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με συμμετοχή της πολιτειακής 

και πολιτικής ηγεσίας

(Δεν συνιστάται ν’ αναγνωστεί 
από τυφλά δογματικούς)

Την περασμένη Κυριακή, 8 Μαρτίου, γιορτάστηκε πα-

νηγυρικά στο πανελλήνιο, ενώπιον της πολιτειακής,

πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας και

πλήθους πιστών (όπως λέγεται) η Κυριακή της Ορθο-

δοξίας (ΚτΟ) με αναθέματα1 και

ύβρεις κατά των αρχαίων Ελλήνων,

για τα «δυσσεβή δόγματα» των, για

την «μωράν λεγομένην σοφίαν των

(Ελλήνων) φιλοσόφων”, για «τας

πλατωνικάς ιδέας» και την ελληνική

μυθολογία!

Ως φαίνεται, η εβραϊκή μυθολογία

πάει «γάντι» στο εφεύρημα του ελ-

ληνο-χριστιανικού πολιτισμού.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, εδώ και 1.166 χρόνια κά-

θε πρώτη Κυριακή της τεσσαρακοστής (Σαρακοστής)

εορτάζεται η τελική αναστύλωση των εικόνων, μετά

τη φοβερή διαμάχη που ‘χε ξεσπάσει στο Βυζάντιο,

μεταξύ εικονομάχων και εικονολατρών, που κράτησε

113 χρόνια. Η έχθρα των μεν κατά δε και αντιστρό-

φως, με θεωρίες, αλλά και συμφέροντα και σκοπιμό-

τητες πολιτικές,                         Συνέχεια στη σελ.2

του Κώστα
Βενετσάνου

Η Κυριακή των

Αφορισμών

των Ελλήνων

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ

για την περιοχή 

η δημιουργία 

Πολυκέντρου

στο κτήμα Καμπά

Το μεγάλο Καβούρι δεν είναι

δασικό! Σελίδα 6,7

“Εχθρική ενέργεια”, το

εξώδικο της Ομοσπονδίας

στην Κερατέα Σελίδα 11

“Κάηκε” το Δ.Σ. Βούλας Σελίδα 3

Για τους μη γνωρίζοντες και τους λησμονούντες,

υπενθυμίζουμε ότι ο οικοπεδικός χώρος είχε αφεθεί

(καταληφθεί) ως κληροδότημα από τον αείμνηστο

Νικόλαο Διαμαντόπουλο, για ν’ αναγερθεί και να

λειτουργήσει Γηροκομείο που θα φέρει το όνομά

του.

Επειδή στην ιδιόγραφη διαθήκη του – προφανώς

από συγκινησιακή φόρτιση – είχε λησμονήσει ν’ ανα-

γράψει “σε ποιον τ’ αφήνει”, αυτά τα οικόπεδα πε-

ριήλθαν σύμφωνα με το νόμο, στη δημόσιο.

Η πραγματική βούληση του διαθέτη ήταν να περιέλ-

θουν τα οικόπεδα (4 τον αριθμό στο Ο.Τ. 63) στο Δή-

μο Βούλας, πράγμα που καταφανώς συνάγεται από

διάφορα στοιχεία και μαρτυρίες. Ο Δήμος άρχισε να

το χτίζει από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 “δια-

νοία κυρίου”. Εκτοτε με διάφορες δικαστικές παρεμ-

βάσεις απετράπη η ολοκλήρωση του έργου.

Πολλές προσπάθειες του πρόσφατου παρελθόντος

και από πολλές πλευρές, επίσημες και ανεπίσημες

απέβησαν άκαρπες. Δεν είναι όμως του παρόντος να

εξιστορήσουμε λεπτομέρειες και να καταγράψουμε

κρίσεις.

Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ο σκοπός. Και ο σκοπός

είναι ιερός και κοινωνικά επιτακτικός.

Συνέχεια στη σελ. 3

Ανακινείται η παραχώρηση 

του Γηροκομείου στη Βούλα
Αμεση ενέργεια υποσχέθηκε ο Υπουργός Αθαν. Μπούρας 

Ξεκάθαρη υπόσχεση έδωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος

Μπούρας, ότι θα επιληφθεί άμεσα του θέματος της παραχώρησης της οικοπεδικής έκτασης

(2,5στρμ.), όπου έχει ήδη χτιστεί από το Δήμο Βούλας, το Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο, ώστε

να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει.

Την πρόθεσή του να ενδιαφερθεί άμεσα για το Διαμαντοπούλειο
Γηροκομείο στη Βούλα, δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Θα-
νάσης Μπούρας στο δημοσιογράφο Κώστα Βενετσάνο.

Ανάστατοι οι κάτοικοι, Κίτσι και Αγία Μαρίνα

για  τους οδικούς άξονες

Εχουμε γράψει για τις κινητοποιήσεις

των πολιτών για τους σταθμούς διο-

δίων που ξεκίνησαν να φτιάξουν από

τη Βαρυμπόμπη μέχρι τον Αγ. Στέφα-

νο, έτσι που οι κάτοικοι έπρεπε να

πληρώνουν διόδια για να πάνε στο

σπίτι τους. Εχουμε γράψει κατά και-

ρούς και ιδιαίτερα στο προηγούμενο

φύλλο.

Ετσι, μετά και την τελευταία κινητο-

ποίηση των Δήμων, των κατοίκων και

των φορέων, ο Υπ. ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σου-

φλιάς “πάγωσε” το θέμα. 

Ο  Δήμαρχος Αγ. Στεφάνου Παναγ.

Βορριάς, μιλώντας  χθες στο ΣΚΑΙ,

τόνισε τα εξής:

«Η σωστή, σθεναρή και αδιαπραγμά-
τευτη στάση Πολιτών και Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης αποδεικνύει ότι, τετελε-
σμένα γεγονότα, όπως είναι η κατα-
σκευή διοδίων στις πόλεις μας, μπο-
ρούν να αποτραπούν.
Σήμερα, κερδήθηκε η πρώτη μάχη με

το πάγωμα των εργασιών κατασκευής
12 νέων σταθμών διοδίων από τη Με-
ταμόρφωση έως τα Σκάρφεια του
Μαλλιακού”.

Ζητούμε  άμεσα την έναρξη διαλόγου

μεταξύ του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις Τοπικής

Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού,  σε

επίπεδο νομικών και τεχνικών εμπει-

ρογνωμόνων, για να υπάρξει συνολι-

κή μελέτη για το κυκλοφοριακό πρό-

βλημα στην περιοχή.

Η πρώτη μάχη κερδήθηκε στον Αγιο Στέφανο!

Σελίδα 24
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Η γυναίκα στην Αρχαία Σπάρτη
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ύψωμα 731   
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Οι επαγγελματίες ζητούν προ-

στατευτικά μέτρα Σελ. 10

Ημέρα Γυναίκας Σελ. 12-13

3.000 δέντρα στο Παλάτι
Κορωπίου  Σελ.12

Αναβαθμίζεται το δίκτυο ύδρευ-
σης στα Σπάτα                  Σελ.16

Υποτροφίες και Εκπαιδευτικά
προγράμματα                   Σελ. 14

Κτήμα Καμπά                Σελ. 10

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Αγνωστοι επετέθηκαν σε μαθήτρια, στον Αγιο Δημή-

τριο, την ώρα  που επέστρεφε από το σχολείο και επι-

βαίνοντας με δίκυκλη μοτοσυκλέτα της αφαίρεσαν την

τσάντα. Η μαθήτρια ήταν με συμμαθήτριά της, προσπάθη-

σε να αντισταθεί και υπέστη τραυματισμούς με μαχαίρι σε

διάφορα σημεία του σώματός της.

“Την πάτησε” ο ληστής

Ληστεία αποπειράθηκε να κάνει άγνωστος δράστης σε

υποκατάστημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου  στον Αγ.

Δημήτριο και κρατώντας όπλο προσπάθησε να μπει στο

κατάστημα όταν αντιλήφθηκε ότι η πόρτα εισόδου ήταν

ασαφαλισμένη, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψη την προ-

σπάθειά του.

Ο δράστης διέφυγε “άπραγος” με κλεμμένο ι.χ. που τον

περίμεναν οι τρεις συνεργοί του.

Σ
την Παιανία συνελήφθηκε στις 8.3. 37χρονος ημεδα-

πός που είχε δραπετεύσει από τη Δ.Φ. Λάρισας  και

μαζί μια 35χρονη η οποία τον φιλιξενούσε – έκρυβε

σε οικία στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη. Ο 37χρονος εκτί-

ει ποινή ισόβιας κάθειρξης από το 1996 για ανθρωποκτο-

νία από πρόθεση και είχε λάβει 9ήμερη τακτική άδεια την

οποία θέλησε να παρατείνει επ’ αόριστο…

Σε έλεγχο όμως που έκανε η αστυνομία ακινητοποίησε το

ι.χ. αυτ/το που επαίβενε εκείνος και η 35χρονη και κατά τη

διάρκεια του ελέγχου ο 35χρονος ανέπτυξε ταχύτητα

προσπαθώντας να διαφύγει. Μετά από καταδίωξη αμφό-

τεροι συνελήφθησαν στο 2ο χλμ της Λ. Μαρκοπούλου

Παιανίας.

Συνέχεια από τη σελ.1

κόστισε την απώλεια εκατοντάδων χιλιά-

δων ανθρώπων και την ταλαιπωρία πε-

ρισσοτέρων.

Στη διαμάχη ήταν αναμειγμένοι από τους

αυτοκράτορες και τον κλήρο μέχρι τους

απλούς πιστούς. Η διαμάχη είχε όμως

δυσμενή επίπτωση και στην αυτοκρατο-

ρία – που οι εσωτερικές έριδες έδιναν τη

δυνατότητα στους μουσουλμάνους χαλί-

φηδες ν’ αλωνίζουν – αλλά και στον, ού-

τως ή άλλως, διωκόμενο ελληνισμό.

Η διαμάχη έληξε οριστικά με πρωτοβου-

λία της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, το

843. Ηδη όμως απο το 787, στη Νίκαια η

Σύνοδος βρήκε την ευκαιρία να “βγάλει τ’

αποθημένα της” κατά του ελληνισμού και

του ελληνικού πνεύματος.

Και δεν έφτασαν οι κατακρημνήσεις των

αρχαίων ναών και των αγαλμάτων και οι

καταληστεύσεις και οι καύσεις των βι-

βλίων και των βιβλιοθηκών, κατέληξαν

και στον αναθεματισμό των Ελλήνων,

των Ελλήνων σοφών και του αρχαίου ελ-

ληνικού πνεύματος.

Και αυτά μεν τότε. Τι τ’ ανασκαλεύω λοι-

πόν, τώρα; Το «τώρα» μ’ ενδιαφέρει, με

ανησυχεί και με θλίβει βαθύτατα.

Χίλια εκατόν εξήντα έξι χρόνια, κάθε

χρόνο, αφορίζουν εικοσιμία φορές (πως

λέμε, “τρις εις θάνατον”) σε επτά-όχι τυ-

χαία – αφορισμούς, την αρχαία ελληνική

σοφία και τους Ελληνες σοφούς. Αυτούς

τους Σοφούς που φώτισαν τη δύση μετά

από δύο χιλιετίες αναγεννώντας τον πο-

λιτισμό – μετά το σκοταδισμό του μεσαί-

ωνα – και ιδιαίτερα μεταγενέστερα με το

διαφωτισμό.

Κάθε χρόνο αφορίζουν τους Ελληνες ο

κλήρος και η πολιτική ηγεσία του τόπου,

που κάθεται παθητικά να τ’ ακούει και κα-

νονικά τα επαναλαμβάνει: Ανάθεμα, ανά-

θεμα, ανάθεμα! (τρις).

Ποια «πάτρια» αλήθεια, προασπίζει αυτή

η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και  η

θρησκευόμενη πνευματική και δικαστική

εξουσία, όταν ανέχεται ή παθητικά απο-

δέχεται τον αναθεματισμό των πατρώων

που επέβαλαν χθες, Βυζαντινοί αυτοκρά-

τορες, σήμερα;

Κι επειδή, ως φαίνεται, οι «πιστοί» δεν

ακούν και δεν καταλαβαίνουν τι λέγεται

στις λειτουργίες, υπό την επήρεια προ-

φανώς των θυμιαμάτων, της ελαττώσεως

του οξυγόνου, των μονοτόνων ήχων των

θυμιατών και του υπνωτικού «ίσου» των

ψαλτών, αναφέρω κορφολόγημα των εν

λόγω αναθεματισμών, για απλή «γευσι-

γνωσία» του πράγματος, σ’ ελεύθερη

απόδοση στη νεοελληνική2.

1ος αναθεματισμός: Σε όσους παριστά-

νουν τους ευσεβείς, ενώ την ίδια στιγμή,

εισάγουν με θράσος ή πολύ περισσότερο

με ασέβεια […] τις ασεβείς δοξασίες των

Ελλήνων... Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα.

2ος αναθεματισμός: Σε όσους προτιμούν

την ανόητη λεγόμενη σοφία των Ελλή-

νων, Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα.

3ος αναθεματισμός: Σε όσους λένε ότι

είναι καλύτεροι κατά πολύ οι σοφοί των

Ελλήνων...Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα.

4ος αναθεματισμός: Σε όσους αποδέχο-

νται τις διδασκαλίες των Ελλήνων και

δεν τις σπουδάζουν μόνο για μόρφωση,

αλλά ακολουθούν και τις ιδέες τους τις

μάταιες και τις πιστεύουν ως αληθινές...

Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα.

5ος αναθεματισμός: Σε όσους δέχονται

ως αληθινές τις πλατωνικές ιδέες και

ισχυρίζονται ότι οι ίδιοι από μόνοι τους

διαμορφώνουν άποψη και προφανώς αμ-

φισβητούν την απόλυτη εξουσία του δη-

μιουργού, του εξουσιαστή και δεσπότη...

Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα.

6ος αναθεματισμός: Σε όσους δέχονται

και διαδίδουν τις μάταιες αντιλήψεις

των Ελλήνων... Ανάθεμα, ανάθεμα, ανά-

θεμα.

7ος αναθεματισμός: Σε όσους ακόμη

φρονούν και λένε ότι η κάθε φυσική δύ-

ναμη και ενέργεια της τρισυπόστατης θε-

ότητας είναι εκ των υστέρων δημιουργη-

μένη, κινδυνεύουν να περιπέσουν σε

πλήρη αθεϊα και να δεχτούν την ελληνι-

κή μυθολογία και τη λατρεία των δημι-

ουργημάτων. (…διάφορες φιλοσοφικές

απόψεις ή και επιστημονικές αλήθειες).

Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα1.
H Z’ Οικουμενική Σύνοδος, εκτός από τα επτά

(7) αναθέματα κατά των Ελλήνων, συνέταξε

και άλλα 56 εναντίον διαφωνούντων. Επίσης

αναθεμάτισε και τις προηγούμενες Δ’, Ε’ και

Στ’, Οικουμενικές συνόδους.

Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει ή

να μη πιστεύει τίποτα., Σεβαστό αμφοτε-

ροβαρώς, αλλά όχι αποδεκτό και μάλιστα

καταναγκαστικά ή υπό το κράτος ψυχο-

λογικής πιέσεως.

Κι επειδή ο αναθεματισμός και ο εξάψαλ-

μος των Ελλήνων γίνεται όλο το χρόνο

σε εσπερινούς και Κανόνες σε όρθρους

και ωδές, πρέπει κάποια στιγμή να στα-

ματήσει με πρωτοβουλία της πολιτικής

ηγεσίας, αν δεν το κάνει μόνη της η θρη-

σκευτική ηγεσία. Εξ’ άλλου πολιτική ηγε-

σία ήταν και η Θεοδώρα που συγκάλεσε

τη Σύνοδο. Να κληθεί λοιπόν τοπική Σύ-

νοδος των Ελλήνων αρχιεραρχών και ν’

απαλείψει όλες αυτές τις προσβλητικές

ύβρεις κατά των αξίων και σοφών προγό-

νων μας.

Αν δεν το κάνει, να χωριστεί η εκκλησία

από το κράτος. Να γίνει ένα νομικό πρό-

σωπο ιδιωτικού δικαίου και τότε ας λέει

ότι θέλει. Θα τα’ ακούει όμως κιόλας.

Το ωραίο σας το φύλαξα για το τέλος.

Μπορεί ο 5ος αναθεματισμός, ν’ αναθε-

ματίζει τον Πλάτωνα, αφού «τοίς μετά

των άλλων μυθικών πλασμάτων[…] Ανά-

θεμα», αλλά ο Αρχιερέας που ιερουρ-

γούσε στο ναό του Αγίου Διονυσία Αρεο-

παγίτου την Κ.τ.Ο., ένας σεβάσμιος γέ-

ρος με κατάλευκη γενειάδα, κατά την εκ-

φώνηση του πανηγυρικού, μεταξύ άλλων

καλών που είπε, πρακτικά και σημερινά,

για την εκκλησία, τη νεολαία και τους γο-

νείς και την κοινωνία, κλείνει την ομιλία

του απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας και την πολιτική ηγε-

σία: «Λέει ένας σοφός πρόγονός μας, ο

μεγάλος φιλόσοφος Πλάτων: “Αυτός που

δεν έχει διάθεση να κάνει κάτι για τις ιδέ-

ες του, δείχνει ένα από δύο: Ή ότι οι ιδέ-
ες του δεν αξίζουν δεκάρα ή ότι ο
ίδιος δεν αξίζει δεκάρα”. Κάτι επομέ-
νως δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να κά-
νομεν. Η συνειδητοποίηση του προ-
βλήματος, είναι δείγμα γνησιότητας».

––––––––––
1. Ανάθεμα: Κατάρα. Μετάφραση του Εβραϊκού

Χέρε, σημαίνει πράγμα ή πρόσωπο καταραμένο και

εις εξαφανισμόν καταδικασμένο και πρόσωπο κα-

ταδικασμένο στην αυστηρότατη ποινή και σε απο-

κλεισμό από την κοινωνία.

Επί το ηπιότερο, η εκκλησία, για να διασκεδάσει

κάπως την εντύπωση, το ερμνηνεύει ως αποκλει-

σμό “της μετά του Κυρίου και των πιστών κοινω-

νίας”.

2. www.kalami.net

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

0 Λόγω εργασιών στο οδόστρωμα, θα

πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφο-

ριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Κορω-

πίου μέχρι τις 23 Απριλίου.

Α) Διακοπή στην Λ. Βασ. Κων/νου στο τμή-

μα από την οδό Χρ. Ζωίτσα μέχρι την οδό

Αλαγιάννη, ρεύμα προς Μαρκόπουλο.

Β) Διακοπή των οχημάτων στη Β. Κων-

σταντίνου, τμήμα από Χρ. Ζωίτσα μέχρι

την οδό Αδριανού, ρεύμα κυκλοφορίας

προς Παιανία.

Κατά τις διακοπές η διεξαγωγή της κυκλο-

φορίας θα πραγματοποιείται ως εξής:

-– Κατεύθυνση από  Μαρκόπουλο – Βάρη

προς Παιανία: Από το εναπομένον πλάτος

του οδοστρώματος της Λ. Βασ. Κων/νου.

– Κατεύθυνση από Παιανία προς Μαρκό-

πουλο – Βάρη: Λ. Βασ. Κων/νου, δεξιά

Αδριανού, αριστερά Ισιδώρου Μωραϊτη, αρι-

στερά αναγνώστου, ευθεία Αλαγιάννη, δε-

ξιά Λ. Βασ. Κων/νου, συνέχεια κανονικά.

- Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης

στη Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μετα-

ξύ των οδών Αλαγιάννη και Αδριανού.

0 Λόγω εργασιών στο οδόστρωμα πραγ-

ματοποιείται προσωρινή και τμηματική

διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων

στα παρακάτω τμήματα του Βορείου και

Νοτίου παράπλευρου της Αττικής Οδού,

περιοχής Δήμων Γέρακα, Σπάτων, Χαλαν-

δρίου και Παλλήνης μέχρι την 6.5.2009.

Α) Στο τμήμα μεταξύ της Λ. Πεντέλης και

των ΣΕΑ Σπάτων, σε ένα ρεύμα κυκλοφο-

ρίας από 23.00 έως 06.00 της επομένης.

Β) Στο τμήμα μεταξύ ΣΕΑ Σπάτων και της εξόδου

προς Κορωπί καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Η Κυριακή των Αφορισμών των Ελλήνων
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Ο Υφυπουργός Οικονομικών Αθ.

Μπούρας δέχτηκε την περασμένη

Τετάρτη 11 Μαρτίου, στο Υπουρ-

γείο, τον Κ. Βενετσάνο, ως δημο-

σιογράφο και ενεργό πολίτη, ο

οποίος και εξέθεσε το όλο πρό-

βλημα του εν λόγω Γηροκομείου,

παραθέτοντας διάφορα στοιχεία

και σχετικά δημοσιεύματα της

7ης. Αφού ανέπτυξε τους ισχυρι-

σμούς του για την ανάγκη επίλυ-

σης του προβλήματος και λει-

τουργίας του ιδρύματος  για την

κάλυψη της συγκεκριμένης ανά-

γκης της ευρύτερης περιοχής, ως

κοινωνική υποχρέωση απέναντι

στους απόμαχους, του ζήτησε να

ενδιαφερθεί για την έκδοση

Υπουργικής απόφασης - εκχώρη-

σης της οικοπεδικής έκτασης στο

Δήμο Βούλας. 

Του επέδωσε δε υπόμνημα και

φάκελο με τα σχετικά στοιχεία.

Ο Υφυπουργός ρώτησε αν ενδια-

φέρεται ο Δήμος και εάν έχει

ενεργήσει σχετικά κι αφού πήρε

την καταφατική διαβεβαίωση του

Κ. Βενετσάνου, δεσμεύθηκε ρητά,

πρωτίστως να επικοινωνήσει με

το Δήμο και παράλληλα με τις

υπηρεσίες του Υπουργείου για να

δει «πού βρίσκεται το θέμα» και

στη συνέχεια να φροντίσει για

την ικανοποίηση του αιτήματος.

Εχουμε μετά ταύτα, βάσιμες ελπί-

δες, γνωρίζοντας και τον ενεργη-

τικό και θετικό χαρακτήρα του Θ.

Μπούρα, καθώς και το γεγονός

ότι δεν υπάρχει κανένα πρόσκομ-

μα, κανένας που να μη το θέλει –

εκτός ίσως κάποιων τυπολατρών

των υπηρεσιών του Υπουργείου –

ότι το θέμα θα επιλυθεί και αυτό

βεβαίως θα εγγραφεί στο ενεργη-

τικό του Υφυπουργού Θανάση

Μπούρα, βουλευτή της περιφέρει-

άς μας, ο οποίος – είναι αλήθεια –

έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον και κινητικότητα επί όλων των

θεμάτων της περιοχής.

Ανακινείται η παραχώρηση 

του Γηροκομείου στη Βούλα
Αμεση ενέργεια υποσχέθηκε ο Υπουργός Αθαν. Μπούρας ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Προς το Α.Τ. Βούλας

Κοινοποίηση: Δήμος Βούλας

Κε Διοικητά,

σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας διαμαρτύρο-

μαι εντόνως για τη συμπεριφορά των οργάνων σας, με το να

βεβαιώνουν παράβαση στάθμευσης στην Πλατεία Ιμίων με το

αιτιολογικό ότι το υπ’ αριθμόν ΥΡΥ 6161 Ι.Χ. αυτοκίνητό μου

στις 08.05 το είχα σταθμεύσει σήμερα 11/3/09 σε Ρ 39.

Και θέτω υπ’ όψιν σας ότι όλες οι πινακίδες στάθμευσης στην

Βασ. Παύλου στο σύνολό τους είναι αυθαίρετες και παράνο-

μες, δεδομένου ότι ουδεμία απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου, έστω και μη εγκεκριμένη έχει ληφθεί μέχρι και σήμερα

από τις αρμόδιες αρχές.

Οι ανωτέρω πινακίδες μέχρι και τις 10/3/09 ήτο σκεπασμένες

με μαύρες σακούλλες σκουπιδιών για τον λόγο, ότι δεν υπήρ-

χε η απαιτούμενη απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου.

Θεωρώ ότι οι κλήσεις για τους ανωτέρω λόγους που εδόθη-

σαν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα (όχι σε διπλή σειρά) είναι

παράτυπες και παράνομες και σαν τέτοιες θα πρέπει να δια-

γραφούν. Αναμένω την απάντησή σας.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Αφού περίμεναν κάποιο εικοσά-

λεπτο η Αντιπρόεδρος Ηλέκτρα

Τσιριγώτη (προέδρευε λόγω

απουσίας του Ανδρέα Κάσδαγλη),

ξεκίνησε τη συνεδρίαση, διαβά-

στηκαν οι παρόντες σύμβουλοι

Δημακόπουλος, Δαβάκης, Σωτη-

ρόπουλος, Κιούκης, Αποστολά-

τος, Καραγιάν και Σκουμπούρης,

όπου διαπιστώθηκε έλλειψη

απαρτίας και η Αντιπρόεδρος προ-

χώρησε στη διάλυση του Συμβου-

λίου.

Ομως, όπως μπορούσε να διαπι-

στώσει ο καθένας που βρισκόταν

εκείνη την ώρα στο Δημαρχείο, η

έλλειψη απαρτίας ήταν τεχνητή. 

Γιατί ο Αντιδήμαρχος Γρ. Κωνστα-

ντέλλος λίγα λεπτά πριν ξεκινή-

σει η συνεδρίαση καθόταν στο

έδρανο, αλλά έφυγε, (ο οποίος

ισχυρίζεται ότι δεν αποχώρισε

αλλά απουσίασε για λίγο) ο Αντι-

δήμαρχος Δημ. Βαμβασάκης είχε

προσέλθει αφού παρκάραμε μαζί,

αλλά και ο αντιδήμαρχος Ευθ.

Ρουσσάκης βρισκόταν στο χώρο

του Δημαρχείου, όχι όμως στα

έδρανα της συνεδρίασης καθώς

επίσης και η δημ. σύμβουλος Μα-

ριάννα Μαυραγάνη. Τουτέστιν

προκλήθηκε “τεχνητό οφ σάιτ”.

Ο λόγος: ακούστηκε ότι αιτία ει-

ναι η κυκλοφοριακή ρύθμιση -

ελεγχόμενη στάθμευση, που πάει

να εφαρμόσει ο Δήμος, αλλά έχει

εσωπαραταξιακές διαφωνίες. Αλ-

λοι λένε ότι δεν ήθελαν να προ-

χωρήσει η ελεγχόμενη στάθμευ-

ση γιατί είναι έργο του Κωνσα-

ντέλλου και λόγω υποψηφιότητάς

του, κάποιοι δεν θέλουν να φαίνε-

ται ότι κάνει έργο.

Αλλωστε σε σχόλιό μας, ο Ευθ.

Ρουσσάκης, είπε ότι δεν μασάει

τα λόγια του και δεν εξαγοράζε-

ται με το αντιδημαρχιλίκι...

Το συμβούλιο ξανασυνεδριάζει τη

Δευτέρα 16/3, 8μ.μ.

“Κάηκε” εν τη ενάρξει 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας

Η γωνία του 2ου

Δημοτικού Σχολεί-

ου Βούλας (Πανός

& Πλαπούτα), έχει

γίνει χώρος εναπό-

θεσης σκουπιδιών!

Τα φωτογραφίσαμε

πριν δύο εβδομάδες

και παραμένουν

εκεί. 

Οχι βέβαια όλα, τα

έχουν αποσύρει οι

τσιγγάνοι και όποιοι

άλλοι βρίσκουν κάτι

ενδιαφέρον σ’ αυτά. 

Εχουν μείνει κά-

ποια, αλλά συνεχώς

προστίθενται κι άλ-

λα!

Τεχνητή έλλειψη απαρτίας προέκυψε στο προ-

γραμματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο της περα-

σμένης Δευτέρας.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Πρακτικός, άμεσος και ευήκοος Υπουργός 

ο Θανάσης Μπούρας

Ο Αγγ. Αποστολάτος διαμαρτύρεται 

για παράνομη αστυνόμευση 
στις θέσεις πάρκινγκ



4 ΣΕΛΙΔΑ - 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 

18.00 Forever. 95’ Heddy Honigmann.

Ολλανδία 2006

Πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ που

παρουσιάζει μια άλλη πλευρά της πα-

γκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

μέσα από το διασημότερο νεκροτα-

φείο του κόσμου στο Παρίσι.

