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Σελ.10

Είχαμε δεσμευτεί και το κάνουμε ήδη

πράξη, ότι η «7η» θα γίνει ο «Συνήγο-

ρος» του Δημότη. Είχαμε δηλώσει (φ.

521 της 23/2/08) ότι «στηρίζουμε την ορ-

θή διακυβέρνηση, διερευνούμε την α-

διαφάνεια, αποκαλύπτουμε και στηλι-

τεύουμε τη διαφθορά.

Η Διαφθορά έχει πολλά πλοκάμια στήρι-

ξης και ανάπτυξης. Ένα απ’ αυτά είναι η

πολυπλοκότητα, το δαιδαλώδες χάριν,

δήθεν της …«νομιμότητας», του «ελέγ-

χου», της «διασφάλισης» κι άλλων ωραί-

ων και πειστικών επιθέτων.

Όλα αυτά όμως μαζί με τον παράγοντα

χ ρ ό ν ο , συνιστούν πολύ γόνιμο έδα-

φος για την ανάπτυξη της διαφθοράς.

Μετά απ’ αυτά τα αναγκαία εισαγωγικά,

ερχόμαστε στην καταγγελία του πολί-

τη-δημότη (τα στοιχεία του στη διάθεση

παντός αρμοδίου).   Συνέχεια στη σελ. 2

“Η φλογέρα του

βασιλιά” στον 

Παλαμικό λόγο
γιάννης κορναράκης

Σελίδα 6

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Επιχειρησιακό

και ΕΥΔΑΠ

στο Δ.Σ.
Σελίδα 9

Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Πρόσω ….βραδέως…!

Την πάτησε!... Ευαισθητοποιήθηκε για το περιβάλλον, τον γοήτευσε η

νέα τεχνολογία, πίστεψε ότι η Ελλάδα εκσυγχρονίστηκε και αποφάσισε

να επιχειρήσει υγιώς. Ηδη κλαίει τα λεφτά του, ανησυχεί για την επι-

βίωσή του, αγανακτεί και σκέπτεται να επιστρέψει στο έξω από δω…

Η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή του συνιστά να περιμένει για μετά το

2010!!! («Απόλυτα φυσιολογικό» χρονικό περιθώριο, για τo «καθ’ όλα νό-

μιμο» ελληνικό δημόσιο).

Τοπικά Συμβούλια Νέων
έκλεισε το Μητρώο 

“Πόνεσε” ο υπότιτλος της εφημερίδας μας στο προηγούμενο φύλλο για τα Το-

πικά Συμβούλια Νέων «ένας ακόμη καταδικασμένος θεσμός». Αλλά πόνεσε τους

ήδη ευαισθητοποιημένους Δήμους. Εκείνους που είχαν ξεκινήσει εκστρατεία

ενημέρωσης από το Φεβρουάριο· δηλαδή λάθος ανθρώπους!

Τουναντίον Δήμους που βρίσκονται σε νάρκη δεν ξύπνησαν, ή το κρατάνε μυ-

στικό! Που είδαν το θεσμό ως μια ακόμη προσωπίδα δημοκρατική. Ως μία ευκαι-

ρία ελέγχου της νεολαίας, για δικό τους όφελος. Για κείνους που τον αγνόησαν

και έσπευσαν να καλύψουν την εκ του νόμου υποχρέωσή τους “στο παρά πέντε”

για το θεαθήναι...

Εμείς θέλουμε να πετύχει ο

θεσμός και τον στηρίζουμε.

Θέλουμε τους νέους αγωνιστι-

κούς, διεκδικητικούς και υπεύ-

θυνους.

Θέλουμε τους νέους συμμέτο-

χους, χαρούμενους και ενθου-

σιώδεις όπως είναι από τη φύ-

ση τους.
Ρεπορτάζ σελ. 11 & 13

«...όπου αναγράφεται “Νομός” ή “Νομαρχία” εννοείται “Νομαρ-

χιακή Αυτοδιοίκηση”
ΕΒΔΟΜΗ, φ. 322 - 1 Μαρτίου 2008 - σελ.3
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Κούλουμα παντού... 
Σελ. 5

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο

Σελ. 6

Αναδασώσεις Σελ. 7

Ελλείψεις στα σχολεία
στο Πόρτο Ράφτη Σελ. 7

“Η καταραμένη γενιά”  

Σελ. 8

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 
Επιχειρησιακό και ΕΥΔΑΠ  

Σελ. 9

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ: Κέντρο
Ψυχικής Υγείας     Σελ. 12

Προκηρύξεις - 
Διαγωνισμοί     Σελ. 14

Η καρμανιόλα
της Βούλας     Σελ. 15

Το sex ως φάρμακο Σελ. 17

Ενδιαφέρονται από το
Δ.Σ. Βούλας          Σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Σπούδασε μηχανολόγος –

μηχανικός και εργάστηκε

στο εξωτερικό. Είναι 54

ετών. Υπό την επήρεια των

επιστημονικών του γνώσεων

και βιωμάτων, των περιβαλ-

λοντικών ευαισθησιών και

των επιχειρηματικών του

ανησυχιών, 

αφού είδε ότι η χώρα μας,

προσαρμοζόμενη στις απο-

φάσεις και οδηγίες της ευ-

ρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.),

αποφάσισε να εκσυγχρονι-

στεί και στον τομέα της

ενεργειακής πολιτικής,

Επένδυσε, αγοράζοντας πέ-

ρυσι 8 στρέμματα «με όλες

τις νόμιμες προϋποθέσεις,

με σκοπό την ίδρυση και λει-

τουργία φωτοβολταϊκού

(Φ/Β) πάρκου. Δηλαδή, Aνα-

νεώσιμης Πηγής Ενέργειας

(Α.Π.Ε.), μη ρυπογόνου, και

μηδενικής δαπάνης  ως προς

την πρώτη ύλη.

Ο νόμος (2773/1999) το προ-

βλέπει ήδη.

Ετσι, ο εύελπις, εύπιστος και

ευεπίδεκτος αυτός Έλληνας

πολίτης, αφού δήλωσε στη

ΔΥΟ έναρξη νέας ατομικής

επιχείρησης και ασφαλίστη-

κε στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)

– όπου καταβάλλει έκτοτε

ασφάλιστρα χωρίς να εργά-

ζεται – κατέθεσε αίτηση

αδειοδότησης στην αρμόδια

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

(ΡΑΕ). Πέρυσι τον Ιούλιο

(2007).

Εκτοτε δεν έχει λάβει απά-

ντηση, ενώ δεν κατέστη δυ-

νατόν να επικοινωνήσει τη-

λεφωνικά, πράγμα που διαπι-

στώσαμε και εμείς. 

Ο άνθρωπος «τα ‘χει παίξει»

και δεν ξέρει τι να κάνει.

Μ’ όλα ταύτα, οι καταγγελίες

στο συνήγορο του πολίτη,

και στον τύπο είχαν σαν συ-

νέπεια να τον καλέσει τηλε-

φωνικά υπάλληλος της ΡΑΕ

για να τον… επιπλήξει!!!

Του είπε δε και όχι για να τον

εμπαίξει, όπως νόμιζε ο ανα-

γνώστης μας, ότι με την υπό-

θεσή του θ’ ασχοληθούν με-

τά το 2010!!!

Εμείς κατορθώσαμε και επι-

κοινωνήσαμε τελικά με τον

αρμόδιο υπάλληλο, από τον

οποίο πήραμε την επιβεβαίω-

ση ότι οι αδειοδοτήσεις μέ-

χρι το 2010 έχουν ήδη ολο-

κληρωθεί και ο συγκεκριμέ-

νος πολίτης πρέπει να περι-

μένει 2-3 χρόνια «αν…».

Ετσι απλά. 

Βέβαια μας διαβεβαίωσε ότι

η ΡΑΕ λειτουργεί στα πλαί-

σια των νόμων και ότι η δη-

μοσιοποίηση έχει γίνει στην

ιστοσελίδα της (www.rae.gr)

απ’ όπου ο πολίτης μπορού-

σε να ενημερωθεί σχετικά.

Η “ενημέρωση” όμως δεν δί-

νει απάντηση στην αγωνία

του και μάλλον αποθαρρύνει

και αυτόν και κάθε φέρελπι

επενδυτή.

Ιδου τα συνοπτικά στοιχεία

που αποθαρρύνουν, αλλά

γεννούν και εύλογα ερωτη-

ματικά:

Γενικό σύνολο αιτήσεων αδει-

οδότησης για φ/β εγκαταστά-

σεις, 7.822, για αιτούμενη συ-

νολική ισχύ 3.429 MW περί-

που, προβλέπεται να εγκρι-

θούν αδειοδοτήσεις μέχρι το

2010 μόνο το ένα έβδομο 1/7,

δηλαδή περίπου 505MW.

Σπεύδε βραδέως

Και τα εύλογα ερωτήματα

που γεννώνται είναι πολλά

και ορισμένα ενδόμυχα:

Μια χώρα ηλιόλουστη, σαν

την Ελλάδα, γιατί δεν σπεύ-

δει ταχέως ν’ απεξαρτηθεί

από τη δραχμοβόρα (ή

euroβόρα) πετρελαϊκή πρώ-

τη ύλη παραγωγής ηλεκτρι-

κής ενέργειας, ή την ρυπο-

γόνα και επίσης δαπανηρή

πρώτη ύλη του λιγνίτη και να

εκμεταλλευτεί την αστείρευ-

τη, καθαρή και ανέξοδη ηλια-

κή ενέργεια;

Απόλλωνα, θεέ του Ηλιου,

φώτισέ τους! 

Μια χώρα με ικανούς ανέ-

μους ιδιαίτερα στα νησιά και

στα παράκτια, γιατί δεν εκ-

μεταλλεύεται την αιολική

ενέργεια;

Με πολλά κέρδη και κυρίως

τη συμβολή στην απορρύ-

πανση του περιβάλλοντος

από το διοξείδιο του άνθρα-

κα και την τεράστια οικονο-

μία από την οποία έχει ανά-

γκη η χώρα μας.

Τι να σκεφθώ; Τα συμφέρο-

ντα που θα θιγούν;

Το ευ κυβερνάν, η καλή δια-

κυβέρνηση δεν είναι μόνο

υπόθεση διαφάνειας, κατα-

σκευασμένης «νομιμότητας»

πάταξης της γραφειοκρατίας

και μηδενικής ανοχής στη

διαφθορά. Είναι και αποφα-

σιστικότητα και θέληση για

αποτελεσματική και επωφε-

λή για το κοινωνικό σύνολο

μόνο, διακυβέρνηση.

Κώστας Βενετσάνος

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Πρόσω ….βραδέως…!

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΔΙΑΦΘΟΡΑ

της τελευταίας στιγμής...

Ασεμνος ο Picaso

Πληροφορηθήκαμε ότι ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, απαγόρευσε στα Δημοτικά

Σχολεία της περιοχής να επισκεφθούν έκθεση του Pica-

so, γιατί υπάρχουν ...άσεμνα έργα!

Αληθεύει η πληροφορία;

Κι αν, ναι; Με ποια κριτήρια εκρίθησαν “άσεμνα”!

– Ο Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Κιτσίου,

θα κάνει το χορό του στο κτήμα Λιάρου το ερχόμενο

Σάββατο 15 Μαρτίου, στις 8.30μ.μ.

– Το Δημοτικό Συμβούλιιο Βούλας συνεδριάζει την επό-

μενη Παρασκευή 14 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι, για

καθορισμό ημερομηνίας εκλογής των Τοπικών Συμβου-

λίων Νέων.
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για να έχεις την ΕΒΔΟΜΗ στα ...πόδια σου

γίνε συνδρομητής τώρα

με ένα τηλεφώνημα, ή fax, ή e-mail γραφτείτε συνδρομητές

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr

Η
φετινή επέτειος της 8ης Μαρτίου βρί-

σκει τις γυναίκες να δέχονται κατά

μέτωπο επίθεση στο ασφαλιστικό. Εί-

ναι τα μεγάλα θύματα της απορρύθμισης

των εργασιακών σχέσεων, της απλήρωτης

εργασίας, της συρρίκνωσης έως εξαφάνι-

σης των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών

και των ηλικιωμένων, της ουσιαστικής κα-

τάργησης του ολοήμερου σχολείου και της

έκρηξης της ακρίβειας. Η συνολική απασχό-

ληση γυναικών στην Ελλάδα (47,4%) έμεινε

το 2006 στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευ-

ρώπης των 27. Ο ευρωπαϊκός στόχος για

γυναικεία απασχόληση ύψους 60% έχει γί-

νει για τη χώρα μας μακρινό όνειρο. Η ανερ-

γία των γυναικών είναι σταθερά υψηλή,

υπερδιπλάσια από των ανδρών και σχεδόν

μία στις τέσσερις νέες γυναίκες είναι άνερ-

γη.

........

Η εγρήγορση των συνειδήσεων στην οποία

στοχεύει η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

γίνεται, δυστυχώς, κάθε χρόνο και πιο ανα-

γκαία. Οφείλουμε όλοι να αντιταχθούμε σε

ό,τι υποβαθμίζει την κοινωνική θέση της γυ-

ναίκας σε όλο τον κόσμο, και ο αγώνας ξε-

κινά ενάντια στη συρρίκνωση των κοινωνι-

κών μας δικαιωμάτων και διεκδικώντας ένα

μέλλον με ανάπτυξη, ασφάλεια και δικαιο-

σύνη.»

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Σ
τη χώρα μας τα τελευταία 25 χρόνια

υπάρχει ένα προοδευτικό θεσμικό

πλαίσιο που εξασφαλίζει την ισοτιμία

ανδρών και γυναικών στην εργασία, στις

επιχειρήσεις, στην παραγωγή, στην κοινω-

νία. 

Απομένουν όμως ακόμα να γίνουν πολλά

για να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις,

ώστε η γυναίκα να μπορεί να συμμετέχει

πιο ενεργά στην κοινωνική, πολιτιστική και

πολιτική ζωή του τόπου μας.

Με κεντρικό στόχο την ενίσχυση της γυναι-

κείας απασχόλησης και επιχειρηματικότη-

τας, την οικονομική ανεξαρτησία των γυναι-

κών, τη συμφιλίωση των επαγγελματικών

και οικογενειακών υποχρεώσεων, την υπο-

στήριξη της άνεργης ή ανύπαντρης μητέρας

μπορούμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά,

ώστε τα λόγια μας να πάψουν να είναι απλά

και μόνο ευχολόγια επ’ ευκαιρία της σημε-

ρινής ημέρας.

Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία η ισό-

τητα αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα

και η διεκδίκηση και η κατοχύρωσή της πρέ-

πει να γίνει στο επίπεδο αυτό. Όλοι έχουμε

καθήκον να ασκήσουμε την ισότητα στην

πράξη με συνέπεια και ευθύνη για την επι-

βίωση και βελτίωση του πολιτισμού μας.

Βασίλης Οικονόμου

Αντίο Έλενα 

Ναθαναήλ

Κάθε φορά που φεύγει από κο-

ντά μας ένας ηθοποιός του πα-

λιού ελληνικού κινηματογρά-

φου, κάτι σπάει μέσα μας. Όταν

ένα πρόσωπο είναι δεμένο στην

ψυχή μας με τα παιδικά μας

χρόνια, με τα εφηβικά και τα νε-

ανικά, με το πρώτο φιλί, το

πρώτο χτυποκάρδι, τα θερινά

μας σινεμά, την ανεμελιά, τα

πρώτα μεροκάματα, τις πρώτες

μικρές ή μεγάλες επαναστάσεις

μας, τότε αυτό το πρόσωπο εί-

ναι άνθρωπός μας, μικρό μα πο-

λύτιμο κομμάτι του εαυτού μας.

Αντίο Έλενα...

Ψηλόλιγνο κορίτσι των νεανι-

κών μας ονείρων, μ’ εκείνα τα

μάτια-σπαθιά, που τρυπούσαν

την ψυχή μας. Έμεινες ΗΘΟ-

ΠΟΙΟΣ μέχρι την τελευταία σου

ανάσα, ποιώντας ήθος και με

τον θάνατό σου, κρατώντας τον

δικόν σου. Δύσκολο έως ακα-

τόρθωτο στις μέρες μας για

τους διάσημους, μα το κατόρ-

θωσες.

Εκεί που θα πας δώσε την αγά-

πη μας σ’ όλους εκείνους τους

πιο παλιούς από σένα, σ’ εκεί-

νους της γενιάς σου και στους

νεώτερους, σ’ όλους τους χο-

ρηγούς των ονείρων μας, τους

εκφραστές των καημών μας,

στο δυό ωρών αραξοβόλι που

ξαποσταίναμε και μας δροσίζα-

τε την ψυχή για τη συνέχεια

του ταξιδιού.

Είναι τόσα πολλά, τόσο πολύτι-

μα αυτά που μας προσφέρατε,

που συνεχίζετε να μας προσφέ-

ρετε μεσ’ από τις ταινίες σας. Σ’

εμάς, στους γονείς μας, στα

παιδιά μας κι είναι βέβαιο πως

όσο υπάρχουν Έλληνες, οι ται-

νίες σας δεν θα σκονιστούν πο-

τέ. Γιατί φτιάχτηκαν με αγάπη,

με κομματάκια της ψυχής σας,

φτιάχτηκαν για να μη πεθάνουν

ποτέ και για να διαλαλούν ότι

«ηθοποιός σημαίνει ΦΩΣ».

Έφυγες από κοντά μας, μα θα

ζεις μέσα μας κι εσύ όπως κι άλ-

λοι δικοί μας άνθρωποι που με

τις ταινίες σας μπαίνετε, καλο-

δεχούμενοι, στα σπίτια μας και

μας κρατάτε συντροφιά.

Και ξέρεις, στις ταινίες όπως και

στον Παράδεισο ο χρόνος στα-

ματάει. Αντίο Έλενα...
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας    

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας
Ως γυναίκα, αναρωτήθηκα τι να γράψω για την ημέρα της γυναίκας.

Ποιας γυναίκας απ’ όλες; 

της γυναίκας - γυναίκας δόλωμα - για το αντρικό φύλο; 

της γυναίκας μάνας στο προσκεφάλι του μικρού παιδιού της;

της γυναίκας νοικοκυράς με τη σκούπα και το σφουγγάρι;

της γυναίκας εργαζόμενης με τα ντοσιέ, αντζέντες και κομπι-

ούτερ στο “κρανίο”;

της γυναίκας αγρότισσας που πλάθει τη γη;

της γυναίκας συντρόφισας δίπλα σε έναν ισότιμο σύντροφο;

Πιστεύω, αν ο θεός έπλασε τη γυναίκα, σκέφτηκε πολύ πριν

αποφασίσει. Και αποφάσισε ότι πρέπει να φτιάξει ένα πλάσμα

με “θεϊκές” δυνάμεις, για να μπορεί να αντιμετωπίζει και να

προσπερνά, όλα εκείνα τα μεγάλα, δύσκολα, αδιαπέραστα (πολλές φορές) εμπόδια,

που συναντά στο διάβα της ζωής της, προσφέροντας έτσι στην ισορροπία της φύσης,

της οικογένειας και των ανθρώπινων σχέσεων.

«Η  Κυβέρνηση σήμερα, 8 Μαρτί-
ου, ημέρα της Γυναίκας, κάνει δώ-
ρο στις γυναίκες 5 χρόνια δουλει-
άς επιπλέον. 
Στις μητέρες ανήλικων παιδιών, 5
χρόνια δουλειάς επιπλέον και τη
σταδιακή κατάργηση των όποιων
προνομίων τους ανταπέδιδε η κοι-
νωνία για τα βάρη του “διπλού”
τους ρόλου.

Ας αποφύγουν λοιπόν, τις δηλώ-
σεις αναγνώρισης και αγάπης
προς τις γυναίκες, και έστω την τε-
λευταία στιγμή ας αποσύρουν το
απαράδεκτο αυτό νομοσχέδιο». 

