΟ 24/4/10 ΝΕΜΕΑ (ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ – ΔΩΡΕΑΝ)
• ΚΥΡΙΑΚΗ 25/4/10 ΝΕΜΕΑ (ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ – ΔΩΡΕΑΝ)
ΜΑΪΟΣ
• ΣΚΙΑΘΟΣ 29 Απριλίου - 3 Μαΐου 2010

Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, είναι γνωστό
από τις παραστάσεις του στο Μαρκόπουλο. Σήμερα παρουσιάζει στο Θέατρο ΘΕΜΕΛΙΟ (Λένορμαν 82) την κοινωνική σάτιρα του Όσκαρ Ουάιλντ “Η
σημασία να είναι κανείς σοβαρός”.
Πρόκειται για ένα από τα ώριμα και
πολυπαιγμένα έργα του Ιρλανδού
συγγραφέα.

σεις όσο και διάφορες μουσικές εκδηλώσεις.

Το Θέατρο ΘΕΜΕΛΙΟ είναι ένας νέος
πολυχώρος που δημιουργήθηκε στη
θεατρική γειτονιά της περιοχής του
Κεραμεικού και του Κολωνού. Το θέατρο ΘΕΜΕΛΙΟ ίδρυσε τη δεκαετία του
’80 ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Βασταρδής. Στεγάζεται σε τετραώροφο
κτίριο, διαθέτει Θέατρο, ιδιαίτερα ευρύχωρο φουαγιέ, ενώ στους δύο τελευταίους ορόφους λειτουργεί η ανώτερη δραματική Σχολή ΘΕΜΕΛΙΟ που
ιδρύθηκε το 1992 και που μέχρι πρότινος λειτουργούσε στην Κυψέλη.
Η αίθουσα θεάτρου είναι χωρητικότητας 50 θέσεων, με ευρύχωρη σκηνή
και καμαρίνια και θα φιλοξενεί τόσο
θεατρικές και χορευτικές παραστά-

ΠΑΙΖΟΥΝ (αλφαβητικά)
Στάθης Αναστασίου, Βίκυ Κολτσίδα, Μαριέττα Λούμπα, Μαρία Μαμούρη, Θανάσης
Τσόδουλος, Βασίλης Τσούμας, Νάνσυ
Χρυσικοπούλου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ερρίκος Μπελιές, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Σπύρος Κολιαβασίλης, ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Ράνια
Αντύπα, ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θανάσης
Τσόδουλος, ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΕΡΙΝΑ ΖΑΡΠΑ

Οι παραστάσεις δίνονται κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21.15 μέχρι Τέλος
Μαΐου 2010.
Γεν. είσοδος 15€, φοιτητικό/μαθητικό 12€
Πολυχώρος ΘΕΜΕΛΙΟ, Λένορμαν 82,
Αθήνα, τηλ. 210 8643310

Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά στις 14
Φλεβάρη του 1895 στο Θέατρο St. James's
Theatre στο Λονδίνο.
Αγγλία στα τέλη της βικτωριανής εποχής.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ με ΚΙΘΑΡΑ
και ΦΛΑΟΥΤΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΡΟΚ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
Duo Capriccioso

Το χιούμορ του έργου προέρχεται εν μέρει
από τους χαρακτήρες που διατηρούν εικονικές ταυτότητες για να αποφύγουν ανεπιθύμητες κοινωνικές υποχρεώσεις. Γεμάτο
με πνευματώδη διάλογο, σατιρίζει κάποιες
από τις αδυναμίες και την υποκρισία της
κοινωνίας της εποχής.
Ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του Ουάιλντ. Η επιτυχημένη πρεμιέρα του έργου σηματοδότησε την κορύφωση της καριέρας
Ουάιλντ, αλλά προανήγγειλε και την επικείμενη πτώση του.
Ο Μαρκήσιος του Queensberry, πατέρας
του εραστή του Ουάιλντ, Lord Alfred
Douglas, επιχείρησε να εισέλθει στο θέατρο (κάτι που του απαγορεύτηκε τελικά),
και να ρίξει λαχανικά κατά του θεατρικού
συγγραφέα, όταν αυτός θα έβγαινε στη
σκηνή στο τέλος της παράστασης. Παρ’
όλα αυτά, η εχθρότητα του Queensberry
κατά του Ουάιλντ σύντομα οδήγησε τον
συγγραφέα σε δίκη και τελικά στη φυλακή.
Η κακή φήμη του Ουάιλντ από όλα αυτά τα
γεγονότα, προκάλεσε το κατέβασμα του
έργου, παρά την επιτυχία του, το οποίο
σταμάτησε μετά από 83 παραστάσεις.
Ο Ουάιλντ δεν ξανάγραψε από τότε άλλο
θεατρικό έργο.

www.periaktoi.gr
mailto:info@periaktoi.gr

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΨΩΜΙΟΥ
Μια σειρά εκδηλώσεων έχει οργανώσει ο πολυχώρος του Μουσείου Βαρνάβα, τις οποίες παρουσιάζουμε περιληπτικά:

• ΣΑΒΒΑΤΟ 15/5/10 ΚΥΜΗ (ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ – ΔΩΡΕΑΝ)
• ΚΥΡΙΑΚΗ 16/5/10 ΚΥΜΗ (ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ – ΔΩΡΕΑΝ)
ΙΟΥΝΙΟΣ
• ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-4 Ιουνίου 2010
• ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/10 ΓΑΛΑΤΑ ΠΟΡΟΥ (ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ –
ΔΩΡΕΑΝ)
• ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/10 ΓΑΛΑΤΑ ΠΟΡΟΥ (ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ –
ΔΩΡΕΑΝ)

1o Διεθνές Συνέδριο Χορού
του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων

Χορευτικά Σώματα: Πρακτικές και Πολιτική

Το Σάββατο 17 Απριλίου στις 21:00 δύο νέες μουσικοί, η Αθανασία Νικολακοπούλου στην κιθάρα και η
Κλεοπάτρα Κυρτάτα στο φλάουτο, θα παρουσιάσουν
μία μουσική βραδιά με έναν από τους ωραιότερους
συνδυασμούς οργάνων, της κλασικής κιθάρας και
του φλάουτου!
Τα δύο όργανα αναδεικνύονται και δένουν αρμονικά σε έργα πρωτότυπα και μεταγραφές,
από τον Bach ως τον
Poulenc και από τον
Giuliani ως τον Piazzolla.
Μία συναυλία για όλους
όσους αγαπούν τη μουσική!

23-25 Απριλίου 2010, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Συνδιοργάνωση: Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Tμήμα Θεατρικών Σπουδών
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
Με τη στήριξη του Υπ. Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων του Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού
και της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα

Στις ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Αλκμήνης 13 Κάτω Πετράλωνα (κοντά στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς) Τηλέφωνα: 210 3464002 και 210
3464903 Είσοδος: 7 ευρώ
Καλό θα είναι να κάνετε κράτηση λόγω περιορισμένων θέσεων.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
Παρασκευή 16, Σάββατο 17, Κυριακή 18 Απριλίου

Κυριακή 25 Απριλίου
Δημοπρασία έργων τέχνης που

δώρι-

σαν πολίτες από διάφορες χώρες της γης, στα
πλαίσια του προγράμματος “Αναδάσωση και υιοθέτηση δάσους στη Βόρεια Αττική”.
Παράλληλα δωρεάν αφήγηση παραμυθιών για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες με θέμα το δάσος.

Εκθεση παραδοσιακής κούκλας
Απρίλιο και Μάιο θα λειτουργεί Εκθεση παραδοσιακής κούκλας και μάσκας από όλο τον κόσμο
και Εκθεση κεντημάτων, στις παρακάτω ημερομηνίες:
Σάββατο 17, Κυριακή 18 Απριλίου Παρασκευή 23,
Σάββατο 24, Κυριακή 25 Απριλίου Παρασκευή 30
Απριλίου, Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Μαΐου

ΕΒΔΟΜΗ
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Συνεστίαση στο
Vive Mar

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
“ΝΕΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ”
ΤΗΛ. 2291071047
email:neosolympos.lagonisi@gmail.com

Σύλλογος Φίλων
του ΠΙΚΠΑ Βούλας -

Ο

Γιορτή Ανθεστηρίων στο Λαγονήσι
O Εξωραϊστικός Σύλλογος “Νέος Ολυμπος Λαγονησίου οργανώνει για 5η συνεχή χρονιά γιορτή Ανθεστηρίων, στο τριήμερο από την Παρασκευή 30.4 μέχρι
την Κυριακή 2.5.2010 στον χώρο της Παιδικής Χαράς, επί της οδού Παν. Μιχάλη Ανθ/γού, πού θα τον έχουν μετατρέψει σε έναν τεράστιο λουλουδότοπο!
Το εορταστικό πρόγραμμα αναλυτικά περιλαμβάνει:
Παρασκευή 30.4
Προσέλευση από 11.00 π.μ.
Εγκαίνια-ομιλία 20.00- 20.15
Παραδοσιακά χορευτικά
20.30 – 21.30
Μουσική – χορός
Σάββατο 01.5
Προσέλευση από 11π.μ.
Πηλοπλαστική Παιδιών
18.00 – 20.00

Βράβευση τριών πρώτων
Κλόουν – Καραγκιόζης
Μουσική – χορός

20.00 – 20.30
20.30 – 22.00

Κυριακή 02.5.
Προσέλευση από 11π.μ.
Θεατρική Πορεία «Ανοιχτά Πανιά» Δήμου Καλυβίων 20.30 – 21.00
Μουσική – χορός
Κλείσιμο γιορτής

Πεντέλης οργανώνει
μία ευχάριστη βραδιά
τη Δευτέρα 26 Απριλίου, στις 8μ.μ. στο
εστιατόριο Vive Mar Λ.
Καραμανλή 18 (δίπλα στο
Δημαρχείο) Βούλα, τηλ.
210 8992.453.
Περιμένει τους φίλους του
ΠΙΚΠΑ να απολαύσουν μία
ευχάριστη βραδιά και συγχρόνως να γίνουν αρωγοί
στο σπουδαίο έργο που
επιτελείται.
Για προσκλήσεις τηλ. 210
8954.864 Φ. Ψυλλάκη &
210 8952.942 Σ. Μανδέκη.

Εκδρομή Οινικού Τουρισμού!

Ένα μεθυστικό ταξίδι…
Σάββατο 22 - Δευτέρα 24Μαΐου
Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, επίσκεψη
σε κτήματα για γευσιγνωσία και όχι μόνο.
Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε:
210-6256770 & 6977418277.

με την

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Το ήθος και η πολιτική ανατέμνονται
στη σκηνή του Megaron Plus!
Ανιχνεύοντας την κοινωνία των ανθρώπων μέσα από τη φιλοσοφία, το Megaron Plus καλεί το κοινό του να παρακολουθήσει
τη διάλεξη ενός σημαντικού Έλληνα ακαδημαϊκού, στο πλαίσιο
του κύκλου διαλέξεων «Φιλοσοφία και Κοινωνία».
Ο Θεοδόσης Π. Τάσιος, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη διάλεξή του με θέμα «Ανατομία Ήθους και Πολιτικής», την Πέμπτη 22 Απριλίου
στις 6 μ.μ., στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ο Θεοδόσης Τάσιος είναι καθηγητής του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Μέλος
της Ακαδημίας Επιστημών του Τoρίνου
(Ιταλία) και επίτιμος Διδάκτωρ του Παν/μίου της Λιέγης, του Παν/μίου του Νανκίν και
του Δημοκρίτειου Παν/μίου. Χρημάτισε
Πρόεδρος διεθνών επιστημονικών Ενώσεων, Εμπειρογνώμων του συστήματος των
Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Είναι επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρίας, καθώς και
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Έχει δημοσιεύσει 370 επιστημονικές εργασίες και 40 βιβλία σε διάφορες γλώσσες.

Η δεύτερη αυτή διάλεξη του Κύκλου «Φιλοσοφία και Κοινωνία»
ξεκινά με τη διερεύνηση της ρίζας του ηθικού ενεργήματος κατά τη δόμηση του Εγώ, καθώς και ως πηγής ηδονής στο πλαίσιο
της Αυτοσυντήρησης και της Αυτοεπιβεβαίωσης του Είναι. Γίνεται αναφορά στους δείκτες ηθολογικής επάρκειας της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, ενώ διερευνώνται και οι ηθικές συνιστώσες του Πολιτικού ενεργήματος. Τέλος, παρουσιάζεται πολιτική πρόταση 15-ετούς Σχεδίου Ηθοπαιδείας.

Dee Dee Bridgewater

ART GALLERY

Αδελφοποίηση Λαυρίου
και Οίας-Θηρασίας

GEORGE KONTRAFOURIS
«ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ»
Ο κορυφαίος και καταξιωμένος Έλληνας jazzman στο πιάνο,
σε μια μοναδική και ασυνήθιστη εμφάνιση με την Α. ΜΑΤΑΦΙΑ
να ερμηνεύει ρεμπέτικα και αλλά ελληνικά « απρόβλεπτα τραγούδια».

Η στόφα του Γιώργου Κοντραφούρη είναι γνωστή
σε όσους ασχολούνται με την jazz.
Έχει καταφέρει να κάνει ξεχωριστή την ύπαρξη
του στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό.
Έρχεται στην art gallery café, την Κυριακή 25
Απριλίου, 9 μ.μ. για μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στα ελληνικά τραγούδια.

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

Ο Δήμος Λαυρεωτικής την
Κυριακή 18 Απριλίου στο
χώρο του ΤεχνολογικούΠολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (πρώην Γαλλική Εταιρία ) στις 11 το πρωί, θα
πραγματοποιήσει εκδήλωση για την αδελφοποίηση
του Δήμου με την Κοινότητα Οίας-Θηρασίας.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης
θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Ανωμερίτη με τίτλο «Αγία Αικατερίνη Οίας»- Ένας άτρωτος
στους αιώνες πατριαρχικός
σταυροπηγιακός ναός.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακούς χορούς από τον σύλλογο
Ακρωτηριανών Θήρας.
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:
08:00 – 10.30: Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία, προεξαρχόντων των Σεβασμιώτατων
Μητροπολιτών Μεσογαίας
και Λαυρεωτικής, κ. Νικολάου και Θήρας, Αμοργού και

Νήσων, κ. Επιφανίου, στον
Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου
Ανδρέα Λαυρίου.
11.00 – 11.30: Εκδήλωση
Αδελφοποίησης στην αίθουσα Μηχανουργείο του
Τεχνολογικού Πολιτιστικού
Πάρκου Λαυρίου (πρώην
Γαλλική Εταιρεία).
11.30 – 12.30: Παρουσίαση
του βιβλίου του Γιώργου
Ανωμερίτη με τίτλο «Αγία
Αικατερίνα Οίας» -Ένας
“άτρωτος” στους αιώνες
πατριαρχικός σταυροπηγιακός ναός.
12.30 – 12.45: Παρουσίαση
παραδοσιακών χορών από
τον Σύλλογο Ακρωτηριανών Θήρας
12.45 – 13.45: Ξενάγηση
στο χώρο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου
Λαυρίου.
13.45: θα ακολουθήσει γεύμα με μπουφέ στον χώρο
της αίθουσας του Μηχανουργείου.

To Billie Holiday with Love
Την Αγία της τζαζ, Μπίλι Χόλιντέι έρχεται να τιμήσει στην Αθήνα η Ντι Ντι Μπριτζγουότερ, η σημαντικότερη τζαζ τραγουδίστρια του καιρού μας, με μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής,
και να μας παρασύρει στο σύμπαν αυτής της θρυλικής γυναίκας,
που πέθανε τόσο τραγικά, στα 44 χρόνια της, πριν από μισό αιώνα.
Η μοναδική αυτή συνάντηση του κοινού με την πολυβραβευμένη Αμερικανίδα ερμηνεύτρια έχει ορισθεί για την Πέμπτη 22
Απριλίου, ώρα 9μμ, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη και
Η Ντι Ντι Μπριτζγουότερ φέρνει μαζί της τους εξαιρετικούς
μουσικούς της, «την μπάντα των ονείρων μου», όπως η ίδια λέει και μας προτείνει να ακούσουμε μαζί της τη μουσική της Μπίλι με έναν τρόπο διαφορετικό, όπως της αξίζει, σημερινό και
εορταστικό. Με τον Edsel Gomez στο πιάνο –που τη συνοδεύει εδώ και αρκετά χρόνια-, τον Graig Handy στο σαξόφωνο και
το φλάουτο, τον Stefan Lievestro στο μπάσο και τον Greg
Hutchinson στα ντραμς, ξαναχτίζουν τον κόσμο της συναισθηματικής, βέβηλης, γενναιόδωρης και ασύλληπτα ταλαντούχας
αυτής γυναίκας, με σεβασμό στην ίδια και στις προσωπικότητες
των συνθετών που έγραψαν τα τραγούδια της και με μια ελευθερία που αποκτάει θεατρικές διαστάσεις.
«Η Μπίλι δεν ήταν μόνο μια τραγική φιγούρα, βυθισμένη στη
θλίψη και τα πάθη, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Ήταν και μια γυναίκα γεμάτη ζωή, που έκανε πλάκες, έβριζε σαν μαουνιέρης
και μαγείρευε για τους συνεργάτες και τους μουσικούς της»,
είπε η Μπριτζγουότερ ανοίγοντας την συναυλία με τα τραγούδια του αυθεντικού αυτού μύθου, στο Λίνκολν Σέντερ της Νέας
Υόρκης, τον περασμένο Φεβρουάριο.
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Ρέματα που σκεπάζονται και ρέματα
που ...αλλάζουν πορεία στην Παλλήνη
το δίκιο πρέπει να ενισχύεται και να προβάλλεται
Γνωρίζαμε ότι υπάρχουν ρέματα που διατηρούν το χαρακτήρα τους, άσχετα αν
έχουν νερό ή όχι, ότι κάπου εξαφανίζονται και γίνονται σπίτια, ότι υπερχειλίζουν και πνίγουν περιουσίες, αλλά ότι αλλάζουν διαδρομή από σχέδιο σε σχέδιο πρώτη φορά το βλέπουμε.
Είχαμε γράψει στο φύλλο της 20/3 αρ. 625 σχετικά με ενημέρωση που έκανε ο
Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς, στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, για το ρέμα του Αγίου Αθανασίου. Είχε αμφισβητήσει την ύπαρξη του ρέματος και είχε ταχθεί υπέρ των κατοικιών που έχουν χτίσει και μάλιστα καλά
σπίτια.
Ελεγε τότε ο Δήμαρχος: «έχουν κατατεθεί μια σειρά εγγράφων. “Εχουμε κάνει
εναλλακτικά σενάρια γι’ αυτό το ρέμα, που το ίδιο το ΥΠΕΧΩΔΕ λέει ότι δεν
υπάρχει υδατόρεμα και δεν προκύπτει να υπάρχει παρά μόνο μια βαθιά γραμμή
μήκους 2 χιλιομέτρων. 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».
Επειδή έχουμε μάθει να υπηρετούμε την αλήθεια και το δίκιο, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η παρουσίαση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ρέμα υπήρχε και
υπάρχει. Και σπίτια έχουν χτιστεί μέσα στο ρέμα (δυστυχώς), αλλά να μεταθέτουμε το ρέμα αδικώντας εκείνον που δεν έχτισε παράνομα, και περίμενε να
μπει η περιοχή στο σχέδιο, δεν είναι δυνατόν να μη μας ευαισθητοποιήσει.

Το δημοσίευμα διάβασαν ενδιαφερόμενοι για το ρέμα και μας έδωσαν τη
δική τους άποψη. Γέννημα θρέμα Παλληνιώτισσα η Αννα Κορκού έχει μεγαλώσει μαζεύοντας λουλούδια μέσα
στο χωράφι που σήμερα είναι οικόπεδο και έχει τον αριθμό 06 σε όλα τα
σχέδια, και κατά περίεργο τρόπο περνάει μέσα του το ρέμα που απείχε δύο
περίπου οικόπεδα απ’ αυτήν!
Για το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής έχουν εργαστεί δύο μελετητές επί
δύο διαφορετικών Δημαρχιών.
Η πρώτη αποτύπωση ήταν το 2001 επί
Δημαρχίας Σπ. Κωνσταντά, όπου και ο
χάρτης (σχέδιο 1) που δημοσιεύουμε
και που όπως φαίνεται έχει σχεδιαστεί
ρέμα με πρασιές ένθεν και ένθεν και η
ιδιοκτησία Ο.Τ.6 της Αννας Κορκού
βρίσκεται μακρόθεν από το ρέμα.

Δεύτερη αποτύπωση επί Δημαρχίας Θ.
Γκοτσόπουλου και μελετητή Σπανούδη (σχέδιο 2) επίσης περιγράφεται το
ρέμα με πεζόδρομους ένθεν και ένθεν
και πάλι η ιδιοκτησία Ο.Τ.6 βρίσκεται
έξω από αυτά, αν και ήδη έχει μετακινηθεί αρκετά κοντά της.

06

Τρίτη αποτύπωση, πάλι επί Σπ. Κωνσταντά (φρέσκια) (σχέδιο 3) το ρέμα
περνάει μέσα από την ιδιοκτησία.