19.45 Streetwise. 58’ Marc van Fucht.

Ολλανδία 2006 

Περίπου 7000 ερωδιοί ζουν μόνιμα

στο Άμστερνταμ. Κάποιοι τους αντι-

μετωπίζουν ως εισβολείς. Άλλοι πάλι,

τους ταΐζουν φτερούγες κοτόπου-

λου!

20.50 Four Elements. 89’ Jiska

Rickels. Ολλανδία 2006

Ένα δυνατό, ποιητικό ντοκιμαντέρ για

τα 4 στοιχεία της φύσης: φωτιά, νερό,

γη, αέρας και πως ο άνθρωπος τα

αντιμετωπίζει στις ακραίες καταστά-

σεις τους. 

22.30 The Way it is. 31’ Elizabeth

Salgado. Ολλανδία 2006

Χιούμορ, ρεαλισμός και «πράσινη»

λογική σε ένα ντοκιμαντέρ που παρα-

κολουθεί την καθημερινότητα ενός

75χρονου μέσα από το παρελθόν και

το παρόν του. 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον δι-

κτυακό χώρο www.ellet.gr ή να επικοι-

νωνήσετε με τα τηλέφωνα 210

3225245 εσωτ. 4 & 8 και το email:

sepi@ellinikietairia.gr

6ο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών

Οι Γυναίκες στα Σπάτα

Μια κινηματογραφική συνάντηση επτά χωρών, μέσα από τη ματιά δεκατριών αξιόλογων σκηνοθετών εξελίσσεται  στην

Πλάκα.  Οι προβολές των ταινιών (παραγωγές από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ισπανία, την Ιν-

δία, την Κίνα, την Ολλανδία και την Πολωνία) πραγματοποιείται Τετάρτη 18 Μαρτίου από τις 18:00-23:00, στο ισόγειο

του κτηρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην οδό Τριπόδων 28 στην Πλάκα. 

Ο εορτασμός της ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ από το

Σύλλογο Γυναικών Σπάτων, έχει προγραμματιστεί

να γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3 στο Κτήμα «Βίλιζα»,

όπου θα παρουσιαστεί και έργο  εργαστηρίων του

Συλλόγου. 

Ο Δήμος Κερατέας και το Πολιτιστικό Κέντρο  παραμονές

των εθνικών μας επετείων οργανώνουν τις παρακάτω εκ-

δηλώσεις.

Την Τρίτη 24 Μαρτίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέ-

ντρου στις 8μ.μ. θα εξελιχθούν δύο ενδιαφέρουσες ομι-

λίες με αφορμή το 1821 και την περιοχή των Μεσογείων.

Η πρώτη θα γίνει από τον Παιανιώτη γιατρό και θεολόγο

Κωνσταντίνο Πρίφτη με θέμα «Οι Μεσογείτες στην Επα-
νάσταση του 1821». Η δεύτερη από τον Γιώργο Αγγελή

εκπαιδευτικό κάτοικο Κερατέας με θέμα «Η τοπική παρά-
δοση για έναν αγωνιστή του ’21 από την Κερατέα».

Την εκδήλωση θα κλείσει η Δημοτική Χορωδία υπό την δι-

εύθυνση του Αναστασίου Λαζάρου. 

«ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΤΕΣ ΣΤΗΝ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821»
στην Κερατέα

Φέτος, στις 20.30 το Σάββατο 28 Μαρτίου, καλούνται οι

πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο να σβήσουν τα φώτα τους

για μία ώρα – την Ώρα της Γης. 

Στόχος είναι να συμμετάσχουν 1 δισεκατομμύριο άνθρω-

ποι, σε περισσότερες από 1000 πόλεις, και όλοι μαζί να

αποδείξουμε πως είναι δυνατόν να δράσουμε ενάντια στην

υπερθέρμανση του πλανήτη.

Στην Ελλάδα η παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία του WWF διορ-

γανώνεται σε συνεργασία με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση

του ΣΚΑΙ και την εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες και δράση μπείτε στο site

www.earthhour.org/greece.

Σβήστε τα φώτα
Η ώρα της Γης

CINDY BLACKMAN TRIO

Jazz Drumming Thunder!  
Από Παρασκευή 13 έως & Πέμπτη 19/03

στο Half Note Jazz Club (Τριβωνιανού 17, Μετς)

Από την jazz στο rock και το funk και από το be-bop στον

Lenny Kravitz που για χρόνια συνόδεψε. Η Cindy Black-

man είναι μια super-drummer με πολλά ωραία πρόσωπα

που συναρπάζει!  

Μια γυναίκα ντράμερ που δεν κρατάει απλώς τον ρυθμό,

αλλά συνεχώς τον δημιουργεί. Αν η Cindy Blackman δεν

ήταν μονίμως πίσω από το ντραμ σετ στο γκρουπ του

Lenny Kravitz τα 15 από τα τελευταία 17 χρόνια, σίγουρα

θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες σταρ

στον χώρο της τζαζ. Όμως όλα αυ-

τά τα χρόνια, η Cindy Blackman

έχει και το δικό της γκρουπ, με το

οποίο γράφει σημαντικές σελί-

δες στη σύγχρονη ιστορία της

τζαζ και άλμπουμ που έχουν

ξεχωριστή θέση στη

τζαζ δισκογραφία,

όπως το σχετικά

πρόσφατο “Music for

the New Millennium”, που

σκιαγραφεί πλήρως τη δημι-

ουργική εικόνα της. Με παρέα

τον πιανίστα Carlton Holmes και

τον μπασίστα George Mitchell,

η  Cindy Blackman ζωγραφίζει

το μέλλον της μουσικής αυτής,

κυριολεκτικά… 

«Μίκης Θεοδωράκης: Συνθέτης - Πολιτικός - Στοχαστής»

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ / ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΚΗΝΗ
Γεννηματά 20 – Αμπελόκηποι / 210-6929090

«Ας μιλήσουμε για άντρες»
Πρώτη θεατρική παρουσία της διακεκριμένης Ελληνίδας συγγρα-

φέως Ευρυδίκης Τρισόν-Μιλσανή που ζει και δημιουργεί στο Πα-

ρίσι. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Μοντζολή

Στο “Θέατρο της Ημέρας”,   7 γυναίκες «μιλούν
για άντρες»…
Πρόκειται για μια γυναικεία(;) υπόθεση.

Κάθε Κυριακή & Δευτέρα 9:30μ.μ.από 16/3/2009

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δη-

μοκρατία διοργανώνει στον εκθεσια-

κό του χώρο έκθεση αφιερωμένη στο

μεγάλο Έλληνα συνθέτη, πολιτικό

και στοχαστή Μίκη Θεοδωράκη.

Στην έκθεση παρουσιάζεται το μουσικό

έργο, η πολιτική δράση και παρουσία του,

αλλά και η πλευρά του στοχαστή Θεοδω-

ράκη, μέσα από πλούσιο φωτογραφικό

υλικό, παρτιτούρες, χειρόγραφα, εκδό-

σεις, δίσκους, προγράμματα συναυλιών

και παραστάσεων, καθώς και ηχητικά και

οπτικοακουστικά ντοκουμέντα. Στο πλαί-

σιο της έκθεσης κυκλοφορεί συνοδευτι-

κός κατάλογος, όπου εκτός από το υλικό

της έκθεσης περιλαμβάνονται και κείμε-

να που παρουσιάζουν και αναλύουν την

πολύπλευρη προσωπικότητά του με στό-

χο τη βαθύτερη κατανόηση του ανθρώ-

που που έδωσε έκφραση σε όλους τους

Έλληνες με τον πολιτικό του λόγο και

την ελληνικότητα και οικουμενικότητα

της μουσικής του.

Την έκθεση εγκαινίασε την Πέμπτη 12

Μαρτίου ο Πρόεδρος της Ελληνικής

Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας

και θα διαρκέσει έως και το Σεπτέμ-

βριο του 2009.

Εκθεσιακός Χώρος του Ιδρύματος της

Βουλής των Ελλήνων Μητροπόλεως 1 και

Φιλελλήνων, Σύνταγμα τηλέφωνο: 210

3709081

E-mail: foundation@parliament.gr

http://foundation.parliament.gr ώρες λει-

τουργίας : καθημερινά 09:00 – 20:00, Σάβ-

βατο 09:00 – 17:00, Κυριακή 09:00 – 15:00

Είσοδος στην έκθεση ελεύθερη

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ - ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην πρώτη φάση της ενημερωτικής

εκστρατείας πάνω από πέντε χιλιάδες γυναίκες 8 Δήμων του

νομού Αττικής ενημερώθηκαν για την καταπολέμηση του καρ-

κίνου του μαστού, ενώ 1324 εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια

της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής Εταιρίας Μα-

στολογίας (ΕΕΜ), πρόεδρος της οποίας είναι η Λυδία Μουζά-

κα!

Οι 490 γυναίκες δηλαδή (ποσοστό 37%) απ’ αυτές που εξετάστη-

καν ήταν γυναίκες άνω των 60 χρόνων. Ο αριθμός αυτός θεωρείται

ιδιαίτερα ικανοποιητικός, αφού από προηγηθείσα έρευνα που είχε

κάνει η ΕΕΜ, είχε διαπιστωθεί  ότι οι γυναίκες άνω των 60 χρόνων

όχι μόνο δεν εξετάζονται εύκολα αλλά ούτε θέλουν και να ενημε-

ρωθούν για θέματα που αφορούν τον καρκίνο του μαστού. 

Επόμενες ενημερώσεις
Ο  Δήμος Βάρης το Σάββατο, 14 Μαρτίου από 09:00

π.μ. έως 20:00 μ.μ. οργανώνει δωρεάν εξέταση μαστού με

κινητή μονάδα που θα βρίσκεται στο προαύλιο του Κέ-

ντρου Υγείας Βάρης. Οσοι ενδιαφέρονται για την δωρεάν

εξέταση να φέρουν μαζί τους τυχόν παλαιότερες μαστο-

γραφίες ή υπερηχογραφήματα μαστών.

Πληροφορίες στο  213 20 30 413  από 09:00 – 12:00

Η Παλαιά Φώκαια την Κυριακή 15 Μαρτίου έξω από

την Κοινότητα  από τις 9:00 έως τις 15:00 όπου θα υπάρχει

ευχέρεια για δωρεάν εξέταση μαστών σε όσες γυναίκες το

επιθυμούν από γιατρούς της Ε.Ε.Μ.

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως Με-

σογαίας και Λαυρεωτικής σε συνεργασία με το Υπουργείο

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια του προ-

γράμματός του “Εθνική Αντικαρκινική Εκστρατεία”.

Στη συνέχεια  το κλιμάκιο των γιατρών της Ε.Ε.Μ. θα πε-

ριοδεύσει το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην Ανάβυσσο,

16/3  στα Βριλήσσια και 17/3 στη Νέα Μάκρη.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Βάρη, Φώκαια, Ανάβυσσο, Νέα Μάκρη
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Locksmith

ΑRT GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

e-mail:  m.gyras@otenet.gr

www.artgallerycafe.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:    ΑΙΜΙΛΙΑ  ΡΑΠΤΗ 
τραγουδάει  Μ. Χατζιδάκι. Πάνος Λουμακης,  πιάνο

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 & 28 ΜΑΡΤ.: ΑΣΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ   Μ. ΣΚΑΡΗ   τραγούδι – Χ.

ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ πιάνο, τραγούδι – Ν. ΡΟΓΚΑΚOΣ  κιθάρα  -  Γ. ΣΚΑΡΗΣ

μπουζούκι  

ΣΑΒΒΑΤΟ  7 & 21 ΜΑΡΤ.  TRIO LAVA
Μελωδίες των χωρών της κεντρικής Ευρώπης  
ΜAΡΙΑ ΛΑΡΟ τραγούδι-βιολί,  ΤΖΕΚΙ ΣΟΥΛΟΥΚΙ βιολί,  ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΠΑ-

ΝΑΓΟΥΛΗΣ ακορντεόν 

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ MUSICAL SUNDAY 2-5 μ.μ. 

ζωντανή jazz μουσική  και μπουφές 

ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ...
Την Δευτ. 23 Μαρτ. 9 μ.μ. θα γίνει παρουσίαση της Ποιη-

τικής Συλλογής του Μιχάλη Γύρα:  

«ΖΩΗ – ΕΡΩΤΑΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ»
Συμμετέχουν στη παρουσίαση η Καθηγήτρια Λογοτεχνίας Ρού-

λα Πόλλαρντ, ο σκηνοθέτης Νίκος Αλευράς

Απαγγέλουν ποιήματα οι ηθοποιοί:  

Δημήτρης Αγοράς, Βιολέττα Γύρα

Τραγουδάει για τον έρωτα η Μίλλυ  Στυλόγλου με την κιθάρα

της και την συνοδεύει στο πιάνο ο Γιώργος Παυλάκος.

Συναυλία στην ΠαλλήνηAL NOUR WAL AMAL 

(Φως & Ελπίδα)
Η Αιγυπτιακή Ορχήστρα Μουσικής 

μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα!

Σάββατο, 14 και Κυριακή 15 Μαρτίου

Το 2009 εορτάζεται η επέτειος των διακοσίων χρόνων από τη γέννη-

ση του Λουδοβίκου Μπράιγ (Louis Braille, 4 Ιαν. 1809 – 6 Ιαν. 1852),

του “ευεργέτη” των τυφλών. Ο Μπράιγ, που ήταν και ο ίδιος τυφλός,

εφεύρε, όχι μόνο το ομώνυμο σύστημα γραφής των τυφλών, αλλά

και τον τρόπο να διδάσκονται και τα μαθηματικά και η μουσική, που

ήταν η μεγάλη του αγάπη, αφού και ο ίδιος ήταν ταλαντούχος μου-

σικός και έπαιζε τσέλο και όργανο, ακόμη και για βιοποριστικούς λό-

γους. 

Το Κέντρο Τεχνών στο ACS και τα Special Olympics, συμμετέχοντας

στον εορτασμό, παρουσιάζουν σε δύο συναυλίες την Αιγυπτιακή Ορ-

χήστρα Μουσικής AL NOUR WAL AMAL (Φως & Ελπίδα), η οποία εί-

ναι η μοναδική Ορχήστρα στον κόσμο που αποτελείται εξ ολοκλήρου

από τυφλές ερμηνεύτριες και περιλαμβάνει έγχορδα, πνευστά, χάλ-

κινα και κρουστά όργανα.