Ντίνα Μπέη 

Υπερνομάρχης



ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Locksmith
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Σύλλόγος εργατικών 

Kατοικιών 1 Παλλήνης

Το κάψιμο του καρνάβαλου

Σας προσκαλούμε όλους (μικρούς και μεγάλους)

την Κυριακή 9/3/08 από τις 10:00 π.μ. στη πλατεία 1η

Μάη, να γιορτάσουμε την αποκριά, να φτιάξουμε μό-

νοι μας χαρταετούς, να χορέψουμε, να διασκεδά-

σουμε και στο τέλος να κάψουμε τον καρνάβαλο.

Σας περιμένουμε.

Το κοινωνικό δράμα του Γκάτσο «Ένα καπέλο γεμάτο

βροχή», θίγει την εξάρτηση από τα ναρκωτικά και τις επι-

πτώσεις πάνω στις σχέσεις. 

Το πλήρες πρόγραμμα των παραστάσεων έχει ως εξής:

• Κυριακή 9 Μαρτίου 2008 (8 μ.μ.)

• Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 (8 μ.μ.)

• Σάββατο 15 Μαρτίου 2008 (8 μ.μ.)και 

• Κυριακή 16 Μαρτίου 2008 (8 μ.μ.)

Στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Καλυβίων. 

Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Πετρινόλη και ερμηνεύ-

ουν οι: Χρήστος Πιζάνιας, Γιώργος Μιχάλης, Γιούλη Μαρ-

κάκη, Μιχάλης Κόλλιας, Μανώλης Καραμβάσης, Δημή-

τρης Μπουρέκας και Δήμητρα Κόλλια. 

«Ένα καπέλο γεμάτο βροχή»
με τα «ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΙΑ»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Λ. Μαραθώνος 417 & Αχαΐας, Παλλήνη 

Τηλ.: 210 -3643223-4

«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
Πέμπτη 13 Μαρτίου  7μ.μ

Κέντρο Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου

Η  Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ευρωπαϊκή Έκφραση-

Ανατολική Αττική» πραγματοποιεί Σχέδιο Δράσης «Αρ-

χαιολογία, Γεωγραφία και Οικολογία στο Μαραθώνα», με

την υποστήριξη της Ε.Ε. και του Υπουργείου Απασχόλη-

σης και Κοινωνικής Προστασίας, στo πλαίσιo του οποίου

θα διεξαχθεί η Ημερίδα (Πέμπτη 13 Μαρτίου)  στο κέντρο

Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου (συμβολή της Λ.Μαραθώ-

νος και 25ης Μαρτίου).

Σκοπός του Σχεδίου Δράσης είναι η ευαισθητοποίηση του

τοπικού πληθυσμού για την κληρονομιά του τόπου του. Ιδι-

αιτέρως στην «κατάκτηση» από τους νέους πιο σύγχρο-

νων αντιλήψεων για την ιστορία και το περιβάλλον τους,

ώστε να δράσουν αποτελεσματικά στο μέλλον. Η περιοχή

έχει πλούσιο οικολογικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, το

οποίο δε γίνεται εύκολα αντιληπτό από τους επισκέπτες,

μαθητές, εκπαιδευτικούς, μέλη συλλόγων, οι οποίοι και

αποτελούν ομάδες στόχου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Για τον σκοπό αυτό, η «Ευρωπαϊκή Έκφραση-Ανατολική

Αττική» προχώρησε στην έκδοση εύληπτου και  πρακτικού

οδηγού με ιστορικά στοιχεία του Μαραθώνα, με παράλλη-

λη καταγραφή της εναπομείνασας χλωρίδας, πανίδας και

παραγωγή χάρτη των μνημείων της περιοχής, ο οποίος θα

παρουσιαστεί στην εκδήλωση.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ  
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη - 22940 98500

MARATHON MUSIC BAND 
Το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ, στις 10 το βράδυ δωδεκαμελές

κλιμάκιο της ορχήστρας «Marathon Music Band», με φυ-

σικά μουσικά όργανα και φωνές παρουσιάζει  στις Πολιτι-

στικές Απόπειρες αυθεντικά και ιδιαίτερα, χωρίς μικρόφω-

να και ενισχυτές αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ, 21:15 στο σινε ΑΛΙΚΗ 

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»
Μια μικρή παρέα από έφηβους πρόσφυγες ζουν στο Mενίδι.

Έχουν έρθει πριν από λίγα χρόνια στην Ελλάδα, αλλά πα-

ραμένουν απομονωμένοι στο περιθώριο μιας κοινωνίας που

τους θεωρεί ξένους. Η επιμονή του Γιάνναρη στις λεπτομέ-

ρειες των ανθρώπινων σωμάτων, στα πρόσωπα, στα βλέμ-

ματα μέσα από σύντομα πλάνα, συνιστά ένα ύφος έντονα

προσωπικό...

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ  
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ, 21:00

«Στις πηγές της ανθρώπινης δυστυχίας.
Είναι τραγική η μοίρα του ανθρώπου;»

Με τον ψυχίατρο Αλέξανδρο Αστρινάκη.
Οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας - σχέσεις, εργασία, δρα-

στηριότητες - το κάνουμε βασικά για δύο λόγους: Γιατί κα-

τά τη γνώμη μας έτσι είναι το σωστό και, γιατί πιστεύουμε

ότι κάνοντας έτσι θα είμαστε καλά. Αφού συχνά τα κατα-

φέρνουμε που οφείλεται η δυσαρέσκεια μας;

«Διαγωνισμός Νέων Ποιητών

“Μετανάστες και πρόσφυγες»

Η “Ευρωπαϊκή Έκφραση – Ανατολική Αττική”, διορ-

γανώνει εκδήλωση με θέμα:  «Βράβευση Νέων Ποι-

ητών»,  τη Δευτέρα 17 Μαρτίου, ώρα 17:00 – 19:00

στο Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου (πίσω από το

Δημαρχείο), στο πλαίσιο του «Διαγωνισμού Νέων
Ποιητών με θέμα τους μετανάστες και τους πρό-
σφυγες».
Συμμετέχουν οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξε-

ων των Δημοτικών Σχολείων και όλων των τάξεων

των Γυμνασίων του Λαυρίου. Στο πλαίσιο του διαγω-

νισμού πραγματοποιήθηκαν δύο δίωρα βιωματικά

σεμινάρια και εργαστήρια δημιουργικής γραφής για

τους μαθητές.

«Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο-
Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνη-
μείων: Προβλήματα και Προτάσεις»

Τετάρτη 12 Μαρτίου, ώρα 5 μ.μ. στην Αίθουσα Ντίνου Λε-

βέντη, κτήριο Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πο-

λιτισμού (Τριπόδων 28 Πλάκα), θα πραγματοποιηθεί ημερί-

δα με θέμα: «Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο-Κεντρικό

Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων: Προβλήματα και Προτά-

σεις», με ομιλητές  το Σάκη Διγενή, αρχιτέκτονα και Δη-

μήτρη Αθανασούλη, πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Αρχαι-

ολόγων

Απόψεις δημοσιογράφων παρατηρητών συνεδριάσεων,

Παρασκευή Κατημερτζή, δημοσιογράφος

Το Θέατρο Περίακτοι εγκαινιάζει την έκθεση του εικαστι-

κού Δημήτρη Μανίνη στις 13 Μαρτίου και ώρα 20:30. 

Θα ακουστούν γνώμες και απόψεις του καλλιτέχνη για το

έργο του  και θα διαβαστούν αποσπάσματα απ’ το βιβλίο

του «Θάνατος με Τρικυμία».

Διάρκεια Έκθεσης: 13/03-13/4/08

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - Όμηρου Αβραμίδη

Το Θέατρο Περίακτοι παρουσιάζει το βιβλίο του Όμηρου

Αβραμίδη, Οι Δρόμοι της Αγάπης, εκδ. Ωκεανίδα, το Σάβ-

βατο 15/03/08 και ώρα 19:00. Θα ακουστούν αποσπάσματα

του βιβλίου και απόψεις πάνω στο έργο του συγγραφέα.

Θέατρο Περίακτοι  - Εκδηλώσεις

«Ολοκληρωμένη προσέγγιση στα

προβλήματα του Κηφισού»

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Νομαρχία Ανατ.

Αττικής με το Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφι-

σού οργανώνουν διημερίδα με θέμα:

«Ολοκληρωμένη προσέγγιση στα προβλήματα του Κηφι-

σού», 13 & 14 Μαρτίου.

Η έναρξη θα γίνει την Πέμπτη 13 Μαρτίου και ώρα 9:00

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτηρίου Διοίκησης στην

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.



‘Ταξίδι στην πόλη’
Κάτω από το φεγγάρι ΙΙ

με την Τζωρτζίνα Καλέργη

ΕΒΔΟΜΗ  

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης σε συνεργασία

με τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Βάρης διοργανώνουν τα

“Κούλουμα” στην Ανατολική παραλία της Βάρκιζας, την

Καθαρή Δευτέρα 10 Μαρτίου.

Σας περιμένουν σαρακοστιανά, μουσική και παραδοσιακά

χορευτικά συγκροτήματα. Η γιορτή θα ξεκινήσει στις 12

το μεσημέρι.

Συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα:

– Τμήμα Παραδοσιακών χορών Πνευματικού Κέντρου.

– Λαογραφικός και Φυσιολατρικός Ομιλος Σεμέλη.

– Πολύμορφη Εκδραση Πολιτισμού και παράδοσης - Λίνα

Λαβούτα Μαντά (παραδοσιακοί χοροί από Μικρά Ασία και

Καππαδοκία).

– Χοροθέατρο ΜΥΙΑ

– Δικταίοι - Καστρινοί.

ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται στο Φουαγιέ του Ισογεί-

ου του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών η Εκθεση-παιδικό ερ-

γαστήρι του γλύπτη Μικέλ Ναβάρο που φέρει τον τίτλο

‘Ταξίδι στην πόλη’- «Κάτω από το φεγγάρι ΙΙ». Το έργο-

παιχνίδι που έχει συναρπάσει τους μικρούς φίλους της

τέχνης, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Εκθέσεων του

Megaron Plus σε συνεργασία με το Κέντρο Pompidou του

Παρισιού.  

Κάθε μέρα μικροί πολεοδόμοι-αρχιτέκτονες, παιδιά του

δημοτικού με σύμμαχο τη φαντασία και την καθοδήγηση

από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, μεταμορφώνουν

την "πόλη" μέσα από το παιχνίδι και έρχονται σε επαφή

με τις έννοιες της φόρμας, της δομής και της προοπτι-

κής. Στοιχεία επαναλαμβανόμενα ή συνδυαζόμενα μετα-

ξύ τους, όπως κύβοι, πυραμίδες, πύργοι, κολόνες, φτιά-

χνουν αυτή τη φανταστική πόλη κάθε φορά πρωτότυπη.

Το εργαστήρι αποτελεί έμπνευση του γνωστού Ισπανού

εικαστικού καλλιτέχνη Μικέλ Ναβάρο (Miquel Navarro),

και ταξιδεύει εδώ και πάνω από μία δεκαετία στην Ευρώ-

πη. Το πρωτότυπο αυτό γλυπτό, απλωμένο στο έδαφος

σε μια επιφάνεια 50 τετραγωνικών μέτρων, μοιάζει με μια

πόλη ιδωμένη από ψηλά. 

Ο Μικέλ Ναβάρο (Miquel Navarro) φαντάζεται και δημι-

ουργεί πόλεις με αναφορές στις πόλεις της Ισπανίας και

της περιοχής από όπου κατάγεται, της Βαλένθια ή άλλων

πόλεων που γνώρισε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του.

Ο ίδιος πιστεύει ότι «η πόλη δεν βιώνεται ούτε γίνεται

αντιληπτή αμέσως, αλλά σταδιακά».  

Ο Μικέλ Ναβάρο (Miquel Navarro) γεννήθηκε το 1945 στη

Βαλένθια της Ισπανίας. Εκεί ζει και εργάζεται ακόμη και

σήμερα.

Χαρταετοί στο Οβριόκαστρο

Ο Δήμος Κερατέας με τη Συντονιστική Επιτροπή

αγώνα κατά της Χωματερής θα γιορτάσουν τα Κού-

λουμα, στις εγκαταστάσεις του Δήμου, με την  ορ-

χήστρα δημοτικών λαϊκών τραγουδιών τα “Κάγκε-

λα” (κλαρίνο, ακορντεόν, κρουστά, λαούτο, ούτι).

Από τις 11 το πρωί.

Η Συντονιστική Επιτροπή, καλεί να διατρανώσουν

όλοι μαζί την αποφασιστικότητά τους «για καθολική

αντίσταση ενάντια σε κάθε ύπουλη επιβουλή και κά-

θε υποχθόνιο σχέδιο των αδηφάγων μεγαλοσυμφε-

ρόντων». Σαρακοστιανά εδέσματα θα προσφερ-

θούν δωρεάν.

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

για ...γευσιγνώστες

15 & 16 Μαρτίου
Ξενοδοχείο Royal Olympic (Στύλοι Ολυμπίου Διός)

Ωρες 12-8 (Σάββατο) & 12-6 (Κυριακή)
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ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ

Κούλουμα στην παραλία

της Κιτέζας

Ο Δήμος Καλυβίων, συνεχίζοντας την παράδοση των τε-

λευταίων ετών διοργανώνει  την Καθαρά Δευτέρα 10

Μαρτίου, εκδήλωση  στην παραλία της Κιτέζας (41ο χλμ

Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, θέση Πεύκο) από τις 10.00 π.μ.

και μετά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις απο-

κριάτικες εκδηλώσεις του. Από νωρίς το πρωί όσοι βρε-

θούν στην παραλία της Κιτέζας θα έχουν τη δυνατότητα

να γευθούν σαρακοστιανά εδέσματα και να απολαύσουν

ζωντανή μουσική με παραδοσιακό γλέντι.

Η Δημοτική Αρχή καλεί όλους τους πολίτες, τους φορείς

τους πόλης αλλά και όλους τους πολίτες της Αττικής να

δώσουν δυναμικό παρών στην εκδήλωση και να δηλώσουν

την αντίθεσή τους στο ξεπούλημα της παραλίας και τη

διαμαρτυρία τους καθώς εξακολουθούν να μένουν σε εκ-

κρεμότητα οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για απόδοση

της παραλίας της Κιτέζας – που παραχωρήθηκε το Νοέμ-

βριο του 2003, από τα «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα»

στον όμιλο επιχειρήσεων «Αττικός Ήλιος Α.Ε.» - στο Δή-

μο Καλυβίων προκειμένου να παραμείνει ελεύθερη και

ανοιχτή προς όλους τους πολίτες.

Επιπλέον εκφράζει τη διαμαρτυρία της για τις δεκάδες μη-

νύσεις και διώξεις που υφίσταται η δημοτική αρχή των Κα-

λυβίων από τους ιδιοκτήτες του «Grand Resort» για τον

αγώνα της για ελεύθερες ακτές.

Στο Πανόραμα Βούλας θα γιορτάσουν τα Κούλουμα

όσοι βρεθούν εκεί την Καθαροδευτέρα.

Οπως κάθε χρόνο ο εξωραϊστικός Σύλλογος του Πα-

νοράματος οργανώνει μεγάλο γλέντι για μικρούς και

μεγάλους με το φτιάξιμο του χαρταετού, με μουσι-

κή, γλέντι, φασολάδα και κρασί μετά τις 11 το πρωί.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Εκθεση ζωγραφικής της Κυβέλης Μουσούρη, άνοι-

ξε στην “Art Gallery Cafe στη Βούλα (Ιπποκράτους &

Γαληνού), με θέμα “Αντοχή στο χρώμα”.
Εκθεση Γλυπτικής άνοιξε και λειτουργεί στην  “Art

Gallery Cafe του Οδυσσέα Παππά. 

Και οι δύο εκθέσεις θα διαρκέσουν τις 19 Μαρτίου

και λειτουργούν καθημερινά 9-2 και 6 - 8 μ.μ.



Απαγορεύονται τα

ηχητικά μηνύματα!!

Πόσες φορές σας έχουν ξυπνήσει, 8η πρωινή της

Κυριακής, με τη ντουντούκα να φωνάζει “Μαζεύω

σίδερα, καθαρίζω αποθήκες, Καλό χώμα, γλάστρες

κ.ά.

Πόσες φορές έχω αναρωτηθεί: καλά δεν μπορεί να

γίνει κάτι να μην γυρίζουν πρωί - πρωί αυτοί οι άν-

θρωποι και να ξεσηκώνουν τη γειτονιά;

Ε, λοιπόν ο Δήμαρχος Ιλίου το έλυσε, όπως διαβά-

ζουμε στο δελτίο τύπου: «Με ομόφωνη απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου, απαγορεύονται τα πα-

ντός είδους εμπορικά ηχητικά μηνύματα των πλανό-

διων καθώς και η ηχορύπανση που προκαλούν τα

οχήματα δια των ηχητικών τους συστημάτων. 

Επιτρέπονται τα μηνύματα και οι ανακοινώσεις κοι-

νωνικού και πολιτικού περιεχομένου.

Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο € 500.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης το πρό-

στιμο θα διπλασιάζεται».

“Τα δικά μας παιδιά”

Οτι φροντίζει τα του οίκου του ο Δήμος Βούλας δεν

χωρεί καμία αμφιβολία. Ετσι λοιπόν πρόσφατα τα-

κτοποίησε τις θυγατέρες δύο αντιδημάρχων.

Τη μία στον Παιδικό Σταθμό, την άλλη στη Δημοτική

Επιχείρηση.

Μη φανταστείτε ότι ο Δήμαρχος δεν έχει φροντίσει

τους δικούς του. Μέχρι συμπεθέρους...

Καβάλα πάν’ στη Λαϊκή;

Η απόφαση να κλείνει για τα οχήματα η Λαϊκή Αγο-

ρά της Βάρης, έχει μετατρέψει τη λαϊκή σε πεδίο

μαχών κάθε εβδομάδα. Και η απόφαση αυτή ελήφθη

μετά τον τραυματισμό δύο παιδιών από εποχούμε-

νους καβαλάρηδες.

Είναι τόσο σπουδαίο να περπατήσεις εκατό μέτρα

για να πας μέσα στη λαϊκή; Πόσες φορές δεν πάμε

και 300 μέτρα και παραπάνω, αφού δεν βρίσκουμε

να σταθμεύσουμε μπροστά στον ...πάγκο.

Θεωρούμε ορθή την απόφαση του Δήμου. Κι ύστερα

τι μετράει περισσότερο η ακεραιότητα των παιδιών

που βρίσκονται δίπλα στο σχολικό συγκρότημα ή το

“καβάλα πάν’ στην εκκλησιά”, που κάνει και κακό

στον οργανισμό μας.

...Μας άλλαξε τα φώτα

Χάος απίστευτο, τρομακτικό και άκρως επικίνδυνο

επικρατεί τις ώρες που η ΔΕΗ κατεβάζει τους δια-

κόπτες και σταματάει η ροή αυτού του μαγικού ρεύ-

ματος, που είναι τελικά η κινητήρια δύναμη των πά-

ντων.

Πέρα από τις δραματικές καθυστερήσεις σε εργα-

σίες, από τις ζημιές σε τρόφιμα, θερμοκήπια και μια

ατελείωτη σειρά άλλων επαγγελμάτων, η κυκλοφο-

ρία στους δρόμους είναι κάτι το εξωφρενικό.

Οι διασταυρώσεις που δεν λειτουργούν τα φανάρια

γίνεται “κόλαση”. Ο ένας πάνω στον άλλον, η δια-

σταύρωση κλειστή από παντού και ...το χάος.

Τροχονόμος; Τί είναι αυτό· δεν το είδαμε πουθενά.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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«Είμαι η φλογέρα εγώ, 
επική,  προφητικό καλάμι». 

(Παλαμάς)

Aυτές τις μέρες, που οι φθονεροί

ζηλωτές της φυλής αμφισβητούν

τη συνέχεια, η “Φλογέρα του Βασι-
λιά” με την αλληγορική φωνή του

Παλαμά, έρχεται να μας υπενθυμί-

σει αγώνες, επιταγές και υποχρε-

ώσεις.

“Γίνομαι σάλπιγγα, σαλπίζω απά-
νου από τους τάφους, / τους πεθα-
μένους ξαγρυπνώ, το δρόμο τους
ρυθμίζω, / και το κορμί, του τωρι-
νού στο περασμένο δίνω, / και
φέρνω σας και τα αυριανά, με πρώ-
ιμη γέννα ομπρός σας”.