Σχέδιο 1

Σχέδιο 3

Νέα αποτύπωση του ρέματος από τον
πολιτικό Μηχανικό Ηλία Ταρναρά, ο
οποίος σημειωτέον εκπόνησε τη μελέτη με μέριμνα του Δήμου Παλλήνης,
φαίνεται το ρέμα και βέβαια δεν περνάει μέσα από την ιδιοκτησία της Α.
Κορκού.
Διαβάζοντας λοιπόν τους χάρτες είναι
ξεκάθαρο ότι υπάρχει ρέμα. Σήμερα
βέβαια κάποιοι ιδιοκτήτες, τρώγε από
εδώ τρώγε από εκεί, κοντεύουν να το
εξαφανίσουν.
Υπάρχουν κτισμένες κατοικίες και μάλιστα “βίλες με πολλά λεφτά”, όπως είπε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ετσι προφανώς, τους ήρθε η ιδέα να
μετακινήσουν το ρέμα, για να μη πειραχτούν οι ...βίλες.

Τι είναι όμως ρέμα;

Σχέδιο 2

06

06

Ολοι δηλαδή αποτυπώνουν ρέμα, ανεξάρτητα που το μετακινούν λες και είναι κάγκελο οικοπέδου.
Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού,
έχει χάρτη όπου αποτυπώνεται ξεκάθαρα το ρέμα και πού ακριβώς βρίσκεται η κοίτη του (τον έχουμε στα χέρια
μας).

Διαβάζοντας αποφάσεις του ΣτΕ
2669/2001, 19/2002, 26561999 Π.Ε.
Ολομ. 262/2003, βλέπουμε ότι “ρέματα
είναι αποδέκτες υδάτων, αεραγωγοί
φυσικοί, οικοσυστήματα μαζί με χλωρίδα και πανίδα. Το οικιστικό και φυσικό
περιβάλλον προστατεύεται από το αρ.
24 του Συντάγματος. Ιδίως όταν αυτά
διασχίζουν οικισμούς, προστατεύονται
σε όλη την έκταση και διαδρομή τους,
έτσι ώστε να διατηρούν τη φυσική κατάστασή τους ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους.
Σε έγγραφο της Δ/νσης πολιτικού σχεδιασμού το 2007 (αρ.πρ.18567) με θέμα «Τελικό κείμενο αναφορικά με τις
οριοθετήσεις των ρεμάτων του Δήμου
Παλλήνης», σημειώνεται για το επίμαχο ρέμα που ονομάζεται “Ρέμα Χαλκίδας”: «Ο κ. Σπανούδης παρουσίασε

δύο εναλλακτικές λύσεις οριοθέτησης
εκ των οποίων η μια αφορά αγωγό ομβρίων εντασσόμενο στο δίκτυο ομβρίων του οικισμού, ενώ η προτεινόμενη διαμορφώνει τεχνητό ανοικτό αγωγό περιορισμένης διατομής ο οποίος
διέρχεται από έξι προς απομάκρυνση
αυθαίρετες κατοικίες. Το ρέμα Χαλκίδας έχει ως τελικό αποδέκτη το κεντρικό ρέμα.
Αλλη μια επιβεβαίωση ότι υπάρχει ρέμα,
όπως υπάρχουν και αυθαίρετες κατοικίες πάνω στο ρέμα. Μάλιστα κάποια
έχει τοποθετήσει αγωγό κάτω από το
δάπεδό της για να περνάει το νερό!
Νέο έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής / Δνση τεχνικών υπηρεσιών - τμήμα μελετών στις
19.1.2010 και αρ. πρωτ. Τ.Υ. 417/ΟΙΚ
το οποίο απευθύνεται στο Δήμο Παλλήνης σημειώνει σχετικά:
«σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη
μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Αγ.
Αθανασίου (ρέμα Χαλκίδας), η οποία
εκπονήθηκε με μέριμνα του Δήμου
σας από τον Πολιτικό Μηχανικό Ηλία
Ταρναρά φαίνεται ότι το ίχνος της βαθιάς γρραμμής από Φ.Α. της Γ.Υ.Σ.
(Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού) δεν
διέρχεται από την ιδιοκτησία της Α.
Κορκού, αλλά από τη διπλανή ιδιοκτησία.
Αρα μετά ταύτα συμπεραίνουμε ότι και
ρέμα υπάρχει και δεν περνάει από την
ιδιοκτησία της Α. Κορκού, η οποία εδώ
και έξι μήνες προσπαθεί να αποδείξει
“ότι δεν είναι ελέφαντας”, τρέχοντας
από υπηρεσία σε υπηρεσία για να σώσει το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο
που διαθέτει.
Δεύτερο συμπέρασμα ότι ορθώς το
ΥΠΕΧΩΔΕ και οι εισαγγελείς στέλνουν στο Δήμο Παλλήνης έγγραφα και
ζητούν να ανοιχτεί το ρέμα.
Οσο για τις βίλες που είναι χτισμένες
επάνω, τι να κάνουμε “είναι κακό να
χτίζεις στην άμμο παλάτια”, που λέει
και το άσμα.
Οχι για να σώσουμε τις βίλες να καταστρέψουμε αυτούς που δεν παρανόμησαν και δεν αυθαιρέτησαν.
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι η
εποχή της ασυδοσίας τελειώνει οριστικά. Και θα πρέπει ο καθένας που ασυδοτεί να πληρώνει.
Αννα Μπουζιάνη
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Για άλλη μια φορά το Νομαρχιακό
Συμβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, γιατί κάτι ακούγεται,
όπως είπε ο Νομάρχης. Ο,τι μαθαίνουμε είναι από τον τύπο, επίσημα δεν μας ενημερώνει κανείς!
Παρόντες στη συνεδρίαση ο κοινοτάρχης Γραμματικού Νίκος Κούκης
και ο δήμαρχος Κερατέας Σταύρος
Ιατρού καθώς και ο πρώην πρόεδρος Βαρνάβα. Πολλοί λίγοι οι θεσμικοί εκπρόσωποι, αλλά και οι
απλοί κάτοικοι στο Νομαρχιακό
Συμβούλιο, σε αντίθεση με άλλες
φορές που γέμιζε η αίθουσα.
Προφανώς όλα είναι υποτονισμένα, περιμένοντας τους …”βαρβάρους” κατά τον Βάρναλη.
Ο Νομάρχης αναφέρθηκε σε μια
σειρά ενεργειών και δικαστικών
προσφυγών που έχουν γίνει από
τη Νομαρχία, την Κοινότητα
Γραμματικού και τους κατοίκους.

Αλλά και στην Κερατέα έχουν ξεκινήσει προσφυγές και από το Δήμο και από τη Νομαρχία και μια
σειρά διοικητικών προσφυγών.
Ενημέρωσε ακόμη ότι στο Γραμματικό, στη διάρκεια των εργασιών, εντοπίστηκαν αρχαία. Δεν
έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση,
αλλά προφανώς είναι σημαντικά,
γιατί σταμάτησαν οι εργασίες
στην περιοχή.
Είπε ακόμη ότι: Επι σειρά ετών
υπήρξε μία πίεση προς τον ΕΣΔΚΝΑ που αντιδρά αρνητικά και
δεν δέχεται τα σκουπίδια Δήμων
που δεν είναι μέλη του και ζητήσαμε την παρέμβαση του προη-

Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο

Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ι Ο

Η «μαφία του ΕΣΔΚΝΑ» και η
αυτοδιαχείριση των σκουπιδιών

δεν πρόκειται να υλοποιηθεί το
έργο της δημοπράτησης. Καθημερινά ή με τη συνδρομή των ΜΑΤ ή
με το στρατό προβαίνουν σε αυθαιρεσίες, δεν επιτρέπουν την είσοδο σε φορείς.
Παράλληλα κατέθεσε ψήφισμα…

από την Αννα Μπουζιάνη
γούμενου Περιφερειάρχη ο οποίος εκ του νόμου είχε την εποπτεία των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και επομένως και του ΕΣΔΚΝΑ, χωρίς αποτέλεσμα. Εχω
απευθυνθεί και στο νέο Περιφερειάρχη και ειδικότερα γιατί παρουσιάστηκαν φαινόμενα αναφλέξεων το χειμώνα από τα
σκουπίδια και η μόνη αντίδρασή
του μέχρι σήμερα είναι ότι έστειλε το δικό μου γράμμα στον ΕΣΔΚΝΑ προκειμένου να έχει τις
απόψεις του.
Θα μας αναγκάσει ο ΕΣΔΚΝΑ να
προσφύγουμε ευθέως στην δικαιοσύνη.
Η λύση που έχει επιλεγεί στηρίζεται σε μέθοδο τεχνολογικά ξεπερασμένη, που έχει εγκαταλειφθεί
διεθνώς και αγνοεί την ανακύκλωση με αποτέλεσμα η τυχόν
ολοκλήρωση των διαδικασιών
εγκατάστασης να διαιωνίσει την
τριτοκοσμική εικόνα που παρουσιάζει επί δεκαετίες η διαχείριση
των απορριμμάτων στην Αττική
με τις απαράδεκτες συνθήκες που
έχουν επιβληθεί στους κατοίκους
της Δυτικής Αττικής”, τόνισε ο
Νομάρχης Λ. Κουρής.
Πρότεινε δε να εκδόσουν ψήφισμα και ακόμη αναφέρθηκε σε
πρόταση 4 οικολογικών οργανώσεων (Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, Greenpeace, WWF, Δίκτυο
Μεσόγειος SOS) που δίνει ιδιαίτερη

έμφαση στην ανακύκλωση.
«Η δική μας λογική είναι να κλείσει και ο ΧΥΤΑ στη Δυτική Αττική, όχι να μην ανοίξει στην Ανατ.
Αττική», τόνισε.

Ευθύνες για το τραγικό ατύχημα
στους αγώνες αυτοκινήτων
Αναφορά για το τραγικό ατύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή
σε αγώνες αυτοκινήτων έγινε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, όταν ο νομαρχιακός σύμβουλος Ιπποκράτης Κοκκινόπουλος ρώτησε αν εμπλέκεται η Νομαρχία στην αδειοδότηση τέτοιων εγκαταστάσεων.
Ο Νομάρχης απάντησε ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Νομαρχίας,
αλλά της Περιφέρειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας
του πολίτη.
Συμπλήρωσε δε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θαν. Μπαλής ότι η συγκεκριμένη πίστα δεν έχει άδεια λειτουργίας γιατί δεν
πληρεί τις προϋποθέσεις.
Εχει μετατραπεί αυθαίρετα σε πίστα, γιατί η ζώνη που ανήκει το ακίνητο δεν προβλέπει τέτοιες χρήσεις.
Εκείνο που πρέπει να κάνει η Νομαρχία είναι να ζητήσει τις ευθύνες απ’
αυτούς που έπρεπε να έχουν σφραγίσει το συγκεκριμένο χώρο, πρότεινε ο Θ. Μπαλής και η πρότασή του έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

«Φάγαμε ξύλο
...“επιστημονικό”
Ο Πρόεδρος του Γραμματικού Νίκος Κούκης αναφέρθηκε στον
αγώνα όλων για να σταματήσει
αυτή η καταστροφή στο Γραμματικό, με αγανάκτηση και πικρία:

«Μετά την ανάληψη της νέας κυβέρνησης πιστεύαμε ότι κάτι θα
γίνει. Είχα κάνει και σχετικό έγγραφο. Εγγραφα της Ευρωπαϊκής
Ενωσης έλεγαν ότι είναι ξεπερασμένος και θνησιγενής ο σχεδιασμός, και πρέπει να ξεκινήσουν
να βρουν λύση για τα επόμενα 45 χρόνια αν τον ακολουθήσουν.
Κατέληγε δε ότι αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να επικαιροποιηθεί
τουλάχιστον.
Όμως χωρίς καμία ειδοποίηση και
κανένα διάλογο επανήλθαν με
μεγαλύτερη αγριότητα και βαρβαρότητα. Το ξύλο που φάγαμε
από τα ΜΑΤ του ΠΑΣΟΚ ήταν πιο
βίαιο από το προηγούμενο το
οποίο – θα έλεγα – ήταν πιο επιστημονικό», είπε αυθόρμητα ο
Κοινοτάρχης Γραμματικού και συνέχισε:
Δέκα ημέρες μετά την ανάληψη
εξουσίας, η παρούσα κυβέρνηση,
έστειλε τα ΜΑΤ με αποτέλεσμα
και μηχανήματα περισσότερα να
έχουν και να διαμορφώσουν μία
κατάσταση. Και ενώ το Δασαρ-

300 σελίδες νομοσχέδιο
ο «Καλλικράτης»
και …όποιος αντέξει!
Ο Νομάρχης ενημέρωσε το σώμα για το σχέδιο «Καλλικράτης» που δόθηκε στη δημοσιότητα και αποτελείται από 298
σελίδες, αφορά δε το θεσμικό
πλαίσιο μόνο και όχι το χωροταξικό.
Το Συνέδριο της ΕΝΑΕ, αναβλήθηκε για το τέλος του Απρίλη.

χείο αναγνωρίζει ιδιοικτησίες στο
χώρο των εργασιών, δεν τους επιτρέπουν να περάσουν και με τη
συνδρομή των ΜΑΤ και με το
στρατό προβαίνουν συνεχώς σε
αυθαιρεσίες.

300 Αστυνομικοί
φυλάνε
τα μηχανήματα!!
«Τα μηχανήματα της κοινοπραξίας ενώ θα έπρεπε να φυλάσσονται με δική τους ευθύνη
(security), φυλάσσονται από την
Ελληνική Αστυνομία. 300 Αστυνομικοί εναλλάσσονται κάθε
24ωρο στις βάρδιες, και σε εποχές οικονομικής κρίσης αποστερώντας από τους Ελληνες πολίτες ζωτικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας! Μια ασύστολη
και καθημερινή παρανομία από το
Κράτος».
Οσο για τα αρχαία το επιβεβαίωσε ο Κοινοτάρχης, ότι πράγματι
έχουν βρεθεί και δέκα αρχαιολόγοι με άλλους δέκα εργάτες, δουλεύουν καθημερινά.
Το Δασαρχείο αναγνωρίζει ιδιοκτησίες και μέχρι τον Οκτώβρη

Μας έχει ειδοποιήσει
επισήμως 3 φορές
ότι έρχονται…
Επίσημα μας έχει διαμηνύσει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας
σε τρεις φάσεις ότι έρχονται και θα
υλοποιήσουν το σχεδιασμό. Ζήτησε
δε να μην προκαλέσουμε αντιδράσεις!, είπε ο δήμαρχος Κερατέας
Σταύρος Ιατρού.

Μύθος τα βασικά επιχειρήματα
Μύθος απεδείχθη η μόνιμη «καραμέλα» ότι αν δεν γίνουν τα έργα στο Γραμματικό και την Κερατέα ακυρώνεται όλος ο περιφερειακός σχεδιασμός και δεν θα
πραγματοποιηθούν τα έργα στη
Φυλή κλπ.
Συνέχεια στη σελ. 11

Το παλιό σχολείο Πολιτιστικό
Κέντρο στο Μαρκόπουλο
Κάποτε ρώτησα έναν ιερέα: τι είναι προτιμότερο να γίνει μία εκκλησία ή ένα σχολείο ο ιερέας μου απάντησε χωρίς καμία σκέψη «σχολείο».
Και όταν ένα παλιό σχολείο γίνεται πολιτιστικό κέντρο, πάμε ακόμη
ένα βήμα παραπέρα. Γιατί ο πολιτισμός είναι εκείνος που θα μας δώσει τα στοιχεία της ευγένειας και της αγωγής και το παράδειγμα για
μια καλύτερη παρουσία ως κοινωνικές οντότητες.
Ετσι λοιπόν ο Δήμος Μαρκοπούλου με την υποστήριξη της Νομαρχίας υπέγραψαν σύμβαση για την Αποκατάσταση του πολιτιστικού
Κέντρου στο Μαρκόπουλο. Το κτίσμα είναι ένα νεοκλασικό παλιό
σχολείο και σήμερα λειτουργεί ως Πολιτιστικό Κέντρο. Στεγάζει τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη και διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου, αλλά
χρειάζεται αναπαλαίωση.
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς σε ερώτησή μας, μας
ενημέρωσε ότι είναι ένα έργο της τάξεως 1.000.000 ευρώ, που θα αναδείξει ιδιαίτερα και το κτίσμα και τον
περιβάλλοντα χώρο. Είναι
ένα κτίσμα του Ανδρέα Συγγρού που έχει χτιστεί το
1905 και θα αποτελέσει ένα
κόσμημα για το Μαρκόπουλο.

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Εν τρόμω!!
τρομοκρατία: η επικράτηση με τον τρόμο, διακυβέρνηση με σκληρά - βίαια μέσα (Σύγχρονο Λεξικό της
Ελληνικής Γλώσσας 1961).
Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ είμαι τρομοκρατημένη
εδώ και πολύ καιρό. Και κάθε ημέρα που περνάει
τρομοκρατούμαι περισσότερο.
Και τρομοκρατούμαι ακριβώς με τον όρο που δίνει
το έγκυρο λεξικό, όπως γράφουμε παραπάνω.
Η ίδια η ορολογία της λέξης τρομο-κράτος, μιλάει
για την τρομοκρατία που μπορεί να προέλθει από το
κράτος.
Μειώθηκε η εθνική μας κυριαρχία! (χάσαμε δηλαδή
κομμάτι από το ...αίμα μας). Και αναζητώ υπεύθυνους και είναι μπροστά μου, αλλά...

Συρρικνώθηκε η οικονομική μας δυνατότητα και
πτωχεύουμε. Ιδρώνω που το σκέπτομαι και αναζητώ
υπεύθυνους. Υπάρχουν και είναι πολλοί γνωστοί,
αλλά...
Ακούω τις τελευταίες ημέρες για τους “τρομοκράτες” που συνέλαβαν και αναζητούν κι άλλους για βίαιες ενέργειες που επρόκειτο να κάνουν.
Τελικά είμαι προβληματισμένη· ποιον πρέπει να φοβάμαι περισσότερο;

Σε περασμένο άρθρο μου είχα αναφερθεί
στην επίδραση που είχε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα στην ανάπτυξη των λατινικών
και γενικότερα ρωμαϊκών γραμμάτων, και
στην ιστορική διαδρομή τους σαν όχημα
και εφαλτήριο για την περαιτέρω Δυτική
γνώση. Αυτό οι Ρωμαίοι λόγιοι δεν το αρνήθηκαν ποτέ.
Ο φίλος και σεβαστός επίτιμος Λυκειάρχης, Τριαντάφυλλος Γιατίλης, δάσκαλος
και μέντορας πολλών επωνύμων της περιοχής μας, ακόμα και του πολιτικού αρθρογράφου της “Εβδόμης” Κώστα Βενετσάνου, μου υπενθύμισε σε μια από τις συχνές
ανταλλαγές πνευματικών απόψεων που είχαμε, τη σχετική ρήση του Ορατίου.
«Graecia capta, coepit ferrum victorem et
artes intulit aggresti Latio» το οποίο ερμηνεύεται ότι «η Ελλάς καταληφθείσα, κατέκτησε τον σκληρό νικητή και τις τέχνες
εισήγαγε στο αγροίκο Λάτιο».
Η Ελλάδα λοιπόν αυτή η "ειδωλολατρική”
έφερε τον πολιτισμό και τις τέχνες στην απολίτιστη και μετέπειτα “χριστιανική” Ευρώπη.
Το ερώτημα και η απορία που αναγκαστικά
έρχεται στο νου μου είναι: «επί τέλους εμείς
τι πήραμε ή καλύτερα η χριστιανική Ευρώπη
τι μας έδωσε και τι μας έφερε;»
Αφορμή για το σημερινό άρθρο, αποτέλεσε η
γνώση που πήρα διαβάζοντας το ιστορικό
μυθιστόρημα του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου
«“Κρητικοί γάμοι”, ανέκδοτον επεισόδιον της
Κρητικής Ιστορίας των Βενετών του 1570».
Ο Ζαμπέλιος γεννήθηκε το 1811 στη Λευκάδα και είναι ιδιαίτερα γνωστός στους
ιστορικούς κύκλους για τα βιβλία του που
αναφέρονται στο Βυζάντιο. Το “Κρητικοί
Γάμοι” είναι εμπνευσμένο από την Επανάσταση της βενετοκρατούμενης Μεγαλονήσου, που έγινε το 1570, με επικεφαλής
τον Κρητικό Γεώργιο Καντανολέο. Ο Πέ-

Μία “ανοιακή” γιαγιά με δύο εγγόνια 8 και 6 χρόνων
πηγαίνει στη Βουλή, για να καταθέσουν τα μικρά, το
...χαρτζιλίκι τους για την απόσβεση του δημόσιου
χρέους!!
Καλά, η γιαγιά έχει - ας πούμε - άνοια (αλτσχάιμερ),
οι γονεις το γνώριζαν όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι;
Και προσπερνώντας αυτούς, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν ντράπηκε να παρουσιάσει στα “γυάλινα” μέσα, την καλή πράξη των ...νηπίων;

τρος, γυιός του αρχηγού της επανάστασης
και η Σοφία, κόρη του Δα Μολίνο, άρχοντα βενετικής καταγωγής και παντρεμένου
με γυναίκα Κρητικιά από τη γενιά των
Σκορδύλιδων, αγαπιούνται και θέλουν να
έλθουν σε γάμο. Ο γάμος δεν είναι αρεστός στον Δα Μολίνο, γιατί ο “εβδομηκοντούτης” την ηλικίαν πατέρας Καντανολέο
με τους δυό γυιούς του, είναι ο τύπος του
αγέρωχου γενναίου Κρητικού επαναστάτη,
με «πολιάν επιδεικτικήν γενειάδα και
αστεργές το βλέμμα, μειδίαμα σπάνιον και
παροδικόν, θύμιζε θαυμαστόν τύπον Σπαρτιάτου, δεμένου με τις παραδόσεις του Γένους και της Ορθοδοξίας, που ποτέ δεν
συνταυτίστηκε και δεν υπέκυψε στους καθολικούς χριστιανούς Βενετούς». Ήταν
γνωστό τοις πάσι ότι ο Καντανολέο ποτέ
δεν έπαυσε να οργανώνει την Ανάσταση
του Γένους. Ο Δα Μολίνο είδε αλλοιώς
τον γάμο. Τον είδε σαν εκ θεού ευκαιρία να
απαλλαγεί μια για πάντα από τους επαναστάτες. Έτσι την ημέρα του γάμου, που
γίνεται κατά τα πατροπαράδοτα έθιμα με
γλέντι και χορούς, θέτει σε εκτέλεση το
υποχθόνιο σχέδιό του: Δηλητηριάζει με
φάρμακο τα φαγητά των Κρητικών προσκεκλημένων και τους ναρκώνει. Έτσι οι Βενετοί εύκολα επιτίθενται στους ευάλωτους τώρα αντιπάλους. Γίνεται σκληρή μάχη και η Σοφία Δα Μολίνο αηδιασμένη με
τα καμώματα του πατέρα της, πολεμά στο
πλευρό του συζύγου της. Αίφνης ανατινάσσεται ο πύργος του Μολίνο, όπου γινόταν και το γλέντι του γάμου. Οι Βενετοί
συλλαμβάνουν τους τραυματισμένους επιζώντες Κρητικούς, ανάμεσά τους και τον
Πέτρο, ενώ η Σοφία είναι νεκρή πλακωμένη κάτω από τα ερείπια του Πύργου της.
Ο Ζαμπέλιος βρίσκει εδώ την ευκαιρία να
μας διδάξει τον πόθο του Κρητικού για

Εντάξει, αυτόν που έδωσε το μισθό του στον Παπανδρέου για το δημόσιο χρέος, μετά την επικήρυξή του σε αφίσα, τον ...χάσαμε.
Και κάτι άλλο: αλήθεια έχουν τα νήπια των 6 χρόνων
χαρτζιλίκι; Και τι το κάνουν; Πάνε στο μπακάλικο για
...σοκολάτα;

Αρχισαν τα όργανα...