Στις δύο συναυλίες της το Σάββατο, 14 και την Κυριακή, 15 Μαρ-

τίου, στις 20:30 στο Κέντρο Τεχνών στο ACS, θα παρουσιάσει

επιλογή από τα καλύτερα έργα του ρεπερτορίου της και αναμέ-

νεται να ενθουσιάσει με τη δεξιοτεχνία, τη δύναμη της ερμηνεί-

ας αλλά και τη θέληση των 36 μουσικών της.

Προπώληση Εισιτηρίων

● Online προπώληση μέσω πιστωτικής κάρτας www.arts-

center.gr, www.ticketservices.gr

● Τηλεφωνική προπώληση  210 72 34 567

● Εκδοτήρια: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου), Αθήνα

Τα έσοδα των εισιτηρίων θα διατεθούν για τους σκοπούς Spe-

cial Olympics Ελλάς. Τιμή εισιτηρίου: 15€, παιδικό 8€ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ, ώρα 7.30μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ ΙΛΙΣΙΑ-ΒΟΛΑΝΑΚΗ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ ΤΟΥ Ρ.  ΑΛΦΙΕΡΙ

“ΕΞΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ ΣΕ … ΕΞΙ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ” 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΒ          
Μία μοναχική αστή προσλαµβάνει ένα νεαρό για κατ' οίκον μα-
θήματα χορού.  Μία απρόβλεπτη σχέση γεννιέται µεταξύ τους,
σχέση τρυφερότητας, που γίνεται μάθηµα ζωής

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3, 11.00πμ. ΜΟΥΣΕΙΟ  ΜΠΕΝΑΚΗ 

«ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΔΕΡΑΤΟΣ»
ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΛΧΙΔΟΣ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΒ

“Στο ΜΠΑΡΑΚΙ του ΒΑΣΙΛΗ”
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ 

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

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

ΠΕΜΠΤΗ 19-3-2009

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ «ΣΤΟ ΜΠΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ» «ΣΚΙΩΝ * 3» 
Με τους Άγγελο Αλιμπέρτη, Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή & Μιχάλη Ταυλάτο

Τρεις νέοι και σύγχρονοι καλλιτέχνες του Ελληνικού Θε-

άτρου Σκιών συναντιούνται επί σκηνής για να ζωντανέ-

ψουν μνήμες και όνειρα σκιών, μέσα από τη φωνή, το λό-

γο, και την κίνηση των φιγούρων τους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πέμπτη, 19 Μαρτίου, 2009

«Κατσαντώνης και Βεληγκέκας» (ηρωϊκό), με τον Άγγελο Αλιμπέρτη

Πέμπτη, 2 Απριλίου, 2009

«Ο Μετανοημένος Αρχιληστής» (δράμα), με τον Μιχάλη Ταυλάτο

Στη ΒΟΥΛΑ

Στα ΚΑΛΥΒΙΑ

Στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Την Κυριακή 29 Μαρτίου στη μουσική σκηνή "7 Νύ-

χτες" (Ηρώνδα 6, Καλλιμάρμαρο), το Τονικό Ωδείο

Αθήνας και το Διατονικό Ωδείο Παλλήνης διοργα-

νώνουν ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

στις 19:00 και ΒΡΑΔΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ στις 22:00

Θα εμφανιστούν οι σπουδαστές των Ωδείων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

210 77 87 484, 210 60 33 825

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

9 – 29 Μαρτίου 2009

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέν-

νηση του λογοτέχνη Μ. Καραγάτση, η Δημοτική Βιβλιοθή-

κη Μαρκοπούλου, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέ-

ντρου Βιβλίου, διοργανώνει

έκθεση - αφιέρωμα στο έρ-

γο και τη ζωή του, από τις 9

έως τις 29 Μαρτίου στο χώ-

ρο της Βιβλιοθήκης στην

οδό Γ. Παπαβασιλείου 34,

στο Μαρκόπουλο.

Η έκθεση λειτουργεί καθη-

μερινά από 9 π.μ. – 2 μ.μ.

και 3 μ.μ. – 9 μ.μ.

Ο Μ. Καραγάτσης, το πραγ-

ματικό του οποίου ήταν Δη-

μήτριος Ροδόπουλος, ήταν

πεζογράφος και ένας από

τους σημαντικότερους συγ-

γραφείς της «Γενιάς του

‘30». Δοκίμασε τις δυνάμεις του σε όλα τα είδη του πεζού

λόγου (διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα, δοκίμιο, κριτική,

ακόμα και στο θέατρο) και πέτυχε να μας δώσει αφηγήμα-

τα που μας ξαφνιάζουν σήμερα με τη φρεσκάδα και την

πρωτοτυπία τους. Βιβλία του όπως Ο συνταγματάρχης

Λιάπκιν, ο Γιούγκερμαν, ο αυτοβιογραφικός Μεγάλος

ύπνος, Ο κίτρινος φάκελος, αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το

αναγνωστικό κοινό για τη σύνθετη και ευφάνταστη πλοκή

τους, την καταιγιστική τους δράση και τις ψυχολογικές

αναλύσεις των ηρώων.

Διαχρονικά επίκαιρος ο Μ. Καραγάτσης, αναγνωρίζεται

σήμερα ως ένας απολύτως σύγχρονος συγγραφέας. Αν

και παραθεωρημένος από τους κριτικούς της γενιάς του,

αγαπήθηκε όσο λίγοι από το αναγνωστικό κοινό.

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλυβίων στο πλαίσιο

των πολιτιστικών του εκδηλώσεων με τίτλο «Ανοιξιάτικες

Βραδιές στα Καλύβια», διοργανώνει τη Δευτέρα 16 Μαρ-

τίου και ώρα 8 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου, εκ-

δήλωση με τίτλο «Ο έρωτας στην ποίηση του Οδυσσέα

Ελύτη». 

Ο έρωτας στην ποίηση αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο.

Ανά τους αιώνες μεγάλοι ποιητές ύμνησαν τον έρωτα ως

θείο δώρο, τον παρουσίασαν ως μέγιστο μαρτύριο και τον

ταύτισαν με το ταξίδι προς την ολοκλήρωση. Ο έρωτας

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σχεδόν σε όλο το εύρος της

ποίησης και του μεγάλου μας ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. 

Για τον Ελύτη, ο έρωτας είναι συνήθως μια απελευθερω-

τική και λυτρωτική δύναμη. Ο ποιητής υμνεί πάνω απ’ όλα

τις χαρές του έρωτα και όχι τη στέρησή του. Για τον Ελύ-

τη, το ερωτικό στοιχείο, αποτελεί πρωταρχικό και θεμε-

λιώδες στοιχείο του ποιητικού του βίου. Στην ποίησή του,

ο έρωτας δε φαίνεται να είναι ποτέ τραγικός, καταστρε-

πτικός ή ανεκπλήρωτος, δεν περιγράφεται σκοτεινός, μοι-

ραίος, εμπαθής ή παθητικός και θανάσιμος. Αντίθετα,

αντιμετωπίζεται ως γεγονός φυσικό, πέρα από κάθε ηθικό

δισταγμό και οδηγεί τα πρόσωπα στην πλήρη ηθική απε-

λευθέρωση. 

Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Δημήτρης Καραμβά-

λης (νομικός, δοκιμιογράφος και μελετητής του έργου

του Νομπελίστα ποιητή), την αφήγηση θα κάνει η ηθοποι-

ός Καριοφυλλιά Καραμπέτη, ενώ θα συμμετάσχει ο Βασί-

λης Λέκκας (τραγούδι) και ο Δημήτρης Παπαγγελίδης (κι-

θάρα). Την επιμέλεια της εκδήλωσης έχει ο καλλιτεχνικός

διευθυντής Θέμης Ροδαμίτης.

“Ανοιξιάτικες Βραδιές” 

Ο έρωτας στην ποίηση του

Οδυσσέα Ελύτη



6 ΣΕΛΙΔΑ - 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Το θέμα των καντινών του Κα-

βουρίου απασχόλησε άλλη μια

φορά το Δ.Σ. αλλά αυτή τη φο-

ρά η οικονομική τους κατάστα-

ση. Ο επιχειρηματίας χρωστάει

μισθώματα που ξεπερνούν τις

400.000 ευρώ (ένα έτος περί-

που) και ο Δήμαρχος έθεσε θέ-

μα να εισπράξουν τις εγγυητι-

κές της επιχείρησης προκειμέ-

νου ο Δήμος να πάρει τα λεφτά

του.

Βέβαια ήθελε, και την πίτα σω-

στή και το σκύλο χορτάτο, κατά

πως λέει η παροιμία.

Γιατί ήθελε να εισπράξει τα

χρήματα αλλά να μη γίνει κα-

ταγγελία της σύμβασης. Να γί-

νει κατάπτωση των εγγυήσεων

μόνο, «γιατί η Κοινοπραξία έχει
δείξει μέχρι τώρα ότι είναι φε-
ρέγγυα». 
Ο Δήμαρχος τόνισε ότι έχει

βγει πόρισμα μετά τον έλεγχο

των Ελεγκτών Δημόσιας Διοί-

κησης για το Μεγάλο Καβούρι

και τις καντίνες και ό,τι έλεγε ο
Δήμος είναι αλήθεια. Είναι νό-
μιμα, ότι κάνει ο Δήμος και θα
ζητηθούν ευθύνες, κατέληξε.
Ο πρόεδρος Διον. Κοντονής,

σαν πιο «ψαγμένος» του εξή-

γησε ότι αυτό δεν γίνεται. Θα
γίνει κατάπτωση εγγυητικών,
καταγγελία της σύμβασης και
έξωση, τόνισε.

To ίδιο εξήγησε και η δημ. Σύμ-

βουλος Μ. Κακογιαννάκου,

γνώστης του θέματος εξ επαγ-

γέλματος (δικηγόρος).

Γινόμαστε όλοι νομικοί εδώ μέ-
σα, δεν θέλουμε να τον διώ-
ξουμε, τα λεφτά μας να πάρου-
με θέλουμε, επανήλθε ο Δή-

μαρχος.

Ο Παν. Κουλουβάρης προσπα-

θεί να εξηγήσει ότι αν γίνει αυ-

τό που λέει ο Δήμαρχος «θα εί-

μαστε μέχρι τον Αύγουστο χω-

ρίς εγγυητικές, θα προκύψουν

νέα ποσά και τον Αύγουστο

μας λέει: “γεια σας”

Ο Διον.  Γεωργουλόπουλος

έδωσε τη λύση, προτείνοντας

προθεσμία μέχρι τέλος Μαρτί-

ου για να δώσει κάποια χρήμα-

τα η κοινοπραξία.

Ο Θ. Σταμάτης, ως επαγγελμα-

τίας και ο ίδιος, ζήτησε η παρά-

ταση να φτάσει το τέλος Απρι-

λίου για να διευκολυνθεί η

εταιρία, πράγμα που ψηφίστη-

κε ομόφωνα.

Ο Δήμαρχος αποδέχθηκε την

πρόταση, αλλά ήθελε να απο-

φασίσουν, ότι αν δεν έχουν πά-

ρει τα χρήματα μέχρι τέλος

Απριλίου, να καταγγελθεί άμε-

σα η σύμβαση (τον έχουν ζώσει

τα φίδια… που λέει η παροι-

μία).

Ο εκπρόσωπος της εταιρίας,

απέφυγε επιμελώς να δεσμευ-

τεί ότι μέχρι τέλος Απριλίου θα

καταβάλει τα χρήματα η Κοινο-

πραξία.

Και όπως γνωρίζουμε, από δη-

μοσιογραφικές πηγές, η Κοινο-

πραξία δεν πρόκειται να κατα-

βάλει το ποσό μέχρι τέλος

Απριλίου, οπότε «βαράτε βιολι-

τζήδες»…

Καιμιας και μιλάμε

για τις καντίνες,

θυμίζουμε τη δια-

μάχη του Δήμου με το Σύλλογο

Περιβάλλοντος για τις χρήσεις

γης στο συγκεκριμένο κομμάτι

και για τις καντίνες ειδικότερα.

Όπως σημειώνω παραπάνω, ο

δήμαρχος, δήλωσε ότι βγήκε

απόφαση για τις καντίνες και

ότι θα ζητήσει ευθύνες γιατί

ζημιώνει ο Δήμος. (Οι Ε.Δ.Δ.

γνωμοδοτούν, δεν αποφασί-

ζουν).

Τον ρωτήσαμε λοιπόν για ποια

απόφαση μιλούσε και μας είπε

ότι ο  Σύλλογος Περιβάλλο-

ντος είχε καλέσει τον επιθεω-

ρητή Ελεγκτή Δημόσιας Διοί-

κησης για το θέμα των καντι-

νών, ο οποίος μετά από ένα μα-

κροσκελές πόρισμα (θα ασχο-

ληθούμε άλλη ώρα) καταλήγει

σε κάποια συμπεράσματα:

“Δ.1. Οι καταγγελίες είναι εν μέ-

ρει βάσιμες και συγκεκριμένα:

Είναι βάσιμες ως προς την

ύπαρξη, στην υπό εξέταση

έκταση, αυθαίρετων από πολε-

οδομικής άποψης κατασκευών-

αναψυκτηρίων, τα οποία έχουν

άδεια λειτουργίας Κ.Υ.Ε. και

εκμισθώνονται από το Δήμο

Βουλιαγμένης σε τρίτο.

Επιπλέον το Τμήμα Πολεοδο-

μίας του Δήμου δεν έχει προβεί

στις ενέργειες της αρμοδιότη-

τάς του για την αποξήλωση της

ξύλινης κατασκευής με σκέπα-

στρο (12τ.μ.) η οποία έχει κα-

ταγραφεί από την αρμόδια Κτη-

ματική Υπηρεσία Πειραιά ως

κατασκευή κατά παράβαση του

Ν. 2971/01, εντός ζώνης αιγια-

λού, καθώς και για τα ανωτέρω

αυθαίρετα αναψυκτήρια. Οσον

αφορά όμως τα αυθαίρετα ανα-

ψυκτήρια, το Σώμα ελέγχου

δημόσιας διοίκησης θα επιλη-

φθεί μετά τη λήξη της υφιστα-

μένης εκκρεμοδικίας, αναφορι-

κά με την ανέγερση των τριών

νέων αναψυκτηρίων.