Ο Σικελιανός, μας λέγει ότι οι ποι-

ητές, κάποτε πρέπει να δηλώσουν

τη θέση τους, απέναντι στην ιδέα

και στη μοίρα του Ελληνικού

Έθνους. (Εγώ θα συμπλήρωνα ότι

όλοι οι κατοικούντες σε αυτόν  τον

“έρημο” τόπο, πρέπει να το δηλώ-

σουν, τουλάχιστον για να γνωρίσο-

με το πρόσωπο του γείτονά μας,

αλλά περισσότερο για να γνωρίσο-

με τους αφέντες μας και να ξεσκε-

πάσομε τους “ταγούς” του

Έθνους). Για τον Σολωμό  λόγου

χάριν, η Ελλάδα   είναι μια δια-

χρονική προϊστορικά  ιδέα χρέους

υπέρτατου, ακίνητη στην αιωνιό-

τητα  και στον ιστορικό χρόνο. Για

τον Παλαμά όμως, ο Ελληνισμός,

όπως γράφει ο Παπανούτσος, εί-

ναι ένα δυναμικά ιστορικό φαινό-

μενο, που μέσα στη ροή του χρό-

νου, παθαίνει μεταπτώσεις και που

μοιραία αλλοιώνεται αλλά και πα-

ραμένει σε αγωνιστική δημιουργι-

κή και φωτοβόλα ετοιμότητα, για

να δεχτεί μα και να αφομοιώσει,

καινούργιες ιδέες και κανόνες. Ο

Παλαμάς, για όλα του έθνους έχει

λόγο και είναι πάντα επίκαιρος.

Και εδώ  στη “Φλογέρα” μιλά για το

“Μακεδονικό”. 

Αρχή έμπνευσης στάθηκε το χρο-

νικό του Παχυμέρη: “Το λείψανο
του Βασιλείου του Βουλγαροκτό-
νου, στους χρόνους του Μιχαήλ
του Παλαιολόγου, από άγνωστα
ανόσια χέρια, ξεθάβεται και διαπο-
μπεύεται. Το στήνουν όρθιο και
εκεί που ήταν το στόμα,  εκεί στη
χαίνουσα τρύπα, βάζουν οι ανόσιοι
μια φλογέρα”. 

Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος

ήταν ένας μεγάλος Βυζαντινός

βασιλιάς της Μακεδονικής δυνα-

στείας, που με το σπαθί του έδω-

σε τέλος  στο Μακεδονικό πρόβλη-

μα του καιρού του. Θα συμπλήρω-

να: με  σπαθί  και με  σκληρές πρά-

ξεις εκμηδενίζοντας πολύ βίαια τις

τοτινές βάρβαρες ατίθασσες

Βουλγαρικές φυλές.

Για τον πνευματικό άνθρωπο, όλα

αυτά που έγιναν τότε και αναφέ-

ρομαι σε όλες τις μεριές των δια-

πλεκομένων, φαντάζουν απαράδε-

κτα. Μα στον πόλεμο, δεν υπάρχει

έλεος. Και δυστυχώς στην πράξη

και στον αγώνα για την επιβίωση

και την επικράτηση, ούτε κανόνες

υπάρχουν.

Ο ποιητής, βρίσκει την ευκαιρία, με

το λείψανο σκυλευμένο έξω από

τον τάφο και  διαπομπευμένο, να

ξεθάψει και τα περασμένα  βιώματα

του Γένους. Η φλογέρα, αυτό το

ταπεινό σουραύλι - όπως γράφει ο

Παπανούτσος - εκείνο το ελεεινό

περίπαιγμα  στο στόμα του, θα δώ-

σει τα συμβολικά μηνύματα της. “Ο

βασιλιάς - λείψανο, παίρνει τα  φου-

σάτα του και κατηφορίζει θριαμβικά

προς τις Ελληνικές πόλεις με σκοπό

να προσκηνύσει Ελληνική ομορφιά

και  Αθήνα, αποβλέποντας στη συ-

ναδέλφωση του χριστιανικού και

κλασικού κόσμου μέσα στα Ελληνι-

κά πεπρωμένα”. Σε ένα δοξαστικό

τόνο ο ποιητής, με πολύ λυρισμό μα-

χόμενος, καταγράφει τα θέματά του

σε 12 Λόγους.

Και στον Λόγο τον πρώτο, του ποι-

ητικού έργου δηλώνει “Του περίγε-
λου και της βρισιάς φλογέρα/ γρά-

φω ξανά την ιστορία”. Και με το πε-

ριπαιχτικό καλάμι στο στόμα  ορ-

θώνει το κουφάρι του, προστάζει

και δονίζει τις καρδιές...

Από τους τρεις Λόγους, οι δύο

πρώτοι αναφέρονται στο παρελ-

θόν. Ο τρίτος είναι ο Λόγος που

αναφέρεται στο μέλλον. Και μιλά

για ένα κοινωνικό ξεσηκωμό. Ο βα-

σιλιάς ανατριχιάζει στον προφητι-

κό Λόγο. Και αυτός, ο βασιλιάς -

λείψανο,  το πνεύμα του πολέμου,

δίνει υπόσχεση συμπαράστασης

στη  βασανισμένη Ρωμιοσύνη.

“Ρωμαίικο, όπου φυσά και όπου πα-
λαίβει η Ελλάδα,/ και όπου σταυ-
ρώνεται η φυλή, όπου είν΄η ορμή
στο Γένος/ όπου είναι αντίσταση,
σταυρός, αγρύπνια,  σπαθί, δρόμος
/θα είμαι εγώ πνέμα, εγώ ευχή, θα
πνέω, θα ζωντανεύω / και χαλιφά-
δων νικητής και τσάρων  κυνηγά-
ρης / πέρα στην Κόκκινη Μηλιά θα
παίρνω την ανάσα”.

Ναι, ο νόμος  της ιστορίας,  ο ακα-

τάλυτος,  είναι ο αιώνιος γυρισμός

των γεγονότων. Μια πορεία, που

ποτέ δεν διαγράφει μια γραμμή

χωρίς σκαμπανεβάσματα χαρές

και δυστυχίες, νίκες και ήττες, σε

μια  εναλλαγή φάσεων, σε μια συ-

νεχιζόμενη διαλεκτική  σύγκρου-

ση, στο όραμα της φυσικής εξέλι-

ξης:

“Μπρός, πίσω, τίποτε. Χορός άνε-
μοκυκλοπόδης /  Είπα: Στα πάντα
γυρισμός των πάντων / …μα πα-
ντού, αφέντης που κρατά και
σταυρωτής που δένει… / Τούτοι
για νάναι  πάντοτε γονατιστοί, και
κείνοι, / για να είναι ολόρθοι πά-
ντοτε”.

Και αυτά σε μια καθαρή Νιτσεϊκή

επίδραση  από το Ευαγγέλιο του

Ζαρατούστρα. “Ο Φτωχολέοντας
έρχεται, στάμνα βαστά και σπάθα,

/ο κληρονόμος έρχεται, στα βάθη
των αιώνων, / σταμνί βαστά, σπαθί
βαστά, για να τα σφάξει τα Έθνη”.  

Εδώ έκπληκτοι  βλέπομε, τον Πα-

λαμικό στοχασμό, να συνταιριάζει

μια αριστοκρατική με μια μηδενι-

στική φιλοσοφία. Στην ενότητα

των ιδεών του, παρασύρεται από

οράματα της φύσης και από συγκι-

νησιακά ετερόκλητες ασυμβίβα-

στες θέσεις  του κοινωνικού άλυ-

του προβλήματος. Και προχωρεί

σε μια ιδεολογική συναίρεση: “Ρω-
μαίικό, κι όπου θα βαστάς, Ελλάδα,
όπου θα ρεύης/… ..είτε στου σκλά-
βου το κλουβί, σε χαμοκέλα χώρα,
και μέσα στα χρυσόκλινα, και στη
μονιά του λύκου/,…, θα είμαι εγώ,
πνέμα εγώ, ψυχή, θα πνέω, θα ζη-
τιανεύω”.

Η ετέρα παρειά για τον ποιητή –

μακάρι και για εμάς - δεν στρέφε-

ται ευγενικά σε κανέναν. Κραδαί-

νει σπάθα. Δεν θέλει κανέναν -

από το γένος - γονατιστό. Όλους

τους θέλει ολόρθους! Και πάντοτε

ολόρθους! 

Αυτό όμως θέλει και Πατρίδα από

γεννησιμιού της, για να μπορέσεις

τελικά να πεις το “Μολών Λαβέ”.

Όχι πατρίδα “franshising” όπως

οι γείτονες μας!

Άς ακούσομε το Λογο του. Γιατί ο

Λόγος του έχει Εθνική διάρκεια.              

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––

Βοηθήματα

1) ”Νέα Εστία” Αφιέρωμα 1943.

2) Ε. Παπανούτσου: “Καβάφης, Παλα-
μάς,  Σικελιανός”. Εκδ Ίκαρος 1955 

3)Αγγ. Σικελιανός: “Πρόλογος Λυρι-
κού βίου”. Νέα Εστία 

4) Γ. Κατσίμπαλη, Α. Καραντώνη “Αν-
θολογία Παλαμά” Εστία 1991

5) Π. Χάρη “Κ .Παλαμάς” Βήμα 1968

“Η φλογέρα του Βασιλιά” 
στον Παλαμικό λόγο
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Η Βάρη 

δεντροφυτεύει
Ο Δήμος Βάρης συνεχίζο-

ντας το έργο της δεντρο-

φύτευσης, που ξεκίνησε

τον Ιανουάριο, διοργανώ-

νει νέα δεντροφύτευση

στη θέση Μπαράκος, πε-

ριοχή Κόρμπι, σε συνεργα-

σία με το Σύλλογο Προστα-

σίας και Ανάπτυξης Υμητ-

τού (ΣΠΑΥ), το Λύκειο  Βά-

ρης, και την εθελοντική

ομάδα Δασοπροστασίας-

Πυρασφάλειας του Δήμου.

Η συγκέντρωση θα γίνει

στο Πηγάδι (Κόρμπι), την

Παρασκευή 21 Μαρτίου

στις 10 το πρωί.

Την όλη εκστρατεία συντο-

νίζουν οι αντιδήμαρχοι Δή-

μητρα Σουτόγλου και Τά-

σος Χατζηδαβιτίδης.

Η Βουλιαγμένη 

δεντροφυτεύει
Ο Δήμος Βουλιαγμένης προ-

γραμματίζει δεντροφύτευση

με ανεπτυγμένα δενδρύλλια

τη Δευτέρα 31 Μαρτίου σε

συνεργασία με τους μαθητές

του Δημοτικού Σχολείου και

του Γυμνασίου της πόλης, για

να εμπλουτίσουν το πράσινο

της περιοχής του Μεγάλου

Καβουρίου.

Στόχος μας είναι - όπως γρά-

φουν - η διατήρηση της ισορ-

ροπίας του τοπίου και της φυ-

σιογνωμίας της πόλης μας.

Στέλνουμε μήνυμα δραστη-

ριοποίησης των πολιτών και

ιδιαίτερα της νεολαίας μας,

στην προσπάθεια διάσωσης

του φυσικού αγαθού του πρά-

σινου και την ανάγκη δημι-

ουργίας Δασικής συνείδη-

σης, που θα θωρακίσει τους

αγώνες μας για την προστα-

σία του περιβάλλοντος, γρά-

φει ο δήμαρχος.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓOΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜOΝΩΝ

2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, την Τετάρτη 12-3-2008  και ώρα 19.00,

με θέμα το τεράστιο κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα Σχολεία του Πόρτο Ρά-

φτη και ιδιαίτερα το Λύκειο. Το Λύκειό μας είναι νεοσύστατο και λειτούργησε για πρώτη φο-

ρά φέτος, με την πρώτη λυκειακή τάξη στο κτήριο του 2ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου-Πόρτο

Ράφτη. Το αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας ήταν να γεμίσει ασφυκτικά το Γυμνάσιο, γεγο-

νός που απέδειξε ότι αποκλείεται η συνλειτουργία Γυμνασίου-Λυκείου και την επόμενη σχο-

λική χρονιά.

Σε συνδυασμό και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα Σχολεία που υπάρχουν στο

Πόρτο Ράφτη, η κοινωνία μας είναι αναστατωμένη και ανήσυχη διότι ο καιρός περνάει και δεν

βλέπουμε καμία λύση. 

Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε το συνταγματικό μας δικαίωμα για δωρεάν ανθρώ-

πινη παιδεία για τα παιδιά μας. Γι’ αυτό

Κ α λ ο ύ μ ε 

Όλους τους βουλευτές της Ανατολικής Αττικής, τον Νομάρχη και τους Νομαρχιακούς Συμ-

βούλους της Ανατολικής Αττικής, τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου

μας, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων όλων των Σχολείων, όλους τους τοπικούς φο-

ρείς και τον τοπικό Τύπο, για να βοηθήσουμε όλοι μαζί να δοθεί μία λύση.

Σας επισυνάπτουμε κι ένα κείμενο για το ποιά είναι σήμερα ακριβώς τα προβλήματα και η κα-

τάσταση σε όλα τα Σχολεία του Πόρτο Ράφτη.

Η παρουσία σας είναι σημαντική.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΡΙΜΑΤΖΗ  ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΤΗΛ. 6953486369 ΤΗΛ.6936915090

Προβλήματα στέγασης παρατηρούνται σε

Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη
Μ’ αυτό το όμορφο σκίτσο, θέλησαν οι μαθητές των

σχολείων στο Μαρκόπουλο να καταδείξουν το πρόβλη-

μα, που αναδεικνύουν οι Σύλλογοι γονέων από Μαρκό-

πουλο και Πόρτο Ράφτη, και αφορά την έλλειψη αιθου-

σών και καθηγητών, λόγω της πληθυσμιακής έκρηξης

που παρατηρείται στο Μαρκόπουλο, αφού όπως είπε ο

Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς, ο Δήμος Μαρκοπούλου

συγκαταλέγετται μεταξύ των τριών πρώτων σε ρυθ-

μούς πληθισμιακής ανάπτυξης 

Θα ασχοληθούμε στο επόμενο φύλλο μας.

Δεντροφύτευση στη Βούλα!

Μεγάλα 

προβλήματα

στη Λαϊκή 

αγορά Βάρης

Συνεχίζεται  η κόντρα με-

ταξύ των εμπόρων της

λαϊκής αγοράς στη Βάρη

και του Δήμου. Η απόφαση

του τελευταίου να κλείνει

κάθε Παρασκευή ο δρόμος

της λαϊκής με μπάρα, φαί-

νεται  να μην  ικανοποιεί

τους εμπόρους αλλά και

τους καταναλωτές.

Για συστηματική ενέργεια

να κλείσει οριστικά η λαϊ-

κή κάνουν  λόγο οι έμπο-

ροι, ενώ οι πολίτες καταγ-

γέλουν συμφέροντα κατα-

στημάτων  που πιέζουν

τον δήμο για την σταδιακή

κατάργηση της.

Απο τη μεριά του Δήμου

υποστηρίζουν ότι ο τραυ-

ματισμός δύο μαθητών έγι-

νε αφορμή να κλείνει ο

δρόμος, άποψη που φαίνε-

ται να μην πείθει τους

εμπόρους.

Η λαίκή πρόκειται να μετα-

φερθεί αλλά όχι ακόμη,

όπως μας διαβεβαίωσε ο

Δήμαρχος.  

Β. Καράγιωργα

Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο μας για την επιχωμάτωση που κάνει αυτές τις ημέρες ο Δή-

μος Βούλας πάνω στα πρανή του Πανοράματος (φωτο).

Η αναφορά έγινε μετά από καταγγελίες κατοίκων, για το μπάζωμα που γίνεται με χώμα πάνω σε πα-

λιά μπάζα, για να δεντροφυτέψουν όπως μας είπε ο εκπρόσωπος του ΣΠΑΥ στη Βούλα Παν. Σωτηρό-

πουλος και μας ενεχείρισε και σχετικά έγγραφα.

Είχαμε σχολιάσει ότι τα χώματα δεν θα κρατηθούν και θα φύγουν προς τα κάτω με την πρώτη βροχή

και εξακολουθούμε να το πιστεύουμε. 

Μετά ταύτα όπως μάθαμε - το πιθανότερο είναι να μη γίνει  η δεντροφύτευση. 

Με το Δήμο που επικοινωνήσαμε  μας είπε ότι ακόμη 

δεν γνωρίζει.
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Η κατάπτωση των αξιών είναι μακρόχρονη

διαδικασία και ύπουλη. Έχει συνειδητούς

εκτελεστές με θώκους υψηλούς και ιδανικά

χαμερπή. Έχει στρατιές συνενόχων και ταυ-

τόχρονα θυμάτων, όλους εμάς τους πολ-

λούς, τους ανυποψίαστους θύτες του καλού

και θύματα του κακού μας εαυτού.

Για να στερήσεις τις υψηλές αξίες-πρό-

τυπα από έναν λαό που μεγαλούργησε στο

διάβα των αιώνων βασιζόμενος και ωθούμε-

νος από αυτές, χρειάζεσαι τα πανίσχυρα

όπλα της πλύσεως εγκεφάλων και της προ-

βολής και καθιερώσεως αρνητικών προτύ-

πων και ποταπών ιδεωδών. Πρέπει να εκ-

μαυλίσεις μιά-δυό γενιές που θα τσιμπήσουν

τα δολώματα των γυαλιστερών τίποτα και

θα σου ετοιμάσουν τις αυριανές, τις απαλ-

λαγμένες από ηθικά βαρίδια και ιδεολογικές

αντιστάσεις. Σου χρειάζεται κυρίως η μαγιά

μιάς χαλασμένης γενιάς. Και για την Ελλά-

δα αυτή η γενιά υπήρξε η δική μου. Η λεγό-

μενη «γενιά του Πολυτεχνείου». Η καταρα-

μένη γενιά που όρμησε στο φως της Ιστο-

ρίας φωνάζοντας «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθε-

ρία» και κατέληξε να μουσκέψει το μπαρού-

τι της με ουίσκι και κόκα-κόλα.

Τι έφταιξε; Πολλά, μα κύρια το χαζοκούτι

που λέγεται τηλεόραση κι επαλήθευσε την

προφητεία του πατρο-Κοσμά του Αιτωλού:

«Θα έρθει καιρός που ο διάβολος θα μιλά

στούς ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους και

τα κέρατά του θα βγαίνουν απ’ τα κεραμί-

δια». Στις μέρες μας ο τηλεοπτικός Μεμφι-

στοφελής σε εκλέγει και βουλευτή, σε κάνει

κι υπουργό και πρωθυπουργό, αρκεί να του

πουλήσεις την ψυχή σου. Σε αυτόν και

στους άλλους πίσω από αυτόν, κερασφό-

ρους ανθρωποσυλλέκτες.

Μεσ’ από το χαζοκούτι, λοιπόν, μπήχτη-

κε σιγά-σιγά στα μυαλά και τις ψυχές μας το

πρότυπο του σύγχρονου Νεοέλληνα. Του

«ιν», του «τρέντυ», του ούφο. Αυτού που

πρέπει να φιλήσει κατουρημένες ποδιές για

μιά θέση στο Δημόσιο. Που πρέπει να διαθέ-

τει τουλάχιστον εφτά πιστωτικές κάρτες και

οι ετικέτες στα ρούχα του να φαίνονται. Αυ-

τού που μπαίνει στην έκθεση αυτοκινήτων

και το πρώτο που ρωτάει είναι: «πόσα άλογα

έχει»; Που θεωρεί τον εαυτό του κόπανο αν

δεν έχει κερατώσει την ή τον σύντροφό του.

Που αγοράζει ρούχα, παιχνίδια και βιβλία

για τα παιδιά του, όχι μετά από έρευνα και

επιλογή, αλλά μετά από εντολή της πανί-

σχυρης διαφήμισης (βλέπε Χάρι Πότερ, βι-

ντεοπαιχνίδια κλπ.). Που φωνάζει για την

ακρίβεια, αλλά αγοράζει μόνο το επώνυμο

ζυμαρικό των 80 λεπτών, λες και το άλλο

των 30 δεν φτιάχνεται από το ίδιο σιμιγδάλι.