Ο λαϊκισμός!

Madre Dolorosa

Τόσο μεγαλος λαϊκισμός;

Γράφαμε για τον Διοικητή του Ασκληπιείου Βούλας,
αναγνωρισμένα επιτυχημένο, που τον “ξήλωσαν” και
στη θέση του τοποθέτησαν έναν συνταξιούχο Ναυπηγό. Δηλαδή έβγαλαν έναν νέο άνθρωπο και τον
έριξαν στην ανεργία για να βάλουν έναν που θα
παίρνει δύο μισθούς!
Και δεν φτάνει αυτό· άρχισαν τα ...όργανα. Καταγγελίες γιατρών και παράπονα για ...συμπεριφορές
έχουν αρχίσει να ακούγονται από πολλές πλευρές.
Αλλά με το θέμα θα ασχοληθούμε εκτενώς...

ελευθερία, τη σημασία της ενότητας του
Γένους και της θυσίας και τον νόημα του
αγνού έρωτα.
Συνάμα όμως, μας δίνει και την κοινωνική
σύνθεση της βενετοκρατούμενης κοινωνίας της Κρήτης και ιδιαίτερα εκείνης των
Χανίων, με τα γνωστά σκάνδαλα, τις καταχρήσεις και όλη τη σκληρή πραγματικότητα με την κακοδιοίκηση των Βενετών,
αλλά και τα οργανωμένα βασανιστήρια που
ηρέσκοντο να ασκούν στον υπόδουλο πληθυσμό χωρίς ιδιαίτερο λόγο.

Και εδώ επανέρχομαι και στέκομαι στο
ερώτημα που αναφέρεται στον πολιτισμό,
που μας έφερε η Δύση, η ‘’χριστιανική’’ διοίκησή τους και ιδιαίτερα στην Κρήτη ‘’την
αποικίαν του βασιλείου τους’’ όπως την
αποκαλούσαν, η οποία ζούσε κατω ‘’από
της αστυνομίας τους περιπτυγμούς’’.
Στο Χάνδακα ή Μεγάλο Κάστρο ή Ηράκλειο, ήταν το ‘’παλάτιον του αντιβασιλέως’’, όπου κατοικούσαν οι κατά καιρούς Βενετοί δούκες και πρίγκηπες της Κρήτης.
Στα σκοτάδια των υπογείων του, τα καλούμενα “πηγάδια”, στα “αόματα” αυτά δωμάτια, ήσαν οι χώροι των βασανιστηρίων,
τα ανακριτικά γραφεία, οι θάλαμοι με τις
αλυσίδες τα φίμωτρα, τον Φάλαγκα, το ιππάριο με τους σταυρούς διακτίνισης, τα
εργαλεία στρέβλωσης των άκρων, Εκεί
ζούσαν και οι έμπειροι τεχνίτες, ανόσιοι
βασανιστές “εγχύσεως ρευστού καυστού
μολύβδου” στα σώματα των ανακρινομένων και «εμπύξεως ξυλίνων ήλων διατό-

ρων εμβεβαπτισμένων εις πίσσαν ανάμεσον ριζωνυχίας και σαρκός των δύο μεγάλων δακτύλων των ποδών. Της καυσίμου
ύλης αφθείσης, ο οβελίσκος εβασάνιζε το
θύμα διττώς». Εκεί και η “Τεθλιμμένη Παναγία” η Madre Dolorosa: Ένα άγαλμα
“χαλκότευκτο χάριν ψυχαγωγίας τεθέντος”. «Εκεί ο υπόδικος αθώος ή ένοχος
βλέπων την Θεοτόκον ανοίγουσαν τας
αγκάλας ερίπτετο απηλπίσμένος εντός αυτών, ως εις έσχατον καταφύγιον. Αλλά τότε η ελεήμων μήτηρ του Ιησού συνέκλειεν
αίφνης τους βραχίονας κατάμεστους έσωθεν κέντρων και περονών», υπο τους γέλωτας των βασανιστών Βενετών.
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ τόσο στην περιγραφική ανάλυση των αναφερομένων
βασανιστηρών, που χαριέντως ονομάζοντο
“προκαταρκτικά” εφ΄όσον ο βασανιζόμενος ήθελεν επιζήσει.
Αλλά έπρεπε να καταδείξει ο καθείς εξ
ημών και υμών το επίπεδό του.
Ναι κύριοι της Ευρώπης, μας δώσατε “δάνειον” πνεύμα αλλά μας διδάξατε και την
υποταγή του χριστιανισμού στις ανόσιες
πράξεις σας: τις Σταυροφορίες των επιφανών “αλητών” σας, τα βασανιστήριά σας, τις
σκοταδιστικές θέσεις της Ιεράς Εξέτασης.
Ακόμη τα κατακτητικά καμώματά σας στη
Νότια Αμερική, τα κρεματόρια του Αουσβιτς
και ων ουκ έστιν αριθμός και τέλος. Είτε το
θέλετε είτε όχι, οι πράξεις δηλούν ότι “αυτοί
είσαστε και αυτοί είμαστε”.
Και τώρα η Madre Dolorosa του Δ.Ν.Τ., η δική σας σε εμάς προσφορά αναγνώρισης.
Όχι βέβαια γιατί δεν το αξίζομε, γιατί δήθεν εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Αλλά
όπως και να έχει το πράγμα δεν είμαστε
σαν και σας. Και σε τελική ανάλυση «ο
αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω».
Για εμάς και για το δίκαιο χάλι μας ας κρατήσω αυτό του Ζαμπέλιου ότι: «Τα δημοκρατικά πολιτεύματα αναγορεύονται τοσούτω προχειρότερον όσω επιλείπουσι
την πολιτείαν οι πολίται».
γιάννης κορναράκης του μάνθου
―――――――
Βοηθήματα
1) Σπ. Ζαμπέλιου ‘’Κρητικοί Γάμοι ‘’Εκδ. Ιδρ. Ουράνη 1989
2) Θ. Δετοράκη ‘’Ιστορία της Κρήτης 1990
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Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για
τον αμφιλεγόμενον αυτόν Νόμο! Θα επιχειρήσουμε σήμερα μια σύντομη και απλή προσέγγισή του.
Το συγκεκριμένο, λοιπόν, νομοθέτημα πήρε
τη σημερινή του μορφή το 2003· είναι το υπ’
αριθμόν 3126/2003 και μαζί με τo αρθρο 86
του Συντάγματος, που ρυθμίζει τις διαδικασίες συγκρότησης του Ειδικού Δικαστηρίου,
αποτελεί έναν Νόμον – σκάνδαλο, όμοιος
του οποίου, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη και πιθανόν πουθενά σ’ όλον τον κόσμο, εκτός ίσως από κάποιες κοινωνίες ιθαγενών της Αφρικής και του Αμαζονίου, όπου
οι φύλαρχοι συγκεντρώνουν εις χείρας, όλες
τις εξουσίες!
Είναι μια ακόμη εφευρηματική πρωτοτυπία,
απότοκος των νοσηρών εγκεφάλων, της, ας
μου επιτραπεί η έκφρασις, πολιτικής κάστας
(-cosca ιταλιστί), που κυβερνά την Ελλάδα
από δεκαετίες. Αυτός που εξασφαλίζει την
“omerta“, δηλ.την ένοχη σιωπή!
Σύμφωνα με τα υπ’ αυτού θεσπιζόμενα, σε
περίπτωση που υπουργός, υφυπουργός ή ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τελέσει κάποια
αξιόποινη πράξη, εκείνος που δύναται να
ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον τους, δεν είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος Εισαγγελέας του
κοινού ποινικού δικαίου, αυτός δηλ. που θα
επιλαμβανόταν της όποιας δικής μας παρεκκλίσεως, αλλά, μόνον η Βουλή, η οποία κι
έχει ψηφίσει το Νόμο αυτόν!
Η διαδικασία κινείται εφ’ όσον το ζητήσουν
εγγράφως 30 τουλάχιστον βουλευτές με συ-

Ο Νόμος περί Ευθύνης Υπουργών
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
πρ. Νομικός σύμβουλος του Δήμου Βούλας
Νομική-Οικονομική αναλύτρια

γκεκριμμένη αναφορά στα στοιχεία της πράξης, άλλως θεωρείται απαράδεκτη.
Στη συνέχεια, εφ’ όσον ληφθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σχετική απόφαση, διενεργείται προκαταρκτική εξέταση και υποβάλλεται έγγραφο πόρισμα από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Θεωρείται απαράδεκτη κάθε νέα πρόταση, που στηρίζεται στα ίδια πραγματικά γεγονότα, εφ’ όσον έχει απορριφθεί από την
Ολομέλεια της Βουλής, η ήδη αρχικά υποβληθείσα πρόταση των βουλευτών! Δικαίωμα της Ολομέλειας επίσης είναι να μπορεί
οποτεδήποτε να παύσει ή να αναστείλει την
ποινική δίωξη, την προδικασία ή την κυρία
διαδικασία. Δηλαδή με άλλα λόγια η Βουλή
είναι αυτή που αποφασίζει και οπωσδήποτε
κάνει τα πάντα για να επέλθει η ατιμωρησία
των υπευθύνων, αφού μέχρι σήμερα δεν
έχουμε δεί κάποιον πολιτικόν εγκληματούντα, να τιμωρείται. Αλληλλοσυγκαλύπτονται
και αλληλλοεξυπηρετούνται!
Πέρα από τις ασάφειες και τα κενά που παρουσιάζει το νομικό αυτό εξάμβλωμα, ορίζει,
συν τοις άλλοις, προκλητικώς μικρή παραγραφή. Ετσι τα κακουργήματα και τα πλημμελήματα των υπουργών κλπ., παραγράφονται μετά πενταετία από την τέλεσή τους.

Επίσης, παραγράφονται οριστικά, αν δεν έχει
ασκηθεί ποινική δίωξη και κλείσει, η δεύτερη,
μετά την εκτέλεση της αξιόποινης πράξης τακτική σύνοδος της Βουλής. Δηλαδή ακόμη
και ανθρωποκτονία να διαπράξει υπουργός,
αν κλείσει και η β΄ σύνοδος της Βουλής, χωρίς στο μεταξύ να έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του, μένει ατιμώρητος. Σε αντίθεση με
τους κοινούς Ελληνες πολίτες, που σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να περιμένουν 20
χρόνια για να εξασφαλίσουν ανάλογη παραγραφή!....
Οπως καταλαβαίνουμε όλοι μας κι έχουμε,
άλλωστε και εν τοις πράγμασι διαπιστώσει,
πάλι εφήρμοσαν εν προκειμένω, αυτό που
τους εξυπηρετεί καλύτερα, την διάκριση και
τον διαχωρισμόν των Ελλήνων σε δύο τάξεις: την τάξη των «ευγενών» εθνοπατέρων
μας στην οποία υπάγονται αυτοί και την τάξη
των «πληβείων» φορολογουμένων, στην
οποία υπαγόμεθα όλοι ο υπόλοιποι κοινοί
θνητοί.
Για μια ακόμη φορά, περιφρόνησαν το Σύνταγμα και συγκεκριμμένα το άρθρο 4 αυτού, που κατοχυρώνει την ισότητα μεταξύ
των πολιτών. Έφτιαξαν έναν Νόμο γομολάστιχα -για να μπορούν να σβήνουν άνετα και
όποτε θέλουν τα ανομήματά τους, τα σκάν-

δαλά τους, τις μειοδοσίες τους προς τη χώρα και την εθνική μας κυριαρχία... Απόλυτοι
φεουδάρχες, άρχοντες!
Ο Νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι κατ’
ουσίαν ο Νόμος της a priori ανυπαιτιότητας
και ατιμωρησίας τους , αφού οι διάφορες τριβές ως προς το πότε και από ποιόν θα υποβληθεί ο φάκελος στη Βουλή, τα διαφορετικά
κάθε φορά πορίσματα των κοινοβουλευτικών
επιτροπών, οι δαιδαλώδεις διαδικασίες και οι
διπλές ψηφοφορίες καθιστούν αδύνατη εκ
των πραγμάτων, την άσκηση ποινικής δίωξης.
Είναι ο νόμος-πλυντήριο των αμαρτιών των
κρατούντων, που τους θέτει στο απυρόβλητο
και φυσικά ενθαρρύνει την ενέργεια απ’ αυτούς κι άλλων εγκληματικών κατά της πατρίδας και του κοινωνικού συνόλου, πράξεων.
Είναι αυτός που δίχως κανένα πρόσχημα καταργεί την διάκριση μεταξύ νομοθετικής,
εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, κατά
παράβασιν του άρθρου 26 του Συντάγματος.
Εδώ η Βουλή κάνει και τον νομοθέτη και τον
δικαστή! Παγκόσμια πρωτοτυπία κι αυτό! Ούτε και οι Βασιλείς είχαν τολμήσει, ακόμη και
να το διανοηθούν!...
Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό, εμείς
που είμαστε, συνέχεια θεατές στο ίδιο έργο;
Ναι! Να μη ξαναψηφίσουμε κανέναν από
δαύτους! Οτι είχαν να δώσουν ή να πάρουν
απ’ αυτόν τον ταλαίπωρο τόπο, το έχουν ήδη
κάνει, όλα αυτά τα τριάντα χρόνια που είναι
στην εξουσία. Αν δεν μπορούμε να τους βάλουμε φυλακή, τουλάχιστον ας τους στείλουμε σπίτια τους !.....

Δεν θέλω, ούτε μπορώ να λησμονήσω
Καλότυχοι οι νεκροί που λησμονάνε
την πίκρα της ζωής. Όντας βυθήση
ο ήλιος και το σούρουπο ακλουθήση,
μην τους κλαίς, ο καημός σου όσος και νά ‘ναι.
..........................................................................
Ά δε μπορείς παρά να κλαίς το δείλι
τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν.
Θέλουν – μα δε βολεί να λησμονήσουν.
(Λορέντζος Μαβίλης ΛΗΘΗ)
Από τις ιδεολογικές αναφορές στη Διεθνή έως την πρωϊνή αναφορά στο Διεθνές ...Νομισματικό Ταμείο, πολύ
μακρύς ο δρόμος που διένυσαν κάποιοι «αριστεροί» του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ποιός να τους το ‘λεγε –και να μας το ‘λεγε- τότε, «σαν
βγήκαν στον πηγαιμό για την Ιθάκη» της Αλλαγής, για
μιάν Ελλάδα που θ’ ανήκε στους Έλληνες, εθνικά υπερήφανη και κοινωνικά δίκαιη, πως θα ‘φτανε μέρα που
τα σοσιαλιστικά Αρμάνι κοστουμάκια τους θα έκαναν το
συντηρητικό ταγιεράκι της Μάργκαρετ Θάτσερ να φαντάζει μπροστά τους ως αμπέχωνο ΕΛΑΣίτισας.
Ποιός να μας τα ‘λεγε τούτα τα θαυμαστά τα σημερινά
–και τα πρόσφατα του Σημίτη- τότε στα 1981 που ξέφρενα κουνούσαμε τις πράσινες σημαίες κι ελπίζαμε ότι
θα «σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα».
Αχ, Ανδρέα..! Δυστυχώς για μας κι ευτυχώς για σένα,
δεν έζησες κι άλλο για να δεις τα παιδιά της Αλλαγής,
πρόεδρε, «σεβαστέ μου πρόεδρε ...», όπως σε προσφώνησε στον επικήδειό του ο Σκανδαλίδης, τον μαύρο

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

εκείνο Ιούνη του ’96. Είδες πόσο σε σεβάστηκαν οι Πυγμαίοι; Που τους έδωσες ουρανό για να ψηλώσουν και να
βοηθήσουν και την Πατρίδα να ψηλώσει. Εσύ πρόλαβες
κι άλλαξες λίγα πράγματα. Οι διάδοχοί σου αλλάξανε
πολλά. Κατά το κοινώς λεγόμενο, μας αλλάξανε τα φώτα. Και σ’ εμάς και στα οράματα και στο έργο σου. Κι ήρθε πάλι η νύχτα στις καρδιές μας, έπεσ’ ο ήλιος μαζί με
την πίστη και τις ελπίδες μας, γιατί όπως είπε ο Σικελιανός «δεν μπορεί μοναχός του ν’ ανέβει ο ήλιος».
Κάτι σαν μανιφέστο τρομοκρατικής οργάνωσης αντιμετωπίζεται σήμερα από τους επιγόνους σου –και τους
γόνους σου- η ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., της
3ης του Σεπτέμβρη 1974. Άσε που με μιά πιο προσεκτική ανάγνωση μπορείς λέει ν’ ανακαλύψεις εκεί την πρόβλεψη για τον ερχομό ...των «εκσυγχρονιστών»!!! Ποιός το λέει; Μα ο μέγας Τεό, φυσικά. Ένας απ’ τους Ιούδες και συνομώτες της «συμμορίας των τεσσάρων»,
που έσκαβαν τότε τον δικό σου και τον δικό μας λάκο,
ένας από τους υπονομευτές του έργου σου που αργότερα αυτο-αναγορεύθηκαν σε αυθεντικούς ερμηνευτές
σου. Η ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έγινε μετά τον
θάνατό σου, κάτι σαν την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο κάθε τυχάρπαστος κόθορνος μας εκσφενδονίζει την δική
του ...«αυθεντική» ερμηνεία.

Α δεν μπορείς παρά να κλαίς το δείλι,

τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν.
Θέλουν –μα δε βολεί να λησμονήσουν.
Όχι, δεν θέλω, ούτε με βολεί να λησμονήσω. Πως να
λησμονήσω εσένα Γιώργο Γεννηματά; Αν μας βλέπεις
από κει που είσαι και πικραίνεσαι, δες ωστόσο πως πρέπει να συμπεριφέρεται ένας σωστός σοσιαλιστής
υπουργός του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που επιμορφώνεται με σεμινάρια περί του δέοντος “image” από μετακλητό καθηγητή του Harvard. Όχι σαν εσένα, τον ερασιτέχνη, που πήγαινες στο υπουργείο σου από τις 7 το πρωί κι έφευγες
ξεθεωμένος μετά τα μεσάνυχτα, σωριασμένος στη θέση
του συνοδηγού στο δικό σου πανάρχαιο Σίμκα που οδηγούσε η αγαπημένη σου Κάκια, επειδή τον οδηγό του
υπουργικού αυτοκινήτου σου τον έστελνες από νωρίς
στην οικογένειά του. Και παρ’ όλη την κούρασή σου, πάντοτε σταματούσες για να μας χαιρετίσεις, όταν μας
πετύχαινες να κολλάμε αφίσες στους δρόμους της Βούλας.
Υπουργός ήσουν εσύ, καημένε Γιώργο, που την έβγαζες την 16ωρία στο υπουργείο με τσιγάρα, καφέδες και
σάντουϊτς; Υπουργοί είναι ο Παμπούκης και η Κατσέλη,
που τσάκισαν με σοσιαλιστική μεγαλοπρέπεια 800.000
δημόσια ευρουδάκια για δυό μέρες στο Ντουμπάϊ, όπου
ταξίδεψαν με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο -και τον
πρωθυπουργικό αδελφό- και ξαπλωπεριδρόμιαζαν με
την ακολουθία τους σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Όσα και
τα δάχτυλα της μούντζας που οφείλουν να ρίχνουν
πλειστάκις ημερησίως στα μούτρα τους τινές εξ’ ημών.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ουραγός η Ελλάδα στην προστασία ανηλίκων από το αλκοόλ
Σε έξαρση το φαινόμενο του αλκοολισμού
σχεδόν σε όλη την Ευρώπη
Μετά τη θέσπιση κατώτατου επιτρεπτού ορίου ηλικίας για την πώληση και
το σερβίρισμα αλκοολούχων ποτών
στη Μάλτα (2009), στην Γαλλία (2009)
και στο Βέλγιο (2010), η Ελλάδα και η
Ιταλία αποτελούν πλέον τις μόνες χώρες στην Ε.Ε. όπου δεν έχει θεσπιστεί
ένα σαφές όριο ηλικίας για την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
Με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ καταδεικνύεται ότι η οικονομική κρίση, το
αυξανόμενο άγχος και η ανασφάλεια
αποδεικνύονται βασικές αιτίες της

έξαρσης του φαινομένου στην Ευρώπη. Μάλιστα, το αλκοόλ καταλαμβάνει
την όγδοη θέση στον κατάλογο με τις
δέκα κορυφαίες αιτίες θανάτου, καθώς
σκοτώνει 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους
ετησίως όταν το κάπνισμα σκοτώνει
1,5 εκατομμύριο. Η κατανάλωση ποτού συμβάλει και στην αυξημένη πίεση
που αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου
παγκοσμίως.
Η Ε.Ε. είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής οινοπνευματωδών ποτών παγκοσμίως και στην προσπάθεια αντιμετώ-

Με θέα την πόλη
Η παρακάτω δημόσια τουαλέτα, βρίσκεται στο Χιούστον και είναι κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από γυαλί "μιας κατεύθυνσης”!
Κανείς δεν μπορεί να δεί απ' έξω αλλά όταν είσαι μέσα είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα διαφανές γυάλινο κουτί. Άραγε τι ψυχολογική επίδραση έχει στον
καθένα που τη χρησιμοποιεί; Όσο κι αν ξέρεις πώς λειτουργεί, δεν μπορεί να
μην αισθάνεσαι περίεργα στη θέα άλλων ανθρώπων να περνάνε σχεδόν από
δίπλα σου.