Δ.2. Κατά τα λοιπά οι καταγγε-

λίες είναι αβάσιμες. Η εν λόγω

έκταση δεν έχει χαρακτηριστεί

δασική, δεν αποτελεί κηρυγμέ-

νο αρχαιολογικό χώρο, είναι

περιοχή με καθορισμένη χρή-

ση και καθορισμένους όρους

και περιορισμούς δόμησης”.

Και προτείνει στην υπηρεσία του

Δήμου να “προβεί στις ενέργειες

της αρμοδιότητάς του:

α) για την αποξήλωση της ως
άνω ξύλινης κατασκευής με
σκέπαστρο
β) που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία περί αυθαι-
ρέτων κατασκευών, όσον αφο-
ρά στα τρία υφιστάμενα ανα-
ψυκτήρια, τα οποία δεν έχουν
άδειες οικοδομής”.
Όπως είπε ο Δήμαρχος, οι υπη-

ρεσίες της πολεοδομίας ήδη

έχουν επιληφθεί και έχουν

αφαιρέσει τις αυθαίρετες κατα-

σκευές.

Για το θέμα θα επανέλθουμε

γιατί είναι γεγονός ότι πρέπει

να διαμορφωθεί ο χώρος, να

πάψει να είναι τσαντίρ μαχα-

λάς, που είναι σήμερα. Αλλά

ό,τι γίνει πρέπει να γίνει με σε-

βασμό στο περιβάλλον. Ισως εί-

ναι καιρός να γίνει μία συνά-

ντηση εκπροσώπων του Δήμου

με το Σύλλογο, ώστε από κοι-

νού να βρουν λύσεις. Πάντα ο

διάλογος είναι προς τη σωστή

κατεύθυνση.

Σ τ ι γ μ έ ς  α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ο υ λ ι α γ μ έ ν η ς

Απουσιάζοντος του Δημάρχου ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-

ου Βουλιαγμένης, ο οποίος δεν άργησε να προσέλθει.

Προ ημερησίας λοιπόν δεν ήταν εκεί, και το θέμα που έθεσε ο Διον. Γεωργουλό-

πουλος και ενίσχυσε η Μαρία Σίνα για τη φύλαξη των μαθητών από εξωσχολι-

κούς δεν κατάφερε να συζητηθεί. Εχουμε πει αρχηγού παρόντος…

Το θέμα πάντως είναι σοβαρό, γιατί έχουμε αρχίσει και ακούμε περίεργα φαινό-

μενα και είναι λογικό οι γονείς να ανησυχούν. Πρόσφατα μάλιστα έχουμε την πε-

ρίπτωση της μαθήτριας στο Μπραχάμι που προσπαθώντας να της πάρουν την

τσάντα τη χτύπησαν με μαχαίρι σε διάφορα σημεία. 

Ελπίζουμε ότι θα επιληφθούν, γιατί και ο Δήμαρχος δείχνει μια ευαισθησία στα

παιδιά.

Ενός έτους μισθώματα χρωστάει η Κοινοπραξία 

για τις Καντίνες Καβουρίου

Η περιοχή του Καβουρίου δεν είναι

δασική και έχει καθορισμένη χρήση

με συγκεκριμένους όρους 

και περιορισμούς δόμησης.
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Την παράταση του μισθώματος

ζητούσε ο ενοικιαστής Μανώ-

λης Μαράκης για το «Λασήθι»

για άλλα 12 χρόνια, με αίτησή

του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Δυσνόητη, δυσεξήγητη και πυ-

θιακή η γνωμάτευση του Νομι-

κού Συμβούλου, κατά την άπο-

ψη πολλών συμβούλων για την

παράταση της μίσθωσης.

Ο Παν. Κουλουβάρης τόνισε χα-

ρακτηριστικά ότι: «Η γνωμοδό-
τηση του Νομικού Συμβούλου
είναι μπερδεμένη. Τα λέει έτσι
κι αλλιώς. Άλλα έλεγε το 2004
και άλλα λέει τώρα. Δεν με κα-
λύπτει. Εγώ συμφωνώ να το
δώσουμε, αλλά δεν θα πάω στα
δικαστήρια. Να έρθει εδώ ο νο-
μικός σύμβουλος να μας εξηγή-
σει».
Στο ίδιο μήκος κύματος μίλησε

και ο Ντίνος Καραγεώργος,

Η Μ. Κακογιαννάκου επέσεισε

τον κίνδυνο, αν εκληφθεί ως

εμπορική μίσθωση και δοθεί η

δυνατότητα παράτασης, θα επη-

ρεάσει όλες τις ομοειδείς συμ-

βάσεις. Κατά τ’ άλλα συμφωνεί

στην παράταση.

Ο Γ. Καμπάνης, τόνισε ότι

«ακούγεται αστείο να δώσουμε
12 χρόνια παράταση».

Τέλος ο Διον. Γεωργουλόπου-

λος, κατέθεσε επιστολή στο

προεδρείο στην οποία καταρρί-

πτει την άποψη ότι είναι εμπορι-

κή η μίσθωση σημειώνοντας «δε
μπορώ να καταλάβω πού βασί-
στηκε ο Δήμος και έκρινε εμπο-
ρικές μισθώσεις τις παραπάνω».
Πρέπει να πούμε ότι ο Δ. Γεωρ-

γουλόπουλος διαθέτει εμπειρία

στην τοπική Αυτοδιοίκηση αφού

έχει θητεύσει ως δημοτικός

σύμβουλος 23 χρόνια (1975-

1998), 

Στην επιστολή που κατέθεσε

παρουσιάζει χρήσιμα στοιχεία

γενικότερα για την περιοχή, αλ-

λά και για τις μισθώσεις. Επιλέ-

γουμε ορισμένα:

«Επειδή έπρεπε να εξυπηρετού-
νται το κοινό και οι κολυμβητές
από δημόσιες τουαλέτες και
αποδυτήρια, ζητήσαμε να χαρα-
κτηριστούν οι κοινόχρηστοι πα-
ραλιακοί χώροι της ανατολικής
παραλίας και Αγίου Νικολάου
Πάλλων, ως χώροι δια αθλητι-
κάς και τουριστικάς εγκαταστά-
σεις ειδικών χρήσεων, επιτρέ-
ποντας την ανέγερση ειδικών
αναψυκτηρίων (Πρ. Δ. ΦΕΚ

564/2.11.78).
Για να επιτευχθούν οι παραπά-
νω χαρακτηρισμοί των χώρων, η
έκταση έπρεπε να ήταν κοινό-
χρηστη.
Ολες σχεδόν οι αποφάσεις του

τότε Κοινοτικού Συμβουλίου, η
ανάθεση μελέτης των χώρων,
διακηρύξεις δημοπρασιών για
ανάδειξη αναδόχων κατασκευ-
ής των αναψυκτηρίων, μισθωτή-
ρια, ενστάσεις, αναφέρονται ότι
τα δημοτικά αναψυκτήρια αυτά
της ανατ. Παραλίας και τρία
στον παραλιακό χώρο του Αγ.
Νικολάου Πάλλων ευρίσκονται
εντός κοινοχρήστων παραλια-
κών χώρων, όπου οι μισθωτές
πέραν του μισθώματος που θα
καταβάλουν στο Δήμο, έχουν
την υποχρέωση της φροντίδας
του περιβάλλοντος χώρου».

Και παρακάτω: Στην αρχική σύμ-
βαση που υπογράφεται μεταξύ
του κ. Δημάρχου Γρηγόρη Κασι-
δόκωστα και του αναδόχου κ.
Εμμ. Μαράκη (14/2/1997) στην
παρ. 2 “τονίζεται ότι το πιο πά-
νω Δημοτικό Αναψυκτήριο βρί-
σκεται στον παραχωρούμενο
κοινόχρηστο χώρο (μισθούμε-

νος χώρος), ανήκει κατά πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή στο
Δήμο Βουλιαγμένης”. Και στην
παρ. 3 “Σε κάθε περίπτωση ο
ανάδοχος παραιτείται ρητώς
από κάθε τυχόν προστασία των

εκάστοτε νόμων για προστασία
επαγγελματικών μισθώσεων”.
Η άποψή μου είναι πλέον ξεκά-
θαρη ότι τα αναψυκτήρια που
αναφέρονται στο Π.Δ. ευρίσκο-
νται εντός κοινοχρήστων χώ-
ρων και δεν προστατεύονται
από τις διατάξεις ΠΔ 35/95 «πε-
ρί εμπορικών μισθώσεων».

Μετά την ανάγνωση της επιστο-

λής, ο Δήμαρχος συνεχάρη τον

Γεωργουλόπουλο για την επι-

στολή τονίζοντας ότι είναι πα-

ράδειγμα προς μίμηση και αλλά-

ζοντας πλεύση τονίζει. «Δεν
υπάγεται στην Εμπορική μίσθω-
ση και δεν το δέχομαι όπως
γνωμοδοτεί ο νομικός σύμβου-
λος». Προέτρεψε δε τον επιχει-

ρηματία να επανέλθει με νέα αί-

τησή του.

Ο Μ. Μαράκης, βλέποντας τη

στροφή, έχασε την ψυχραιμία

του και επετέθη φραστικά στον

Δ. Γεωργουλόπουλο. Επακο-

λούθησε έντονη αντιπαράθεση,

επενέβησαν σύμβουλοι για να

ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Ο εκπρόσωπος του επιχειρημα-

τία προσπάθησε να περάσει την

άποψη ότι με τις παρατάσεις

που ήδη έχει κάνει το 2001 και

το 2004, αποδέχθηκε ο Δήμος

την εμπορική μίσθωση!

Τέλος το θέμα αναβλήθηκε για

να έρθει με νέα αίτηση ο Μ. Μα-

ράκης.
Αννα Μπουζιάνη

Σ τ ι γ μ έ ς  α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ο υ λ ι α γ μ έ ν η ς

Παράταση μίσθωσης στο “Λασήθι”! Πυρασφάλεια
Για την πυρασφάλεια στη Βουλιαγμένη αναφέρθηκε ο Δήμαρχος το-

νίζοντας ότι έχουν το 60% του εδάφους γη με πράσινο. «Ευτυχώς και
δόξα το θεό καταφέραμε και δεν τσιμεντοποιηθήκαμε όπως όλοι οι
άλλοι γύρω Δήμοι», επεσήμανε ο Δήμαρχος και ανέλυσε το πρόβλη-

μα που αντιμετωπίζει κάθε χρόνο ο Δήμος με τη φύλαξη του πρασί-

νου.

Είπε δε μεταξύ άλλων: το τίμημα αυτό είναι πολύ ακριβό και η πυρο-

προστασία έχει μεγάλο κόστος «Παλιά αν καιγόμαστε θα καιγόταν
ένα δάσος, σήμερα θα καούν άνθρωποι», εξήγησε.

Απ’ την άλλη η κεντρική εξουσία δεν δίνει καμία βοήθεια και η υπηρε-

σία μας θεωρείται μη νόμιμη. 6 μήνες δουλεύουμε, καθαρίζουμε, φτιά-

ξαμε αντλίες και δεξαμενές. 

Εχω ζητήσει από τους συμβούλους να καταθέσουν προτάσεις. Το πε-

ρασμένο Καλοκαίρι συζητήσαμε με τους κατοίκους της περιοχής του

Καβουρίου και του Ορφανοτροφείου. Τους εξήγησα ότι ο Δήμος δεν

μπορεί να αντεπεξέλθει σ’ αυτά τα έξοδα και πρέπει και οι ίδιοι να

βοηθήσουν. Συμφωνήσαμε.

Στο Καβούρι αυτή τη στιγμή μπαίνουν σύγχρονα μηχανήματα πυρο-

προστασίας. 

Παρουσίασε μία μελέτη, που όπως είπε μαζί με την υλοποίησή της θα

κοστίζει 4 εκατομμύρια ευρώ και θα εξελιχθεί στο Καβούρι Ορφανο-

τροφείο, Αστέρας κλπ. Ζήτησε και πήραν απόφαση προέγκρισης της

μελέτης (χωρίς να τη γνωρίζουν καν) και η οποία περιλαμβάνει πα-

ρεμβάσεις την περιοχή από Καβούρι, Ορφανοτροφείο μέχρι τη Μύτη.

Εχει πυλώνες που μόλις εκδηλωθεί φωτιά θα ανοίγουν αυτόματα κλπ.

Θα επενέλθει στο Δ.Σ. για την ψήφισή της, όταν ολοκληρωθεί.

Ο Παν. Κουλουβάρης, πάντως επεσήμανε, ότι μετά την προτροπή του

Δημάρχου για προτάσεις έχει καταθέσει ολόκληρο φάκελο εδώ και

ένα χρόνο. Πρότεινε μάλιστα μία ομάδα του Καναδά, ειδική επί της

πυροπροστασίας να επισκεφθεί την πόλη και να κάνει μελέτη με

30.000 ευρώ, αλλά δεν εκλήθη ποτέ από το Δήμαρχο. Προβληματισμό

πάντως εξέφρασε για τη μελέτη που παρουσίασε ο Δήμαρχος, και η

οποία έχει συνταχθεί από μηχανικούς και όχι ειδικούς επί της πυρα-

σφάλειας.

Την επιλεκτική ζώνη της πόλης επεσήμανε ο Διον. Γεωργουλόπουλος

τονίζοντας ότι «η επιλεκτική αυτή περιοχή έχει πολύ λιγότερες ανα-

φλέξεις σε αντίθεση με την υπόλοιπη Βουλιαγμένη που καίγεται κάθε

5 χρόνια και είναι πιο πολυπληθής. 

Αλλα θέματα

Αναβλήθηκε το θέμα που αφορούσε μέτρα ελεγχόμενης στάθ-

μευσης σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη και πιλοτική

εγκάσταση, διαχείριση παροχή υπηρεσιών συστήματος ελεγ-

χόμενης στάθμευσης με χρήση κινητού τηλεφώνου.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τοποθέτηση προκατασκευασμένου φυ-

λακίου επί της οδού Ακτής. Το είχε ζητήσει ο Ε. Παναγόπου-

λος.

Αναβλήθηκε η αίτηση κατοίκων των οδών Μαυρολέοντος,

Ερατούς και Ερμού σχετικά με την κυκλοφοριακή ρύθμιση.

Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο ότι παραιτήθηκε παντε-

λώς από δημοτικός σύμβουλος ο Σωτήρης Ελευθερίου. Περιμέ-

ναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να ανακοινωθεί και να ορκιστεί ο

πρώτος επιλαχών, όπως ο νόμος ορίζει.