Που ξημεροβραδυάζεται με τις «ηθικοπλα-

στικές» εκπομπές που θα λερώσουν ότι

ωραίο υπάρχει στην ψυχή του, αλλά θά ‘χει

την άλλη μέρα θέμα για συζήτηση στη δου-

λειά: «ο άντρας μου τά ‘φτιαξε με τη μάνα

μου κι εγώ με τον συμμαθητή του γιού μου».

Όλα αυτά, βέβαια, δεν έγιναν τυχαία. Τα

μεγάλα Μ.Μ.Ε. ελέγχονται από συγκεκριμ-

μένα επιχειρηματικά συμφέροντα των οποί-

ων οι σχέσεις με τα παγκόσμια κέντρα της

παγκοσμιοποίησης και απο-εθνοποίησης εί-

ναι έκδηλες. Αρκεί να θυμηθεί κανείς πόσο

λυσσαλέα χτυπούσε επί χρόνια τον Τάσσο

Παπαδόπουλο το θεωρούμενο ως ναυαρχί-

δα του ελληνικού Τύπου συγκρότημα. Το

ίδιο που οργάνωνε ομιλίες στην κυρία Ρε-

πούση και εξέδωσε το ανιστόρητο βιβλίο

της. Το ίδιο που μέσω του τηλεοπτικού του

σταθμού και των εφημερίδων του προσπαθεί

να πείσει τους Έλληνες ότι είναι ρατσιστές

επειδή-έστω και καθυστερημένα-άρχισαν ν’

αναρωτιούνται: «ρε παιδιά, πόση ακόμα

Ασία και Αφρική χωράει αυτός ο τόπος»;

Αισθάνομαι υποχρεωμένος, με συντριβή να

ζητήσω συγνώμη από τους νεώτερους Έλ-

ληνες, γιατί η γενιά μου, η υπερτιμημένη,

πολυθρύλητη και καταστροφική γενιά του

Πολυτεχνείου δεν στάθηκε ως όφειλε, ένα-

ντι της Πατρίδας και των επόμενων γενεών.

Ακόμα κι όσοι από εμάς βλέπουμε τον επερ-

χόμενο όλεθρο και δεν υποστείλαμε ποτέ

τις σημαίες, σταθήκαμε μικροί και λίγοι ν’

αφυπνίσουμε, να διδάξουμε, να συνεγείρου-

με, ν’ αποτρέψουμε. Δεν μάθαμε στα παιδιά

μας να κλείνουν την τηλεόραση και ν’ ανοί-

γουν το βιβλίο. Δεν κάναμε ποτέ εμείς κα-

τάληψη σ’ ένα σχολείο για να μη διδαχθεί το

ανθελληνικό βιβλίο της κυρίας Ρεπούση.

Δεν κάναμε ποτέ λαμπόγυαλο ένα μαγαζί

παιχνιδιών που πουλούσε ομοιώματα κομμέ-

νων δαχτύλων μέσα σε διαφανή βαζάκια.

Δεν γίναμε για τα παιδιά μας όσα οι γονείς

μας ήταν για μας. Αντίθετα, αφεθήκαμε να

γίνουμε το χαλί που πάνω του πατούν οι δη-

λητηριαστές των παιδικών ψυχών, οι εχθροί

του κατ’ εικόνα και ομοίωση Ανθρώπου, οι

ορκισμένοι εχθροί του λαού μας που κάποτε

φώτισε την ανθρωπότητα και δίδαξε Αρετή

και Αρμονία.

Έστω και τώρα, στο παρα-πέντε του χαμού

μας, δεν είναι αργά να πατήσουμε φρένο

στον εθνικό και ατομικό μας κατήφορο. Ας

αρχίσουμε κλείνοντας την τηλεόραση και

παίρνοντας στα χέρια μας τον εξορισμένο

από τα σχολειά μας Κωστή Παλαμά, να δια-

βάσουμε στα παιδιά μας:

Και μην έχοντας πιο κάτου άλλο σκαλί
να κατρακυλήσεις πιο βαθειά στου Κακού τη
σκάλα,
για τ’ ανέβασμα ξανά που σε καλεί
θα αιστανθής να σου φυτρώσουν, ώ χαρά!
Τα φτερά,
τα φτερά τα πρωτινά σου τα μεγάλα!

Η “καταραμένη γενιά”
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Κι απάνω που ησυχάσαμε με τη Ζαχοπουλιάδα,

με τα 5,5εκ € του Θεμιστοκλή, το «δόσιμο» του

Κουκοδήμου και το καταλάγιασμα του κουρνια-

χτού απ’ την επική μάχη Θέμου – Μάκη, ξεφύ-

τρωσε από το πουθενά ο πόλεμος των Blogs.

Που στην ουσία -για μένα- είναι πόλεμος μεγα-

λοκαναλαρχών, εκδοτικών κατεστημένων και

των star της T.V. ενάντια σε ένα διαρκώς ογκού-

μενο κίνημα ελεύθερων πολιτών που στα πολιτι-

κά κοινωνικά αδιέξοδα βρίσκουν διέξοδο στο

διαδίκτυο. Μπορούν με απόλυτη ελευθερία να

εκφράζουν, να καταγγέλλουν, έστω και ακραία

καμιά φορά, τον πόνο τους, το παράπονό τους,

την αηδία και την απογοήτευσή τους για όσα κα-

θημερινά βιώνουν από ένα κράτος δυνάστη. 

Είναι ένα μέσον άμυνας απέναντι στους δυνά-

στες τους κρατικούς λειτουργούς, στην απαξίω-

ση του ρόλου τους σαν πολίτες, στον ευτελισμό

της έννοιας της Δημοκρατίας και στην απόλυτη

καταξίωση του ψέματος, του ρουσφετιού, του

λαδώματος, της ρεμούλας και της πλήρους αδια-

φάνειας. Όμως όπως είναι φυσικό(;) την απόλυ-

τη Δημοκρατία και την ελευθερία θεωρούν εύκο-

λη λεία και τρυπώνουν τα διάφορα ερπετά  για

να κάνουν τη ζημιά τους.

Βλέπετε κανένας από τους μεγάλους και ισχυ-

ρούς δεν μπορεί να φανταστεί ότι κάποιοι έχουν

φωνή, έχουν άποψη αντίθετη από τη δική τους

και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούν να κά-

νουν τίποτα για να τους σταματήσουν. Όπως

έλεγε κι ο Λένιν: «Η ιδεολογία είναι σαν το καρ-

φί. Όσο το χτυπάς τόσο πιο βαθειά μπαίνει». Κά-

που εδώ έκαναν το μεγάλο λάθος οι… μεγάλοι.

Τα έβαλαν με το 50% του Ελληνικού λαού και

βάλε. Συμφωνώ απόλυτα ότι η ανωνυμία είναι

μερικές φορές  πρόβλημα, δίνεται η ευκαιρία σε

διάφορους κακόβουλους να βγάζουν χολή κατά

δικαίων και αδίκων. Κακό αυτό αλλά επανορθώ-

σιμο αφού ο καθένας που αισθάνεται θιγόμενος

μπορεί με μια δική του ανάρτηση να απαντήσει

και να αποκατασταθεί. 

Πρόσφατα κάποιος τέτοιος συκοφάντης ανήρτη-

σε την είδηση ότι ο Βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ

Θ.Πλεύρης δεν είχε πάει φαντάρος. Ο Θ. Πλεύ-

ρης ανήρτησε τη δική του ξεκάθαρη απάντηση

και όλα καλά. Αυτό συμβαίνει συχνότατα. Οι

προβοκάτορες ελλοχεύουν παντού. Και θα συμ-

βαίνει πάντα όσο οι ελεύθερες φωνές πολιτών

πολλαπλασιάζονται. Ήδη οι επισκέπτες του

PRESS-GR ξεπέρασαν τα 5.000.000!! και αυτό

είναι που κάνει «κάποιους» να  χάνουν τον ύπνο

τους, φοβούμενοι μη χάσουν την αναπαυτική πο-

λυθρόνα τους που ελέω λαού κατέχουν. 

Αν μπορούσαν θα καταργούσαν κάθε αντίθετη

φωνή, κάθε αντίθετη άποψη, αν μπορούσαν θα

χρησιμοποιούσαν, ως συνήθως, τα γκλομπ, εμείς

όμως διαθέτουμε το ισχυρότερο όπλο ενάντια

στους «ισχυρούς» τα BLOGGS.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΑΡΟΠΕΤΡΟΥ

www.giathnellada.blogspot.com

www.skeftomasteellhnika.eportal.gr

Η χωρα στο ελεος

της...ΔΕΗ!

Ποιο Σκοπιανο, ποιος Ζαχοπουλος, ποιος Τσιπρας; Η χωρα

εδω και μερες, αναστεναζει και «αγωνιά» αν θα εχει ρευ-

μα(!), δηλαδη αν το 2008 εχει ποιοτητα ζωης και ανεσεις

που δικαιουται και καποιοι της ....Δημοσιας Επιχειρησης

Ηλεκτρισμου, να την παρεχουν με οικονομικη συναλλαγη,

που συνεχως γινεται δυσβασταχτη για τα ελληνικα νοικο-

κυρια!

Φυσικα και ειναι αναφαίρετο διακαιωμα, οι εργαζόμενοι να

αντιδρούν στην -κατα τροπο- ανατροπή των ασφαλιστικών

και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του νεου ασφαλιστικου

νομοσχεδιου. Οπως ειναι και δικο μας πρωτεύον δικαιωμα

να εργαστούμε τις ωρες που κατέβηκαν οι διακοπτες, να

μετακινηθουμε ασφαλώς και να μετακινηθούμε με ασφά-

λεια, με φανάρια που να δουλεύουν. Και ο τροπος των ερ-

γαζομενων στη ΔΕΗ μοιαζει εκβιαστικος και μη αποδεκτος

απο το κοινωνικο συνολο...

Θανασης Πουλοπουλος

BLOG ή ΓΚΛΟΜΠ;
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Εξαιρούνται 75 ιδιοκτησίες

της απαγόρευσης έκδοσης

αδείας στο Κορωπί

Με απόφαση του Νομάρχη Λ. Κουρή εξαιρούνται

της απαγόρευσης έκδοσης οικοδομική άδειας 75

ακόμα ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε 29 οικοδομικά

τετράγωνα της Πολεοδομικής Ενότητας Φούρεζι

Γλυκών Νερών, η Πράξη Εφαρμογής της οποίας είχε

ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Έτσι ο συνολικός αριθμός των ιδιοκτησιών που μπο-

ρούν άμεσα να εκδώσουν οικοδομικές άδειες στην

περιοχή ανέρχεται σε 220, αφού με άλλη πρόσφατη

απόφαση του Νομάρχη Λ. Κουρή έχουν ήδη εξαιρε-

θεί 145 ιδιοκτησίες στην ανωτέρω περιοχή.

Σημειώνεται ότι ολοκληρώνεται σύντομα η μελέτη

ανασύνταξης της Πράξης Εφαρμογής για την υπό-

λοιπη έκταση και αναμένεται η κύρωσή της εντός

του 2008.

Λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα οικόπεδα μπο-

ρούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το αρμόδιο

Πολεοδομικό Γραφείο Παλλήνης.

Αμεση επαναλειτουργία 

του ΙΚΑ Λαυρίου

ζητά ο Νομάρχης

Με παρέμβασή του προς τον αρμόδιο Υποδιοικητή

του ΙΚΑ Δ. Κυρζόπουλο ο Νομάρχης Λ. Κουρής ζητά

την άμεση επαναλειτουργία του μικροβιολογικού ερ-

γαστηρίου του ΙΚΑ Λαυρίου, ούτως ώστε να μην τα-

λαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, οι οποίοι εί-

ναι σήμερα υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν στο ΙΚΑ

Κορωπίου, που απέχει 30 χιλιόμετρα από την πόλη

του Λαυρίου.

Πέραν της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι ασφαλι-

σμένοι, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαυρίου επι-

σημαίνει ότι:

• Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση των εξετάσεων

που αγγίζει ή και ξεπερνά τον ένα μήνα, λόγω του

όγκου της εργασίας που συσσωρεύεται στο ΙΚΑ Κο-

ρωπίου.

• Καταγράφεται απώλεια ημερομισθίων για τους

ασφαλισμένους εκείνους που είναι εργαζόμενοι.

Το επιχειρησιακό πρό-

γραμμα απασχόλησε το

Δημοτικό Συμβούλιο

Μαρκοπούλου στην προ-

χθεσινή του συνεδρίαση

(5/3).

Πρώτο θέμα στην ημερή-

σια διάταξη, η ανάθεσή

του στην Πολυτεχνική

Σχολή του Μετσόβειου

Πολυτεχνείου, που μαζί

με διεπιστημονική ομάδα

του Δήμου - όπως πλη-

ροφόρησε το σώμα ο

Αντιδήμαρχος Δαρεμάς -

καλείται να συντάξει το

επιχειρησιακό πρόγραμ-

μα του Δήμου για την

παρούσα Δημοτική Αρ-

χή.

Αυτό γίνεται για πρώτη

φορά, αφού εντάσσεται

στο Νέο Κώδικα Δήμων

και Κοινοτήτων. 

Η ανάθεση έγινε απευ-

θείας, γιατί δεν υπήρχε ο

χρόνος (περίμεναν το

Υπ. Εσωτερικών να τα

χρηματοδοτήσει, αλλά

δεν έγινε), γιατί στο Πο-

λυτεχνείο έχουν απευ-

θυνθεί πολλοί δήμοι και

γιατί είναι οικονομικότε-

ρο, όπως εξήγησε ο Δή-

μαρχος Φώτης Μαγου-

λάς, στους συμβούλους

της μειοψηφίας που εί-

χαν ενστάσεις για την

απευθείας ανάθεση.

Ο Σουρμπάτης σχολίασε

την σύσταση αυτή και

ζήτησε διεύρυνση και με

άλλους επιστήμονες.

Ο Σ. Μεθενίτης επεσή-

μανε ότι έπρεπε να έχει

προηγηθεί μία συζήτηση

μέσα στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο πριν προχωρήσει

ο Δήμος.

Η Γ. Στουραΐτη βλέπει

την αναγκαιότητα ενός

στρατηγικού σχεδίου

του Δήμου. Μάλιστα τό-

νισε ότι η παράταξή της

είχε φτιάξει ένα σχεδια-

σμό και έκρινε ότι ο Δή-

μος έχει καθυστερήσει

σ’ αυτό τον τομέα. Επε-

σήμανε την έλλειψη

συμμετοχής φορέων και

παρά ταύτα δήλωσε ότι

θα στηρίξει το θεσμό.

Ο Παν. Σουλιώτης, έθε-

σε εν αμφιβόλω την

προηγούμενη εμπειρία

της Πολυτεχνικής Σχο-

λής, αφού την αναζήτη-

σε και δεν την βρήκε.

Επέμεινε κι αυτός στον

ανοιχτό διαγωνισμό. Κα-

τέθεσε δε επιστολή με

παρατηρήσεις και προτά-

σεις που θα ήθελαν να

μελετηθούν.

Στις αιτιάσεις αυτές

απάντησε ο Αντιδήμαρ-

χος Δαρεμάς ότι το Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα

θα είναι αποτέλεσμα

συλλογικής δουλειάς.

Κάλεσε όποιον έχει προ-

τάσεις να τις καταθέσει

και θα συμπεριληφθούν.

Η ανάθεση του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος

ψηφίστηκε κατά πλειο-

ψηφία. Καταψηφίστηκε

από τον Σ. Μεθενίτη, Α.

Σουρμπάτη και Π. Σου-

λιώτη.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ΕΥΔΑΠ απασχόλησαν

το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου

Ενίσχυση του Κέντρου

Υγείας Καπανδριτίου
ζητά ο Νομάρχης

Με επείγουσα επιστολή του προς το Υπ. Υγείας και

την Διοίκηση του Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας ο Νομάρ-

χης  Λ. Κουρής ζητά την ενίσχυση με προσωπικό του

Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου το οποίο εξυπηρετεί

με Περιφερειακά Ιατρεία την ευρύτερη περιοχή της

ΒΑ Αττικής, καθώς, λόγω έλλειψης ανεπτυγμένου

συγκοινωνιακού δικτύου, δεν είναι ευχερής η πρό-

σβαση των κατοίκων των ομόρων Δήμων και Κοινο-

τήτων στο Κ.Υ. Καπανδριτίου.

“Δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα” επιση-

μαίνει ο Λ. Κουρής στην επιστολή του, “λόγω μείω-

σης του ενεργού ιατρικού προσωπικού στο Κ.Υ. Κα-

πανδριτίου, που οφείλεται σε διάφορους λόγους

(συνταξιοδοτήσεις, προβλήματα υγείας κλπ), τα Πε-

ριφερειακά Ιατρεία υπολειτουργούν με αποτέλεσμα

την ταλαιπωρία των κατοίκων, κυρίως των ευπαθέ-

στερων ομάδων του πληθυσμού. Έτσι, παρά τις φι-

λότιμες προσπάθειες του υπηρετούντος προσωπι-

κού, δημιουργούνται εύλογα παράπονα στους κατοί-

κους της Β.Α. Αττικής (Αφίδνες, Κάλαμος, Αυλώνας,

Ωρωπός, Μαλακάσα κλπ).

Με το ίδιο θέμα έχει καταθέσει ερώτηση στη Βουλή

και ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός.

Η “ΘΗΛΕΙΑ” ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ
Την αγωνία και τον προβλη-

ματισμό του εξέφρασε ο

Δήμαρχος Φώτης Μαγου-

λάς, για την αδυναμία πα-

ροχής νερού σε νέους πα-

ρόχους. Υπάρχει αδυναμία

στο δίκτυο της επιχείρησης

ύδρευσης  του Δήμου.

«Εχουμε πολλές απώλειες
που δεν μπορούμε να τις
μαζέψουμε. Ακόμη έχουμε
πάρα πολλά ρολόγια που
δεν πληρώνουν: εκκλη-
σίες, σχολεία κλπ. που
στην Αθήνα πληρώνουν»,

όπως είπε χαρακτηριστικά. 

Η αδυναμία αυτή οφείλεται

και στο γεγονός ότι η πλη-

θυσμιακή αύξηση στο Μαρ-

κόπουλο είναι εκρηκτική,

αφού βρίσκεται στους 3

πρώτους Δήμους στην Αττι-

κή.  Απ’ την άλλη η τερά-

στια αύξηση της ΕΥΔΑΠ

προς τους Δήμους 141%,

(είχαμε γράψει παλιότερα)

έφερε τους ΟΤΑ σε οδυνη-

ρή θέση. Καλούνται να πλη-

ρώσουν υπέρογκα ποσά.

Η ΕΥΔΑΠ που από κοινωνι-

κή εταιρία, έγινε ανώνυμη

μονοπωλιακή βάζει τη θη-

λειά στο λαιμό των Δήμων

ζητώντας τα χρέη, αφού

τους ανέβασε 150% τις τι-

μές, εκβιάζοντας έτσι να

της δώσουν το δίκτυο, όσοι

Δήμοι έχουν δίκτυα δικά

τους.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι

ζήτησαν να γίνει μία αποτί-

μηση του δικτύου από την

ΕΥΔΑΠ και στη συνέχεια θα

αποφασίσουν αν θα δώ-

σουν το δίκτυο στην εται-

ρία. Πάντως όπως είπε ει-

σπράττουν λιγότερα από

όσα έχουν υποχρέωση να

πληρώνουν. 

Μετά από διεξοδική συζή-

τηση, το θέμα αναβλήθηκε

για να συζητηθεί μεταξύ

των επικεφαλής των συν-

δυασμών την προσεχή Τε-

τάρτη και στη συνέχεια να

πάει μία επιτροπή στην ΕΥ-

ΔΑΠ.
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Γάμος   

Βάφτιση

πάρτυ

…και ότι άλλο 
κάνετε  

και  θέλετε 
να μείνει αξέχαστο 

Ρεκλείτη Μ. 6944.288720 

Τσιάνη Μ. 6947.800190

Μάγεψε μικρούς και μεγά-

λους το καρναβάλι με τη

μεγαλειώδη παρέλαση αρ-

μάτων στην κεντρική λεω-

φόρο Βασ. Παύλου. 