πισης του φαινομένου η Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία μια online πηγή για
να προωθήσει τις ορθές πρακτικές
σχετικά με τους νέους και το οινόπνευμα.

Ο στόχος αυτής της πηγής είναι να
λαμβάνει πληροφορίες για σχέδια
σχετικά με την πρόληψη της κατανάλωσης οινοπνεύματος από ανηλίκους,
να ενημερώνει και να προστατεύει
τους νέους για θέματα σχετικά με το
οινόπνευμα, και να ενθαρρύνει υπεύθυνες πρακτικές μεταξύ των πωλητών
και των σερβιτόρων οινοπνευματωδών
ποτών, κυρίως όσον αφορά τις απαιτήσεις κατώτατου ορίου ηλικίας.
Αυτά προκύπτουν από ερώτηση που
κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ.
Γ. Παπανικολάου σχετικά με το φαινόμενο έξαρσης του αλκοολισμού που
παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο
στην Ευρώπη.

Εδώ Αιγαία χάνονται και το …..
χτενίζεται
Τα χτυπήματα για την Ελλάδα δεν έρχονται μόνο στον τομέα της οικονομίας.
Μετά την αμφισβήτηση της Ελληνικότητας της Μακεδονίας, που ακόμα δεν
έχει δοθεί καμία λύση, έρχεται το ΝΑΤΟ και χαρακτηρίζει ολόκληρο το Αιγαίο
«γκρίζα» ζώνη. Τι σημαίνει αυτό;
Με επιστολή που στάλθηκε στο Ελληνικό Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας στη
Λάρισα, αμφισβητείται το ποιά χώρα έχει τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο
και αίρεται ο επιχειρησιακός έλεγχος του Αιγαίου από το Κέντρο Αεροπορικού
Ελέγχου Περιοχής (CAOC-4) που εδρεύει στη Λάρισα.
Ο Αμερικανός αξιωματούχος από τη Σμύρνη αναφέρει ότι η Συμμαχία θα ξαναέχει εικόνα του Αιγαίου και συγκεκριμένα της περιοχής που εκτείνεται μέχρι
την Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όταν επιλυθούν οι διαφορές και αποσαφηνιστεί ποια χώρα θα χαρακτηρίζει τα ίχνη στην περιοχή.
Το ΓΕΑ απέστειλε επιστολή στις Νατοϊκές αυτές μεθοδεύσεις με τις κατευθύνσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας και του υπουργείου Εξωτερικών, προβάλλοντας τις εύλογες αντιρρήσεις της Αθήνας.
Δεν μπορώ να αποδώσω το φταίξιμο στην Αμερικανική κυβέρνηση και τις προβλέψεις της, παρ’ ότι είναι προφανείς, όταν έχουμε έναν πρωθυπουργό που προτιμά να
χάσει μέρος της πατρίδας ώστε να κοιμάται ήσυχος τα βράδια. Μέχρι να αποκτήσουμε σοβαρή εξωτερική πολιτική, τα χτυπήματα θα έρχονται κάτω απ’ τη μέση και
ο διαιτητής θα είναι φιλικά προσκείμενος με τον αντίπαλο. Έως τότε, θα μονολογούμε, «πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα ‘ναι»…
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Η «μαφία του ΕΣΔΚΝΑ»
και η αυτοδιαχείριση των σκουπιδιών
από την Αννα Μπουζιάνη
Συνέχεια από τη σελ. 11

Αυτό το βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν μόνιμα, κατέπεσε μετά
την επιστολή που πήραν ως απάντηση από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το υπογράφει ο
Jacques Poncet απαντώντας βέβαια
σε επιστολή του Δήμου Κερατέας.
«Εφόσον κάθε έργο του Ταμείου Σονοχής είναι απολύτως ανεξάρτητο
καθώς έχει εγκριθεί με διαφορετική
εγκριτική απόφαση, η μη ολοκλήρωση για οποιονδήποτε λόγο ενός έργου (π.χ. Κερατέα) δεν έχει καμία
άμεση επίπτωση σε άλλα έργα (π.χ.
Φυλής)». (Ε.Ε. 26/3/10, αρ.πρ.2696).
Ακόμη σε συνάντηση που είχε με την
Υπουργό Μπιρμπίλη, ο Δήμαρχος,
πληροφορήθηκε ότι: «Το κύτταρο
που δουλεύει σήμερα ήταν για 2,5
χρόνια στη Φυλής. Αποφάσισαν όμως
να κάνουν εκβάθυνση, έτσι που με
αυτό τον τρόπο τα 2,5 χρόνια να γίνουν ακριβώς 13 χρόνια.
Τα πέντε χρόνια θα λειτουργήσει ως
ΧΥΤΑ με την ελπίδα ότι στα επόμενα
χρόνια θα γίνει το εργοστάσιο ανακύκλωσης και θα μετατραπεί σε ΧΥΤΥ». Κι αυτό – όπως είπε – κρατήστε
το.
Υπενθύμισε ότι η περιοχή της Ανατ.
Αττικής έχει προσφέρει πάρα πολλά
στο γενικό σύνολο, από τη χωματερή
που παλιότερα δούλευε στη Βάρης –
Κορωπίου (πριν πάει στα Λιόσια), τα
Λατομεία Μαρκοπούλου που δέχονταν τα απορρίμματα και μάλιστα με
πολύ άσχημο τρόπο, από τους πυλώνες της ΔΕΗ και άλλα.
Να προταθεί η μελέτη Οικονομόπουλου και η πρόταση τεσσάρων οικολογικών οργανώσεων, η οποία είναι
υλοποιήσιμη ακόμη και αύριο στην
Αττική και είναι από πολλά Δημοτικά
Συμβούλια υιοθετημένη, κατέληξε ο
Δήμαρχος.

Είναι τρομερό
να χρεωθούμε...
Σε λιγότερο από δέκα μήνες λήγει η
θητεία μας. Το θεωρώ τρομερό να
χρεωθούμε ότι στην εποχή μας – παρά τις αντιρρήσεις μας – έγιναν αυτά
τα έργα. Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Ανεβείτε πάνω στο
Γραμματικό και θα εκπλαγείτε.
Η διαχείριση δεν είναι πρόβλημα των
δύο περιοχών, αλλά όλης της Αττικής. Εμείς λέμε ότι ξεκοιλιάζουμε το
βουνό, ο αέρας δεν ανανεώνεται
πλέον, τα δάση καήκαν. Δεν θα αναπνέουμε σε λίγο. Πρέπει να αντιδράΙππ. Κοκκινόπουλος
σουμε!

Αποκαλυπτικός ο Θ. Μπαλής
«Σκουπιδοτενεκές
της Ελλάδας η Αττική!»
Ευθύνες έριξε στους τοπικούς άρχοντες
ο Θανάσης Μπαλής, γιατί δεν προχώρησαν το σύστημα της ανακύκλωσης, που
θα ανακούφιζε τις χωματερές, γιατί θα
μειωνόταν ιδιαίτερα ο όγκος των σκουπιδιών που καταλήγουν στις χωματερές.
Επεσήμανε δε ότι: «Το ζητούμενο είναι η
ανακύκλωση στην πηγή. Κανένας Δή-

μος, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του
χεριού, από εδώ την Αττική δεν εφαρμόζει σύστημα ανακύκλωσης σωστά. Και
δυστυχώς έφυγαν πάρα πολλά χρήματα
για να προχωρήσει το σύστημα της ανακύκλωσης και δεν ξέρω πού πήγαν αυτά
τα χρήματα.
Αν λειτουργούσε η ανακύκλωση δεν θα
χρειαζόταν ούτε η χωματερή στο Γραμματικό ούτε στην Κερατέα, θα αρκούσε
μόνο της Φυλής.
Κάθε φορά το καταγγέλλουμε, ποτέ δεν
βγήκαμε έξω να το διατρανώσουμε ότι
αυτή η παρέα που λέγεται Ενιαίος Σύνδεσμος (ΕΣΔΚΝΑ) και ορισμένοι συνάδελφοι της Τ.Α. (Α’ βαθμού) μέσα από
κάποιες συμβάσεις δίνουν την ευχέρεια
σε οποιοδήποτε σπεκουλαδόρο εργολάβο να παίρνει τα σκουπίδια, από τη
Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και όπου αλλού και
να τα φέρνουν στα Λιόσια.
Αρα αυτός ο όγκος δεν είναι όγκος της
Αττικής. Είναι ο όγκος που διαχειρίζεται
ο Ενιαίος Σύνδεσμος Αττικής.
Ο Δήμαρχος για παράδειγμα του Γυθείου, βρίσκεται στον εισαγγελέα αυτή τη
στιγμή, γιατί 3 μήνες δεν μπορούσε να
μαζέψει τα σκουπίδια, γιατί του έκανε
μπλόκα η συμμορία, ώσπου έσκασε το
παραμύθι, ότι τα σκουπίδια του Γυθείου
έρχονται στην Αττική!!»

Τα σκουπίδια μας
να τα διαχειριστούμε μόνοι μας
Και κατέληξε λέγοντας ότι: «Δεν θα
είμαστε εμείς που θα πάμε να πούμε
στο Καρπενήσι, πάρτε τα σκουπίδια
μας. Αυτό είναι αναίδεια.
Να βγει απέξω ο ΕΣΔΚΝΑ και να
υπάρξει μία συνεργασία Νομαρχιών
Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και

όλων των Δημάρχων, ανεξάρτητα αν
θα εφαρμοστεί ο «Καλλικράτης» ή
όχι, σε συνεργασία με την Περιφέρεια να βρούμε την καλύτερη δυνατή
λύση για εμάς. Εμείς μέχρι 31/12
πρέπει να έχουμε δώσει λύση στο
πρόβλημα. Να πάρουν φωτιά τα μπατζάκια μας.

«Διαχρονική και διακομματική
η μαφία του ΕΣΔΚΝΑ»
Ο Νομάρχης Λ. Κουρής δευτερολογώντας, συμφώνησε με τους προλαλήσαντες για κινητοποιήσεις, αλλά
έθεσε προϋπόθεση μαζικότητας.
Απάντησε δε και στην αιτίαση του
Θανάση Μπαλή, για αυτοδιαχείριση
των σκουπιδιών τονίζοντας ότι:
«Ακόμη και αν θέλουμε εμείς να διαχειριστούμε τα σκουπίδια μας, ο Περιφερειακός Σχεδιασμός πρέπει να
αλλάξει. Η μαφία του ΕΣΔΚΝΑ είναι
διαχρονική και διακομματική.
Παράδειγμα τα σκουπίδια του Πολυδενδρίου δεν έμπαιναν στη χωματερή των Λιοσίων και Φυλής όταν πήγαιναν με δημοτικό τιμολόγιο!! Αντίθετα έμπαιναν όταν πήγαιναν με τιμολόγιο ιδιώτη (εργολάβων)».
Τα λόγια του Νομάρχη για το Πολυδένδρι επιβεβαίωσε και ο Θ. Μπαλής,
ο οποίος έχει διατελέσει κοινοτάρχης στο Πολυδένδρι τονίζοντας ότι:
Εντεκα φορές είχα πάει κατηγορούμενος ως πρόεδρος Πολυδενδρίου
γιατί διατηρούσα παράνομη χωματερή. Κι αυτό γιατί ήθελαν να με κατευθύνουν στον εργολάβο, πράγμα που
δεν έκανα. Πρέπει να αποκαλύψουμε
γιατί δεν προχωράει η ανακύκλωση.
Γιατί σ’ αυτή την περίπτωση πάνε οι
εργολάβοι και γι’ αυτό ευθύνεται ο
ΕΣΔΚΝΑ και οι Δήμαρχοι που είναι
μέλη του.

Τέλος το Ν.Σ. αποφάσισε:
― Να εκφράσει την έντονη αντίθεσή
του στον ανεφάρμοστο και ξεπερασμένο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων.
― Να καταγγείλει τις συνθήκες
αστυνομοκρατίας και το κλίμα διώξεων που προσπαθούν να επιβάλλουν
στις τοπικές κοινωνίες οι πολιτικά
και υπηρεσιακά υπεύθυνοι.
― Να απαιτήσει την εφαρμογή λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον
χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση των
πολιτών.
― Να δηλώσει την ομόθυμη και
έντονη αντίθεση των πολιτών με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε συνεργασία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.
Αννα Μπουζιάνη

Η Φώκαια ανακοινώνει
Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας επανασχεδιάζοντας τη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη
βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού αλλά και τη
μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση πόρων, ενημερώνει
τους δημότες ότι κάθε Κυριακή και αργία δε θα
πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Η Κοινότητα θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία
των πολιτών και ιδιαιτέρως των επαγγελματιών,
προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο της καθαριότητας στην πόλη υψηλό και καλεί κατοίκους και
επισκέπτες της Παλαιάς Φώκαιας να συμβάλουν
στην κοινή προσπάθεια.
Σ.Σ. Η μη συγκομιδή το Σαββατοκύριακο, εν όψει Καλοκαιριού, που ο κόσμος βγαίνει κατά εκατοντάδες στις
παραλιακές πόλεις, θα δημιουργήσει προβλήματα. Ισως
έπρεπε ο, πράγματι, άξιος Κοινοτάρχης Μανώλης Τσαλικίδης, να το ξανασκεφτεί;

Τοποθέτηση στηθαίων στην
παραλία Μαρκόπουλου
Ωρωπού
Υπεγράφη από τη Νομαρχία σύμβαση με ανάδοχο, μετά από διαγωνισμό, γα την κατασκευή του έργου: «Εργασίες κατασκευής στηθαίων ασφαλείας και τεχνικού
στην παραλιακή οδό Αγ. Αποστόλων-Παραλία Μαρκόπουλου Ωρωπού», προϋπολογισμού 350.000 €.
Με την εργολαβία αυτή προβλέπονται τοποθετήσεις
στηθαίων ασφαλείας ύψους 1,2 μέτρων στα σημεία της
παραλιακής οδού όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος σε περίπτωση απώλειας ελέγχου
του οχήματος, σε συνολικό μήκος 3 χιλιομέτρων περίπου.
Επιπλέον σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση προβλέπεται να κατασκευαστεί και το τεχνικό έργο εκβολής του ρέματος Κακόρεμα στο σημείο της συμβολής
του με την παραλιακή οδό Αγ. Αποστόλων-Παραλία
Μαρκόπουλου Ωρωπού.
Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών θα τοποθετηθούν όλα
τα απαιτούμενα μέσα (new jersey, αναλάμποντες φανοί,
πινακίδες, πλέγμα, κώνοι κλπ.) προκειμένου να γίνεται
η διέλευση των οχημάτων με ασφάλεια.
Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες και θα
βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες ασφαλείας των διακινούμενων οχημάτων στην παραλιακή αυτή διαδρομή.

Προχωράει ο κεντρικός
αγωγός στη Γυαλού Σπάτων
μετά την αρχαιολογική εταιρία
Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας
ανακοινώθηκε ότι μετά την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ανασκαφικών εργασιών και την σχετική απόφαση
του Τοπικού Συμβουλίου Κλασικών Αρχαιοτήτων δόθηκε η εντολή για την επανέναρξη των εργασιών κατασκευής του κεντρικού αγωγού αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή Γυαλού του Δήμου Σπάτων.
Η ολοκλήρωση των εργασιών και η απόδοση της οδού
Αγ. Δημητρίου στην κυκλοφορία προβλέπεται να έχει
γίνει έως το τέλος του μηνός Απριλίου.
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Τα μέλη του ΚΑΠΗ Κερατέας στους δρόμους κατά του ΧΥΤΑ
“Μην καταστρέφετε τις αξίες μας! Μη θυσιάζετε τα πάντα στα συμφέροντα!“
Η τρίτη ηλικία, μέλη του
ΚΑΠΗ Κερατέας, συγκεντρώθηκαν την Τρίτη 13/4
στην αίθουσα του ΚΑΠΗ
και αποφάσισαν με συμβολική πορεία να παραδώσουν επιστολή προς τον
Διοικητή του Αστυνομικού
Τμήματος, το Διοικητή
Ασφάλειας, το Δήμαρχο
και το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία δηλώνουν
τη θέση τους στο θέμα του
ΧΥΤΑ.
Η επιστολή απευθύνεται
σε μια σειρά θεσμικών εκπροσώπων από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους βουλευτές, το Δήμαρχο και το Δ.Σ.
Οπως σημειώνουν στην επιστολή τους: «Ζητάμε να πραγματοποιήσετε μία σύσκεψη μισής ώρας (δεν θα χρειαστεί περισσότερο). Να δείτε το πρόβλημα ΧΥΤΑ Κερατέας. Αντιμετωπίστε το με τη σοβαρότητα που αρμόζει.
Ακούμε ότι σε όλη την Ευρώπη εφαρμόζονται λύσεις για τα σκουπίδια, σύγχρονες, λιγότερο επιβαρυντικές για το περιβάλλον, που μάλιστα κάποιες παράγουν και ενέργεια. Δεν
είναι δυνατόν σήμερα να προσπαθούμε να θάψουμε στα σκουπίδια τον αρχαιολογικό
χώρο του Οβριόκαστρου, την ίδια στιγμή που ζητάμε και δικαίως βέβαια, τα γλυπτά του
Παρθενώνα να επιστρέψουν στην Ελλάδα!!!
......
Ζήσαμε σε αυτό τον τόπο περίπου τα 2/3 ενός αιώνα. Γνωρίσαμε πολέμους – καταστροφές αλλά περάσαμε και πολύ όμορφες στιγμές στη ζωή μας! Ονειρευτήκαμε να δώσουμε στα παιδιά μας έναν τόπο όπως τον παραλάβαμε από τους δικούς μας παππούδες και
γιαγιάδες, αλώβητο, με σεβασμό στο Αττικό τοπίο, στην Αττική γη, στους αρχαίους προ-

γόνους μας και στο περιβάλλον. Κάποιοι από εμάς
χύσαμε το αίμα μας ενάντια σε εχθρούς. Σήμερα
φοβόμαστε μη χρειαστεί
να χυθεί αίμα ενάντια σε
δικούς μας (στα ΜΑΤ!)
Η Κερατέα κραυγάζει για
την τρομερή αδικία που επιχειρείται με την επιδιωκόμενη εγκατάσταση ΧΥΤΑ!
Η προσδοκία μας αυτή τη
στιγμή είναι μία: να ζήσουμε όλο το υπόλοιπο
της ζωής μας με γαλήνη
στον τόπο που γεννηθήκαμε ή επιλέξαμε να ζήσουμε.
Κάθε τόπος έχει το χαρακτήρα του, τα ήθη του, τα έθιμά του, τα χρώματα της παράδοσής του και όλα αυτά εμείς τα αγαπάμε πολύ, τα σεβόμαστε και είμαστε αποφασισμένοι
να τα διαφυλάξουμε! Κάνουμε έκκληση σε όλους εσάς που αποφασίζετε και κρατάτε τις
τύχες μας στα χέρια σας.
Μην καταστρέφετε τις αξίες μας! Μην θυσιάζετε τα πάντα στα συμφέροντα, πολιτικά ή
οικονομικά!
Η ζωή για τον καθένα είναι τόσο μικρή αλλά και ο ρόλος του τόσο καθοριστικός για το
μέλλον αυτού του τόπου, για το μέλλον της πατρίδας μας!
Κάντε ουσιαστικό διάλογο εσείς «οι μεγάλοι» και βρείτε λύση! Με τη βία ποτέ δεν κέρδισε κανείς!
Αν στείλουν τα ΜΑΤ στην Κερατέα θα είμαστε παρόντες! Θα υπερασπιστούμε, όπως
οφείλουμε το δίκιο μας! Μη μας αναγκάσετε στο τέλος της ζωής μας να βρεθούμε σε
πεδία μάχης εν καιρώ ειρήνης!!!