Δεν έγινε όμως τίποτα απ’ αυτά. Πλήρης σιωπή.

Ακούστηκε ότι η παραίτηση του Σ. Ελευθερίου δεν έχει γίνει απο-

δεκτή από το Δήμαρχο.

Ακούστηκε επίσης ότι ούτε η πρώτη, ούτε ο δεύτερος επιλαχών

ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση! 

Δεν έκανε δεκτή την παραίτηση;

Ο επιχειρηματίας Μανώλης Μαράκης επιτίθεται φραστικά στον Διονύση Γε-
ωργουλόπουλο.



Η λέξη ‘’γυνή”  ετυμολογικά  σημαίνει: «αυτή που  γεννάει». Ο

πατριαρχικός αρχαίος Έλληνας  έβλεπε τη γυναίκα  σαν την

μητέρα των παιδιών του. Η σεξουαλική εξάρτηση   από τη γυ-

ναίκα,  εθεωρείτο  ντροπή. Η γυναίκα ήταν τόσο καλύτερη,

όσο καλύτερη νοικοκυρά και όσο λιγότερο κανείς την έβλεπε

έξω από το νοικοκυριό. Γι’ αυτό  για τις νοικοκυρές,  μόνο εκ-

φράσεις  ευγνωμοσύνης  ακούγονταν. Ο γάμος,  δεν ήταν μια

προσωπική υπόθεση  που αφορούσε δυό άτομα. Αφορούσε

στο σύνολο, γράφει ο Καργάκος  στην  “Ιστορία των αρχαίων

Αθηνών”.   Αφορούσε στην ίδια την πόλη και όπως συμπλη-

ρώνω εγώ, ήταν μια πολιτική υπόθεση, που έγραφε και προ-

γραμμάτιζε την ίδια την ευημερία και  επιβίωση της γενιάς και

της  φυλής. 

Τον 5ο π.Χ. αιώνα, η Αθηναία  γυναίκα, σπάνια έβλεπε τον άν-

δρα της έξω από τις κάποιες ιδιαίτερες  στιγμές. Ακόμα μόνο

στις οικογενειακές γιορτές έτρωγε μαζί του.  Ο άνδρας, έτρω-

γε  συνήθως με άλλους άνδρες,  σε κάποιο είδος λέσχης (θία-

σος).  Η γυναίκα, δεν συνόδευε τον άνδρα,  όταν αυτός ήταν

καλεσμένος, σε φίλους του. Και όταν στο σπίτι της είχε καλε-

σμένους, αυτή παρέμενε χωριστά κλεισμένη στον γυναικωνί-

τη. 

Άλλος θεσμός, ήταν ο θεσμός του γυναικονόμου,   δηλαδή

του επόπτη τής γυναίκας  στις εξόδους της στην πόλη.

Αυτά και άλλα συνεβαιναν στην  Αθήνα. 

Αλλά στη Σπάρτη, το κλίμα που επικρατούσε, ήταν διαφορετι-

κό. Η ανατροφή των παρθένων γυναικών, ήταν δημόσια και

ακολουθούσε την πρακτική εκπαίδευση των αρρένων. Η

άσκηση ήταν ομαδική και η άθληση στον δρόμο. ακόντιο,  πά-

λη  άλμα, δισκοβολία, ήταν το σύνηθες και συνοδευόταν από

τη χωρίς   διάκριση φύλου άμιλλα. Άνδρες και γυναίκες, έπρε-

πε να έχουν σώματα  δυνατά, για τις ανάγκες της πατρίδας.

Σε μια πατρίδα, που το κοινωνικό  ολιγαρχικού τύπου πολί-

τευμα,  δεν άφηνε περιθώρια δημοκρατικής ολοκληρωμένης

ελευθερίας όπως συνέβαινε στην Αθήνα. Εδώ όλα ακολου-

θούσαν το προγραμματισμένο γράμμα του νόμου.  Οι νέες

όπως και οι νέοι,  κυκλοφορούσαν ασκούμενες στα γυμνα-

στήρια  γυμνές. Μάλιστα μερικές φορές,  οι παρθένες χόρευ-

αν και γυμνές στις πανηγύρεις,  μπροστά στα ορθάνοικτα μά-

τια των θεατών. Μα  και οι κόρες  όταν ήταν ντυμένες, πάλι

ήταν στην πραγματικότητα μισόγυμνες.   Ένας χιτώνας κο-

ντός μέχρι το γόνατο και σχιστός στα πλάγια, στους μηρούς.

Πόρπες  ή μεγάλες παραμάνες  συγκρατούσαν  τις σχισμένες

γλώσσες του χιτώνα.

Και όταν αγέρωχες και υπερήφανες σαν  Σπαρτιάτισσες περ-

πατούσαν, οι μηροί τους,  μαυρισμένοι, γυάλιζαν στον ήλιο.

Γι΄αυτό τις καλούσαν και ‘’Φαινομηρίδες’’. ΟΙ Σπαρτιάτισσες

ήταν συνάμα και  ιδιαίτερα όμορφες. Ο Όμηρος την αποκαλεί

«καλλιγυναίκα» και εμείς την μάθαμε σαν Ωραία Ελένη. Ο

Αριστοφάνης  στη “Λυσιστράτη” (στιχ.7) γράφει:  «Ω! φίλτατη
Λάκαινα, χαίρε οίον το κάλλος  γλυκυτάτη, σου φαίνεται, ως δε

ευχροείς, ως δε σφριγά το σώμα σου κάν ταύρον άγχοις», δηλα-

δή «Αγαπητή Λακεδαιμόνισα,  να χαίρεσαι την ομορφιά σου,
γλυκυτάτη με το όμορφο χρώμα που έχει το δέρμα σου, και
την σφριγηλότητα του σώματός  σου, που αναστατώνει και
ταύρο». Στη Σπάρτη θαυμάζονται οι ωραίοι άνδρες αλλά και

οι όμορφες γυναίκες, που γεννούν και  αυτές όμορφες γυναί-

κες «και γυνή η καλλίστη, καλλίστας γεννώσης της Σπάρτης τας
γυναίκας».

Στη Σπαρτιάτισσα γυναίκα, η καλλιέργεια του πνεύματος δεν

έμενε πίσω.  Μάθαιναν μουσική,  αλλά μάθαιναν και να κατέ-

χουν το προτέρημα της βραχυλογίας, που ήταν και αυτό μέ-

ρος της λακωνικής φιλοσοφίας. Συνετές και ολιγόλογες, ωρί-

μαζαν πνευματικά γρήγορα, μέσα  σε ένα γυμνασμένο κορμί,

που εκτός από πόθο προκαλούσε και τους  άνδρες σε ένα συ-

ναγωνισμό  και άμιλλα στον πόλεμο και στην αθλητική αρένα.

Με σκληρή επιμελή εκπαίδευση, είχαν καταφέρει να αποβά-

λουν την έμφυτη αιδημοσύνη και φόβο  που τρέφει (διάβαζε:

που έτρεφε τότε) το γυναικείο φύλο στο αντίκρυσμα του άν-

δρα.   Και σε κατάληξη,  όλες μαζί και η κάθε  μια χωριστά  δί-

νανε τις ασπίδες στα παιδιά τους, με την εντολή:  «Ταν ή επί
Τας». 
Εκείνο βέβαια που χαρακτήριζε την Σπαρτιάτισσα ήταν η αξιο-

πρέπεια και το πνίξιμο του πόνου. Είναι χαρακτηριστική  η ει-

κόνα που παρουσιαζόταν στη Σπάρτη μετά από μια ήττα: Οι

χαροκαμένες μάνες, βγαίνανε περήφανες στους δρόμους χα-

μογελαστές, γιατί είχαν δώσει, είχαν χαρίσει στην πατρίδα

ό,τι πολυτιμότερο είχαν: τα  παιδιά τους. Ήξεραν καλά πως

ήταν οι ηρωικές μορφές που όλοι τις δάχτυλοδείχνανε. 

Συγκινημένος από το δράμα και από αυτή την αξιοπρέπεια ο

Καβάφης, γράφει δυό ποιήματα επάνω στο ίδιο θέμα.

Η Σπαρτιάτισσα βασιλομήτωρ “Κρατισίκλεια”,  πρέπει να οδη-

γηθεί όμηρος στην Αίγυπτο, μετά την  ήττα της Σπάρτης. Τέ-

τοια απαίτηση  εγγύησης, για την τήρηση της συνθήκης, υπο-

χρεώθηκε να υπογράψει (από  τον Πτολεμαίο βασιλιά Λαγίδη)

ο γιός της, ο Βασιλιάς της Σπάρτης Κλεομένης. Ο Kλεομένης

σkεφτόταν πώς να της πεί τέτοιο πράγμα. Η βασιλομήτωρ

όμως το κατάλαβε 

«Μα η υπέροχη γυναίκα τον  κατάλαβε\ (είχεν ακούσει κιόλα
διαδόσεις σχετικές) \ και τον ενθάρρυνε να εξηγηθεί.  
Και γέλασε. Κι είπε:  βεβαίως πιαίνει. \  Και μάλιστα χαιρόταν
που μπορούσε  νάναι \ στο γήρας της ωφέλιμη στη Σπάρτη
ακόμη \ Όσο για την ταπείνωση - μα αδιαφορούσε». 
(Από το ‘’Εν Σπάρτη’’)  

«Άγε, ω, βασιλεύ \ Λακεδαιμονίων,  όπως επάν έξω\ γενώμε-
θα,  μηδείς ιδή δακρυόντας \ ημάς, μηδε ανάξιον τι της Σπάρ-
της \ ποιούντας».
(Από το Άγε ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων)

Τελικά οι Σπαρτάτισσες μανάδες δεν άλλαξαν. Θυμάμαι ακό-

μη όταν προ 15 ετών περίπου είχα ζήτήσει να εξετάσω, μια

σεβάσμια μανιάτισα που είχε σπάσει το πόδι της.  Γύρω της

με αγωνία περίμεναν  παιδιά και εγγόνια.  

Στην προσπάθεια να σηκώσω το νυχτικό της, δέχτηκα την κε-

ραυνοβόλο ματιά της μέδουσας, καθώς αντιδρούσε τραβώ-

ντας το χέρι μου από το νυχτικό της. 

«Μα γιατί γιαγιά. Να σε εξετάσω  θέλω. Άσε με να σε δώ». 
«Εμένα μωρέ δεν με έχει δεί ούτε ο άντρας μου».  
«Μα γιαγιά τι μου λές τώρα. Έχεις παιδιά, έχεις εγγόνια, πως
γεννηθήκανε,  τι έκανες με τον άντρα σου:»   
«Τον άντρα μου τον είχα μόνο για τα παιδιά και  μόνο όποτε
ήθελα εγώ».

Στην αγέρωχη μανιάτισα έσκυψα το κεφάλι. 

Αχ μωρέ γιαγιά. Μακάρι  να  είχαμε γυναίκες - μάνες σαν και

σένα και οικογένειες σαν τη δική σου,  που ολόγυρά σου στέ-

κει και τρέμει για σένα από αγάπη. Από την αγάπη, που εσύ

τους έδωσες και που εσύ τους δίδαξες . Τότε, γιαγιά  ο τόπος

δεν θα  είχε ακόμα σκυμμένο το κεφάλι.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

––––––––––––
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Η γυναίκα 

στην Αρχαία Σπάρτη

Σεμνά και ταπεινά!

Η μεγάλη τομή στην υγεία είναι η τοποθέτηση νοση-
λευτών για να λειτουργήσουν 60 κρεβάτια εντατικής
θεραπείας στα διάφορα Νοσοκομεία της χώρας!
Δηλαδή τα αυτονόητα τα έχουμε κάνει σπουδαίες πρά-

ξεις. Αντί να σιωπούν για τις παραλείψεις τους, βγαί-

νουν και το διατυμπανίζουν κιόλας, ότι έχουν 60 κρεβά-

τια εντατικής θεραπείας κλειστά και ο κόσμος πεθαίνει

στους διαδρόμους.

Αυτό μας είπε εκπρόσωπος του ΠΕΣΥ, ως άλλοτε αυλι-

κός του προϊσταμένου του Υπουργού Υγείας.

Ο Ηγούμενος στη “φάκα”

Ο ηγούμενος Νήφωνας,   είχε μετατρέψει το μοναστήρι του

σε ...οπισθοδρομική κομπανία, υποχρεώνοντας ανήλικους δό-

κιμους μοναχούς να υποκύπτουν στις ορέξεις του εκβιάζο-

ντάς τους για δεινά, σε περίπτωση αποκάλυψής του.

Ετσι επί 18 χρόνια το ...γλένταγε μακαρίως. Ελα όμως, που

κάποια στιγμή κάποιος έσπασε τη σιωπή για να ακολουθή-

σουν άλλοι είκοσι που επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες. Ο

ηγούμενος έχει πλέον οδηγηθεί στον εισαγγελέα και έχει

προφυλακιστεί, που προς τιμή του έδωσε το όνομα του ηγού-

μενου στη δημοσιότητα, γιατί όπως καλά γνωρίζει ο εισαγγε-

λέας, ο καλύτερος τιμωρός είναι η ίδια η κοινωνία, που απο-

μονώνει τέτοια φαινόμενα παραδειγματικά.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Σε επιβεβαίωση της θεω-

ρίας του Ηράκλειτου, σε

όλο της το μεγαλείο και

αναλύοντας με περισσότε-

ρη αυτογνωσία και λιγότε-

ρη υποκρισία, την παγκό-

σμια οικονομική κρίση που

βιώνουμε, διαπιστώνουμε

και την εφαρμογή της. 

«Πόλεμος πατήρ πάντων»

και «τα πάντα ρεί και χω-
ρεί και ουδέν μένει», έλε-

γε ο Ελλην, προ Σωκρατι-

κός φιλόσοφος. 

Με ορθολογική εξισωτική

αναλυτική παράθεση δε-

δομένων, στοιχείων των

αιτιών, προκύπτουν, τα κά-

τωθι:

Η οικονομική κρίση έχει

την προέλευση της στην

οικονομική απληστία και

αδηφαγία, με καταληκτική

διέξοδο για την επαναφο-

ρά της, δυστυχώς τον πό-

λεμο, αφού αυτός μόνο,

επιφέρει την αναγκαστική

επανάκαμψη, στην ατομι-

κή και κρατική αναδίπλω-

ση, εγκαταλείποντας, την

αρρωστημένη τάση του

υπερευδαιμονισμού και

της αρχομανίας.      