Το κέφι συνεχίστηκε στην

πλατεία Ξενοφώντος με

πλούσιο εορταστικό πρό-

γραμμα πολύ μουσική ξέ-

φρενο χορό, ζογκλέρ, ξυ-

λοπόδαρους, κλόουν, μα-

σκώτ, παρασέρνοντας

όλους στον χαρούμενο

ρυθμό των Απόκρεων. 

Το Καρναβάλι οργάνωσε ο

Δήμος Σπάτων με τις συμ-

μετοχή των τριών δημοτι-

κών σχολείων, του Γυμνα-

σίου, του Λυκείου Ελληνί-

δων, του Σ.Ε.Ο. (Σώμα Ελ-

ληνικού Οδηγισμού), της

σχολής χορού  Λένας Κα-

μπαλάδου. Βέβαια την πο-

μπή ακολούθησαν και πλή-

θος μεταμφιεσμένων.

Στο κλείσιμο της γιορτής

ανανεώθηκε το ραντεβού

για τα κούλουμα την Καθα-

ρά Δευτέρα στο Αθλητικό

Πάρκο της Χριστούπολης.

Βασικοί συντελεστές της

διοργάνωσης  ήταν ο αντι-

δήμαρχος Αθανάσιος Μαρ-

γέτης και ο δημοτικός σύμ-

βουλος Ανδρέας Παυλίδης.

Την Κυριακή 2 Μαρτίου η κεντρική πλατεία του Μαραθώνα

γέμισε κεφάτους, πολύχρωμους μασκαράδες που χόρεψαν,

τραγούδησαν, έπαιξαν, πήραν μέρος σε διαγωνισμούς, έφα-

γαν και διασκέδασαν με την καρδιά τους. Τους συντρόφευ-

αν κλόουν, ξυλοπόδαροι, μασκώτ  και ένας απίθανος ταχυ-

δακτυλουργός. «Είμαστε ευτυχείς, όταν μπορούμε να δί-
νουμε χαρά στα παιδιά μας» είπε ο Δήμαρχος Σπύρος Ζα-

γάρης, «γιατί αυτά είναι ο σκοπός της ζωής μας».
Η Πρόεδρος του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου του

Δήμου Κατερίνα Τσαντουλή-Καλέμη, ευχαρίστησε όλους

όσους βοήθησαν για την επιτυχία της εκδήλωσης και ιδιαί-

τερα τους χορηγούς.

Το κέφι, η ζωντάνια, το τραγούδι και ο χορός άνα-

ψαν για το καλά την περασμένη Κυριακή στο Κα-

πανδρίτι· γιόρταζε η “τρίτη νεότης”· το ΚΑΠΗ Κα-

πανδριτίου. Η Πρόεδρος Ευδ. Κελίδου καλωσόρισε

τα μέλη και τους φίλους μεταξύ των οποίων οι Βου-

λευτές Θανάσης Μπούρας και Απ. Σταύρου, η

επ.Βουλευτή Ντίνα Τριλίκη και Λ. Ιωαννίδου. 

Η χορωδία του ΚΑΠΗ με το χορευτικό συγκρότημα

απέσπασαν το μεγαλύτερο χειροκρότημα. 

Στο ρυθμό της Αποκριάς

Ο Δήμος Σπάτων

Ο Δήμος Μαραθώνα

Στο ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ γλέντησε το ΚΑΠΗ

Σε ξενοδοχείο στην Κα-

στέλλα στον Πειραιά, ο

Πειραϊκός Σύλλογος Ελλη-

νοΑργεντινής Φιλίας είχε

αποκριάτικη εκδήλωση

(2/3) με κέφι και πολύ χο-

ρό.

Μουσικές τάνγκο και ...μα-

γικές φιγούρες γέμισαν

την αίθουσα, με παθιασμέ-

νες κινήσεις, από επαγγελ-

ματίες χορευτές.

Στην εκδήλωση παραβρέ-

θηκε και ο συνεργάτης μας

Γιάννης Κορναράκης, ο

οποίος αποθανάτισε τα

στιγμιότυπα του χορού και

ενθουσιάστηκε.

αργεντίνικο ...tango

Στη φωτογραφία ο πρόεδρος
του Συλλόγου δικηγόρος Νί-
κος Θεοχάρης με τον Γεν.
Γραμματέα Λυκούργο Παπα-
γιαννόπουλο και τον συνεργά-
τη μας Γιάννη Κορναράκη.
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Τοπικά Συμβούλια Νέων

Ο Συνδυασμός Αποστολάτου “ΒΟΥΛΑ-ΔΑΔΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ”
ξεφάντωσε σε αποκριάτικο χορό

Σύσσωμος ο Συνδυα-

σμός του Αγγελου Απο-

στολάτου - εκλεγμένοι

και μη - βρέθηκαν στο

κέντρο “Φιλία” το περα-

σμένο Σάββατο μαζί με

φίλους σε μια ασφυκτικά

γεμάτη αίθουσα.

Το γλέντι εξελίχθηκε σε

υψηλούς ρυθμούς, η πί-

στα “βόγκηξε”. Από κα-

λαματιανά έως τα βαριά

ρεμπέτικα αλλά και τα

παραδοσιακά αποκριάτι-

κα.

Αυτό δείχνει ότι ο Αγγε-

λος Αποστολάτος έχει

δεμένο συνδυασμό και

βαδίζει ολοταχώς μπρο-

στά.

Ολος ο συνδυασμός έδωσε το παρόν στη γιορτινή βραδιά

Ολος ο συνδυασμός ενωμένος. Σε πρώτο πλάνο ο Αντ. Παλαμήδης με τον Αγγελο.

Δεξιά ο Στράτος Καλτσής “έδωσε ρέστα”
στη ζεμπεκιά, ενώ στο βάθος καθισμένοι
οι “σύντροφοι” χτυπούν συνοδεύουν ηχη-
τικά.

Κάτω, η αίθουσα ασφυκτικά γεμάτη· σε
πρώτο πλάνο η κυρία Αποστολάτου.

Οι Δήμοι λοιπόν που δεν εφησυχάστηκαν και

δραστηριοποιήθηκαν στην  ενημέρωση των νέ-

ων είναι η Κερατέα, η Παιανία και ο Μαραθώ-

νας. Συμπαραστάτες και μια σειρά Δήμοι που

τους είχαμε παρουσιάσει στο προηγούμενο

φύλλο (με αφίσσα).

Στην Παιανία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση

την Κυριακή 2 Μαρτίου. Η νεολαία είχε τη σκυ-

τάλη στη μουσική, με πολύ ωραία συγκροτήμα-

τα που ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους. Ο

δημοτικός σύβμουλος Κώστας Μπουλμέτης,

ως υπεύθυνος εκπρόσωπος του Δήμου μίλησε

στα παιδιά με τη δική τους γλώσσα, για την

προώθηση των τοπικών Συμβουλίων και ο Δή-

μαρχος, Δάβαρης ντυμένος ανάλογα, έγινε

ένα με τη νεολαία. 

Απ’ τα δυο λόγια που είπε στην εκδήλωση, συ-

γκρατήσαμε μια φράση: «Όταν ήμασταν νέοι

και πηγαίναμε σε εκδηλώσεις να πούμε την

άποψή μας, μας λέγανε,

άντε φύγετε από δω. Εμείς

δε έχουμε το σύνδρομο

του Λοχία· ότι δηλαδή, θα

πάθετε ότι έπαθα. 

Εμείς σας θέλουμε κοντά

μας, γιατί εσείς είστε η

εξέλιξη της κοινωνίας. Ο

λόγος σας μετράει». 

Με τον πρόεδρο του Εθν. Συμβουλίου Νεολαί-

ας, Θ. Καραουλάκη που μιλήσαμε επεσήμανε

ότι ήταν η πιο πετυχημένη εκδήλωση που έχει

οργανωθεί για τα τοπικά συμβούλια νέων. 

Μπράβο κι από μας στο Δήμαρχο και τους

διοργανωτές της εκδήλωσης. Είδαμε ότι η Παι-

ανία είναι από τους ελάχιστους Δήμους που

προσπαθεί ουσιαστικά να αναδείξει το θεσμό

των τοπικών Συμβουλίων νέων.               Ηλ.Β.

Οι Δήμοι που
πρωτοστάτησαν

Αριστερά στιγμιότυπο από
την εκδήλωση στην Παια-
νία. 
Δεξιά συγκρότημα νέων
στην Παιανία.
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Σημαντική αύξηση των 

δανείων για μικρομεσαίους

επιχειρηματίες

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Καλυβίων Θορικού καλεί τους κύριους και νομείς των

ακινήτων των Ο.Τ. 140α -141-141α  του εγκεκριμένου σχεδίου

Δήμου Καλυβίων Θορικού Ν. Αττικής να προσέλθουν στο Δημο-

τικό Κατάστημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο τμήμα Χω-

ροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Εφαρμογών, Δ/νση

Χωροταξίας , Πολεοδομίας  Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

(Α) Να λάβουν γνώση της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής

των παραπάνω Ο.Τ. 

(Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και

τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων

και πινάκων ώστε να ληφθούν υπ’ όψη για την διόρθωση αυτών.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρ-

τησης και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερο-

μηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Με πολύ γοργούς ρυθμούς αναπτύσσεται στη χώρα μας η τραπεζική των

μικρών επιχειρήσεων. Χρόνο με το χρόνο τα ποσοστά χορήγησης δανεί-

ων σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αυξάνονται σημαντικά και αναμέ-

νεται το 2008 τα συνολικά υπόλοιπα να ξεπεράσουν τα 20 δις €. Στα πα-

ραπάνω ποσά πρέπει να προσθέσουμε και τα καταναλωτικά και στεγα-

στικά δάνεια στα οποία έχουν καταφύγει πολλοί ελεύθεροι επαγγελμα-

τίες με σκοπό την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Στο παιχνίδι του

ανταγωνισμού των χρηματοδοτήσεων αυτής της κατηγορίας,  έχουν μπει

για τα καλά οι μεγάλοι παίχτες του τραπεζικού χώρου αλλά  και οι μι-

κρότεροι διεκδικώντας όσο το δυνατό μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 

Οι τράπεζες με προνομιακά επιτόκια, μείωση εξόδων, δωρεάν συ-

ναλλαγές, αλλά και με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,

δίνουν λύσεις στο πρόβλημα της ρευστότητας σε πολλούς επαγ-

γελματίες. Πολλές μάλιστα από αυτές έχουν δημιουργήσει ειδι-

κά κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων είτε με τη μορφή εξειδι-

κευμένων συμβούλων μέσα στα παραδοσιακά τραπεζικά κατα-

στήματα, είτε σαν αυτόνομα επιχειρηματικά κέντρα. Ο στόχος

των τραπεζιτών είναι να διεισδύσουν στη συγκεκριμένη κατηγο-

ρία πελατών, η οποία πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει

τη βασικότερη πηγή εσόδων για τις τράπεζες. 

Οι χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και επιχειρήσεις,

αποτελούν δεξαμενή εσόδων για τις τράπεζες· πολλοί δε από

αυτούς έχουν χρησιμοποιήσει την άντληση κεφαλαίων από τα

τραπεζικά ιδρύματα για ανάπτυξη και μεγέθυνση των εργασιών

τους με καταπληκτικά αποτελέσματα.

Μια παλιά ρήση έλεγε: «Οι τράπεζες δανείζουν μόνο εκείνους

που δεν χρειάζονται χρήματα». Σήμερα όμως τα πράγματα είναι

τελείως διαφορετικά. Στην κατηγορία χορηγήσεων για επαγγελ-

ματίες ο ανταγωνισμός έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Οι

τράπεζες με διαφημιστικά μηνύματα αλλά και με ειδικές προ-

σφορές σε πολλούς κλάδους επαγγελματιών προσφέρουν φθη-

νό χρήμα. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό καθώς σε πολ-

λές κατηγορίες επαγγελματικών δανείων τα επιτόκια είναι αντα-

γωνιστικά των στεγαστικών. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας το

γεγονός ότι πολλά επαγγελματικά δάνεια δίνονται χωρίς εξα-

σφαλίσεις, τότε μπορούμε να μιλάμε με σιγουριά για πραγματι-

κές ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων. 

Επιπλέον μεγάλες τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα σε επαγγελ-

ματίες να έχουν δωρεάν καρνέ, να στέλνουν δωρεάν εμβάσμα-

τα, να πληρώνουν ΦΠΑ – ΙΚΑ χωρίς προμήθεια, κάτι το οποίο

πριν από λίγο καιρό αφαιρούσε από τα ταμεία των επιχειρήσεων

σημαντικά ποσά. Ακόμη σε ρόλο συνεργάτη οι επαγγελματικοί

σύμβουλοι των τραπεζών προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρε-

σίες και βοηθούν στη λήψη σωστών αποφάσεων οι οποίες μπο-

ρούν να οδηγήσουν σε λύσεις με το λιγότερο δυνατό ρίσκο. 

Στο τελευταίο κύκλο επιδοτήσεων του Γ΄ ΚΠΣ μεγάλη ιδιωτική

τράπεζα συμπλήρωνε και κατέθετε δωρεάν για λογαριασμό των

πελατών της τους φακέλους συμμετοχής, ενώ την ίδια στιγμή

ιδιωτικά γραφεία ζητούσαν από τους πελάτες 1000 – 2000 € για

ανάλογη υπηρεσία. Με σκοπό τη μακροχρόνια συνεργασία δηλα-

δή, βλέπουμε ότι σήμερα οι τράπεζες πλησιάζουν τις επιχειρή-

σεις με κάθε μέσο και με πολλά προϊόντα. 

Από την εμπειρία μου στον τραπεζικό χώρο, έχω δει πολλούς

υπαλλήλους με τη βοήθεια τραπεζικής χρηματοδότησης να γίνο-

νται επιχειρηματίες π.χ. οδηγοί ταξί, να γίνονται ιδιοκτήτες και

πολλούς επαγγελματίες με τον ίδιο τρόπο να αυξάνουν τον κύ-

κλο των εργασιών τους τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. 

Αν λοιπόν πιστεύουμε στην επιχείρησή μας, οι τράπεζες δίνουν

λύσεις…

Γιώργος Ναυπλιώτης
Διευθυντής EFG Eurobank Ergasias κατάστημα Βάρης

Από έτους και πλέον ο Δήμος Αναβύσσου - μέσω του γρα-

φείου Κοινωνικής Πολιτικής - σε συνεργασία και συντονι-

σμένες προσπάθειες με τον ΟΚΑΝΑ, κοινωνικούς φορείς

της πόλης και όμορων Δήμων σχεδιάζει το Κέντρο Πρόλη-

ψης.

Πρωτεργάτης της κίνησης είναι η αντιδήμαρχος και κοινω-

νική λειτουργός Αναστασία Τσιακάλου.

Οι υπηρεσίες που σχεδιάζει το Κέντρο  θα είναι προληπτι-

κές. Αποσκοπεί στην οργάνωση ομιλιών, ημερίδων και εκ-

δηλώσεων, ενώ θα απαρτίζεται από κοινωνικούς επιστή-

μονες και θα συνεργαζεται με σχολεία, ομάδες γονέων

καθώς και την ευρύτερη κοινότητα για θέματα που αφο-

ρούν την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και

των νέων. Είναι αξιοσημείωτο ότι τη στιγμή που σε όλη

την Ελλάδα υπάρχουν 73 τέτοια κέντρα, ο Δήμος Αναβύσ-

σου πρωτοπορεί διότι δεν υπάρχει παρόμοιο στην Ανατ.

Αττική.

Ηδη έχουν συναινέσει και υποστηρίζουν θέρμά την προ-

σπάθεια η Νομαρχία, οι Κοινότητες Π. Φώκαιας και Σαρω-

νίδας, η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, σύλλο-

γοι γονέων, αθλητικά σωματεία αναγνωρίζοντας έτσι την

αναγκαιότητα του κέντρου.

Ο Δήμος Αναβύσσου έμπρακτα πλέον δείχνει το ενδιαφέ-

ρον του για τα κοινωνικά ζητήματα όχι μόνο σχεδιάζοντας

αλλά και υλοποιώντας οργανωμένες δράσεις για το αύριο

των δημοτών.

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του

Λυκείου Πικερμίου, λειτουργεί στο Πικέρμι, στο χώρο του Λυ-

κείου, Τμήμα Συμβουλευτικής γονέων, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος “Σχολές Γονέων”, που εκπονείται από το ΥΠΕΠΘ

/ΙΔΕΚΕ/ ΓΕΝ. Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 40 ωρών (2 ώρες την εβδομάδα), εί-

ναι δωρεάν, λειτουργεί με τη μορφή βιωματικών σεμιναρίων

και απευθύνεται σε όλους τους γονείς, κηδεμόνες και μελλο-

ντικούς γονείς που συνειδητοποιούν την ανάγκη για ενημέ-

ρωση και βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της

οικογένειας. Ιδιαίτερα των σχέσεων ανάμεσα στους γονείς

και τα παιδιά τους σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξής τους και

συντονίζεται από έμπειρους εκπαιδευτές (ψυχολόγους, κοι-

νωνικούς λειτουργούς), που ορίζονται από το ΥΠΕΠΘ. Η θε-

ματολογία προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τς προ-

τιμήσεις των συμμετεχόντων.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην πρόεδρο Αγ-

γελική Δανδόλου τηλ. 210 6035.098, κιν. 6972910490, ή στη

Γραμματέα Μαρία Κορμπάκη τηλ. 210 6036.219.

Κέντρο Πρόληψης, Ενημέρωσης 

και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας

Με πρωτοβουλία του Δήμου Αναβύσσου

Είχαμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο μας (αρ. 521) για τη δημιουργία Κέντρου ψυχικής υγείας, όπως το

ακούσαμε που συζητήθηκε και αποφασίστηκε να συμμετάσχει και η  Νομαρχία. Η αντιδήμαρχος Αναβύσσου

Αναστασία Τσιακάλου, η οποία είναι και κοινωνική λειτουργός, μας έστειλε δελτίο τύπου, όπου παρουσιά-

ζει πώς ξεκίνησε η πρωτοβουλία από την Ανάβυσσο και πως οργανώνεται. Το δημοσιεύουμε.

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Λυκείου των Ελληνί-

δων – Παράρτημα Σπάτων, σύμ-

φωνα με το άρθρο 9 παρ.1 του κα-

ταστατικού του, καλεί τα μέλη του

σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008 και ώρα

6:30 μ.μ. στη στέγη του Λυκείου,

επί της οδού Κωστή Παλαμά, στα

Σπάτα, με τα εξής θέματα :

1) Λογοδοσία του Διοικητικού

Συμβουλίου για τα πεπραγμένα

του έτους.

2) Απολογισμός προηγούμενου

έτους και προϋπολογισμός επομέ-

νου έτους.

3) Έκθεση εξελεγκτικής επιτρο-

πής.

4) Έγκριση των πεπραγμένων και

απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευ-

θύνη.

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική

Συνέλευση θα γίνει την επόμενη

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2008 την ίδια

ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια

θέματα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ Δ. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ 

Συμβουλευτική Γονέων 

στο Λύκειο Πικερμίου

Η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας οργανώνει την ετήσια

συνάντηση της Τοπικής Εκκλησίας και Εκπαιδευτι-

κών Φορέων την Κυριακή 23 Μαρτίου στις 7μ.μ. στο

Συνεδριακό κέντρο “Αττικα Centre” (Aρτεμισίου 1

Γλυφάδα) και θα έχει ως θέμα: “Η αναζήτηση του
δομικού υλικού, που συγκροτεί ένα ουσιαστικό υπό-
δειγμα Παιδείας”.

“Η αναζήτηση του δομικού υλικού,

που συγκροτεί ένα ουσιαστικό 

υπόδειγμα Παιδείας”
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Διαγωνισμός 

Βιολογικού 

Ελαιόλαδου 
«Premio Biol 2008»

Διεθνής Διαγωνισμός “Premio Biol

2008”, θα διεξαχθεί στην Ιταλία,

από 21 έως 27 Απριλίου 2008 για

το βιολογικό ελαιόλαδο και μπο-

ρούν  να συμμετάσχουν ελληνικές

παραγωγικές, και εμπορικές επι-

χειρήσεις που τυποποιούν εφαρ-

μόζοντας μεθόδους βιολογικής

παραγωγής.