Μετά τη φωτιά, τα αρνοκάτσικα!!
Δίνουμε βήμα στο “Δασαμάρι S.O.S.”, γιατί πιστεύουμε
ότι αποκαλύπτουν μία δεύτερη εγκληματική ενέργεια είτε
από αμέλεια είτε από αδιαφορία, όταν την ώρα που η γη
βγάζει το πρώτο της μπουμπούκι, βόσκουν τα γίδια ανεξέλεγκτα στα καμένα.

Το Σάββατο 10 Απριλίου, περί τις 5:30 μ.μ., κάτοικοι της
περιοχής Δασαμάρι (της κοινότητας Πικερμίου) αντιλήφθηκαμε 2 βοσκούς με 150 αιγοπρόβατα να βόσκουν στα
καμένα του 2009. Πρόκειται για το γνωστό κοπάδι αιγοπρόβατων που εξακολουθεί να βόσκει ανεξέλεγκτα στο
Πικέρμι -στην περιοχή της Διώνης και του Αγ. Σπυρίδωνα,
μέσα στον οικισμό και στις γύρω δασικές εκτάσεις- και συνεχίζει το καταστροφικό έργο της φωτιάς, αφανίζοντας τα

πρώτα δειλά σημάδια της φυσικής αναγέννησης: πουρνάρια, μυρτιές και άλλους θάμνους. Αφανίζει τα νεαρά δύσφλεκτα (πλατύφυλλα) δασικά δέντρα, με τα οποία οι κάτοικοι (με δικές τους αποκλειστικά δυνάμεις) εμπλουτίζουν την καμένη περιοχή.

...Παρότι, σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 107 του νόμου
86/69 "απαγορεύεται ...α) Εντός καέντων δασών και β)
Εντός καεισών προστατευομένων, μερικώς δασοσκεπών
εκτάσεων, υπερκειμένων χωρίων ή συνοικισμών ή κειμένων εντός λεκανών σχηματισμού χειμάρρων, η βοσκή των
μεν προβάτων και μεγάλων ζώων επί πενταετίαν, των δε
αιγών επί δεκαετίαν από της ημέρας της πυρκαϊάς" και στη
βάση του άρθρου 110 του ίδιου νόμου "απαγορεύεται η

εγκατάσταση, διατήρηση και βοσκή αιγών σε όλα τα δάση και δασικές εκτάσεις δημόσια ή μη, του Νομού Αττικής".
...παρότι το υπουργείο Περιβάλλοντος απαγόρευσε κάθε
βόσκηση στα καμένα!
Αμέσως επιχειρήσαμε να τηλεφωνήσουμε σε κάποια αρμόδια αρχή. Το Δασαρχείο Πεντέλης δεν απαντούσε στο
τηλέφωνο, η Αστυνομία Ραφήνας ήταν αναρμόδια, η Κοινότητα Πικερμίου είχε εκτροπή κλήσης - μια κυρία που
απάντησε στην εκτροπή είπε ότι θα τηλεφωνούσε στον
πρόεδρο, που θα τηλεφωνούσε στην Αστυνομία, που ήταν
αναρμόδια, που τον παρέπεμψε στην Αγροφυλακή, και που
όταν τηλεφωνήσαμε για να μάθουμε τα αποτελέσματα της
επαφής προέδρου-αγροφυλακής δεν κατέστη πλέον δυνατό να ξαναπιάσουμε επαφή με την εκτροπή (λόγω αναγνώρισης κλήσης;).
Στο μεταξύ κάτοικοι έτρεξαν στο λόφο και απαίτησαν από
τους βοσκούς να αποσύρουν αμέσως το κοπάδι τους.
Εκείνοι αντέτειναν ότι "απαγορεύεται να φωτογραφίζουμε
το κοπάδι" (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ζώων;)
και ότι "έχουν πάρει άδεια από τον ...Ροσόλυμο"!
Επιτέλους, ανακαλύψαμε ποιός κυβερνά αυτό τον τόπο!
Ποιός είναι λοιπόν ο ρόλος της Κοινότητας Πικερμίου;
Εμείς ενημερώνουμε ότι -παραδόξως- εννοούμε να παίρνουμε στα σοβαρά το ρόλο που ανέλαβαν όλοι οι αιρετοί
απέναντι στην τοπική κοινωνία: να υπηρετούν δηλαδή το
κοινωνικό συμφέρον ακόμη και έναντι των όποιων ιδιωτικών συμφερόντων. Εν προκειμένω, να αναλάβουν το χρέος να δρομολογήσουν την οριστική απομάκρυνση του κοπαδιού για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό, που είναι το δάσος.
Δασαμάρι S.O.S.
blog: http://dasamarisos.blogspot.com
email: dasamari.sos@gmail.com
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Η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ στη Μάκρη (Fethiye) της Τουρκίας
Επίσκεψη στην πόλη Fethiye πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Νέας Μάκρης Ιορδάνης Λουίζος, με τη Δημοτική Σύμβουλο Μαρία Γαβριηλίδου, στην τετραήμερη
εκδρομή τους στην παλαιά πόλη Μάκρη
της Τουρκίας μαζί με 16μελή ομάδα εργαζομένων στο Δήμο.

Ο Ελληνας Δήμαρχος σε ανταλλαγή δώρων με
τον Τούρκο Δήμαρχο.

Οι επισκέπτες από τη Νέα Μάκρη με
επικεφαλής το Δήμαρχο ξεναγήθηκαν
σε ιστορικά σημεία και αξιοθέατα της
πόλης και έτυχαν θερμότατης υποδοχής από τον Τούρκο Δήμαρχο Behcet
Saatci στο Δημαρχείο σε ειδική τελετή
που ολοκληρώθηκε με δείπνο σε πολυτελές παραλιακό εστιατόριο.
Η πόλη του Fethiye βρίσκεται στη Νότια
Τουρκία απέναντι από το Καστελόριζο κι
έχει πληθυσμό 90.000 κατοίκους. Πρόκειται για ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο θέρετρο με μεγάλο τουριστικό και
αρχαιολογικό ενδιαφέρον και με έντονο
κάποτε το ελληνικό στοιχείο.
Από τη Fethiye και το γειτονικό
Kayakoe (Λιβίσι) προέρχονται οι πρώτες προσφυγικές οικογένειες που
ίδρυσαν τη Νέα Μάκρη το 1924.
Λόγω της ύπαρξης συναισθηματικών δεσμών ανάμεσα στις δύο πόλεις τα τε-

Ο Ροταριανός Ομιλος Γέρακα
δεντροφυτεύει

Αναμνηστική φωτογραφία στο Δημαρχείο της Fethiye.

λευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις με ανταλλαγές επι-

σκέψεων μεταξύ των Δημοτικών Αρχών,
τοπικών φορέων, κατοίκων και μαθητών.

Αρτοποιήσιμο είναι το νέο κατάστημα με αρτοποιία και ζαχαροπλαστική
κάτω από τη γέφυρα στην οδό Κρήνης στη Βούλα.

Δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε από το Ροταριανό Ομιλο Γέρακα στην
περιοχή της
Καλλιτεχνούπολης (28-2), όπου
φυτεύθηκαν 400 δενδρύλια περίπου.
Εμπνευστής της ιδέας
αυτής ήταν ο Εψ. Πρόεδρος του Ομίλου Γέρακα,
Δασολόγος Dr Nικόλαος
Ευσταθιάδης.

Εκδήλωση συναδέλφωσης με Χίο
"τα μεν γεγονότα γέγονε, τα δε γινόμενα γίνεται, τα δε γενησόμενα γενήσεται"
Χρύσιππος
Τελετή συναδέλφωσης πραγματοποίησε ο Ροταριανός Ομιλος Γέρακα με τον Ροταριανό Όμιλο Χίου (27 Μαρτίου),
παρουσία της β. Διοικητού
Χίου Κατερίνας Κότσαλη, η
οποία την ίδια μέρα παραχώρησε τηλεοπτική συνένετυξη σε τοπικό κανάλι της Χίου
προκειμένου να προβάλει
την προσπάθεια του Ομίλου
Χίου για την επιδιόρθωση
του δαπέδου του κτιρίου
που στεγάζονται οι μετανάστες στο νησί. Ο Ροταριανός Όμιλος Γέρακα στηρίζει
τον Ροταριανό Όμιλο Χίου
και την προσπάθεια του
Προέδρου Βασίλη Αγιαννίδη προς αυτή την κατεύθυνση.
Στα πλαίσια της συναδέλφωσης των δύο ομίλων, ο Ροταριανός Όμιλος Γέρακα αναμένει αντίστοιχη επίσκεψη του Ροταριανού Ομίλου Χίου στην Αθήνα προκειμένου να ανταποδώσει την φιλοξενία που απόλαυσαν στην παραδοσιακή αίθουσα του εστιατορίου
"Χότζας" στη Χιο.

Το κατάστημα λειτουργούσε με άλλη διαχείριση, αλλά έκλεισε, άλλαξε χέρια
και όψη. Ενα ολοκαίνουριο κατάστημα και με νέο πνεύμα, γεμάτο όλα τα καλά, είναι βέβαιο ότι θα δώσει ζωντάνια στη γειτονιά, γιατί έλειπε.



Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου



Αυτονομίες



Θερμιδομετρήσεις



Εξειδικευμένες Μελέτες και Κατασκευές

Καρυωτάκη 5Α Βούλα  Τηλ.: 210 8995934  Fax: 210 8951.760

Για να μην τρέχετε εσείς!
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή
& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος 6977993158
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Γελοιοποίηση της
Βουλής το σπάσιμο
κουμπαράδων
Εκτεταμένη δημοσιότητα δόθηκε στην ενέργεια
δύο νηπίων, που με την καθοδήγηση της γιαγιάς τους
πρόσφεραν δέκα ευρώ από τον κουμπαρά τους στο λογαριασμό διάσωσης της ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός προβλήθηκε επανειλημμένα όχι μόνο από την
κρατική τηλεόραση, αλλά και από ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, που παρουσίασαν τον Πρόεδρο της
Βουλής να συνομιλεί με τους μικρούς δωρητές και να
τους ξεναγεί. Η πράξη εντάσσεται στα πλαίσια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, για την οποία δημιουργήθηκε και ο ανωτέρω λογαριασμός. Χαρακτηριστικό της αναποτελεσματικότητας του τραπεζικού λογαριασμού είναι το ότι, όπως αναφέρθηκε, έχει συγκεντρώσει μόλις δύο εκατομμύρια ευρώ, παρά το ότι
έχουν περάσει εβδομάδες από το άνοιγμά του.
Τα αίτια της ευρείας δημοσιοποίησης αυτού του
ασήμαντου γεγονότος πρέπει να αναζητηθούν στη διάθεση για προβολή του Προέδρου της Βουλής τόσο από
τα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, όσο και από τα συμπαθούντα ιδιωτικά κανάλια, άσχετα αν η απόπειρα αυτή στράφηκε τελικά ενάντια στους εμπνευστές της,
αφού προκάλεσε ειρωνικά σχόλια για πρόσωπα και μέτρα. Η ανταπόκριση επιβεβαιώνει τη χρεωκοπία της κυβερνητικής επικοινωνιακής τακτικής, που έρχεται σαν
συνέχεια του συνδρόμου του Τιτανικού και εμφανίζει
ανάγλυφη την ανικανότητα ανίχνευσης κοινωνικών ευαισθησιών. Η αδυναμία σύμπλευσης με τις λαϊκές
προσδοκίες υποσκάπτει περαιτέρω την εμπιστοσύνη
προς τους διοικούντες. Ο ευτελισμός προσώπων και
θεσμών μαρτυρεί την ανεπάρκεια για σχεδιασμό και
λήψη δίκαιων και ουσιαστικών μέτρων, το οποία και μόνο θα πείσουν και θα παρακινήσουν την πλειοψηφία
των πολιτών να συστρατευθεί σε μια προσπάθεια εξόδου από την κρίση.
Οι ενέργειες του Προέδρου της Βουλής πρέπει να στοχεύουν στις βαρύτατες ευθύνες των βουλευτών για έλλειψη ευαισθησίας ανταπόκρισης στις οικονομικές ανάγκες
της χώρας: η μη νομοθέτηση ουσιαστικών περικοπών της
βουλευτικής αποζημίωσης φανερώνει την αναντιστοιχία
βουλευτικών διακηρύξεων και προσωπικών ωφελημάτων.
Πρόταση του Προέδρου για μείωση του αριθμού των βουλευτών σε διακόσιους θα ελάφρυνε ουσιαστικά το ελληνικό έλλειμμα με την εξοικονόμηση εκατό βουλευτικών μισθών, συντάξεων και πολυτελών υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Το πρώτο βήμα για μείωση των δαπανών στο δημόσιο
πρέπει να γίνει από την ίδια τη Βουλή με κατάργηση και
απόλυση των άχρηστων και περιττών. Η κοινωνία των πολιτών αποδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες νηπιακής έμπνευσης
και απαιτεί από τον Πρόεδρο της Βουλής να αρχίσει να καθαρίζει πρώτα τα του οίκου του, απαλλάσσοντας την ελληνική οικονομία από το βάρος εκατοντάδων κομματικών φίλων και κουμπάρων, που διορίστηκαν στη Βουλή με δεκαέξι μισθούς προκαλώντας την οργή του κόσμου.
Ν. Δημητρίου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
επιμόρφωσης
To Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών (ΕΕΚΧΜ) υλοποιεί τον
Μάιο σεμινάρια με θέματα:
1. ΔΙΕΘΝΗΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
ISO
14001/ΕMAS ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στις 4-5 Μαΐου, 16 ώρες

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: OHSAS
18001/ΕΛΟΤ 1801 (ΝΈΟ)
10-11 Μαΐου, 16 ώρες
Πληροφορίες, αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση
συμμετοχής, παρέχονται. στο
τηλ.: 2109536775 -6 ή στέλνοντας email στο eekxm@hol.gr

ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ & ΕΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ MHXANIKOY
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ YORK ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΟ 2010-11
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος &
Πολιτισμού με χορηγία του «The John S
Fafalios Foundation» προκηρύσσει διαγωνισμό για δύο (2) υποτροφίες, μία για αρχαιολόγο και μία για αρχιτέκτονα μηχανικό, για
μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας ενός
έτους για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 στο
Centre for Conservation Studies του Πανεπιστημίου York (Αγγλία) σε θέματα αναστήλωσης, αποκατάστασης και διαχείρισης μνημείων.
Οι υποτροφίες καλύπτουν το κόστος σπουδών και μέρος του κόστους διαβίωσης.
Οι θέσεις προκηρύσσονται καταρχήν για Έλληνες, Ελληνοκυπρίους και ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονες μηχανικούς και αρχαιολόγους. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και, στην
περίπτωση που είναι υπάλληλοι (Δημοσίου,
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ ή
ιδιωτικοί), να μπορούν να εξασφαλίσουν
άδεια απουσίας ή εκπαιδευτική άδεια ενός
πλήρους έτους, η οποία να αρχίζει την
1.9.2010. Επίσης, μέχρι την ημερομηνία των

εξετάσεων θα πρέπει να έχουν λάβει το βασικό πτυχίο τους (αρχαιολόγου ή αρχιτέκτονα μηχανικού).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπου θα
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.). Η αίτηση
θα συνοδεύεται από συνοπτικό αλλά πλήρες
βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, ομιλούμενες
γλώσσες, ενδεχόμενη προγενέστερη πείρα
σε θέματα αναστήλωσης, αποκατάστασης,
διαχείρισης, δημοσιεύματα κ.λπ. με όλα τα
σχετικά αποδεικτικά).
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στο γραφείο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Τριπόδων 28, 10558 Αθήνα (Πλάκα), καθημερινά, 10.00-17.00, εκτός Σαββάτου και
Κυριακής, τηλ. 2103225245, 2103226693, να
σταλούν με fax (2103225240) ή να σταλούν
ταχυδρομικώς (στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ),
το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 22 Απριλίου
Πληροφορίες: 210-3225245 εσ. 3,
sak@ellinikietairia.gr, www.ellet.gr)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)
ή ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)
Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι γυμνασίων ή έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη
των Γενικών Λυκείων, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των δύο σχολείων και θα πρέπει να γνωρίζουν το
περιεχόμενο των σπουδών, τις διεξόδους, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εφόδια που τους παρέχει ο κάθε τύπος σχολείου.
Αναφέρονται εδώ ορισμένοι λόγοι τους
οποίους ένας μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από
την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου θα θεωρήσει σημαντικούς για να επιλέξει το
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).
Για ποιους σημαντικούς λόγους, ο μαθητής που είναι απόφοιτος Γυμνασίου
ή έχει προαχθεί από την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου(ΓΕ.Λ.), θα επιλέξει το
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.);
1. Θα αναπτύξει μέσα από τα αναλυτικά
προγράμματα των γενικών μαθημάτων
και των μαθημάτων ειδικοτήτων, τις ιδιαίτερες ικανότητές του, τις προσωπικές
πρωτοβουλίες, την δημιουργικότητά
του και την κριτική σκέψη.
2. Θα γνωρίσει και θα διδαχτεί τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές
γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει συναφείς δεξιότητες.
3. Μετά την τριετή φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ.,
θα αποκτήσει ισότιμο και ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το ΓΕ.Λ.
4. Θα αποκτήσει ισχυρό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου ΙΙΙ με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα.
5. Θα μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο
ή ιδιωτικό τομέα ως τεχνικός, εργοδηγός ή υπάλληλος σε συναφή επαγγέλ-

του Κερασιώτη Σεραφείμ
Εκπαιδευτικού - Μαθηματικού
ματα σύμφωνα με το πτυχίο ειδικότητάς του ή να ασκήσει ιδιωτικό έργο.
6. Θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές
του κατά προτεραιότητα στα Ι.Ε.Κ για
την απόκτηση εξειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες.
7. Θα έχει την δυνατότητα όπως και οι
απόφοιτοι των ΓΕ.Λ., να εισαχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ – Α.ΤΕΙ και
στρατιωτικές –αστυνομικές σχολές και
Αστυνομικές Σχολές μέσω πανελληνίων
εξετάσεων σε μαθήματα που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη, που θα είναι τέσσερα(4) μαθήματα γενικής παιδείας και

δύο(2) μαθήματα της ειδικότητάς του.
8. Θα έχει την επιπλέον επιλογή και δυνατότητα να εισαχθεί με ειδικό ποσοστό
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Α.ΤΕΙ και
στρατιωτικές σχολές και Αστυνομικές
Σχολές Υπαξιωματικών μέσω ειδικών πανελληνίων εξετάσεων σε τέσσερα(4) μαθήματα (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά και
δύο(2) μαθήματα της Ειδικότητάς του)
που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη.
9. Με τις γενικές, επαγγελματικές και
τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσει στο
ΕΠΑ.Λ. θα μπορεί να παρακολουθήσει
και να ολοκληρώσει με επιτυχία τις
σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναφών και όχι μόνο ανωτάτων
σχολών με την ειδικότητα που απέκτησε στο ΕΠΑ.Λ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΜΕ ΤΟ ΓΕ.Λ.
ΕΠΑ.Λ.
ΓΕ.Λ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Χορηγεί στους αποφοίτους Πτυχίο ειδικότητας.
―
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις.
ΝΑΙ αλλά & πανελλήνιες
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα επαγγελματικών τομέων & ειδικοτήτων Διδάσκονται μόνο
- γενικής παιδείας & ωφελιμότητας (εκτός των Αρχαίων Ελληνικών)
μαθήμαματα γενικής
και παράλληλα εκπαιδεύονται στα εργαστήρια τομέων και ειδικοτήτων.
και ωφελιμότητας
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ κατά προτεραιότητα
σε σχέση με τους απόφοιτους των ΓΕ.Λ.
ΝΑΙ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας
άσκησης επαγγέλματος επιπέδου 3 της ειδικότητας
που αναφέρεται στο πτυχίο τους.
―
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά
δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.
ΝΑΙ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις
στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές.
ΝΑΙ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις
στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές – Αστυνομικές Σχολές.
ΝΑΙ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι απόφοιτοι εισάγονται με ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις
και με ειδικό ποσοστό στα ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές –
Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών.
―

ΕΒΔΟΜΗ

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 - ΣΕΛΙΔΑ 15

“Αιξωνίδες Αλαί... Η σημερινή Βούλα!
Αξιόλογη εκδήλωση με θέμα τα αρχαία
της Βούλας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14/4 στην αίθουσα “Ιωνία” του Δήμου Βούλας.
Κεντρικός ομιλητής ο αρχαιολόγος, Γ.
Κουράγιος, με γλαφυρό τρόπο και διαφάνειες έκανε μια εξαιρετική παρουσία.
Ενα ταξίδι χωρικό και χρονικό για τα αρχαία που βρέθηκαν κατά καιρούς στην περιοχή από τις διάφορες ανασκαφές. Η αρχαία Αγορά των Αιξωνίδων Αλών, τα νεκροταφείο, τα κτερίσματα, οι οικισμοί και
κυρίως ο περίφημος ναός του Απόλλωνα
Ζωστήρα στο Καβούρι.
Ο Γ. Κουράγιος έχει ασχοληθεί συστημα-

Η δημοτική σύμβουλος Μαριάννα Μαυραγάνη, υπεύθυνη της εκδήλωσης, προλογίζοντας, έκανε την έκπληξη προτείνοντας
την ονομασία του νέου Δήμου που θα
προκύψει από τον “Καλλικράτη” ως “Δήμος Αιξωνίδων Αλών” ή ένα άλλο που να
συνδέεται με την ιστορία της περιοχής.