Στην προσυγκέντρωση της Αθή-

νας “Premio Biol 2008 – Ελλάδα” 5

Απριλίου 2008, κάθε υποψήφιος

μπορεί να συμμετέχει το ανώτερο

με δύο διαφορετικά ελαιόλαδα.

Όσα ελαιόλαδα προκριθούν θα με-

ταφερθούν στην Ιταλία, όπου θα

διαγωνιστούν με εκείνα των άλ-

λων χωρών. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να

αποστείλουν έως τη Δευτέρα 31

Μαρτίου 2008, πέντε (5) συσκευα-

σίες-φιάλες ελαιόλαδου, και τη

φόρμα εγγραφής συμπληρωμένη

(Ιταλικά, Αγγλικά, Ισπανικά), στα

γραφεία του οργανισμού ΔΗΩ,

Αριστοτέλους 38 ΑΘΗΝΑ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού (βάσει της υπ’

αριθμ. 38/20-2-08 ανακοίνωσης) με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύ-

ει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του

με το άρθρο 9 του Ν. 3051/2002.

Το προσωπικό θα προσληφθεί για την υλοποίη-

ση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

(Β.Σ.Σ.)» του Δήμου Κρωπίας, που υπάγεται στο

Μέτρο 3.3 του Π.Ε.Π. Αττικής 2000 – 2006 μετά

την υπ’ αριθμ. 1/2008 απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΔΕΑΚΕ, την υπ’ αριθμ.

08/ΔΤΑ/2095/08 έγκριση του Γενικού Γραμματέα

Περιφέρειας και τον κατά το νόμο έλεγχο από

το ΑΣΕΠ, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ει-

δικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προ-

σόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

Ειδικότητα: Κοινωνικός/η Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ)

Αριθμός:     1

Χρονική Διάρκεια Απασχόλησης: 

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι

31/8/2008 (Ημερομηνία λήξης του προγράμμα-

τος) και με δυνατότητα παράτασης εφόσον συ-

νεχιστεί το πρόγραμμα με το ισχύον καθεστώς

χρηματοδότησης.

Ειδικά τυπικά προσόντα:

Α. 1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού

Λειτουργού. 2) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος

Κοινωνικής Διοίκησης κατεύθυνσης Κοινωνικής

Εργασίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή του Ελληνικού

Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π.) ή των Προ-

γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή

άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας

σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, βάσει

του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκη-

σης επαγγέλματος. 

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η

πλήρωση της θέσης από υποψηφίους της παραπά-

νω κατηγορίας, επιτρέπεται η πρόσληψη με: Άδεια

άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας

ΤΕΙ της ημεδαπής των Προγραμμάτων Σπουδών

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή άλλος ισότιμος τίτλος

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή

της αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά

ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

βάση του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια

άσκησης επαγγέλματος.

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η

πλήρωση της θέσης από υποψηφίους της παρα-

πάνω κατηγορίας, επιτρέπεται η πρόσληψη με:

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

2. Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Ψυχολογίας ΑΕΙ

της ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανε-

πιστημίου (Ε.Α.Π.) ή των Προγραμμάτων Σπου-

δών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή άλλος ισότιμος τίτ-

λος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημε-

δαπής ή της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χο-

ρηγήθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

Δ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η

πλήρωση της θέσης από υποψηφίους της παρα-

πάνω  κατηγορίας, επιτρέπεται η πρόσληψη με:

Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Κοινωνιολογίας ή

Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΕΙ της ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοιχτού

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή των προγραμμάτων

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή άλλος ισότι-

μος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της

ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αί-

τηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Ατ-

τικής αριθ. 12 και ειδικότερα στην ΔΕΑΚΕ, αρ-

μόδιος κ. Νέστωρ Αποστολόπουλος εντός προ-

θεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την

επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης

της παρούσας στις εφημερίδες ή της ανάρτη-

σής της στο κατάστημα  της ΔΕΑΚΕ και στο χώ-

ρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήμα-

τος Δήμου Κρωπίας, εφόσον η ανάρτησή της εί-

ναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις

εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης έχει γί-

νει στο κατάστημα της Δημοτικής Επιχείρησης

Ανάπτυξης και Κατασκευής Έργων Δήμου Κρω-

πίας (Δ.Ε.Α.Κ.Ε.) και στον χώρο των ανακοινώσε-

ων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κο-

ρωπίου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα, αφού συ-

ντάχθηκε το κατά το άρθρο 21 §9 του Ν.

2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικό ανάρτησης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ

Στην Κερατέα, την  εκδή-

λωση για τα Τοπικά Συμ-

βούλια Νέων  παρακολού-

θησε το Λύκειο και η Γ’ τά-

ξη του Γυμνασίου ενώ την

ενημέρωση έκανε η Σοφία

Βουλγαράκη από το Εθνικό

Συμβούλιο Νεολαίας πα-

ρουσιάζοντας επίσης τις

δράσεις του Ε.ΣΥ.Ν.

Στη διάρκεια της εκδήλω-

σης μοιράστηκαν ενημερω-

τικά φυλλάδια και μπλου-

ζάκια.

Ακολούθησαν ερωτήσεις

από τους μαθητές και συ-

ζήτηση.

Όπως μας είπε ο Πρόεδρος

του Δ.Σ. Κερατέας, Σωτή-

ρης Ιατρού: “Είναι αναμε-

νόμενο όταν ένας νέος θε-

σμός απευθύνεται σε νέ-

ους ανθρώπους να υπάρχει

διστακτικότητα. Όταν πα-

ρουσιαστούν τα πρώτα

δείγματα γραφής των Τοπι-

κών Συμβουλίων Νέων στις

επόμενες εκλογές η συμ-

μετοχή θα είναι πολύ μεγα-

λύτερη. Στην Κερατέα

υπήρξε αυτή η διστακτικό-

τητα στην αρχή αλλά φαίνε-

ται πως τις τελευταίες ημέ-

ρες  το ποσοστό  συμμετο-

χής ανεβαίνει και είναι μαζί

με την Παιανία τα υψηλό-

τερα  στην Ανατ. Αττικής.

Εάν υπήρχε και πιο έγκαι-

ρη ενημέρωση από τα συ-

ναρμόδια υπουργεία σε ότι

αφορά τις ημερομηνίες εγ-

γραφής στα μητρώα

και των εκλογών θα είχαμε

την ευκαιρία να προσελκύ-

σουμε ακόμα

περισσότερο κόσμο. 

Είναι ανάγκη να στηρίξου-

με το θεσμό γιατί είναι μια

πρώτης τάξεως

ευκαιρία  να καλλιεργή-

σουμε πάνω σε αυτόν ένα

υγιή πολιτικό πολιτισμό”. 

Σήμερα που γράφουμε αυ-

τές τις γραμμές έκλεισε το

μητρώω για να εγγραφεί

ένας νέος στα τοπικά συμ-

βούλια. 

Όπως μάθαμε το Δ.Σ. της

ΚΕΔΚΕ έχει ζητήσει παρά-

ταση της εγγραφής λόγω

της στενότητας του χρό-

νου και των απεργιών

στους Ο.Τ.Α.

Μέχρι σήμερα δεν έχει δη-

λωθεί επίσημα κάποια πα-

ράταση αλλά την θεωρού-

με αναγκαία.  

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Κατασκευής Έργων που εδρεύει 

στον Δήμο Κρωπίας Ανατολικής ΑττικήςΤοπικά Συμβούλια Νέων
Οι Δήμοι που πρωτοστάτησαν 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Μεταλλικών

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κάδων Απορριμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος Α.Μ.: 01(Λ-01)08

Τμήμα Μελετών & Έργων

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα - Τ.Κ. 166-73

Πληροφορίες: Νικολής Γ. Τηλ.: 2109657126 - FAX: 210 9657127

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 28/20-2-2008 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρω-

σης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μεταλλικών κάδων

απορριμμάτων. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 18 Μαρτίου του 2008

ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Κα-

ραμανλή 18- Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο

ποσό των 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία

εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολι-

κής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α. (1.500,00 €).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213 20 2000 – 210 96

57 126 Υπεύθυνοι κος Γ. Νικολής – Α. Κούσιας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγ-

γραφα αντί του ποσού των 10€ από τα γραφεία του Δήμου Βού-

λας (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και την Παρασκευή 14/3/2008.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο: Οδοποιία εντός σχεδίου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ οδών έτους 2007

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡ.  ΜΕΛ. 23/2007

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ Προϋπολ. 881,314,00€ 

(συμπ.ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

ανάθεση του έργου:

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007

με προϋπολογισμό 881,314,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

– κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 692,060,67€ (εργα-

σίες, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη

του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα

πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα-Πέμπτη κατά τις

ώρες 8:00-13:00), μέχρι την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από

τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορέις στο τηλέφωνο: 210 66.04.648, Fax επικοινωνίας: 210

6604.646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Λιάμης Δημήτριος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Απριλίου 2008 ημέρα Τρίτη,

με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00π.μ. και το σύ-

στημα υποβολής προσφορών είναι “με επιμέρους ποσοστά έκπτω-

σης και έλεγχο ομαλότητας αυτών” του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοι:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-

γραμμένοι στο Μ.F.F.P, που καλύπτουν κατηγορίες και τάξεις του

έργου, ήτοι τάξεις 1η, 2η και 3η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τε-

λευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και

ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-

τικής επιστολής ύψους 13.842 € και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων

δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού

του Δήμου Γέρακα για το έτος 2008. Προκαταβολή δεν θα χορηγη-

θεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχια-

κή επιτροπή του Δήμου Γέρκακα.

Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 12, ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΡΑΧΟΣ

ΤΗΛ. 210 8991.193, 8958.872, FAX: 8991.193

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου

Βούλας, με απόφασή του, που ελήφθη ομόφω να στη συνε-

δρίασή του της 5ης Μαρτίου 2008, καλεί τα μέλη του Ομίλου

σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στο εντευ-

κτήριό του, στις 29 Μαρτίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα

12:00 με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2008

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Εκτακτη Γενική Συ-

νέλευση θα αναβληθεί και θα γίνει την επόμενη, 30 Μαρτί-

ου 2008, ημέρα Κυριακή, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Το Δ.Σ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτεμις: 5/3/2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 175

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ανθέων 21 Αρτέμιδα Αττικής Τ.Κ. 190 16

Πληροφορίες: κ. Λαβδού Κων/να

Τηλ.: 22940 89405 Fax: 22940 89413

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Το Κέντρο Νεότητας – Αθλητισμού του Δήμου Αρτέμιδος ανα-

κοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιω-

τικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1)

ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών χρονικής διάρκειας

οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση ήτοι: 

- Μια (1) θέση ΥΕ Καθαρίστριας

Χρονική διάρκεια απασχόλησης: οκτώ (8) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16

του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της ανακοίνωση

και να υποβάλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

9.00 – 14.30 στη Γραμματεία του ΚΝΑΔΑ, Ανθέων 21, αρμόδια

κα. Λαβδού Κων/να, εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία

δημοσίευση της παρούσας. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
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Καρμανιόλα η είσοδος-έξοδος 

της Κάτω Βούλας μετά την 

εγκατάσταση των γραμμών ΤΡΑΜ
Με άμεσα αντανακλαστικά αντέδρασε ο βουλευτής

Βασίλης Οικονόμου στο δημοσίευμά μας, για την

καρμανιόλα της Κάτω Βούλας, μετά τη διέλευση των

γραμμών Τραμ στην πλατεία Κρήτης.

Ετσι κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, την οποία και

δημοσιεύουμε παρακάτω.

Κύριοι Υπουργοί,

Η πλατεία Κρήτης στη Βούλα, για τις ανάγκες λει-

τουργίας του ΤΡΑΜ, έπαψε να έχει κυκλική πορεία,

με αποτέλεσμα από την πλευρά της Γλυφάδας να γί-

νει διπλής κατεύθυνσης από και προς την παραλια-

κή, με στένεμα του δρόμου και καμία ορατότητα για

τους οδηγούς.

ΕΡΩΤΑΣΤΕ

1) Προτίθεστε να προβείτε άμεσα σε μελέτη για επα-

νασχεδιασμό της γραμμής της ΤΡΑΜ Α.Ε, στην συ-

γκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε να αποφευχθούν

τροχαία ατυχήματα με κίνδυνο ανθρώπινων ζωών;  

2) Αν σκοπεύετε να προβείτε στις απαραίτητες ενέρ-

γειες, έτσι ώστε σε πρώτη φάση να διασφαλιστεί η

σωστή και ασφαλής λειτουργία και κυκλοφορία του

ΤΡΑΜ στο συγκεκριμένο σημείο;  

Να παραχωρηθεί ο λόφος Κεραίας

στο Δήμο Γέρακα
ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη

Το 1959 η τότε ΥΕΝΕΔ σήμερα ΕΡΤ Α.Ε.

απόκτησε με απαλλοτρίωση έκταση 38

στρεμμάτων στο Δήμο Γέρακα η οποία σήμε-

ρα είναι γνωστή ως λόφος Κεραία στην πε-

ριοχή Σταυρός. Προ πολλού όμως έχει πάψει

να εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποί-

ους  δημιουργήθηκε και ο Δήμος Γέρακα εδώ

και πολλά χρόνια την διεκδικεί προς όφελος

των κατοίκων αλλά μέχρι σήμερα δε υπάρχει

θετική εξέλιξη.

Και ερωτά ο βουλευτής

• Προτίθεστε  την έκταση των 38 στρεμμ. της

ΕΡΤ Α.Ε. να την παραχωρήσετε  προς όφε-

λος των κατοίκων του Δήμου Γέρακα;

Να κατατεθούν τα έγγραφα:

1. Οι δυο συμβάσεις απαλλοτρίωσης υπέρ

του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες του

Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.Ε.Θ.Α.) κατά τα

έτη 1959 και 1968.

2. Το άρθρο 12 του ιδρυτικού νόμου της ΕΡΤ Α.Ε.

3. Τα καταστατικά κείμενα της ΕΡΤ βάσει των

οποίων απαγορεύεται η εκποίηση ή η παρα-

χώρηση ακίνητης περιουσίας σε τρίτους.

4. Ο σκοπός της παραχώρησης της έκτασης

αυτής από το Δημόσιο προς την  αρχικά ΥΕ-

ΝΕΔ και μετά ΕΡΤ Α.Ε.

5. Την ρυμοτομία των 8.060 τ.μ. του γηπέδου

της ΕΡΤ Α.Ε., πώς προκλήθηκε αυτή και πώς

παραχώρησε η ΕΡΤ τα 3.654 τ.μ. (Ν 1337/83)

αφού ήδη είχε απωλέσει τα 8060 τ.μ.;

6. Την παραχώρηση (σύμβαση ή οτιδήποτε

άλλο), με την οποία της αποδόθηκε οικόπεδο

έκτασης 958 τ.μ. εντός σχεδίου και σε ποιο

μέρος του Γέρακα;

7. Τι έχε συμφωνηθεί με το Δήμο Γέρακα για

αποζημίωση προς την ΕΡΤ για τα 3.395 τ.μ.;

8. Ονομαστικά να δοθούν από την ΕΡΤ τα

ονόματα των ιδιωτών για τα 50 τ.μ. που της

οφείλουν αποζημίωση.

Υποβαθμίζονται τα ΕΛΤΑ
Ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ

Δήμου Κουμπούρη, Λιάνας Κανέλλη, 

Γιώργου Μαυρίκου και Βέρας Νικολαΐδου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), όπως και

άλλες δημόσιες υπηρεσίες, με την πολιτική

που ακολουθείται χρόνια τώρα από τη ΝΔ και

το ΠΑΣΟΚ, συνεχώς υποβαθμίζονται και με

το πρόσχημα ότι δεν είναι “ανταγωνιστικά”

επιχειρείται η ιδιωτικοποίησή τους.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το οργανό-

γραμμα του 1988 είναι κενές 2000 θέσεις πα-

νελλαδικά, μέρος των οποίων καλύπτεται με

συμβασιούχους (4μηνες- 8μηνες συμβάσεις).

Στα ΕΛΤΑ η μη πρόσληψη μόνιμου προσωπι-

κού έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές η

αλληλογραφία και οι λογαριασμοί πολιτών να

καθυστερούν να φτάσουν στον προορισμό

τους και ορισμένες να χάνονται. Η συνεχής

εναλλαγή εργαζομένων - συμβασιούχων έχει

ως αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν τις περιο-

χές που χρεώνονται από τη διοίκηση των ΕΛ-

ΤΑ ακι έτσι να επιστρέφονται αλληλογραφίες

και λογαριασμοί λόγω της μη εύρεσης του

παραλήπτη.

Το πρόβλημα οξύνεται σε απομακρυσμένες

περιοχές των Δήμων Ανατολικής Αττικής και

ειδικότερα στις περιοχές Αγίου Κωνσταντί-

νου και Πλάκας Κερατέας. Μάλιστα στην

Ανατολική Αττική τα προβλήματα οξύνονται

λόγω και της ραγδαίας ανοικοδόμησης και

της μη χαρτογράφησης και κοπής των ταχυ-

δρομικών τομέων.

Ολη αυτή η κατάσταση, δημιουργεί πρόσφο-

ρο έδαφος για την ανάπτυξη ιδιωτικών ταχυ-

δρομικών υπηρεσιών (courier) και παράλληλα

υποβαθμίζει το ρόλο και το έργο των ΕΛΤΑ

και το δημόσιο χαρακτήρα τους.

Και ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό πότε θα

γίνει η κάλυψη των κενών θέσεων στα ΕΛΤΑ,

με μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλει-

στικής απασχόλησης, στην ευρύτερη περιο-

χή της Αττικής έτσι ώστε να εξυπηρετούνται

άμεσα οι κάτοικοι και να σταματήσει η απα-

ξίωση του δημόσιου χαρακτήρα της υπηρε-

σίας.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 8, ΤΡΙΤΗ 11 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/3

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Λαζαράκη 8, ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.:  210 9681760 & 6936 727278

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  208  (1ος οροφος)  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδίκευση στην αντιμετώπιση μαθησιακων δυσκολιών - δυσλεξίας
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, (ΚΕΠ) Βάρη

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ 2 γρα-

φεία, συνολικά 82τ.μ., 2ος όροφος, Voula Centre, Βασ.

Παύλου, κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική

χρήση, τηλ. 210 8993.505

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ σε τιμή ευκαιρίας:

σκρίνιο, τραπεζαρία ροτόντα, 6 καρέκλες και 2 πολυ-

θρόνες Louie kens. Tηλ. 6974732664 κ. Μαίρη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση διώροφο ή τριώροφο κτί-

ριο, στο Κορωπί, με νόμιμη άδεια, 600τ.μ. περίπου, με

αντίστοιχο προαύλιο για δημόσιο Γυμνάσιο και Λύκειο.

Πληροφορίες 210-6020630 κ. Δελλίου και 69766797245

κ. Κερασοβίτη. 

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ για παιδιά στο Κέντρο

Ημέρας που βρίσκεται στο Κορωπί. Πληροφορίες

στο τηλέφωνο/φαξ: 210 6026.212

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 12/3, 7μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για 4ωρη πρωϊνή απασχόληση,

για προώθηση προϊόντων κινητής τηλεφωνίας, στα

Νότια Προάστια, με άριστες επικοινωνιακές ικανότη-

τες. Η εταιρία παρέχει εξαιρετικό εργασιακό περι-

βάλλον σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, Σταθερό

Μισθό + BONUS, Εκπαίδευση, Ασφάλιση ΙΚΑ, Άμεση

Πρόσληψη. Τηλ: 210-6770523 FAX : 210-6770526,

Υπεύθυνη: Κα Χριστοπούλου

ΤΟ Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη 12 Μαρτίου

στις 7 μ.μ. με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

1. Απόφ. επί προτάσεως Τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομι-

κού σχεδίου στο Ο.Τ.5

2. Ανοιχτός Διαγωνισμός για προμήιθεια Κάδων Απορριμάτων.

4. Αναμόρφωση ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας.

5. Περί ορισμού Εφορ. Επιτροπής για εκλογές Τοπικών Συμβου-

λίων Νέων.

7. Για κατεδάφιση παλιάς υδατοδεξαμενής του Δήμου.

8. Για μεταφορά περιπτέρου από Πλατεία Γ. Μιχαλάκη.

9. Ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών

Το mastihashop Αεροδρομίου Σπάτων

ζητά για άμεση πρόσληψη:

Πωλητές/τριες
Απαραίτητα προσόντα:

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γνώση

δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί) 

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα λια-

νικής (κατά προτίμηση του τομέα καλλυντικών ή τροφίμων)

• Καλή γνώση Η/Υ 

• Οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα και συ-

νέπεια 

Για αποστολή βιογραφικών και πληροφορίες: Αρ-

γυροκαστρίτη Χαρά Kιν: 6936563627 τηλ: 210

3614686 fax: 210 3631133  

e-mail: hargyrokastriti@mastihashop.com 
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Ο βήχας περιλαμβάνεται στα

φυσιολογικά αντανακλαστικά,

αποστολή των οποίων είναι η

προστασία των σώματος από

ερεθιστικές και βλαπτικές ου-

σίες που εισχωρούν σε αυτό.

Η έκλυση του αντανακλαστι-

κού γίνεται από μηχανικό ή

χημικό ερεθισμό ορισμένων

νεύρων με αποτέλεσμα την

σύγκλειση και την απότομη

διάνοιξη της γλωττίδας και

την ισχυρή εξώθηση αέρα που

παρασύρει τελικώς προς τα

έξω το τραχειοβρογχικό πε-

ριεχόμενο. 

Τα προσαγωγά ερεθίσματα

φθάνουν σε περιοχή του προ-

μήκους του εγκεφάλου που

αναφέρεται ως κέντρο του βή-

χα. 

Η σημασία του βήχα ως φυ-

σιολογικό αντανακλαστικό αλ-

λά και σύμπτωμα νοσημάτων

είχε αναγνωριστεί από πολύ

παλιά. Αναλυτικές αναφορές

στον βήχα έχει κάνει ο Ιππο-

κράτης. 

Ο βήχας είναι περιστασιακό

σύμπτωμα σε φυσιολογικά

άτομα. Παρατηρείται συχνά

σε ορισμένες γυναίκες κατά

την κύηση. Εμφανίζεται οξέως

κατά την διαδρομή απλών ιο-

γενών λοιμώξεων, οπότε διαρ-

κεί συχνά λίγο. Στις περιπτώ-

σεις αυτές μπορεί να εμφανι-

στεί παρατεταμένος ερεθι-

σμός του τραχειοβρογχικού

δένδρου από τον ιό και ο βή-

χας μετά την ίωση να παρατα-

θεί ακόμα και επί ένα μήνα. Ο

βήχας δεν είναι πάντοτε αθώ-

ος όταν εμφανίζεται οξέως,

διότι μπορεί να οφείλεται σε

πνευμονία ή σε υποκείμενη

νόσο που τον πυροδοτεί εύκο-

λα όπως είναι η αλλεργία, η

καρδιακή ανεπάρκεια, το

άσθμα.

Ο χρόνιος βήχας που επιμένει

και διαρκεί πάνω από μήνα,

οφείλεται πάντα σε παθολογι-

κή οργανική βλάβη η βαρύτη-

τα της οποίας ποικίλλει : Μπο-

ρεί να προκαλείται από απλές

χρόνιες αλλοιώσεις που προ-

καλούν αντανακλαστικά βήχα,

όπως απλές βλάβες του πνεύ-

μονα από το κάπνισμα, χρό-

νιες διαταραχές του στομά-

χου, απλές αλλεργικές κατα-

στάσεις, μπορεί όμως να προ-

καλείται από καρκίνους, καρ-

διακά νοσήματα, φυματίωση,

αποστήματα, ανευρύσματα. 

Δυστυχώς λόγω της συνή-

θους σύνδεσης του βήχα με

τα απλά σύνδρομα, συχνά ο

βήχας αμελείται από τον πά-

σχοντα ασθενή, οπότε αυτός

προσέρχεται καθυστερημένα

για ιατρική εξέταση. Είναι σύ-

νηθες για παράδειγμα ο οφει-

λόμενος σε χρόνια γαστροοι-

σοφαγική παλινδρόμηση βή-

χας να μην θεραπεύεται σε

πολλά άτομα και περιπτώσεις

οισοφαγικού καρκίνου να εξε-

λίσσονται λόγω της βλάβης

του οισοφαγικού βλεννογό-

νου η οποία δεν αποκαθίστα-

ται με την ενδεικνυόμενη

αγωγή. Μία δεύτερη συνήθης

κακή ελληνική πρακτική είναι

η κατανάλωση αμφιβόλου ποι-

ότητας αντιβηχικών σκευα-

σμάτων που καταστέλλουν το

ανατανακλαστικό του βήχα.

Με τον τρόπο όμως αυτό πα-

ρακωλύεται η διαδικασία της

απόχρεμψης που είναι ζωτι-

κής σημασίας σε ορισμένες

περιπτώσεις.

Ο ίδιος ο βήχας σε υπερευαί-

σθητα άτομα όταν είναι έντο-

νος μπορεί να προκαλέσει

εμετό, ρήξη πνευμονικής κυ-

ψελίδας, συγκοπτική κρίση,

κάταγμα πλευρών. 

Dr. Αναστασία Μοσχοβάκη

Ειδική παθολόγος

...για την υγειά μας

Βήχας, αιτία και θεραπεία

Παράδεισος, 1η ημέρα δημιουργίας

του Κόσμου. Οδηγίες της Εύας της

δευτερόπλαστης

Και πρέπει να σας πω, σε όλες τις γεν-

νεές των ανθρώπων που θα ακολουθή-

σετε, οπουδήποτε του Κόσμου, το

εξής απλό: Το σεξ, είναι το πρώτο και

καλλίτερο φάρμακο Υγείας. Σωστής

ανάπτυξης για τους νέους. Φυσικής

διατήρησης για τους μεγαλύτερους.

Σίγουρης ανανέωσης για τους ωριμώ-

τερους. 

Αβίαστης επιμήκυνσης ωραίας ζωής

για τους ευρισκομένους στα ορεινά

της ηλικίας σας. Είναι το δωρεάν δια-

νεμημένο και ενσωματωμένο από το

Θεό εν επαρκεία αγαθό στο dna μας.

Διαφυλάξτε το με προσοχή. Για κάθε

χρήση. Για κάθε θεραπεία. Για κάθε

ωραία ώρα και στιγμή. Αλλά και για κά-

θε κακή.

Το σεξ είναι με προσοχή, επιμέλεια και

πολυτέλεια, συσκευασμένο μέσα στο

γλυκό αόρατο κουτί της ψυχής. Το

κουτί αυτό λέγεται Συναίσθημα. Αγά-

πη. Συμβίωση. Αλλά άμα το χρειασθεί-

τε, για να βοηθήσετε τον εαυτό σας,

σε δύσκολες σωματικές και ψυχικές

στιγμές, ώρες και μέρες, δεν πειράζει.

Χρησιμοποιείστε το και χύμα. Ισορρο-

πεί κλονισμούς. Διορθώνει βλάβες.

Χαλαρώνει αναστατώσεις. Ανανεώνει

επιδιώξεις. Παράγει σκέψεις. Ωφελεί

τους χρήστες. Μην το παραμελείτε.

Χρησιμοποιείται οποιαδήποτε ώρα,

ημέρα, μήνα, χρόνο, αιώνα, πριν, κατά,

μετά  το φαγητό ή το ποτό. Κρατείστε

το ενεργό. Μη θέτετε τον εαυτό σας

σε κίνδυνο ψυχοσωματικής εξαθλίω-

σης. 

Το κάθε αγαθό όμως έχει και ένα κίν-

δυνο. Είναι  εμπορεύσιμο από μετα-

πράτες. Αξιοποιήσιμο από πονηρούς.

Απαγορεύσιμο από υστερόβουλους.

Μακρυά από αυτούς. Το σεξ αναζητεί-

ται, διατίθεται, απολαμβάνεται, προ-

σωπικά.  Όπως η τροφή. Ο καθένας ας

το αναζητήσει προσφέροντας το ίδιο

ως αντάλλαγμα. Λειτουργεί ως φυσι-

κός νόμος διαβίωσης, συμβίωσης, επι-

βίωσης, αναβίωσης. Παράγεται με τη

γέννησή μας,  χορηγείται με τη θέλη-

σή μας, εκτίθεται με τη  φύση μας, δω-

ρεάν. Είναι φτιαγμένο για συγχρονι-

σμένη χρήση από δύο. Μόνο μια γυ-

ναίκα και έναν άντρα. Κατά την τέλεσή

του είναι απαγορευτική η παρουσία

τρίτου. Δεν χρειάζονται ειδικές οδη-

γίες. Γίνεται βιολογικά, ατομικά, αυτό-

ματα. Ώθηση η ανυποχώρητη ορμή της

διαίσθησης προς την πλήρη απόλαυση.

Ικανοποίηση. Ηδονή. Την υγεία. Την δι-

αιώνιση του γένους σας. Ως αποτέλε-

σμα αποζημίωσης.    

Μην το αγοράζετε, μην το πουλάτε.

Χαρίστε το ή αφήστε να σας το χαρί-

σουν. Θα το χαρείτε. 

Για τους νέους είναι επιθετικά περιζή-

τητη ικανοποίηση. Για τους μεγαλύτε-

ρους τακτική ανυποχώρητη επιθυμία.

Για τους ωριμότερους πολύ συχνά ζω-

ηρή ευχαρίστηση. Για τους πολύ «ορει-

νούς» συχνά αναγκαίο από κάθε άπο-

ψη. Πρωτίστως για τους άνδρες. Και

απαραιτήτως για τις γυναίκες. 

Τώρα ξέρετε. Εάν σας ρωτήσουν γιατί

έχετε προβλήματα στη ζωή σας, θα

πρέπει να τους απαντήσετε: Γιατί δεν

φρόντιζα όπως έπρεπε τον εαυτό μου. 

Για την αντιγραφή  

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Υστερόγραφο. Το έγραψε η Εύα στη

σκιά ενός εξωτικού δέντρου του παρα-

δείσου,  λίγο πριν φάει τον απαγορευ-

μένο καρπό. Ενώ ο Αδάμ χάζευε αδιά-

φορος, ανυποψίαστος  και αμέριμνος,

κάτι πολύχρωμες πεταλούδες. Που

του φάγανε τον Παράδεισο.  

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  

Το ΣΕΞ ως φάρμακο, στρατηγική, 

μέθοδος, εργαλείο, Υγείας
Κάποτε ο Αττίκ, Ελλην τραγουδοποιός και κονφερασέ, (1885-1944), είπε τρα-

γουδώντας στο κοινό του, εδώ στην Αθήνα, στην περίφημη “Μάντρα” του, όταν

του είπαν κάτι που τον ενόχλησε: «Ας αλλάξουμε ομιλία και ας πούμε κάτι σχε-
τικό με τον καιρό».

Θα έλεγα λοιπόν αντί να πούμε τα ίδια και τα ίδια, ενοχλητικά των ημερών "ας

αλλάξουμε ομιλία και ας πούμε κάτι σχετικό με το σεξ".
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Για τα αρχαία ευρήματα στη λεωφ. Βάρης

επανήλθε η Ν. Καραγιάν στο τελευταίο

συμβούλιο, που όπως είχαμε σημειώσει

στο προηγούμενο φύλλο μας θα είχαμε

συνέχεια. Τόνισε λοιπόν η Ν. Καραγιάν

ότι «είχαμε πάρει μια ομόφωνη απόφαση

να ζητήσουμε από το Υπ. Πολιτισμού την

απαλλοτρίωση του ακινήτου και να παρα-

μείνει αρχαιολογικός χώρος». Παράλληλα

έχουν βρεθεί και σε άλλα σημεία της Βού-

λας που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.

Η δημοτική σύμβουλος Μαριάννα Μαυρα-

γάνη αναφέρθηκε στα ευρήματα της οδού

Μάρνη και Ποσειδώνος σε απαλλοτριωμέ-

νο χώρο, όπου βρέθηκε αρχαίος ναός του

5ου π.Χ. αιώνα, ενώ πάνω του υπάρχει βυ-

ζαντινός ναός.  

Στην οδό Αυλώνος βρέθηκε και νεκροτα-

φείο του 5ου αιώνα με 26 τάφους ασύλη-

τους. Τα κτερίσματα συνελέγησαν και βρί-

σκονται στην αρχαιολογική εφορία του

Πειραιά. 

Αξίζει να εισηγηθούμε - κατέληξε - η Μ.

Μαυραγάνη, ένα Μουσείο στη Βούλα, ή

σε συνεργασία με άλλους Δήμους γιατί

και η Βάρη έχει αξιόλογα ευρήματα.

Το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-

λιο) είναι αρμόδιο κυρία Καραγιαν για να

αποφασίσει, δεν μπορούμε εμείς.

(Δήμαρχος)

Σ.Σ.: Τα ευρήματα στη Λεωφ. Βάρης περι-

μένουν το ΚΑΣ να αποφασίσει αλλά θα

αργήσει μάλλον λόγω Ζαχοπουλιάδας…

Πάντως τα 2.5 στρέμ. θα είναι επισκέψιμα

και στο υπόλοιπο θα ανεγερθούν κατοι-

κίας, αφού ο Σκλαβενίτης το πούλησε και

πλέον έχει νέο ιδιοκτήτη.

Ούτε φέτος θα λειτουργή-

σει η Β’ πλαζ, όπως ελέχθη

μέσα στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο της Βούλας, από το

Δήμαρχο. Τη συζήτηση ξε-

κίνησε ο Πέτρος Θανόπου-

λος, όταν αναφέρθηκε

στην  τύχη της, αλλά και

στα προεκλογικά λόγια του

δημάρχου για κλειστό κο-

λυμβητήριο και άλλα τέ-

τοια.

Τη Β’ πλαζ έχει ο Ομιλος

Δασκαλαντωνάκη

Ο Δήμαρχος εξήγησε στο

σώμα ότι έχουν γίνει ορι-

σμένες ενέργειες προσπα-

θώντας τα Τουριστικά Ακί-

νητα να καταγγείλουν τη

σύμβαση, αλλά τους πρό-

λαβε ο Ομιλος Δασκαλα-

ντωνάκη προσφεύγοντας

στα ευρωπαϊκά δικαστήρια!

Δέχθηκαν a priori τους

όρους του μνημονίου. Δεν

υπάρχει περίπτωση να ζη-

τήσουν άδεια ανάπλασης

χώρου, όσο υπάρχουν οι

αυθαιρεσίες που έχει κάνει

ο  μισθωτής. 

Εχουμε προσφύγει - συνέ-

χισε ο δήμαρχος - μήπως

καταφέρουμε και λύσουμε

τη σύμβαση με το μισθωτή.

Δεν μπορεί να γίνει τίποτα

αν δεν υπάρξει Διοικητική

λύση μέσα από τα Δικαστή-

ρια.

Αν δεν υπάρξει συμβιβαστι-

κή λύση δεν  πρόκειται η Β’

πλαζ να λειτουργήσει ούτε

τα επόμενα 3 χρόνια.

Για το Κλειστό Κολυμβητή-

ριο ρώτησε ο Π. Θανόπου-

λος και πήρε την απάντηση

από το δήμαρχο, ότι το

προβλέπει δίπλα στο 2ο Γυ-

μνάσιο-Λύκειο αλλά  δεν

πρόκειται να εισηγηθεί την

κατασκευή κλειστού κο-

λυμβητηρίου με έξοδα του

Δήμου, διότι όπου υπάρ-

χουν δημοτικά κολυμβητή-

ρια είναι προβληματικά. 

Απάντηση πήρε από τον

Γιάννη Σκουμπούρη ότι το

Κολυμβητήριο είναι μία

υποδομή με δημόσιο χαρα-

κτήρα και πρέπει να το δει

κανείς με αυτή την προο-

πτική, και αν χρειάζεται να

το προσυπολογίσει το επι-

πλέον κόστος σαν μία κοι-

νωνική προσφορά, σε μια

κοινωνία ευρύτερη.

«Εγώ δεν έχω κανένα λόγο

να κάνω ένα κλειστό κο-

λυμβητήριο, που θα είναι

προβληματικό ή θα βάλει

μέσα το Δήμο. Αν είμαι εγώ

Δήμαρχος γιατί δεν ξέρω

πως πως τι» …. 

Σ.Σ.: Πολύ το μπέρδεψε,

γλωσσοδέτη έπαθε και τε-

λικά δεν καταλάβαμε. Θα

είναι πάλι υποψήφιος στις

επόμενες εκλογές ή δεν θα

είναι;

Περί πολυτέκνων

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη αναφέρθηκε σε επιστολή που έχει

στείλει πολύτεκνος δημότης (από το Νοέμβριο), στο Δήμο

όπου ζητάει να απαλλαγούν οι πολύτεκνοι από τα δημοτι-

κά τέλη, χωρίς να πάρει ποτέ απάντηση.  

Η Ηλ Τσιριγώτη επισημαίνει στο

σώμα ότι ούτε ο δημότης έχει πά-

ρει απάντηση, ούτε έχει έρθει

προς συζήτηση στο Δημοτικό

Συμβούλιο και ρωτάει τον πρόε-

δρο αν προτίθεται να το φέρει.

Απαντά ο  Δήμαρχος που  έχει

άλλη άποψη. 

«Μη λέτε ότι δεν απαντάμε. Γιατί
αν του απαντήσουμε αυτή τη
στιγμή θα του πούμε: “Πρέπει να
περιμένετε”. Δεν του απάντησα,
γιατί δεν είχα τι να του απαντήσω!»  
Και συνέχισε ο Δήμαρχος ότι το θέμα θέλει ψάξιμο…

“Αν βάλουμε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες ξέρετε πό-
σο θα μειωθούν τα τέλη”;

Με 4 γάμους και θέλει απαλλαγή!
«Υπάρχει ένας επιχειρηματίας εδώ, - και μη με αναγκάσε-
τε να πω το όνομά του – που έχει κάνει 4 γάμους και έχει
7 παιδιά. Αυτός θεωρείται πολύτεκνος όμως! Αυτά δεν
πρέπει να ψαχτούνε;» 

Σ.Σ.: Αυτό θα πει τετράγωνη λογική. Δεν φτάνει που έχει

κάνει 4 γάμους και έχει 7 παιδιά θα τον απαλλάξουμε και

από τα τέλη;;

Εγκαταλειμένα αυτοκίνητα

τους έβαλε γυαλιά ο Καλτσής

Εγκαταλειμένο αυτοκίνητο παρατημένο στην οδό Ανδρού-

τσου, πάρα πολύ καιρό κατήγγειλε η Η. Τσιριγώτη, διαβά-

ζοντας επιστολή κατοίκου της περιοχής ζητώντας την

απομάκρυνσή του.

Την αδυναμία του Δήμου στην απόσυρση οχημάτων με

αριθμό κυκλοφορίας, έδωσε ο δημ. Σύμβουλος Στρ. Καλ-

τσής, μιλώντας τους για Αστυνομική Διάταξη «περί ευκο-
σμίας και ευταξίας». 
Μπορεί να κάνει ο Δήμος ένα έγγραφο στον Δημόσιο Κα-

τήγορο (Δ.Κ.) και από εκεί αναλαμβάνει ο Δ.Κ. Μπορεί να

την εφαρμόσει οποιοσδήποτε πολίτης.

Το κράτος κοιμάται...

«Εχω κάνει έγγραφο για 18 αυτοκίνητα. Εχει περάσει

ένας χρόνος και δύο μήνες, και ακόμη το Υπ. Μεταφορών

δεν έχει απαντήσει! Κοιμάται το Κράτος κύριε Καλτσή»,

απάντησε ο Γρ. Κωνσταντέλλος.

Ενδιαφέροντα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας

Η Β’ πλαζ θα παραμείνει ...σκουπιδότοπος

Και άλλα αρχαία στη Βούλα

Κύριε πρόεδρε, στη δια-

σταύρωση Γαληνού και

Καραϊσκάκη έχει καεί κά-

ποια λάμπα και ο δρόμος

είναι πολύ σκοτεινός.