Σ.Σ.: Ο “Καλλικράτης” κλείδωσε για τα 3
βήτα (Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη). Γι’ αυτό το “άλλο” λοιπόν, εμείς προτείνουμε
επειδή η ίδια η εκδήλωση για τις αρχαιότητες της περιοχής συνηγορεί για μία
αντιπροσωπευτική, συμβολική και διαλεκτική ονομασία της νέας πόλης, Δήμος
Απολλωνιαίων και η πόλη, “Απολλωνία
Αττικής”.

Ο ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα, που βρίσκεται στο Καβούρι, δυστυχώς, μέσα στις εγκαταστάσεις
του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Ασβεστολιθικό γουδί στο ΝΑ οικισμό των Αιξωνίδων Αλών.

H Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και η Europa Nostra (Πανευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
http://www.europanostra.org) θα απονείμουν φέτος 16 μετάλλια για υποδειγματικές αναστηλώσεις μνημείων σε ολόκληρη
την Ευρώπη, στην κατηγορία που περιλαμβάνει έργα συντήρησης (Category 1Conservation). Δυο από αυτά αφορούν αναστηλώσεις μνημείων στην Ελλάδα.
Πρόκειται για εξαιρετικά παραδείγματα
αναστήλωσης δυο σημαντικών μνημείων,
του Πύργου της Αγίας Τριάδος στην Αμοργό (Υπεύθυνη έργου: ομότιμη καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Λίλα Μαραγκού)
και του κτιριακού συγκροτήματος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Υπεύθυνος
έργου: καθηγητής Χρήστος Ζερεφός).
Εκτός από τα μετάλλια, ειδική μνεία από
την Επιτροπή Κρίσης απέσπασαν δυο ακό-

τικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής της Βούλας, και της Βουλιαγμένης
επί σειρά ετών, κάτι που δείχνει ότι η περιοχή γενικότερα παρουσιάζει ιδιαίτερο

αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Την εκδήλωση οργάνωσε η Πνευματική
Εστία του Δήμου Βούλας.

Η Ελλάδα του πολιτισμού βραβεύεται
Βραβεία EUROPA NOSTRA 2010

Στη φωτογραφία από αριστερά ο αρχαιολόγος Γ. Κουράγιος, ο αντιδήμαρχος Γ. Σταμπέλος, ο πρόεδρος του
Δ.Σ. Α. Κάσδαγλης και η δημοτική σύμβουλος Μαριάννα Μαυραγάνη.

υποβλήθηκαν συνολικά 140 υποψηφιότητες και προτάσεις από 26 χώρες για διάφορες κατηγορίες και αξιολογήθηκαν από
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε μια
σειρά συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στην χρονιά.
Τις προτάσεις για τη βράβευση αναστηλωτικών έργων στην Ελλάδα υποβάλλει μεταξύ άλλων και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πε-

μη αναστηλώσεις στη χώρα μας, εκείνες
των ελληνιστικών τειχών στη Νίσυρο και
του ρωμαϊκού θεάτρου στο Άργος.
Η 8η ετήσια τελετή των βραβείων ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς «Βραβεία
EUROPA NOSTRA» θα διεξαχθεί στις 10
Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το
2010. Την απονομή των βραβείων που απέσπασαν οι 29 νικητές από 15 χώρες της Ευρώπης, θα κάνει η Επίτροπος Πολιτισμού

Ο Πύργος της Αγίας Τριάδος στην Αμοργό

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανδρούλα Βασιλείου στο χώρο της Αγίας Ειρήνης.

Το Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Να σημειώσουμε εδώ ότι στο διαγωνισμό
υποβάλλονται αιτήσεις από τις χώρες-μέλη
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για το 2010,

ριβάλλοντος και Πολιτισμού (www.ellet.gr),
που εκπροσωπεί την Europa Nostra στη χώρα μας.

Για πληροφορίες: Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 210 32 25 245 εσωτ. 3
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Έκκληση για moratorium στην καλλιέργεια
γενετικά τροποποιημένων
Ο Οργανισμός Ελέγχου και
Πιστοποίησης Βιολογικών
Προϊόντων ΔΗΩ κάνει έκκληση για moratorium στην
καλλιέργεια ΓΤΟ, υποστηρίζοντας το κοινό αίτημα
των οργανώσεων της βιολογικής γεωργίας, όπως
προέκυψε μετά την συνάντηση των εκπροσώπων
του Ευρωπαϊκού Γραφείου
IFOAM (www.ifoam-eu.org)
στις 18 και 19 Μαρτίου
στην Μάλτα, την γενέτειρα
του Επίτροπου John Dalli.
Ο ΔΗΩ, σε κοινό πλαίσιο με
τις ευρωπαϊκές οργανώσεις της βιολογικής γεωργίας ζητά από τον Επίτροπο Dalli να μπει moratorium
στην καλλιέργεια των μεταλλαγμένων, ώστε να διασφαλιστεί η φυσική, αγροτική και πολιτιστική κληρονομιά, να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα, και να προστατευθεί ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Είναι επιτακτική η ανάγκη να διατηρήσουν οι Ευρωπαίοι αγρότες
την ελευθερία επιλογής.
Επιπλέον, υφίσταται και
ένα οικονομικό ζήτημα, καθώς οι αγρότες πρέπει να
μπορούν να είναι σίγουροι

Από το χωράφι
στον καταναλωτή
από τα Φάρσαλα σε
όλη τη Ελλάδα!
Η διαδρομή χωράφι - καταναλωτής, χωρίς οποιονδήποτε μεσάζοντα και
έμπορο, των αγνών
αγροτικών Φαρσαλινών
προϊόντων αποκλειστικής παραγωγής, φαίνεται ότι επιβραβεύεται
από τους καταναλωτές.
Έτσι ο καταναλωτής είναι τριπλά κερδισμένος.
Και τα προϊόντα που καταναλώνει είναι αγνά και
τα απολαμβάνει σε φυσιολογικές τιμές χωρίς
τα κέρδη των εμπόρων
και μεσαζόντων και μπορεί να κάνει την παραγγελία του εύκολα και
γρήγορα με το πάτημα
ενός κουμπιού από το
σπίτι του, μέσα από το
διαδίκτυο στην ιστοσελίδα
www.kontogiannis.eu
e mail:
xaralamposkontogiannis
@gmail.com

ότι τα προϊόντα τους είναι
ελεύθερα από ΓΤΟ, για να
μπορούν να τα διακινούν
στην αγορά.
Η χώρα μας μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην αποτροπή της εισό-

δου γενετικά μεταλλαγμένων καλλιεργειών στην ευρωπαϊκή γεωργία, προωθώντας παράλληλα τη βιολογική γεωργία, ως εναλλακτική μέθοδο στην αγροτική παραγωγή.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ διαπιστώνει με ανησυχία την τελευταία περίοδο την προσπάθεια
ορισμένων ιδιωτών να εκμεταλλευτούν τα αγνά αισθήματα του Ελληνικού λαού με συνθήματα της οργάνωσης θείων λειτουργιών σε Ναούς που για ιστορικούς λόγους λειτουργούν σαν μουσεία εκτός της Ελληνικής επικράτειας. Ενέργειες όπως αυτές
αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στις προσπάθειες για την διάσωση των Ναών καθ’ όσον
ενισχύουν τις φωνές φανατισμού και δυσπιστίας. Ο Ελληνισμός της Ανατολής έχει
υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές από ενέργειες τέτοιου τύπου που είχαν αλλότριους
σκοπούς από τους κατ’ επίφαση αναφερόμενους και βέβαια καθόλου την υποστήριξη
των δικαίων του Ελληνισμού.
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οι αναγνώστες γράφουν
Ανοιχτή Επιστολή των Δημοτικών Συμβούλων Παλλήνης
Π. Ζινέλη, Μ. Λεβαντή, Γ. Μερτζάνου, Γ. Σμέρου, Κ. Χατζησταματίου
Από το συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας, υπό τον Θ. Γκοτσόπουλο, οι παραπάνω σύμβουλοι, με κοινή
επιστολή τους τάσσονται σε συνδυασμό με νέο σχήμα και επικεφαλής, τον οποίον δεν κατονομάζουν μεν,
αλλά είναι γνωστός δε. Παρακολουθήστε τους:
Η κοινή μας πορεία, ορισμένων από εμάς, ξεκινά 8 χρόνια πριν
όταν ο Παλληνιώτικος λαός μας τίμησε με την ψήφο του και
εμπιστεύτηκε την διοίκηση του Δήμου στον συνδυασμό «ΠΑΛΛΗΝΗ-ΜΕΛΛΟΝ». Ως άνθρωποι με καταξιωμένη επαγγελματική πορεία και κοινωνική παρουσία συνεισφέραμε ανελλιπώς
τον χρόνο και την επαγγελματική μας γνώση καθ’ όλη την διάρκεια της τετραετίας, είτε από θέσεις ευθύνης, είτε από την θέση του απλού δημοτικού συμβούλου στην κυρίαρχη πολιτική
της παράταξης, που υπήρξε η θεσμοθέτηση και η ενίσχυση των
υποδομών αυτής της πόλης, θεμελιώδεις πυλώνες της οποίας
υπήρξαν:
• ο τομέας της παιδείας, με πρωτοφανή φροντίδα και στήριξη
των σχολικών μας μονάδων και ταυτόχρονη καθιέρωση για
πρώτη φορά των προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων μέσω
της δια βίου μάθησης,
• ο τομέας της υγείας, με την ίδρυση και λειτουργία των δημοτικών ιατρείων και την τακτική ενημέρωση των δημοτών για θέματα πρόληψης και θεραπείας με σημαντικές ημερίδες,
• ο τομέας του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού,
που αποτελεί την βάση ανάπτυξης της πόλης, με ουσιαστική
προώθηση πολεοδομικών μελετών, πράξεων εφαρμογής και
εγκρίσεις πολεοδομικών μελετών,
• ο τομέας των κτιριακών υποδομών, με προεξέχουσα την αποκατάσταση των αποθηκών Καμπά και την λειτουργία τους ως
Κέντρο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Η έντονη και αποτελεσματική δραστηριότητα μας στους τομείς
αυτούς και μόνο σε αυτούς έτυχε της αναγνώρισης των συνδημοτών μας στις εκλογές του 2006.
Στην τετραετία, που εκπνέει, η δημοτική ομάδα της παράταξης
«ΠΑΛΛΗΝΗ-ΜΕΛΛΟΝ» εμπλουτισμένη με νέα μέλη καταξιωμένα στην κοινωνία, ήταν εποικοδομητικά παρούσα από τα
έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γεγονός που δεν έτυχε της δημοσιοποίησης που του άξιζε,
• προβάλλοντας άποψη και θέση τεκμηριωμένη για όλα τα κορυφαία ζητήματα της πόλης στα πλαίσια του δημοτικού συμβουλίου και της δημόσιας διαβούλευσης με φορείς, δημότες και
δημόσιες υπηρεσίες,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ: 24960
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 6491
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χαλάνδρι 14/4/2010
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα - Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 34
Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική
Τηλ.: 210-6860579, fax: 210-6860590
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ)» Α.Μ. 11/2010, με προϋπολογισμό 100.000,00 με ΦΠΑ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: με προϋπολογισμό 63.315,05€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &
ΟΕ και απρόβλεπτα)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: με προϋπολογισμό 1.356,17€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &
ΟΕ και απρόβλεπτα)
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: με προϋπολογισμό 4.068,01€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ
και απρόβλεπτα)
ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ): προϋπ. 13.905,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσία στα γραφεία της Τεχνική Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι τις 29/4/2010.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή μορφή (cd) με αντικαταβολή ποσού δέκα (10) ευρώ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους
δαπάνη και επιμέλεια.

• προκαλώντας συζητήσεις, είτε με θεματικά δημοτικά συμβούλια διαπαραταξιακής συνεργασίας για θέματα σημαντικού
ενδιαφέροντος, όπως η λειτουργία των παιδικών σταθμών και
τα θέματα παιδείας, είτε με επίκαιρες ερωτήσεις για θέματα
που απασχολούσαν τους κατοίκους και τους κοινωνικούς φορείς,
• συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και στις δημόσιες εκδηλώσεις τους.
Η θητεία μας λήγει στις 31.12.2010 και μέχρι τότε θα εξακολουθούμε να είμαστε παρόντες σε όλα τα μεγάλα και μικρά ζητήματα της πόλης συνεχίζοντας την προγραμματική συνεργασία μας με τον επικεφαλής της δημοτικής μας παράταξης, τον
οποίο θέλουμε να έχουμε δίπλα μας στο σήμερα και στο αύριο
του τόπου μας, όπως επανειλημμένα του έχουμε εκφράσει, είτε όταν δήλωσε στη δημοτική ομάδα ότι ενδιαφερόταν πλέον
να δραστηριοποιηθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε πρόσφατα όταν δήλωσε τον προβληματισμό του σχετικά με το ποιο
επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης θα δραστηριοποιηθεί στο
άμεσο μέλλον, και παρά την δική του πρόσφατα εκπεφρασμένη
διά του Τύπου πικρία.
Άλλωστε θεωρούμε, ότι οι πικρίες, όσο ανθρωπίνως κατανοητές είναι, τόσο πρέπει να παραμερίζονται για το συμφέρον του
τόπου, όπως ο καθένας από εμάς έχει αποδείξει κατά την πορεία του στα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μάλιστα στις
τελευταίες Δημοτικές Εκλογές του 2006.
Αντίθετα, η κατασκευή «προδοτών» φέρει την δυσάρεστη οσμή
παρωχημένων εποχών, που μόνο ζημιά προκάλεσε στη δημοκρατική ζωή της πατρίδας μας. Είναι κοινός τόπος, ότι οι πρωτοβουλίες αποτελούν συστατικό της δημοκρατίας ως αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών και αποτελούν ένδειξη ζωντάνιας
και υγείας του πολιτεύματος.
Οι ετεροχρονισμένες κριτικές για «ίντριγκες», «διασπάσεις»
και «προσωπικές στρατηγικές για κατάληψη και νομή εξουσίας» αφορούν και πηγάζουν σε άλλες εποχές. Δεν αγγίζουν
ούτε τα πρόσωπα της παρούσας δημοτικής ομάδας, τα οποία

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6860579, fax επικοινωνίας 210-6860590,
αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα Β. Σπηλιοπούλου & κος Ισίδωρος
Δρίτσας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/5/2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00π.μ.
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι
ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.652,90€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ (6) μήνες και
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΣΑΤΑ
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος
και με εντολή των Τεχν. Υπηρεσιών
Χρήστος Μπαμπανιώτης

στήριξαν σταθερά επί οκτώ (8) συνεχή χρόνια τον επικεφαλής
τους και δεν διεκδίκησαν, ούτε διεκδικούν αυτή τη θέση, ούτε
την ομάδα αυτή στο σύνολό της, η οποία πορεύτηκε με σύμπνοια και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Αντίθετα, συστοιχιζόμενες με παλαιές και όψιμες κριτικές αντιπολίτευσης στην
αντιπολίτευση «στρατηγών» απόντων τα τελευταία τέσσερα
(4) χρόνια από την αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή, αναπαράγουν αυτή την παθογένεια, που οι ίδιοι παραπλανητικά καταγγέλλουν και η οποία έχει κουράσει και απογοητεύσει τον
κόσμο της Παλλήνης.
Για εμάς μοναδικός πολιτικός αντίπαλος ήταν και παραμένει η
άνυδρη στασιμότητα, στην οποία καταδίκασε την πόλη η παρούσα Δημοτική Αρχή, ως αποτέλεσμα του αυταρχικού της
τρόπου διοίκησης, της ανεπαρκούς στελέχωσής της, της απουσίας συμμετοχικών διαδικασιών και της έλλειψης συγκροτημένης αναπτυξιακής δράσης για ν’ ανταποκριθεί η πόλη στις παρούσες και τάχιστα αυξανόμενες ανάγκες των νυν και των μελλοντικών κατοίκων της.
Έτσι, σήμερα μετά την ήττα της παράταξης μας το 2006, συνεπείς στις αρχές μας και ανησυχώντας για το μέλλον της περιοχής μας, προχωρήσαμε στη στήριξη μιας νέας Δημοτικής Κίνησης, που ανοίγει δρόμο για το αύριο. Η επιλογή μας αυτή ακολούθησε τις διερευνητικές επαφές, που έγιναν με ΟΛΑ τα μέλη
της σημερινής Δημοτικής μας Παράταξης, χωρίς αποκλεισμούς.
Παραμερίζοντας τυχόν προσωπικές φιλοδοξίες, επιλέγουμε να
συναντηθούμε σε μια ενιαία Δημοτική Κίνηση. Στέλνουμε μήνυμα ανανέωσης, ελπίδας και συμπόρευσης απλώνοντας χέρι
συνεργασίας σε όλους τους ενεργούς πολίτες της ευρύτερης
περιοχής, καλώντας όλους τους Δημότες να διαμορφώσουμε
μαζί την πρόταση για το αύριο της γης που μας φιλοξενεί,
ζητώντας την άποψη κάθε κατοίκου της περιοχής μας, που
μοιράζεται μαζί μας την ίδια αγωνία για το μέλλον της.
Σ’ αυτή την Κίνηση χωράνε ΟΛΟΙ, ανεξαρτήτως από ποια θέση
υπηρέτησαν και χωρίς αγωνία για τη θέση στην οποία θα βρίσκονται την επομένη των εκλογών.
Κοινός μας στόχος είναι τα προβλήματα της περιοχής, τα
οποία όλοι γνωρίζουμε και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε τη δυναμική πνοή για την επίλυσή τους.
Με εκτίμηση και σεβασμό σε οποιαδήποτε διαφορετική γνώμη,
δηλώνουμε παρόντες, σεβόμενοι την ιδιότητα του δημοτικού
συμβούλου, με την οποία μας τίμησε ο λαός της Παλλήνης.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βάρη, 12-4-2010
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 4257
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια εξοπλισμού
Πληρ.: Α. Κανέλλου, Ε. Βασιλοχρήστου
Πολιτικής Προστασίας
Τηλ.: 2132030423
Αρ. Μελ.: 11/2010
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δύο (2) ημιφορτηγών οχημάτων 2,5tn, 4x2, 1100cc και άνω, τα οποία εμπεριέχονται στην
11/2010 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου μας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.994,00€
*συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21%)
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του
Ν.3463/06, του Ν.3731/08, την 11/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης και
την 181/2010 απόφαση Δημάρχου.
Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 30η Απριλίου 2010, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στην αρμόδια επιτροπή.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί)
3. Συναιτερισμοί
4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό, δίνονται από το
Γραφείο Προμηθειών (Άννα Κανέλλου και Ελένη Βασιλοχρήσου, τηλ.:
2132030423), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Καπετανέας

ΕΒΔΟΜΗ

18 ΣΕΛΙΔΑ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμενο φύλλο άρθρο του τ.
υφυπουργού Πέτρου Δούκα για
την οικονομία, και ανακοινώναμε την συνέχεια με τις προτάσεις του επ’ αυτής
Ετσι συνεχίζουμε σήμερα με τις
προτάσεις.
Τις προτάσεις μου για την άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα της δημιουργίας τις είχα υποβάλλει στη δική μας Κυβέρνηση
και την έχω υποβάλλει, εκ νέου, στην
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Πραγματικός λαϊκός καπιταλισμός: Για
παράδειγμα, έχω προτείνει να αποδοθεί μεγάλο μέρος της δημόσιας κινητής και ακίνητης περιουσίας κατευθείαν στους πολίτες μέσω του Χρηματιστηρίου. Πως; αντί μόνο να ζητάμε
να εισπράξουμε κι άλλους φόρους από
τους πολίτες, να τους αποδώσουμε
μεγάλο μέρος της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Δημοσίου. ΚΕΔ, Ολυμπιακά ακίνητα, τουριστικά ακίνητα,
αεροδρόμια και λιμάνια να μετοχοποιηθούν και το 80% της αξίας τους να
αποδοθεί δωρεάν στους πολίτες μέσω
του Χρηματιστηρίου. Δηλαδή για κάθε
φορές να μοιρασθούν στους πολίτες
11 εκατομμύρια μετοχές (μια μετοχή
για κάθε Έλληνα, από κάθε φορές!). Το
ίδιο και για μετοχές άλλων οργανι-

“Αποποινικοποίηση των ακάλυπτων επιταγών”,
“τακτοποίηση των αυθαιρέτων” και
“μοίρασμα της δημόσιας περιουσίας”
κατευθείαν στους πολίτες...
σμών: προαστιακός, τραμ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Κρατικά Λαχεία, ΟΔΙΕ, ΛΑΡΚΟ,
κλπ. Οι πολίτες θα μπορούν να αγοράζουν και να πουλάνε τις μετοχές αυτές
ελεύθερα στο χρηματιστήριο! Από τις
μετοχές που πήραν δωρεάν, όταν τις
πουλάνε, το 20% να πηγαίνει ως έσοδο στο Δημόσιο!
Αυστηροποίηση των διατάξεων του
Υπαλληλικού Κώδικα, ώστε οι ‘κακοί’
υπάλληλοι να αποχωρύν από την υπηρεσία.Όποιος δεν εργάζεται φιλότιμα,
όποιος είναι συστηματικά ‘κοπανατζής’
να αποχωρεί από τον Δημόσιο τομέα.
Επίσης, κάποια άλλα δραστικά μέτρα:
αποποινικοποίηση των ακάλυπτων
επιταγών και αντικατάσταση της σχετικής νομοθεσίας μας με κάποια παραλλαγή αυτής των ΗΠΑ.
Τέρμα στα αυθαίρετα: Κάθε αρμόδιος
υπάλληλος να ‘χρεώνεται’ μια περιχή
που θα την παρακολουθεί συστηματικά δορυφορικά και με επιτόπιους
ελέγχους. Οι ποινές για τους παραβάτες να είναι άμεσες και αυστηρότατες. Για τα διακατεχόμενα ή καταπατημένα ακίνητα και για τα ‘αυθαίρετα’
κτίσματα και τους ‘οικισμούς’ που
στην πράξη υπάρχουν για πάνω από

προτάσεις
για την
οικονομία
του

Πέτρου
Δούκα
25 χρόνια να θεσμοθετηθεί η ‘τακτοποίησή τους, αλλά με την σύμφωνη
γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης και
για όσες περιπτώσεις δεν αποτελούν
‘καραμπινάτες΄αυθαιρεσίες, κλπ. Από
το 2005 είχα καταθέσει λεπτομερείς
προτάσεις για το θέμα αυτό που αφορά 300 χιλιάδες φτωχότερους, κυρίως,
συμπολίτες μας. Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας θα αποκτήσουν
καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας.
Επαναπροσδιορισμός των συντελεστών δόμησης για τα εκτός σχεδίου
πόλεως κτήματα. Η σημερινή αυστηρότητα προκαλεί την αυθαιρεσία.
Απελευθέρωση της αγοράς εργασίας.
Άμεση αύξηση του πλαφόν απολύσεων πριν κλείσουν και οι υπόλοιπες

Ελληνικές επιχειρήσεις.
Μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών κατά
50% μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος για κάθε παραγγελία φαρμάκων,
αντιδραστηρίων, ορθοπεδικού υλικού,
κλπ. Η σημερινή κατάσταση είναι
εκτός ελέγχου, όχι μόνο όσον αφορά
τις τιμές, αλλά ακόμη περισσότερο
όσον αφορά την ‘κατανάλωση’. Η έλλειψη ηλεκτρονικού ελέγχου στις παραγγελίες και την κατανάλωση έχουν
συμβάλλει στη δημιουργία εστιών διαφθοράς.
Μείωση κατά 30% της επιχορήγησης
των πολιτικών κομμάτων. Δεν χρειάζεται να οργανώνουν τόσες φιέστες
και να λειτουργούν με τόσο υψηλό κόστος με τα χρήματα των φορολογουμένων. Τα Ελληνικά πολιτικά κόμματα
επιχορηγούνται δεκαπλάσια από τα
αντίστοιχα Βρετανικά.
Επιβολή –εφάπαξ- φόρου 0,3% σε
όλες τις καταθέσεις από 4000 ευρώ
και πάνω.
Στο χέρι μας είναι να δουλέψουμε για
να αλλάξουμε το κλίμα και να φέρουμε
τα πάνω κάτω. Αλλοιώς θα παραμείνουμε ουραγοί και πολύ κάτω από τις
πραγματικές μας αρετές και δυνατότητες. Μπορούμε καλύτερα. Δεν μας αξίζουν αυτά τα χάλια.
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ: Μονοκατοικία 150τ.μ. νεόκτιστη, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, VC, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη
3α/c συναγερμός, κήπος, 1500€ με πολλά έξτρα, με πισίνα σε 10.000τ.μ. οικόπεδο, θέα θάλασσα, απεριόριστη.
Ετερη 500τ.μ. σε 1500τ.μ.
Ετερη 220τ.μ. Βάρκιζα, θέα απεριόριστη Σαρωνικός
2.500€.
Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΒΑΡΗ, Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου κατάστημα 150τ.μ. ισόγειο, μεγάλης προβολής, άνετο πάρκινγκ 2.300€.
Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ: (Αλυκές, πλησίον παραλίας), Μονοκατοικία
νεόκτιστη 300τ.μ., 3 υπνοδ. (1 master), 2 μπάνια, VC, play
room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, θέα
βουνό, θάλασσα, πισίνα, bbq, πολλά έξτρα σε 900τ.μ. οικόπεδο. Παράδοση 7ος/2010 (δνατότητα παρεμβάσεων)
900.000€
Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060
ΛΑΓΟΝΗΣΙ: Μονοκατοικία 300τ.μ. (5ετίας), 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, VC, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, bbq,
μεγάλες βεράντες, θέα θάλασσα, πολλά έξτρα σε
1300τ.μ. οικόπεδο. Πανταχόθεν ελεύθερο 1.350.000€.
Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060.
ΒΑΡΗ – ΚΟΡΜΠΙ, Μονοκατοικία 350τ.μ. σε 1000τ.μ. οικόπεδο, θέα θάλασσα απεριόριστη, Σαρωνικός 1.300.000€,
Ετερη 220τ.μ. σε 500τ.μ. οικόπεδο 700.000€.
Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ: Μονοκατοικία νεόκτιστη 140τ.μ. σε
200τ.μ. οικόπεδο 410.000€, Ετερη 270τ.μ. 650.000€. Ετερη 300τ.μ. σε 400τ.μ. οικόπεδο στα μπετά με πισίνα
550.000€
Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ, Τριπτολέμου 17 Βάρη,
210 8973.060.
ΒΑΡΚΙΖΑ (ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ): Μεζονέτα 400τ.μ. πολυτελές σε
400τ.μ. οικόπεδο 1.250.000€, Ετερη 350τ.μ. έναντι πλαζ
σε 500τ.μ. οικόπεδο 1.300.000€. Ετερη 275τ.μ. σε 400τ.μ.
1.000.000€
Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ, 210 8973.060.

Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ, Τριπτολέμου 17, τηλ. 210
8973.060.

ΜΗΛΑΔΕΖΑ: Σ.Δ. 0,6 220Τ μ. ΓΩΝΙΑΚΌ, 280τ.μ. ΓΩΝΙΑΚΌ, 830Τ.Μ. προσ. 20μ., 400Τ.Μ. Σ.Δ. 0,6 400.000€

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

Κορωπί, 12/4/2010
Αριθ.πρωτ. 3924

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΒΑΡΚΙΖΑ (έναντι πλαζ) 7.000τ.μ. περιφραγμένο, με ρεύμα
γεώτρηση, και ΕΥΔΑΠ 2.600.000€, Ετερο 4.000τ.μ.
1.700.000€
Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ, Τριπτολέμου 17, τηλ. 210
8973.060.
ΒΑΡΚΙΖΑ-ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ: 225τ.μ., 500τ.μ. με άδεια, 630τ.μ.
θέα θάλασσα, Φλέμιγκ 2.500τ.μ. 2.900.000€. ΒΑΡΚΙΖΑ κέντρο 700τ.μ. Σ.Δ. 0,8, 1.500.000€, ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ (Ανω)
800τ.μ. Σ.Δ. 0,4 (Δίνεται και το μισό).
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ: Οικόπεδο 900τ.μ. πλησίον παραλίας με οικία 300τ.μ. (ημιτελές), θέα βουνό - θάλασσα 600.000€.
Ανταλλάσσεται με οικόπεδο-μονοκατοικία-κατάστημα Βάρη, Βούλα, Γλυφάδα.
Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ, Τριπτολέμου 17, τηλ. 210
8973.060.
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ οικόπεδο 600τ.μ. σ.δ. 1 γωνιακό 1.000.000€
Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ, Τριπτολέμου 17, τηλ. 210
8973.060.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ
Τριπτολέμου 17 Βάρη (έναντι κέντρου Υγείας)
Τηλ. – fax: ΚΑΒΒΑΛΟΣ 210 8973.060.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΒΑΡΗ-ΚΟΡΜΠΙ Σ.Δ. 0,3 380τ.μ. γωνιακό, 195τ.μ. προσ.
12μ., 800τ.μ. πρ. 20μ. 174τ.μ. πρ. 20μ., 4.600τ.μ. προσ.
40μ. διαμπερές.
Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ, Τριπτολέμου 17, τηλ. 210
8973.060.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Κύπρου 62, 19400 Κορωπί
Πληροφορίες: Α. Μεθενίτη
Τηλ.: 210-6626689

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 1650/86,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 και των υπ’ αριθμ. Η.Π.
15393/2332/02 και 1114/703/Φ104/14.3.2002 και 37111/2021/26.9.2003,
Κ.Υ.Α. καθώς και του υπ’ αρ. ΠΕΧΩ. Φ 1900/1314/Περιβ. 6/30.3.2010 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής.
Ανακοινώνεται ότι:
Α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, περιήλθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου EDEN BEACH
στο 47ο χλμ. Λ. Αθηνών-Σουνίου.
Β) Η παραπάνω μελέτη βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου,
στη Γραμματεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου (17οχλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προσέλθει, προκειμένου να ενημερωθεί
και να υποβάλλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την
δημοσίευση της παρούσας.
Παλλήνη, 16.4.2010
Η Πρόεδρος του Ν.Σ.
Μαρία Κατσιμίχα

Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου, προκηρύσσει δημόσιο
ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη
τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού των κάτωθι κτιρίων:
1. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
1.072τ.μ.
2. Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1.062,50τ.μ.
3. Υγειονομικός Σταθμός ΠΑΙΑΝΙΑΣ
386τ.μ.
4. Ιατρεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛ. ΝΕΡΩΝ
164τ.μ.
ΣΥΝΟΛΟ
2.684,50τ.μ.
Η σύμβαση θα ισχύει για ένα χρόνο και η συνολική δαπάνη ανέρχεται
στο ποσό των #77.959,20# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ την
18/6/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 στον τρίτο όροφο του κτιρίου
(Κύπτου 62, Κορωπί).
Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.
Η διευθύντρια
Ειρ. Παπαθανασίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ: 24960
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 6492
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χαλάνδρι 14/4/2010
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα
Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 34 - Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική
Τηλ.: 210-6860579 fax: 210-6860590

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου «ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ» Α.Μ. 5/2010, με προϋπολογισμό 200.000,00€ με ΦΠΑ.
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό 165.289,26€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι τις 29/4/2010 ημέρα
Πέμπτη.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δέκα (10) ευρώ, εκτός αν επιθυμούν
οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6860579, FAX επικοινωνίας 2106860590, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα. Σπηλιοπούλου & κος
Ισίδωρος Δρίτσας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/5/2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενειαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας:
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 3.305,80€ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες
και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΣΑΤΑ.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος
και με εντολή της Τεχν. Υπηρεσίας
Χρήστος Μπαμπανιώτης

-Ισολογισμοί - Προσκλήσεις
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
- Ανακοινώσεις

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

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

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

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

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

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ

- Τηλ. επικ. 6944358877

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

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

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΚΥΡΙΑΚΗ 18, ΤΕΤΑΡΤΗ 21 & ΣΑΒΒΑΤΟ 24/4
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

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

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
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 ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 19/04, 8.30μ.μ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αρτέμιδας συνεδριάζει τη Δευτέρα 19/4,
8.30μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται
στην στην 5η Στάση Λεωφ. Βραυρώνος, στο κτίριο συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην Δημοτική Φιλαρμονική Αρτέμιδος και
πρώην Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αρτέμιδος), με
μοναδικό θέμα το περιβάλλον, και ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά τα λύματα.

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

Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04, 8.μ.μ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης συνεδριάζει την Τετάρτη 21/4,
8μ.μ. με θέμα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας διάθεσης, Προσάρτημα ισολογισμού) καθώς και ταμειακό απολογισμό χρήσεως
2008.
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...για την υγειά μας
Καρκίνος δέρματος, πρόληψη & επέμβαση
Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καλοκαιρινή περίοδο, για να μην πω
ότι έχουμε μπει, αφού φέτος ζήσαμε πολύ ήλιο το χειμώνα και
“καλοκαιρινή” άνοιξη.
Ετσι ελαφρώσαμε τα ρούχα, φορέσαμε τα κοντομάνικα και τα
πρώτα μαγιώ εμφανίστηκαν στις θάλασσες - πέραν των χειμερινών κολυμβητών - που τα φοράνε όλο το χρόνο.
Εκείνο όμως που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα εμείς εδώ
στην Ελλάδα, με τη μεγάλη ηλιοφάνεια, είναι η έκθεσή μας
στον ήλιο.
Ο ήλιος που είναι τόσο ευεργετικός, αλλά και “τιμωρός” αν τον
υπερεκμεταλευθείς.
Η μεγάλη έκθεση στον ήλιο επιφέρει προβλήματα υγείας· και
ένα από τα σοβαρότερα είναι ο καρκίνος του δέρματος.
Ο καρκίνος του δέρματος αποτελεί τον πιο συχνό τύπο καρκίνου. Εμφανίζεται κυρίως στην περιοχή του δέρματος που εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία, αλλά δεν αποκλείεται η εμφάνισή του και σε άλλα σημεία τους σώματος, που δεν είναι εκτεθειμένα. Υπάρχουν τρεις τύποι καρκίνου του δέρματος:
το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα,
το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και
το μελάνωμα, που αποτελεί και τον σοβαρότερο τύπο καρκίνου
δέρματος. Και οι τρεις τύποι καρκίνου του δέρματος μπορεί να
προληφθούν.

τος, που αλλάζει χρώμα, μέγεθος, υφή ή που αιμορραγεί.
― Ένας μικρός σπίλος με ασαφή όρια και κόκκινα, λευκά, μπλέ
ή μπλε-μαύρα στίγματα στον κορμό ή στα άκρα του σώματος.
― Ένα γυαλιστερό, ακίνητο οζίδιο με θολωτό σχήμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος.
― Σκούρου χρώματος σπίλοι στις παλάμες, στο πέλμα, στα δάχτυλα ή στους βλεννογόνους του στόματος και αλλού.

Πρωτογενής Πρόληψη
― Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, κυρίως κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες.
― Χρησιμοποιείτε αντιηλιακό γαλάκτωμα. Κάνετε επάλειψη με
αντιηλιακό γαλάκτωμα τουλάχιστον 20’ με 30’ πριν την έκθεση
στην ηλιακή ακτινοβολία.
― Να φοράτε ρούχα που προστατεύουν το δέρμα. Τα αντιηλιακά γαλακτώματα δεν παρέχουν πλήρη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.
― Ενημερωθείτε από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για τις
παρενέργειες των φαρμακευτικών σκευασμάτων που λαμβάνετε. Κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα κάνουν το δέρμα πιο ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία.

Παράγοντες κινδύνου
* Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος, ακόμη και αν το δέρμα είναι προστατευμένο με ρούχα ή αντιηλιακό γαλάκτωμα.
* Τα ανοιχτόχρωμα δέρματα είναι πιο ευαίσθητα και πιο ευάλωτα, λόγω της μικρότερης ποσότητας μελανίνης στο δέρμα.
* Κάθε ηλιακό έγκαυμα καταστρέφει τα κύτταρα του δέρματος
και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.
* Οι φυσιολογικές ή μη φυσιολογικές ελιές στο δέρμα (δερματικοί σπίλοι), που είναι μεγαλύτερου μεγέθους από το φυσιολογικό, είναι πιο πιθανό να μετατραπούν σε καρκινωματώδεις.
* Το θετικό οικογενειακό ιστορικό.
* Το ατομικό ιστορικό καρκίνου του δέρματος.
* Το αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα.
* Η έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου, κυρίως
χημικές ουσίες.
* Η μεγάλη ηλικία.

Σημεία & Συμπτώματα
Βασικοκυτταρικός καρκίνος
― Ένα οζίδιο με υφή κεριού ή μαργαριταριού στο πρόσωπο, τα
αυτιά ή το λαιμό.
― Ένας επίπεδος σπίλος στο χρώμα του δέρματος ή μία ουλώδης βλάβη καφέ χρώματος στο στήθος ή στην πλάτη.
Ακανθοκυτταρικός καρκίνος
― Μια ακίνητη, κόκκινη σφαιρική μάζα στο πρόσωπο, στα χείλη, στα αυτιά, στους βραχίονες ή στα χέρια.
― Ένας επίπεδος σπίλος, με φολιδωτή, σκληρή επιφάνεια στο
πρόσωπο, στα αυτιά, στο λαιμό, στους βραχίονες ή στα χέρια.
Μελάνωμα
― Μια καφετί κηλίδα με μικρότερες κηλίδες σε οποιοδήποτε
σημείο του σώματος.
― Ένας δερματικός σπίλος σε οποιοδήποτε σημείο του σώμα-

Δευτερογενής πρόληψη
― Ελέγχετε το δέρμα σας τακτικά και απευθυνθείτε στο γιατρό
σας για οποιαδήποτε αλλαγή παρατηρήσετε σε αυτό.
― Κλινική εξέταση δέρματος από γιατρό μετά την ηλικία των
50 ετών (κάθε 2 χρόνια), ενώ για τα άτομα με ανοιχτόχρωμο
δέρμα κάθε χρόνο μετά την ηλικία των 40 ετών.
Πιστεύεται ότι μεγάλο μέρος της παγκόσμιας αύξησης του
αριθμού των περιπτώσεων μελανώματος σχετίζεται με την αύξηση της χρονικής διάρκειας έκθεσης στον ήλιο.
― Επειδή το μελάνωμα αναπτύσσεται συνήθως στην επιφάνεια
του δέρματος, μπορεί συχνά να διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο
με μια ολοκληρωμένη εξέταση του δέρματος από έναν εκπαιδευμένο ιατρό.
― Ο τακτικός έλεγχος του δέρματος για ύποπτα σημεία, δηλωτικά της νόσου, αυξάνει την πιθανότητα διάγνωσης του μελανώματος σε πρώιμο στάδιο.
― Η μηνιαία αυτοεξέταση του δέρματος είναι πολύ σημαντική
για τα άτομα με οποιοδήποτε από τους γνωστούς παράγοντες
κινδύνου και σε τελική ανάλυση για τον καθένα.

Χειρουργική θεραπεία
είναι μόνο η χειρουργική εκτομή σε υγιή όρια
Η χειρουργική θεραπεία των καρκινωμάτων του δέρματος έχει
το μεγάλο πλεονέκτημα της ακριβούς ιστολογικής διάγνωσης
ως προς το είδος της βλάβης αλλά και ως προς τα όρια εκτομής. Για τις μικρές βλάβες η χειρουργική αφαίρεση σε υγιή όρια
μπορεί να είναι ταυτόχρονα και η διαγνωστική βιοψία της βλάβης (αφαιρετική βιοψία). Για μεγαλύτερες όμως βλάβες όπου η
χειρουργική αφαίρεση απαιτεί πιο σύνθετη αποκατάσταση, είναι απαραίτητη η προεγχειρητική βιοψία και διάγνωση της βλάβης.
Όπου χρειάζεται, για μεγαλύτερους όγκους, πρέπει να γίνεται
ο απαραίτητος ακτινολογικός έλεγχος (απλές ακτινογραφίες,
υπολογιστική τομογραφία) για τη λήψη πληροφοριών ως προς
την επέκταση της βλάβης, την επινέμηση οστών.
Τα 5mm (4-6mm) θεωρούνται ικανοποιητικά, υγιή όρια εκτομής
για βλάβες που αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά. Τα όρια χρειάζεται να είναι μεγαλύτερα όταν πρόκειται για μεγάλους
όγκους, ή για βλάβες που έχουν υποτροπιάσει. Το ινώδες ΒΚΚ
(βασικοκυτταρικό καρκίνωμα) επίσης χρειάζεται μεγαλύτερα
όρια εκτομής για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Τις πιο
πολλές φορές μία ατρακτοειδής εκτομή και άμεση σύγκλιση
(συρραφή) είναι ικανοποιητική για την αντιμετώπιση μικρών
βλαβών. Για τις μεγαλύτερες βλάβες, τα ελλείμματα που προκύπτουν χρειάζονται αποκατάσταση με μοσχεύματα ή κρημνούς.
Αν η υποψία υποτροπής είναι μεγάλη, προτιμούμε η αποκατάσταση να γίνεται με μοσχεύματα ούτως ώστε να γίνεται καλύτερη εποπτεία της περιοχής. Τα δερματικά μοσχεύματα μπορεί
να είναι μερικού (ΔΜΜΠ) ή ολικού (ΔΜΟΠ) πάχους. Στο πρόσωπο, όπου και εμφανίζεται η πλειοψηφία των δερματικών αυτών καρκίνων, είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται μοσχεύματα ολικού πάχους, αφού παρουσιάζουν μικρότερη τάση ρίκνωσης και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πιο ικανοποιητικό.
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων κρημνών για την αποκατάσταση των ελλειμμάτων που προκύπτουν από τη χειρουργική αφαίρεση καρκίνων. Πιο συχνά χρησιμοποιούνται τοπικοί
μεταθετοί κρημνοί τυχαίας αιμάτωσης.
Τα ποσοστά ίασης με τη χειρουργική εκτομή είναι μεγαλύτερα
του 95%, και εξαρτώνται άμεσα από το μέγεθος της αρχικής
βλάβης. Για βλάβες < του 1cm τα ποσοστά ίασης πλησιάζουν το
100%.
Οι καρκίνοι των βλεννογόνων (γλώσσας, αιδοίου κα.) που είναι
πιο επιθετικοί, αντιμετωπίζονται με ευρεία εκτομή της βλάβης
και πιθανώς προληπτικό λεμφαδενικό καθαρισμό και μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Επί υποτροπής χορηγούνται και χημειοθεραπευτικά φάρμακα (μεθοτρεξάτη, cisplatin), αλλά με πολύ
μικρά ποσοστά πενταετούς επιβίωσης.
Όσον αφορά τη θεραπευτική στρατηγική των καρκίνων των
εξαρτημάτων του δέρματος, ακολουθύνται διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα με βασικό άξονα την διαγνωστική εκτομή, τη
συμπληρωματική εκτομή (μετά την ιστολογική επιβεβαίωση) και
τη συμπληρωματική θεραπεία (ακτινοβόληση, λεμφαδενεκτομή, χημειοθεραπεία).