Η. Τσιριγώτη

Κυρία Τσιριγώτη έχετε

έρθει κατ’ επανάληψη

στο γραφείο μου και μου

έχετε ζητήσει πράγματα

τα οποία πιστεύω – και

μη με αναγκάσετε να πω

– σας τα έλυσα αμέσως.

Δήμαρχος
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ΙΠΠΙΚΑ

Σε εορταστικό κλίμα πραγματο-

ποιήθηκε η κοπή της πίτας του

Αθλητισμού Ομίλου Βόλεϊ Παλλή-

νης.  Μια εκδήλωση όπου παράλ-

ληλα με την εθιμική πίττα, επιβρα-

βεύτηκε η προσπάθεια και η επιτυ-

χημένη πορεία του Α.Ο. Βόλει.  

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πε-

τοσφαίρισης Μπελιγράτης, που

τίμησε την εκδήλωση με την πα-

ρουσία του, εκθείασε την προσπά-

θεια του Δήμου να αναπτύξει το

άθλημα του βόλεϊ στην Παλλήνη

και να ενισχύσει με κάθε τρόπο

την αθλητική υποδομή της πόλης. 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Α.Ο. Βό-

λεϊ Δασκαλάκης παρουσίασε τα

τμήματα του Αθλητικού Ομίλου,

τις επιτυχίες τους και τους αθλη-

τές που διακρίθηκαν το προηγού-

μενο διάστημα, αλλά και τις μεγά-

λες προσπάθειες του Δ.Σ. για την

ανάπτυξη του βόλεϊ στην Παλλή-

νη. Ευχαρίστησε το Δήμο για την

άψογη συνεργασία και ευχαρίστη-

σε τους χορηγούς εταιρίες μέσα

και έξω από την πόλη, που ενι-

σχύουν την προσπάθεια του αθλη-

τικού ομίλου.

Τα εύσημα στον Τεχνικό Διευθυ-

ντή των ομάδων Βόλεϊ,  Στέφανο

Πολύζο, έδωσε ο Δήμαρχος Σπύ-

ρος Κωνσταντάς, για την βοήθεια

και τις πολύτιμες γνώσεις που με-

ταφέρει σε προπονητές και αθλη-

τές.

Στη συνέχεια ο Ομιλος βράβευσε

ομάδες και αθλητές που διακρίθη-

καν, ενώ σε όλους δόθηκαν ανα-

μνηστικά μετάλλια. 

Β
Ο

Λ
Λ

Ε
Υ Με υποσχέσεις και προσδοκίες 

έκοψε πιτα ο Α.Ο. Παλλήνης

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ 

Συνεχίζονται, για 3η χρονιά, τα δω-

ρεάν μαθήματα Σκακιού στους οικι-

σμούς ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ και  ΚΙΤΣΙ Κο-

ρωπίου.

Επίσης συνεχίζεται το πρόγραμμα

«Γνωρίστε το Σκάκι» για όλους τους

μαθητές της Α’ Δημοτικού, που μέ-

νουν στο Δήμο Κορωπίου και μπο-

ρούν, δωρεάν, να μάθουν τα πρώτα

πράγματα για το Σκάκι. Τα μαθήματα

γίνονται στο Σκακιστικό Αθλητικό

Σύλλογο Κορωπίου, Σωκράτους 18, πλατεία Δεξα-

μενής.

Επίσης για 7η χρονιά, συνεχίζονται τα δωρεάν μα-

θήματα Σκακιού στο τμήμα ενηλίκων, κάθε Δευτέ-

ρα 19:00 – 21:30

Εγγραφές, σε όλα τα τμήματα  μπορούν να γίνουν

ακόμη και τώρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να χρησι-

μοποιήσετε το τηλέφωνο 6944-147209 (όλες τις

ώρες).

Με συμμετοχή 6 Δήμων και

13 ομάδων (ΣΠΑΤΑ, ΚΑΛΥ-

ΒΙΑ, ΚΟΡΩΠΙ, ΠΑΛΛΗΝΗ,

ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΠΕΥΚΗ) διε-

ξήχθη το 4ο Διαδημοτικό

Τουρνουά μίνι καλαθο-

σφαίρισης στο κλειστό γυ-

μναστήριο του Δημοτικού

Σταδίου "Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"

Σπάτων, το Σάββατο 1

Μαρτίου. Συμμετείχαν 159

αθλητές.

Την έναρξη της αθλητι-

κής συνάντησης έκανε ο

πρόεδρος του Αθλητικού

Οργανισμού Αντιδήμαρχος

Χρήστος Μάρκου, ο οποίος

καλωσόρισε τις ομάδες και

ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Στη συνέχεια το λόγο πή-

ραν και οι επικεφαλής των

φιλοξενούμενων ομάδων

οι οποίοι με την σειρά τους

απηύθυναν ένα σύντομο

χαιρετισμό προς τους μι-

κρούς αθλητές και στους

φιλάθλους του τουρνουά.

Τα αποτελέσματα των

αγώνων διαμορφώθηκαν

όπως παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1η θέση    ΚΑΛΥΒΙΑ

2η θέση    ΡΟΔΟΠΟΛΗ

3η θέση    ΣΠΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ

1η θέση   ΠΑΛΛΗΝΗ

2η θέση   ΡΟΔΟΠΟΛΗ

3η θέση   ΣΠΑΤΑ

Την ευθύνη της διοργά-

νωσης είχε ο Αντιπρόε-

δρος του Αθλητικού Οργα-

νισμού Δημοτικός Σύμβου-

λος Χρήστος Γεωργακό-

πουλος και τον συντονισμό

η επιστημονική συνεργάτι-

δα του Αθλητικού Οργανι-

σμού κα Ισιδώρα Μπάτρη.

Τη δε υλοποίηση του προ-

γράμματος, οι υπεύθυνοι

προπονητές Σάκης Σωτη-

ριάδης και Άγγελος Στέλ-

λας.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

Με ενδιαφέρον αναμένεται αυτό το τριήμερο, 7 - 9 Μαρτί-

ου, η έναρξη του Εθνικού Πρωταθλήματος στο άθλημα

της Υπερπήδησης Εμποδίων. Στις εγκαταστάσεις του αρ-

χαιότερου ιππικού ομίλου της χώρας, του Ελληνικού Ιππι-

κού Ομίλου, θα φιλοξενηθεί ο πρώτος αγώνας πρωταθλή-

ματος της χρονιάς, στον οποίο θα λάβουν μέρος ιππείς και

αμαζόνες από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, το ίδιο Σαβ-

βατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν και οι 3οι κατά σειρά

αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας στις εγκαταστάσεις του Ιππι-

κού Ομίλου Βαρυμπόμπης. 

Το φετινό πρόγραμμα του πρωταθλήματος εμποδίων περι-

λαμβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες, την νεολέκτων ίπ-

πων, ηλικίας από 4 έως και 6 ετών και ύψους από 1.00 έως

και 1.20μ., την Κατηγορία Γ με δύο αγωνίσματα ύψους

1.15μ. και 1.20μ., την Κατηγορία Β με τρία αγωνίσματα

ύψους από 1.20μ. έως και 1.30μ. και την Κατηγορία Α με

τρία αγωνίσματα ύψους από 1.30μ. έως και 1.40μ. 

Επιπλέον θα γίνουν ξεχωριστά τρεις ηλικιακές κατηγο-

ρίες, η Παίδων, η Εφήβων και η Ενηλίκων. Στους τέσσερις

αγώνες πρωταθλήματος οι αθλητές συγκεντρώνουν βαθ-

μολογία, που θα τους δώσει την πρόκρισή τους στον τελι-

κό πρωταθλήματος. Οι αγώνες το Σαββατοκύριακο αρχί-

ζουν στις 10.00. Συνολικά το Μάρτιο και τον Απρίλιο θα

πραγματοποιηθούν τέσσερις αγώνες πρωταθλήματος, ενώ

ο τελικός αγώνας πρωταθλήματος, απ’ όπου θα αναδει-

χθούν οι φετινοί πρωταθλητές Ελλάδας, θα διεξαχθεί στα

μέσα Μαΐου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκό-

πουλο. 

Θυμίζουμε ότι περυσινοί Πρωταθλητές στις τέσσερις ηλι-

κιακές κατηγορίες είναι αναδειχθεί: Στην Κατηγορία Ενη-

λίκων η Hannah Μυτιληναίου και ο Marlon, στην Κατηγο-

ρία Νέων Ιππέων η Καρολίνα Βογδάνου και ο Marlon, στην

Κατηγορία Εφήβων ο Φίλιππος Χάγερ και ο Anloka και

στην Κατηγορία Παίδων η Ζέτα Φούντα και η Blue Girl. 

Οι αγώνες του ντρεσάζ, που θα αρχίσουν και τις δύο ημέ-

ρες στις 9.00, περιλαμβάνουν τις Κατηγορίες Αρχαρίων,

Ελαφρά, Μεσαία και Ανωτέρα. Την πρώτη ημέρα θα διεξα-

χθούν τα αγωνίσματα CH team, Novice, J Team, YR Team,

Inter I και Grand Prix. Τη δεύτερη ημέρα θα διεξαχθούν τα

αγωνίσματα CH Preliminary, Ch Individual, Advanced, J

Individual, Prix St George και Grand Prix Special. 

4ο Διαδημοτικό Τουρνουά 

μίνι καλαθοσφαίρισης 

2ο  RALLY ΑΝΟΙΞΕΩΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ένας ακόμη αγώνας ιστο-

ρικού αυτοκινήτου, που

συνδέει το χθες της αυτο-

κίνησης με το σήμερα,

διοργανώνεται από το Δή-

μο Αμαρουσίου με τη συ-

νεργασία της Classic

Microcars, την Κυριακή 9

Μαρτίου. 

Η εκκίνηση του αγώνα έχει

προγραμματισθεί να γίνει

στις 11:00 π.μ. από την

Πλατεία Ηλεκτρικού Σταθ-

μού Αμαρουσίου. 

45 περίπου κλασικά αυτο-

κίνητα, μοντέλα από τη δε-

καετία του ‘30 έως του ’70,

θα συμμετάσχουν στον

αγώνα, διανύοντας τη δια-

δρομή: 

Μαρούσι – Μάνδρα – Πόρ-

το Γερμανό – Βίλια – Σχίνο

– Περαχώρι -  Λουτράκι και

επιστροφή στο Μαρούσι. 

Ο τερματισμός αναμένεται

στις 5:00 μ.μ. στο Δημαρ-

χείο Αμαρουσίου. 

αγώνα.         
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Ο Αθ. Αυγερινός

Αντιπρόεδρος

στο Γ. Γεννηματάς

Νέα καθήκοντα ανέλαβε ο

επί σειρά ετών Νομαρχια-

κός Σύμβουλος και Αντινο-

μάρχης Ανατολικής Αττικής

Θανάσης Αυγερινός, αυτή

τη φορά, στο Γενικό Κρατι-

κό Νοσοκομείο Γιώργος

Γεννηματάς, στην υπεύθυ-

νη θέση του Αντιπροέδρου.

Του ευχόμαστε καλή επιτυ-

χία στο δύσκολο έργο του,

το οποίο θα κρίνεται καθη-

μερινά.

Ευχόμαστε άρα καλό απο-

λογισμό, γιατί “αρχή άν-

δρας δείκνυσι” και για να

εξειδικεύσουμε επί της “αρ-

χής” μιλούμε για τα έργα

της.                          Κ.Β.

Την εισήγηση στο θέμα των

βιοκαλλιεργητών έκανε η

νομαρχιακή σύμβουλος Χρ.

Φράγκου, τονίζοντας ότι

πρέπει να στηριχτούν και

να υποστηριχτούν από τη

Νομαρχία. Να μη τους

εντάξουν στον Οργανισμό

Λαϊκών Αγορών της Αθή-

νας και του Πειραιά, όπως

επιχειρείται.

Σοβαρότατες καταγγελίες

ακούστηκαν όμως στο Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο για

τον τρόπο που δίνονται και

οι άδειες στους αγρότες

και εμπόρους των λαϊκών

αγορών.

Από 500 έως και 3000 χι-

λιάδες ευρώ δίνουν οι

αγρότες σε μεσάζοντες για

να αποκτήσουν μία άδεια

για να στήνουν πάγκο σε

λαϊκή αγορά. Ο οργανισμός

Λαϊκών Αγορών (ΟΛΑ) εί-

ναι εκείνος που δίνει τις

άδειες και τη διαπίστευση.

Όμως το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του ΟΛΑ και ο πρό-

εδρός του διορίζονται από

την εκάστοτε κυβέρνηση!

Το Υπουργείο Ανάπτυξης

προτείνει ένα Προεδρικό

Διάταγμα κάτω από το

οποίο θα ενταχθούν οι κοι-

νές λαϊκές  και οι βιοκαλ-

λιεργητές.

Ολοι οι ομιλητές συμφώνη-

σαν ότι το μέλλον είναι η

βιοκαλλιέργεια. Όπως:

Η ανεξέλεγκτη χρήση φαρ-

μάκων οδήγησαν τον κά-

μπο να είναι άγονος. Χωρίς

φάρμακα, δεν γίνεται τίπο-

τα. Η εντατική καλλιέργεια

σκοτώνει τη γη.

Δ. Μπαρούτας

Τα μεταλλαγμένα έρχονται

ήδη από την Ευρώπη. Κι έρ-

χονται με τη δήθεν λογική

να ταϊσουμε τους πεινα-

σμένους του πλανήτη, γιατί

θα είναι πιο φθηνά.

Θαν. Μπαλής

Γιγαντώνονται τα καρτέλ

με βιολογικά προϊόντα,

έτσι που οι μικροί καλλιερ-

γητές κινδυνεύουν να γί-

νουν φασονατζήδες. Να

δουλεύουν στην καλλιέρ-

γεια και να τα διοχετεύουν

στις εταιρίες με πολύ χαμη-

λές τιμές.   Ι. Στεργίου

Μίλησαν και ο πρόεδρος

των βιοκαλλιεργητών Θ.

Αρβανίτης καθώς και η

Αντιπρόεδρος Αλ. Βαλοπε-

τροπούλου που άγγιξε τις

καρδιές των νομαρχιακών

συμβούλων όπως το δήλω-

σε ο Γ. Ξηντάρας Η κυρία

μου μίλησε στην ψυχή και

στην καρδιά.

Και οι δύο τόνισαν ότι δεν

πρέπει να μπουν στον ΟΛΑ,

ζήτησαν να πάρει θέση οι

ΟΤΑ.

Η Αντιπρόεδρος ζήτησε

από το Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο να «βάλει πλάτη»

για να μην πέσουν οι βιο-

καλλιεργητές στον ΟΛΑ.

«Εχουμε υποστεί έναν τρο-

μερό ύποπτο πόλεμο και

ένα υδροκεφαλικό γραφει-

οκρατικό κράτος. Ας το πά-

ρουν πάνω τους οι ΟΤΑ. Σε

καμιά περίπτωση δεν θέ-

λουμε να πάμε στον ΟΛΑ.

Αλλιώς, όπως χαρακτηρι-

στικά είπε, θα πουλήσω τη

γη μου στο Μαρκόπουλο,

εκτιμήθηκε 4.000.000 ευρώ

και με έχουν περικυκλώσει

πιεστικά. Κι ας γίνει μεζο-

νέτες. Σε καμία περίπτωση

δεν θέλουμε να πάμε στον

ΟΛΑ. Δεν θα δεχθούμε τέ-

τοια ταπείνωση.

Ο Νομάρχης κράτησε απο-

στάσεις σε ότι αφορά τον

ΟΛΑ. Ζήτησε συγκεκριμέ-

νες προτάσεις και πρότεινε

συνεργασία με τους βιο-

καλλιεργητές. Ακουσε θετι-

κά την Αλ. Βαλοπετροπού-

λου να μιλάει για επισκέψι-

μα βιολογικά αγροκτήματα

με αγροτουριστικούς προο-

ρισμούς και έφερε παρα-

δείγματα από Ιταλία και Αγ-

γλία.        Αννα Μπουζιάνη

Από το Νομαρχιακό Συμβούλιο

Είναι δασικό, 

ο Λόφος Λεβίδη

Ο νομαρχιακός σύμβουλος Πα-

ντελής Ασπραδάκης ζήτησε

ενημέρωση σχετικά με όσα

ακούγονται για το Λόφο Λεβί-

δη, (ότι πουλήθηκε η έκταση,

ενώ ο Δήμος έχει εκφράσει τη

βούληση εδώ και χρόνια να πε-

ριέλθει στο Δήμο και να αποδο-

θεί ως κοινόχρηστος χώρος

στους πολίτες).

Ο Νομάρχης Λεων. Κουρής, εξήγησε ότι ο Λόφος εί-

ναι χαρακτηρισμένος δασικός, πλην μιας μικρή ιδιο-

κτησίας. Η πληροφορία από το Δήμο είναι ότι έχουν

γίνει ενέργειες από τον Περιφερειάρχη. Δεν έχουν

περάσει πάντως από το Δήμο σε αναζήτηση κάποιου

εγγράφου. Προφανώς οι ιδιοκτήτες αναζητούν αγο-

ραστή.

Εμείς θέλουμε να διαφυλαχθεί αυτός ο πνεύμονας
πρασίνου, συνέχισε ο Νομάρχης,. Εχω ζητήσει με
την Πολεοδομία να μας ενημερώνει για τυχόν εν-
διαφέρον αγοραστών.

Να γίνει η Ανατολική Αττική γη βιοκαλλιεργητών

Εμείς το προτείνουμε σαν μόνη λύση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

Είμαστε μια ανεξάρτητη «Κίνηση πολιτών»

της Βούλας, που στηρίζεται στην πεποίθηση

ότι η Πατρίδα, η Εθνική ανεξαρτησία και αξιο-

πρέπεια είναι πάνω από κόμματα, πολιτικές

σκοπιμότητες και συμφέροντα,

Σας καλούμε

Κυριακή 16 Μαρτίου, 11 πμ. 

Σε μια παλλαϊκή συγκέντρωση  στην κεντρική

πλατεία της Βούλας απέναντι από τον Αγιο

Ιωάννη, με σκοπό, 

Να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην αυθαί-

ρετη αξίωση των Σκοπίων να σφετεριστούν το

όνομα Μακεδονία, υπό οποιαδήποτε σύνθεση.

Όχι και άλλες υποχωρήσεις στα Εθνικά μας

Δίκαια.

Είναι χρέος μας να είμαστε όλοι εκεί, για να

διατρανώσουμε την αντίθεσή μας.

Συντονιστική Επιτροπή

Αδέσμευτης Κίνησης Πολιτών Βούλας

“Δεν κάνουμε πίσω”

Με κατεπείγουσα εντολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης

Γιώργου Βλάχου παραπέμπεται στον Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών

ATHENS OIL (ΑΘΕΝΣ ΟΙΛ), επειδή σε γενόμενο έλεγ-

χο κατά τη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης παρεμπό-

δισε το κλιμάκιο ελέγχου,

αρνούμενη να επιδείξει  τα

αναλυτικά παραστατικά. Ση-

μειώνεται, δε, ότι στέλεχος

της ATHENS OIL (ΑΘΕΝΣ

ΟΙΛ)  χειροδίκησε σε βάρος

μέλους του κλιμακίου ελέγ-

χου της Γενικής Γραμματεί-

ας Εμπορίου του Υπουργεί-

ου Ανάπτυξης. 

Εκτός από την μήνυση του

παθόντα υπαλλήλου του

ΥΠ.Ανάπτυξης κατά της ATHENS OIL, ενημερώθηκε η

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών, ως  αρμόδια για

την έκδοση άδειας λειτουργίας της συγκεκριμένης

εταιρείας, προκειμένου να επιληφθεί του θέματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει

παραπεμφθεί και το 2006/ 2007 για παραβάσεις κατά

τη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης στη δικαιοσύνη,

στην αρμόδια ΔΟΥ, στη Νομαρχία, αλλά και στην

ΥΠΕΕ. 

Ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος των βιοκαλλιεργητών στα
έδρανα του Νομαρχιακού συμβουλίου.