Χρυσόστομος Χρυσοστομίδης
Πλαστικός Χειρουργός
Συνεργάτης του Επιστημονικού Site www.iator.gr

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΣΕΛΙΔΑ - 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

Για δεύτερη φορά πρωταθλήτριες Ευρώπης
τα κορίτσια της Βουλιαγμένης στο πόλο
Σε συγκινησιακό κλίμα αλλά και περίεργη ατμόσφαιρα
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13/4 η Συνέντευξη Τύπου
των νικητριών αθλητριών του Ν.Ο.Β.
Αθλήτριες, προπονήτριες, γονείς και παράγοντες του Ομίλου, βρίσκονταν όλοι εκεί για να γιορτάσουν την 2η συνεχόμενη κατάκτηση του κυπέλλου στο Champions Cup.

“Είμαι φοβερά τυχερή σας προπονήτρια που
το ζω όλο αυτό”, δήλωσε η Αλεξία Καμμένου
Η Αλεξία Καμμένου φανερά συγκινημένη δήλωσε ότι δεν
είχε σκεφτεί ότι θα γίνει τόσο γρήγορα αυτό, αλλά να που
“είμαστε ξανά εδώ με τον ίδιο τίτλο”.
Ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν γι’ αυτή τη νίκη και

“Να μεριμνήσει η Γ.Γ.Αθλητισμού
ώστε να μη χάνονται μεγάλοι αθλητές”
“Η ομάδα διαχειρίστηκε με σεμνότητα τον περσινό τίτλο και σε

συνδυασμό με την σκληρή δουλειά κατάφερε και φέτος να κατακτήσει τον τίτλο” δήλωσε η πρόεδρος. Και συνέχισε, “κοιτάμε μπροστά και βάζουμε υψηλούς στόχους. Θα πρέπει όμως κι
η πολιτεία να στηρίξει τα Σωματεία που έχουν προσφέρει στον
αθλητισμό, όχι μόνο οικονομικά αλλά και όσον αφορά τις παροχές. Η Γεν. Γραμματεία αθλητισμού πρέπει να μεριμνήσει έτσι
ώστε να μη χάνονται μεγάλοι αθλητές”.

Από αριστερά, η προπονήτρια Αλ. Καμμένου, η πρ. Στ. ΛαζάρουΤίγκα και η αρχηγός της ομάδας Άντυ Μελιδώνη

τόνισε ότι μοναδικός χορηγός και σπόνσορας της ομάδας
είναι η πρόεδρος του Ομίλου Στέλλα Λαζάρου - Τίγκα, ενώ
εξέφρασε το παράπονο, ότι όλη τη χρονιά “κανένας δημοσιογράφος δεν ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει για την πορεία
της ομάδας· μόνο ένας. Πάνω και πρώτα απ’ όλα οι αθλήτριές μου με κρατάνε εδώ”.

ΙΠΠΙΚΑ

Λακωνική ήταν η αρχηγός της ομάδας Άντυ Μελιδώνη, που
αρκέστηκε να δηλώσει: “ελπίζω να φέρουμε κι άλλα”.
Σε ερώτηση που της απευθύναμε, αν φέτος παίξανε με πρόσθετο άγχος επειδή είχαν τον τίτλο των πρωταθλητριών
στην “πλάτη” τους, εκείνη απάντησε ότι “δεν είχαμε στο
μυαλό μας πως είμαστε το φαβορί· είμαστε ομάδα χαμηλών
τόνων. Δουλέψαμε πάρα πολύ για να μείνουμε στην κορυφή και πιστεύω ότι είχαμε το φυσιολογικό άγχος. Δεν είχαμε να αποδείξουμε τίποτα και σε κανέναν, όλοι ξέρουν ποΗ.Β.
λύ καλά ποιά είναι η αξία της Βουλιαγμένης”.

Αργυρό στα ατομικά για τον ΑΡΗ Βούλας
Χάλκινο Πανελλήνιο μετάλλιο στα ομαδικά
Η ομάδα κορασίδων του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, αποτελούμενη από
τις αθλήτριες Εμίρη Φιλία, Νίνου Χαρά, Στραϊτούρη Ελένη και
Μοράκη Βικτώρια, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, κατάφερε
να κερδίσει την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα κορασίδων.

Επιτυχιών συνέχεια
στο «Toscana Tour»
Οι επιτυχίες και τα μετάλλια συνεχίστηκαν για τους Έλληνες ιππείς και τις αμαζόνες για δεύτερη εβδομάδα στο φημισμένο διεθνή αγώνα Υπερπήδησης Εμποδίων «Toscana
Tour», που διεξάχθηκε στο Arezzo της Ιταλίας.

Καλή παρουσία είχε αυτό το Σαββατοκύριακο η Εμμανουέλλα Αθανασιάδη, που με τον Scaramouche κατέλαβε την 2η θέση σε αγώνισμα ύψους 1.40μ.
Ακόμη, τρία μετάλλια κέρδισε και ο Δημήτρης Νάτσης με την
Alessia. Ήταν πρώτος, δεύτερος και τρίτος σε αγωνίσματα
ύψους 1.25μ.
Η Hannah Μυτιληναίου αυτή την φορά κέρδισε δύο τρίτες θέσεις ιππεύοντας την Rarcona και συμμετέχοντας σε αγωνίσματα
ύψους 1.30μ.
Καλές εμφανίσεις επίσης πραγματοποίησαν τα παιδιά και οι έφηβοι, που συμμετείχαν στους αγώνες. Η Έλενα Ιμιρζιάδη με τον
Red Pringle έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της κερδίζοντας ένα χρυσό και δύο χάλκινα μετάλλια σε αγωνίσματα ύψους
1.20μ. Η Ιόλη Μυτιληναίου με τον Cameron και τον Ascot κέρδισε δύο τρίτες θέσεις σε αγωνίσματα ύψους 1.20μ. και 1.25μ. και
η Δάφνη Κεσίσογλου με τον Litium ήταν 2η σε αγώνισμα ύψους
1.20μ.

“Ελπίζω να φέρουμε κι άλλα”

έρχονται από τη ΒΟΥΛΑ και μάλιστα με δικές της αθλήτριες (χωρίς μεταγραφές), δημιούργησε αίσθηση θαυμασμού στους παράγοντες που ασχολούνται με το ωραίο αυτό άθλημα.
Αλλά και στους ατομικούς αγώνες του Πανελλήνιου αυτού πρωταθλήματος η αθλήτρια του Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ Εμίρη Φιλία παίζοντας καταπληκτικό πινγκ-πονγκ κατάφερε να φτάσει μέχρι
τον τελικό κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο.
Η Εμίρη κέρδισε με 3-0 στον προημιτελικό την Τσεκούρα (η
οποία ήταν και το δεύτερο φαβορί των αγώνων), κέρδισε με 4-0
την Παρίδη στον ημιτελικό και τελικά έχασε στον τελικό με 4-0
από την Τόλιου, που ήταν το πρώτο φαβορί των αγώνων.
Η ίδια αθλήτρια κέρδισε και χάλκινο μετάλλιο στο μικτό, ενώ
στην οκτάδα του μικτού πλασαρίστηκε και η Νίνου με τον Αλεξανδρόπουλο.

3η θέση πανελλήνιο ομαδικό κορασίδων
Κων/ος Κωστόπουλος προπ., Χαρά Νίνου, Ελένη Στραϊτούρη,
Φιλία Εμίρη, Γιώργος Λιλής Προπ.

Η ομάδα του ΑΡΗ, στην τελική φάση του πρωταθλήματος κέρδισε με 3-1 τον ΟΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ με 3-0 τον
ΑΕΣΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ και 3-2 την ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ. Στα ημιτελικά, ύστερα από έναν αγώνα θρίλερ, έχασε με 3-1 από τον
Φοίνικα Πατρών και έτσι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
Αλλά και η άλλη ομάδα του ΑΡΗ, ο ΑΡΗΣ 2006 αποτελούμενοι
από τις αθλήτριες Γκοβάτσου Δέσποινα, Πατεράκη Στέλλα, Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια και Φίσερ Έλλη, κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, αφού κέρδισε με 3-0 τον ΓΑΣ ΑΕΤΟ και έχασε με 3-1 από τον Α.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΥ και 3-0 από την ΚΑΒΑΛΑ. Το
γεγονός ότι στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας οι δύο προ-

Η Φιλία Εμίρη 2η στο Πανελλήνιο κορασίδων με συναθλήτριες και προπονητή

Τέλος, πολύ καλές εμφανίσεις έκαναν και οι άλλες αθλήτριες
των 2 συλλόγων χωρίς να καταφέρουν όμως να φτάσουν μέχρι
τους προημιτελικούς.
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Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου
Παίδων - Κορασίδων 2010
Την 1η θέση, κατέκτησε ο
Γυμναστικός Σύλλογος
Κηφισιάς στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου
Παίδων - Κορασίδων 2010
του 7ου Ομίλου του ΣΕΓΑΣ
(μετέχουν τα Αθλητικά
Σωματεία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Ανατολικής και Δυτικής
Αττικής), που έγινε το
Σάββατο και Κυριακή 1011 Απρίλη στις Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά.
18 Μετάλλια (8 χρυσά, 6
αργυρά και 4 χάλκινα) κατάφεραν να κερδίσουν το
Σαββατοκύριακο οι αθλητές και αθλήτριες του
Συλλόγου,
χαρίζοντας
στον ΓΣ Κηφισιάς συνολικά 177 βαθμούς και την
πρώτη θέση στη βαθμολογία μεταξύ των 27 Συλλόγων του 7ου Ομίλου. Τη 2η
θέση κέρδισε ο ΑΟ Φιλοθέης με 162 βαθμούς και
την 3η θέση ο ΣΑΚΑ με
149, ενώ οι υπόλοιποι

Σύλλογοι
μοιράστηκαν
μεταξύ τους από 1 μέχρι
και 77 βαθμούς.
Οι 32 αθλητές και αθλήτριες και αθλήτριες που
μετείχαν στα αγωνίσματα

του διασυλλογικού, κέρδισαν συνολικά 18 μετάλλια
(8 χρυσά, 6 αργυρά και 4
χάλκινα), από τα οποία 10
οι Κορασίδες (5 χρυσά, 3
αργυρά και 2 χάλκινα) και
τα 8 οι Παίδες (3 χρυσά, 3
αργυρά και 2 χάλκινα).
Στην κατηγορία Κορασίδων κέρδισαν χρυσά μετάλλια οι αθλήτριες Ελπί-

δα Τόκα (2), Μαργαρίτα
Τσιτσιουμάνου (2) και Τατιάνα Γκούσιν (1), αργυρά
μετάλλια κέρδισαν οι Λύδια Στούμπου (1), Ηρώ
Πανάγου (1) και οι αθλή-

τριες (Τάσση - Γγάλγκου
- Γούναρη και Κάμπη) της
ομάδας σκυταλλοδρομίας
4Χ 100 (επίσης 1 αργυρό
μετάλλιο). Τέλος από 1
χάλκινο μετάλλιο κέρδισαν οι αθλήτριες Μάριαμ
Ελγκάμπρι και η Μάρθα
Χαλκιαδάκη.
Στην κατηγορία Παίδων,

Νέα της ΕΠΣΑΝΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ
Λόγω διεξαγωγής του αγώνα Κυπέλλου ερασιτεχνών Ελλάδος στο οποίο μετέχει η ομάδα ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ ο αγώνας παίδων μεταξύ
των ομάδων ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
μεταφέρεται για την Πέμπτη 22/04/2010 και
ώρα 17.00 στο γήπεδο Ν.ΠΑΛΑΤΙΩΝ

ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Αναβάλλονται οι παρακάτω αγώνες του
εαρινού πρωταθλήματος
ΒΟΥΛΑΣ 10:00: ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ -ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΝΕ-

ΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ 10:00: ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΕΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10:00: ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
-ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΝΕΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Μοιράζει μπάλες
Η Ένωση αποφάσισε να διαθέσει μπάλες
σε κάθε Σωματείο που αγωνίζεται στο
πρωτάθλημα της Γ΄ κατηγορίας.
Καλούνται τα ενδιαφερόμενα σωματεία
όπως προσέλθουν στα γραφεία της Ένωσης για την παραλαβή τους.

Αγώνες Σαββατοκύριακου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α.Ο.Κ.:
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο ΚΟΡΩΠΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/04/2010 ΩΡΑ 17:00
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙ-ΓΥΝΑΙΚΩΝΠΑΣ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ - Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/04/2010 14:00 Γήπεδο ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ:
ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΠΣ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 (17.00)
ΓΗΠΕΔΟ Α. ΠΡΙΦΤΗΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ Γ.Σ.ΚΟΡΩΠΙ:
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΓΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 21:15
Γηπεδο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ Γ.Σ.ΚΟΡΩΠΙ -ΑΝΔΡΩΝΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Α.Ο.Κ.
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΚΟΡΩΠΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 (10.00)
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

κέρδισαν από 1 χρυσό μετάλλια οι Θεόδωρος Ζιντζόβας, Γιώργος Σταματόπουλος και Νικόλαος
Γούναρης. Τα 3 αργυρά
μετάλλια μοιράστηκαν οι
αθλητές
Τσάμαλης
Κων/νος (2) και Ιωάννης
Γούναρης (1) και τα χάλκινα (από 1) οι Θεόδωρος
Ζιντζόβας και Δημήτριος
Χονδρογιάννης.

Πανελλήνιοι Μαθητικοί
Αγώνες Πετοσφαίρισης
στην Ανατολική Αττική
Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ανατολικής Αττικής
διοργανώνει το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα
Πετοσφαίρισης από 26 έως 29 Απριλίου, που θα διεξαχθεί στην Παιανία στο κλειστό Γυμναστήριο «Σπίτι του Στίβου» και στο Γέρακα στο 1ο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου.

Οι γυναίκες
του Πρωτέα
στο πρώτο
σκαλί
της νίκης
Η Ομάδα του Μπάσκετ Γυναικών του Πρωτέα Βούλας ανέβηκε κατηγορία και
βρίσκεται πλέον στην Α1.
Ετσι την Κυριακή 18 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι
θα γιορταστεί ανάλογα το
γεγονός με ένα πανηγυρικού χαρακτήρα ματς, στο
κλειστό της Βούλας.
Συγχαρητήρια στα κορίτσια και πάντα νίκες.

Στη σημαντική αυτή διοργάνωση θα λάβουν μέρος
μαθητές/τριες – αθλητές/τριες από 14 νομούς της
χώρας και 2 αποστολές από την Κύπρο των οποίων
ο αριθμός ανέρχεται στα διακόσια τριάντα (230)
άτομα περίπου. Το ανωτέρω γεγονός θα καλυφθεί
από τα Μ.Μ.Ε.
Χορηγοί των αγώνων είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατ. Αττικής, ο Δήμος Παιανίας, ο Δήμος Γέρακα και η Μητρόπολη Μεσογαίας & Λαυρεωτικής.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όσους επιθυμούν να
παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Μνημόσιο συνεργασίας Special Olympics 2011
με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και της Μ.Κ.Ο «Αλληλεγγύη» της Εκκλησίας της Ελλάδος με την Οργανωτική Επιτροπή των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics Αθήνα 2011.
Η υπογραφή ετέθη σε εκδήλωση στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων,
όπου παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης,
ως δήμαρχος της πόλης που θα
φιλοξενήσει τους Αγώνες το
2011 στις εγκαταστάσεις του
ΟΑΚΑ.
Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος B’ και η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Παγκοσμίων
Αγώνων
Special
Olympics Αθήνα 2011 Γιάννα Δεσποτοπούλου.
Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου τόνισε
την ανάγκη να στηρίξουμε όλοι
τους αθλητές των Special
Olympics «που με την προσπάθειά τους δίνουν ένα μάθημα ζωής σε όλους εμάς και αποτελούν ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους μας».
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Εγκαινιάστηκε Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Παλλήνη
Εγκαινιάστηκε το βρεφικό τμήμα του
Παιδικού Σταθμού Κάντζας από τη Νομαρχία Ανατολ. Αττικής και το Δήμο
Παλλήνης, μετά την ολοκλήρωση ενός
έργου ιδιαίτερης σημασίας για τις κοινωνικές υποδομές της πόλης, το οποίο
πραγματοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση.
Κατά την τελετή των εγκαινίων (14/4),

ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής μίλησε
για την προσπάθεια της Nομαρχίας να

ενισχύσει τις υποδομές σε όλη την
Ανατολική Αττική, τονίζοντας ότι είναι
ο 7ος που ολοκληρώνεται από τη Νομαρχία. Δήλωσε δε ευτυχής για την
ολοκλήρωση του έργου στην Παλλήνη.
Το διώροφο κτήριο εκτείνεται σε επιφάνεια 500 περίπου τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει πλήρεις και σύγχρονες εγκαταστάσεις (χώροι φιλοξενίας,

ιατρείο, χώροι σίτισης, κουζίνα, πλυντήριο, εποπτικό υλικό και παιδαγωγι-

Μαγνητικό σύστημα
οικονομίας καυσίμων
Συνέχεια από τη σελ. 1

είναι πιστοποιημένο από:
• Το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο πιστοποιεί ότι ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες επιδόσεις μείωσης καυσίμου και αύξησης απόδοσης.
• Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Μηχανολογίας), το οποίο πιστοποιεί την προστασία του περιβάλλοντος με τη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος.
• Από έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Μηχανολογίας – Εργαστήριο
Θερμοδυναμικής), διαπιστώθηκε σημαντική μείωση της
κατανάλωσης καυσίμου και αύξηση της απόδοσης και
• Το Αν. Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου (το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) που πιστοποιεί την οικονομία στα καύσιμα.
Αναφερόμενος στην εφαρμογή του παραπάνω συστήματος στο Δήμο Καλυβίων, ο πρώην Αντιδήμαρχος Γ. Σωφρόνης, δήλωσε: «Με τη συγκεκριμένη ενέργεια συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος εξοικονομώντας ταυτόχρονα ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό που
μπορεί πλέον να διατεθεί σε άλλες δράσεις του Δήμου,
αφού το παραπάνω εξάρτημα επιτυγχάνει από τη μείωση
της κατανάλωσης καυσίμων την απόσβεσή του σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Παράλληλα δεν επιβαρύνεται ο
Δήμος με κανένα επιπλέον κόστος συντήρησης και έχει
γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας από την εταιρεία για
δέκα έτη».

κό υλικό) ώστε να μπορεί φιλοξενεί και
να σιτίζει περίπου 20 βρέφη και νήπια
ενώ παράλληλα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που περιλαμβάνει την επέκταση
του κτηρίου αλλά και τον πλήρη εξοπλισμό ανήλθε στα 550.000 € και χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από την Νομαρχία και 20% από το Δήμο Παλλήνης.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς ευχαρίστησε τον Νομάρχη,
τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας
και του Δήμου και αναφέρθηκε στις εργώδεις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την ολοκλήρωση κοινωνικών
και άλλων υποδομών, που διευκολύνουν την καθημερινότητα του δημότη
Επισήμανε τις δυσκολίες που προκύπτουν απ' την έλλειψη προσωπικού και
τα περιορισμένα κονδύλια αλλά και
την μεγάλη προσπάθεια για παροχή
ικανοποιητικών υπηρεσιών προς τους
δημότες και τις οικογένειές της πόλης,
παρά τα όποια προβλήματα.
Ενημέρωσε επίσης για τις ενέργειες
που γίνονται για την έναρξη κατασκευής ενός νέου βρεφονηπιακού σταθμού, στον Άγιο Νικόλαο Κάντζας, που
βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Θα είναι ο 4ος βρεφονηπιακός σταθμός της Παλλήνης, καθώς οι ανάγκες
των οικογενειών της πόλης για παιδικούς σταθμούς είναι μεγάλη.

Ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος Παλλήνης, παρόντος και του ιερέα, εγκαινιάζουν τον βρεφικό
σταθμό Παλλήνης κόβοντας την κορδέλλα.

Φιλολογική βραδιά στο Art Gallery café
Αφιερωμένη βραδιά στα
ερωτικά διηγήματα του Παπαδιαμάντη πραγματοποιήθηκε στο γνωστό καφέ Art
Gallery του Μιχάλη Γύρα,
στη Βούλα στη μέση τ’
Απρίλη. Σχετική σύντομη
αναφορά έκανε και η φιλόλογος Βούλα Λαμπροπούλου.

Mario Alberto Torres στα
κρουστά.
Εκτός προγράμματος, βέβαια, ο Κώστας Βενετσάνος απήγγειλε ποίημά του,
από τη συλλογή «Αισθησιακά», αφιερωμένο στη «Σαπφώ και την Ατθίδα».
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Μεταξύ των θαμώνων και ο

1

“ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλώ, την Τετάρτη 28 Απριλίου, στις
19:30 το απόγευμα, σε ομιλία με θέμα:

1: η παρέα του Ανδρέα Κάσδαγλη, 2: ο Κ. Βενετσάνος κατά την
απαγγελία του και 3: η τραγουδίστρια Janet Kapuya.

Η βραδιά έκλεισε με την
υπέροχη Janet Kapuya, με
μουσική τζαζ και λάτιν. Τη
συνόδευαν στο μπάσο ο
Κώστας Αρσένης και ο

υποψήφιος Δήμαρχος Βούλας Ανδρέας Κάσδαγλης
μετά του Πέτρου Θανόπουλου με τη χαριτόβρυτη παρέα τους.

“ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ” - Προκλήσεις και προοπτικές.
Η εκδήλωση θα γίνει στην Πνευματική Εστία Δήμου
Βούλας, Ζεφύρου 2 (κεντρική πλατεία Βούλας)
Με εκτίμηση

Ιωάννης ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