Στατιστικώς, η επανάληψη

αυτού του κύκλου, έχει

χρονική διάρκεια 40 έως

80 χρόνια, με άμεση βέ-

βαια  εξάρτηση, από την

συχνότητα και τον πλήθος

των εμβόλιμων τοπικών μι-

κροπολέμων, προ της

έλευσης της παγκόσμιας

σύρραξης.

Τόσα λίγα, δυστυχώς, εί-

ναι τα περιθώρια αντοχής

της παγκόσμιας ειρήνης,

αφού αυτό συστηματικά

επιβεβαιώνει τον Ηράκλει-

το, με έναν αέναο κύκλο,

σχεδόν πανομοιότυπης

επανάληψης.     

Ζούμε δηλαδή, σε ένα κό-

σμο διαβολικά πλασμένο,

που σε παράφραση ρύσης,

ο οικονομικός θάνατος εκα-

τομμυρίων, αποτελεί την

προϋπόθεση της χλιδάτης

ζωής μου, ατιμωρητί.

Η αυτοτιμωρία των συντε-

λεστών, αυτής της  παγκο-

σμιοποιημένης ανακατά-

ταξης αξιών και αρχών του

κοινωνικού γίγνεσθαι,

ονομάσθηκε ευφυώς «κρί-

ση των Κροίσων» και απο-

τελεί μία περιστασιακή

«μετάλλαξη της μεταλλα-

γής». 

Η επέκταση της οικονομι-

κής κρίσης, σε παγκόσμια

πλέον διάσταση, βάσιμα

ελλοχεύει, στο καταληκτι-

κό ενδεχόμενο, γεγονός

άκρως απευκτέο.

Οι Γάλλοι το διατυπώνουν

με συντακτική έκφραση,

εμπεριέχουσα την απολυ-

τότητα της θετικότητας.
«Το χρήμα προκαλεί τον

πόλεμο»
(l’ argent fait la geurre)

Η φιλοσοφική διάσταση της Παγκόσμιας

Οικονομικής κρίσης και 

η διαχρονική επαναληπτικότητά της

Νίκος  Γ.  Θωκταρίδης 
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός



Το ’40, έτσι όπως το διδαχθήκαμε οι μεγαλύτεροι

στο σχολείο-κι έτσι όπως δεν το διδάσκονται σή-

μερα τα παιδιά μας-δεν ήταν απλά ένα έπος. Στην

πραγματικότητα ήταν μιά σειρά από έπη. Ένα από

αυτά διαδραματίσθηκε στο βορειοηπειρωτικό

ύψωμα 731 από τις 9 έως τις 15 Μαρτίου 1941,

όταν ο Μουσολίνι έδωσε την διαταγή για την πε-

ρίφημη «εαρινή επίθεση» γοήτρου του ιταλικού

στρατού. Μέχρι τότε η ξιπασμένη υπόσχεση που

είχε δώσει στον σύμμαχό του Χίτλερ, ότι «θα τσα-

κίσει τη ραχοκοκκαλιά των Ελλήνων», είχε υλο-

ποιηθεί ως τραγωδία του από 14 Νοεμβρίου διαρ-

κώς υποχωρούντος ιταλικού στρατού. Οι συνεχείς

αλλαγές των Ιταλών αρχιστρατήγων του αλβανι-

κού μετώπου δεν είχαν φέρει κανένα αποτέλεσμα

και ο Χίτλερ αδημονούσε να τελειώνει με την ελ-

ληνική εκκρεμότητα για να εξαπολύσει την «Επι-

χείρηση Μπαρμπαρόσα» κατά της Σοβιετικής

Ένωσης. Ήδη οι Γερμανοί στρατηγοί είχαν κατα-

στρώσει το σχέδιο «Μαρίτα» για την επίθεση κα-

τά της Ελλάδας κι ο Μουσολίνι καιγόταν να τους

προλάβει και ν’ αποδείξει στους ισχυρούς του

συμμάχους ότι μπορούσε και μόνος του να κάμψει

την αντίσταση των Ελλήνων.

Έτσι τις παραμονές της ιταλικής αντεπίθεσης οι

ιταλικές δυνάμεις αριθμούσαν 25 μεραρχίες, υπερ-

διπλάσιες δηλαδή των αντίστοιχων 12 ελληνικών.

Ο Έλληνας στρατάρχης Παπάγος ούτε κατά διά-

νοια δεν μπορούσε να ενισχύσει τις δικές μας δυ-

νάμεις, αφού οι Βρετανοί είχαν ήδη ειδοποιήσει

για την επικείμενη γερμανική επίθεση στο μέτωπο

της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Το ελληνικό

επιτελείο έπρεπε και πάλι να στηριχθεί στο ακμαι-

ότατο ηθικό των Ελλήνων μαχητών. Και η αναγκα-

στική αυτή προσδοκία δεν διαψεύσθηκε.

Λίγες μέρες πριν την εκδήλωση της χερσαίας επί-

θεσης, η ιταλική αεροπορία, ανενόχλητη από τα

ελάχιστα ελληνικά αεροσκάφη, βομβάρδιζε τις ελ-

ληνικές θέσεις του Β Σώματος Στρατού σε όλο το

μήκος του μετώπου, καθώς και στα μετόπισθεν με

προτεραιότητα τις συγκοινωνίες. Και στις 6.30 το

πρωί της 9ης Μαρτίου 1941 ξέσπασε η κόλαση. Οι

Ιταλοί προσέβαλλαν με πυρά βαρέος πυροβολικού

όλο το ελληνικό μέτωπο στις γραμμές Ποντγκορά-

νη-Σούκα και Κλεισούρα-Φράταρι-Μάλι Κρέσοβας.

Ενδιάμεσοι αντικειμενικοί στόχοι ήταν τα υψώμα-

τα της Τρεμπεσίνας όπου βρίσκεται και το 731, εί-

κοσι χιλιόμετρα πάνω από την Κλεισούρα, στο κέ-

ντρο ακριβώς της ελληνικής διάταξης. Η κατάληψή

του είχε τεράστια σημασία για τους Ιταλούς αφού

αν περνούσαν την Κλεισούρα θα μπορούσαν να

κατευθυνθούν μέσω της κοιλάδας του Αώου προς

Πρεμετή-Λεσκοβίκι-Μέρτζανη και Ερσέκα, αποκό-

πτοντας έτσι το βόρειο από το νότιο μέτωπο για να

κατευθυνθούν στη συνέχεια προς τα Ιωάννινα.

Από τις 6.30 το πρωί της 9ης Μαρτίου έως και τις

9.00, οπότε και εκδηλώθηκε η επίθεση του ιταλικού

πεζικού, τα 300 βαρέα πυροβόλα των Ιταλών έρι-

ξαν περί τα 100.000 βλήματα, χωρίς να συνυπολο-

γίζονται τα βλήματα όλμων των 81 χλστ. από τους

60 όλμους που διέθετε κάθε ιταλική μεραρχία. Σε

όλη τη διάρκεια της προπαρασκευής της χερσαίας

επίθεσης, η ιταλική αεροπορία βομβάρδιζε ταυτό-

χρονα με το πυροβολικό τις ελληνικές θέσεις. Στο

διάστημα αυτό το 731 κυριολεκτικά ανασκάφτηκε.

Τα ύψους 4-5 μέτρων δέντρα που το κάλυπταν ξε-

ριζώθηκαν, τα δε χαρακώματα και τα συρματοπλέγ-

ματα των Ελλήνων μαχητών κυριολεκτικά διαλύθη-

καν. Ωστόσο όταν εκδηλώθηκε η σφοδρή επίθεση

του ιταλικού πεζικού, εκεί στο ανασκαμμένο 731,

υπήρχαν ακόμα Έλληνες που τσάκισαν και αυτήν

όπως και όλες τις άλλες ιταλικές επιθέσεις στις

επόμενες ώρες και μέρες. Είχε προηγηθεί η διατα-

γή του ταγματάρχη Δημήτρη Κασλά, διοικητή του

2ου τάγματος του 5ου συντάγματος που υπερασπι-

ζόταν το 731: «Επί των κατεχομένων θέσεων θα

αμυνθώμεν μέχρις εσχάτων. Ουδείς θα κινηθεί

προς τα οπίσω. Εμψυχώσατε τους άνδρας σας και

τονώσατε το ηθικόν των. Τότε μόνον θα διέλθει ο

εχθρός εκ της τοποθεσίας μας, όταν αποθάνωμεν

άπαντες επί των θέσεών μας». Ακολούθησαν τρεις

ακόμα λυσσώδεις ιταλικές επιθέσεις κατά του 731

μέχρι το τέλος της πρώτης μέρας, με το ίδιο πά-

ντοτε αποτέλεσμα. Οι Έλληνες στρατιώτες άφη-

ναν υπομονετικά τους Ιταλούς να πλησιάζουν σε

απόσταση βολής και ύστερα τους θέριζαν με πυρά

αυτομάτων όπλων και με αιφνιδιαστικές αντεπιθέ-

σεις με τις ξιφολόγχες.

Με μικροπαραλλαγές η εικόνα αυτή, στο 731 και

στα υπόλοιπα σημεία του μετώπου, δεν άλλαξε μέ-

χρι το τέλος της εαρινής επίθεσης και την αποχώ-

ρηση του κατασυγχισμένου Ντούτσε που επέστρε-

ψε με μαδημένα φτερά στη Ρώμη. Αντιθέτως από

τις 11 Μαρτίου και μετά οι ελληνικές δυνάμεις πύ-

κνωσαν τις επιτυχημένες αντεπιθέσεις τους, με χα-

ρακτηριστικό παράδειγμα την αποκοπή και κύκλω-

ση επιτιθέμενης ιταλικής φάλαγγας που κατέληξε

σε πανωλεθρία και την παράδοση 501 Ιταλών αιχ-

μαλώτων. Από την αρχή ως το τέλος της σφοδρό-

τατης εαρινής επίθεσης των Ιταλών, το 731 και το

αδελφό ύψωμα 717 δέχτηκαν το κύριο βάρος των

ιταλικών επιθέσεων λόγω της στρατηγικής σημα-

σίας τους. Τα βράχια ξεθεμελιώθηκαν. Οι άνθρωποι

όμως που τα υπερασπίζονταν κράτησαν ψηλά την

απόφασή τους ως το τέλος. Σήμερα, ο επισκέπτης

του 731 θα δει στην κορυφή δύο πλάκες με αφιε-

ρώματα. Η μία, η πέτρινη, είναι των υπερασπιστών

του υψώματος και γράφει μόνο: «Ντούτσε, νικήσα-

με». Και η άλλη, η μαρμάρινη, είναι αφιέρωμα των

μεταγενέστερων και μας πληροφορεί ότι «Εδώ

στις 9-3-41 το Δυτικοθεσσαλικό 5ο Σύνταγμα αντι-

μετώπισε νικηφόρα την μεγαλύτερη επίθεση του

πολέμου. Αιωνία η μνήμη τους»

Ίσως όμως, το καλύτερο αφιέρωμα στη μνήμη των

ηρωϊκών υπερασπιστών του 731 να είναι τα λόγια

ενός εχθρού. Ενός Ιταλού, έφεδρου ανθυπολοχα-

γού, που ηγήθηκε πολλές φορές των ανδρών του

στις επιθέσεις κατά του 731. Και χρόνια μετά,

προσκεκλημένος στην θρυλική εκπομπή του αξέ-

χαστου Φρέντυ Γερμανού, «Αλάτι και Πιπέρι»,

εξομολογήθηκε στον οικοδεσπότη του: «Όταν

εφορμήσαμε την πρώτη φορά κατά του 731, πί-

στευα ότι δεν θα συναντούσαμε ούτε έναν Έλλη-

να ζωντανό πάνω στο ύψωμα. Τόσο σφοδροί ήταν

οι βομβαρδισμοί που προηγήθηκαν. Όμως εκείνοι

ήταν εκεί και μας περίμεναν. Συνέχισα να πιστεύω

το ίδιο και στις επόμενες επιθέσεις μας, που πά-

ντα εκδηλώνονταν ύστερα από καταιγιστικά πυρά

του πυροβολικού και της αεροπορίας μας. Όμως

πάντα μας περίμεναν και μας απέκρουαν. Μετά

την τρίτη μέρα των επιθέσεών μας, έπαψα πια να

ελπίζω ότι δεν θα συναντούσαμε ζωντανούς τους

υπερασπιστές του 731. Και οι στρατιώτες μας

έπαψαν κι αυτοί να ελπίζουν πως η αεροπορία και

το πυροβολικό μας θα έκαναν τη δουλειά μας αντί

για μας. Αυτό είχε πολύ άσχημο αντίκτυπο στο

ηθικό τους, το έβλεπα. Συχνά οι Έλληνες μας πε-

ρίμεναν όρθιοι μπροστά στα κατεστραμένα χαρα-

κώματά τους με τις λόγχες περασμένες στα όπλα

τους. Συχνά γελούσαν δυνατά και φώναζαν. Είχαν

υπερβεί τον άνθρωπο. Δεν ήταν άνθρωποι πλέον,

το πιστεύω αυτό, ήταν θηρία».

ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ύψωμα 731
Οι Θερμοπύλες του ‘40 

Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας
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Αυτή την περίοδο ακούμε πάλι την γνωστή

συζήτηση γιά προκήρυξη εθνικών εκλογών

γιά τον άλφα ή βήτα λόγο. Στο ΚΕΔΕ πι-

στεύουμε οτι εκλογές θα έπρεπε να γίνο-

νται αυστηρά μόνο στο τέλος της κάθε τε-

τραετίας γιά τους παρακάτω λόγους:

1) Το κόστος των σφυγμομετρήσεων της

κοινής γνώμης (δημοσκοπήσεις ή γκάλλοπ)

έχει πέσει κατακόρυφα σε σχέση με το κό-

στος πρίν από 50 ή 100 χρόνια (κόστος τη-

λεφωνικών συνδιαλέξεων ή ερωτήσεων

στο ίντερνετ σχεδόν μηδενικό). Πρίν από

πολλές δεκαετίες ούτε καν υπήρχαν εται-

ρείες δημοσκοπήσεων ενώ τα πρώτα χρό-

νια που παρουσιάστηκαν οι εταιρείες αυ-

τές, η χρήση τους ήταν δαπανηρή γιά την

εκάστοτε κυβέρνηση και τα συμπεράσματά

τους όχι τόσο σίγουρα (η επιστήμη της

στατιστικής έρευνας δεν είχε ακόμη εξελι-

χθεί). Σήμερα όμως μία κυβέρνηση διαθέ-

τοντας από τον προϋπολογισμό του κυβερ-

νώντος κόμματος 5.000 έως 10.000 ευρώ

γιά μία δημοσκόπηση, μπορεί μέσα σε ένα

σαββατοκύριακο να έχει κρυφά στα χέρια

της τις εκλογικές προτιμήσεις του πληθυ-

σμού με προσέγγιση ± 3%. Αυτό δίνει ένα

αθέμιτο πλεονέκτημα στην κυβέρνηση που

έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων

μπορεί να επιλέγει την στιγμή που την συμ-

φέρει. Αυτό λέγεται αθέμιτος πολιτικός

ανταγωνισμός και εμείς είμαστε υπέρ του

θεμιτού ανταγωνισμού αλλά  σφόδρα κατά

του αθέμιτου ανταγωνισμού (είτε στην οι-

κονομία είτε στην πολιτική).

2) Κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει ένα κό-

στος στον κρατικό προϋπολογισμό (εκλο-

γικά τμήματα, έκτακτες επιδοτήσεις κομ-

μάτων κλπ) και επίσης έχει ένα “μη ορατό”

κόστος στην ιδιωτική οικονομία (επικρατεί

ασάφεια στην πολιτική σκηνή και έτσι ανα-

βάλλονται οι μικρές ή μεγάλες επενδύσεις

μέχρι να αποσαφηνισθεί το σκηνικό). Έτσι

λοιπόν αν γιά παράδειγμα σε διάστημα εί-

κοσι ετών γίνουν 10 αντί γιά τις προβλεπό-

μενες 5 εκλογικές αναμετρήσεις τότε προ-

φανώς τα σχετικά κόστη διπλασιάζονται.

Τα κόστη αυτά πάντα τα πληρώνει ο λαός

διότι εκτός του φορολογούμενου πολίτη

δεν υπάρχουν άλλοι που να βάζουν λεφτά

στην κρατική μηχανή (δεν υπάρχουν τώρα,

δεν υπήρξαν άλλοι ούτε θα υπάρξουν στο

μέλλον κάποιοι εξωγήϊνοι που να βάζουν

λέφτά στην κρατική μηχανή εκτός από

τους ανώνυμους φορολογούμενους!).

3) Τα εντός βουλής κόμματα σε κάθε εκλο-

γική αναμέτρηση (τακτική ή πρόωρη) παίρ-

νουν έκτακτες (και αξιοσέβαστες) εκλογι-

κές ενισχύσεις. Δηλαδή, εκτός από τα πε-

ρίπου ενενήντα (90) εκατομμύρια € που

παίρνουν τα εντός βουλής κόμματα κάθε

χρόνο γιά να έχουν γραφεία, υπαλλήλους,

διαφημίσεις, συνέδρια, παρουσιάσεις στα

μέσα ενημέρωσης κλπ, άν αύριο προκη-

ρύσσονταν εκλογές θα έπαιρναν έκτακτη

εκλογική επιδότηση. Αυτό σημαίνει οτι όλα

τα εντός βουλής κόμματα σαν κρατικοδί-

αιτοι και γραφειοκρατικοί μηχανισμοί

έχουν οικονομικό συμφέρον να γίνονται

εκλογές όσο πιό συχνά γίνεται, ακόμη και

κάθε χρόνο αν είναι δυνατόν!!

4) Όταν οι πολίτες εκλέγουν μία κυβέρνη-

ση την εκλέγουν με εντολή να κυβερνήσει

γιά τέσσερα χρόνια και όχι γιά ένα, γιά δύο

ή γιά τρισήμισυ χρόνια. Το ίδιο ισχύει και

γιά τα υπόλοιπα κόμματα που στέλνουν

στην βουλή. Τα στέλνουν με εντολή να

τους αντιπροσωπεύουν γιά τέσσερα ακρι-

βώς χρόνια. Ούτε μία μέρα περισσότερη

αλλά και ούτε μία μέρα λιγότερη. Οι οποι-

εσδήποτε πρόωρες εκλογές σημαίνουν μη

σεβασμό και περιφρόνηση της εντολής αυ-

τής των πολιτών.

Εμείς λοιπόν στο ΚΕΔΕ λέμε:

-Όχι στις πρόωρες εκλογές (τώρα, σε ένα

χρόνο, σε δέκα χρόνια και σε εκατό χρό-

νια)

-Τροποποίηση του Ελληνικού Συντάγμα-

τος ώστε σε καμία περίπτωση να μην μπο-

ρεί κανείς να προκηρύξει εκλογές πρίν την

λήξη της τετραετίας. Οι Αμερικανοί εκλέ-

γουν τον πρόεδρό τους επί 300 χρόνια την

ίδια μέρα του Νοεμβρίου κάθε τετραετία,

έχοντας απλά προβλέψει τις διαδικασίες

σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών. Το

ίδιο να κάνουμε και εμείς ώστε να παύσου-

με να θεωρούμε εαυτούς ξύπνιους και τους

άλλους αμερικανάκια.

Μανώλης Στειακάκης (www.kede.gr)

Σημ.: Ο Μανώλης Στειακάκης είναι συγγρα-

φέας  τού βιβλίου: «Τά Υπέρ καί τά κατά
τής ΕΕ καί τής Ο.Ν.Ε.», ISBN: 960-15-

1318-3, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Σόλω-

νος 69, Αθήνα 106 79, τηλ. 210 3615440,

φάξ: 210 3610425, ιστοσ.: www.ant-

sakkoulas.gr

Γιατί δεν πρέπει να γίνονται

εκλογές πριν την 

λήξη της τετραετίας
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Βραδιά οπερέτας
στο Δημοτικό Ωδείο 

Γλυφάδας

Τα τραγούδια που ακούγαμε από τον παππού

και τη γιαγιά, τα τραγούδια που ψυχαγώγη-

σαν τις γενιές που διπλασίασαν την Ελλάδα,

τα τραγούδια του Θεόφραστου Σακελλαρίδη,

του Νίκου Χατζηαποστόλου και τόσων άλλων

σημαντικών σκαπανέων της νεοελληνικής

μουσικής, σε μιά μαγική βραδιά νοσταλγίας

και αναβάπτισης σ’ ένα χθες όχι και τόσο μα-

κρινό, αλλά σίγουρα πιο καθαρό και πιο αν-

θρώπινο από το εφιαλτικό παρόν μας.

Τα 100 χρόνια της ελληνικής οπερέτας γιόρ-

τασε τη Δευτέρα 9-3-2009 ο Δήμος Γλυφά-

δας στο κατάμεστο Δημοτικό του Ωδείο. Και

μαζί γιορτάσαμε, όσοι είχαμε την τύχη να

παρευρεθούμε, μιά από κείνες τις στιγμές

που η φωνή και η μουσική του ανθρώπου

ανελίσσει και εξευγενίζει τους συνανθρώ-

πους του.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Δημο-

τικού Ωδείου Γλυφάδας, Γιώργος Αγγελό-

πουλος για ν’ ακολουθήσει μιά κατατοπιστική

αναδρομή στην ιστορία της ελληνικής οπερέ-

τας από τον αντιπρόεδρο Θόδωρο Αγγελό-

πουλο κι ένας λακωνικός αλλά μεστός χαιρε-

τισμός του Δημάρχου Γλυφάδας Γιάννη Θεο-

δωρόπουλου.

Κι ύστερα τα φώτα χαμήλωσαν κι υψώθηκε η

μπαγκέτα του μαέστρου Γιώργου Τσιλιμπάρη.

Και μαζί της υψώθηκε και η ψυχή μας εκεί

που ο άνθρωπος μόνιμα θά ‘πρεπε να κατοι-

κεί. Έξι προικισμένοι από τον Θεό καλλιτέ-

χνες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έσβυσαν

για λίγο από το μυαλό και την ψυχή μας κάθε

έγνοια. Η υψίφωνος Ειρήνη Κώνστα, οι μεσό-

φωνες Βάγια Κωφού και Μπαρούνκα Πράϊ-

σινγκερ, ο τενόρος Δημήτρης Σιγαλός και οι

βαρύτονοι Παύλος Μαρόπουλος και Χρήστος

Αμβράζης ζωντάνεψαν με τις χαρισματικές

φωνές και τις ολοζώντανες ερμηνείες τους

τη «μικρή Μπλου-Μπλου» και τη «Ριρίκα».

Μας έφεραν πίσω «Τον παλιό εκείνο τον και-

ρό» με «Ρετσίνα» και με «Αγάπης λόγια».

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Δήμο Γλυ-

φάδας και στους άξιους ανθρώπους του. Η

φιλοξενία ήταν υποδειγματική. Δωρεάν είσο-

δος, αναψυκτικά και «καναπεδάκια» στα τρα-

πέζια, καλαίσθητο, ενημερωτικό πρόγραμμα

και το δίδυμο των παρουσιαστών, Μάρα Κου-

κουλά και Κωστής Παπαϊωάννου να μας ξε-

ναγούν μοναδικά σε κάθε τραγούδι.

Μοναδική παραφωνία οι ελάχιστοι ζανμαφου-

τίστες που άναψαν τσιγάρο, παρά την ανα-

κοινωθείσα απαγόρευση, για να εισπράξουν

την ευγενική παράκληση της υψιφώνου Ειρή-

νης Κώνστα να το σβύσουν. Από το βάθος

της αίθουσας όπου καθόμουν, φαινόταν το

ντουμάνι ενός θεριακλή να υψώνεται ακρι-

βώς μπροστά της και να την τυλίγει.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συ-

ντελεστές της νοσταλγικής βραδιάς για την

υπέροχη απόδραση που μας πρόσφεραν.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ευρωπαϊκός 

διαφωτισμός με

τους Ρόταρυ Γέρακα

Ο Ροταριανός Όμιλος Γέρακα στη

συνεστίαση της 2ας Φεβρουαρίου εί-

χε ομιλητή τον  εκλεκτο Ροταριανό

Πανεπιστημιακό καθηγητή Γιώργο

Μασούλα.  

O καθηγητής ανέπτυξε το  θέμα «Ο

Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, το Κίνημα

του Ουμανισμού στην Ευρώπη και

πώς αυτό συνδέεται με τη Φιλοσοφία

του Ρόταρυ».  

Η Ομιλία  επεκτάθηκε πολύ στο θέμα

του Ουμανισμού και το συνέδεσε πά-

ρα πολύ ωραία με το Πνεύμα του Ρό-

ταρυ. Έγινε εκτενής αναφορά σε με-

γάλους διαφωτιστές Βολταίρο, Μο-

ντεσκιέ, Ρουσσώ, Hobbes και επε-

κτάθηκε  στον Κάντ και ιδιαίτερα στη

Φιλοσοφία τη Γερμανική. 

Στα σχόλια που έγιναν στην ανοικτή

συζήτηση παρατήρησαν οι παρευρι-

σκόμενοι πόσο πολύ επηρέασε το

αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα τον Ευρω-

παϊκο διαφωτισμό και προτάθηκαν

λύσεις ούτως ώστε ο κόσμος να απο-

κτήσει αλληλεγγυη και πιο ανθρώπι-

νο πρόσωπο!!

Ο Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου

Γέρακα  δρ. Μιχάλης Καλαβρυτινός,

έδωσε στον Γ. Μασούλα μια αναμνη-

στική πλακέττα και η Γ.Γ. Μαρία Θω-

κταρίδου ένα ενθύμιο με τα διακριτι-

κά του Ομίλου "Γερακας". 

Πριν από λίγες εβδομάδες, στο Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο, μετά από πρωτο-

βουλία του Νομαρχιακού Συμβούλου

και Α επ. Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Παντελή

Ασπραδάκη, αναδείχτηκαν τα προβλή-

ματα που προκύπτουν για τους επαγ-

γελματίες της Περιφέρειας, τόσο λό-

γω της κατασκευής τεράστιων εμπορι-

κών κέντρων, όσο και της δύσκολης οι-

κονομικής κατάστασης. Ετσι δρομολο-

γήθηκε μία συνάντηση όλων των

Επαγγελματικών Ενώσεων και Συλλό-

γων της Αν. Αττικής, όπου θα γινόταν

μία ενημέρωση.

Ετσι την Πέμπτη 12 Μαρτίου συνεδρία-

σαν η 2η και η 5η  Νομαρχιακή Επιτρο-

πή, με συμμετοχή της Ομοσπονδίας

των Επαγγελματιών και Εμπορικών

Συλλόγων, όπου συζητήθηκαν αναλυ-

τικά τα προβλήματα που προκύπτουν

για τους επαγγελματίες της περιοχής.

Οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών

από την πλευρά τους ζήτησαν την

εντατικοποίηση των ελεγκτικών μηχα-

νισμών της Νομαρχίας, προκειμένου

να προφυλαχτούν οι επιχειρήσεις τους

και να καταπολεμηθεί το παραεμπόριο. 

Επισήμαναν τους κινδύνους από την

κατασκευή εμπορικών μεγαθηρίων και

ζήτησαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί-

κηση στήριξη και προστατευτικά για

τις επιχειρήσεις τους μέτρα.

Αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα

θα παρθούν στο προσεχές Νομαρχιακό

Συμβούλιο.

Οι επαγγελματίες συζητούν με τη Νομαρχία

Ζητούν προστατευτικά μέτρα

Προχωρούν οι

εντάξεις στην

Παλλήνη

Την εκδίκαση ενστάσεων κατά της

πολεοδομικής  μελέτης Π.Ε13 Νέα

Παλλήνη καθώς και την εκδίκαση εν-

στάσεων κατά της Πολεοδομικής Με-

λέτης περιοχής Επέκτασης  σχεδίου

πόλεως Π.Ε.9 Μάριζα συζήτησε το

Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης στις

4 Μαρτίου.

Οι εξελίξεις στο θέμα της επιχειρούμε-

νης κατασκευής του εμπορικού κέντρου

από την εταιρεία REDS στο κτήμα ΚΑ-

ΜΠΑ είναι σημαντικές. Είναι η ώρα των

καθαρών και εμπεριστατωμένων θέσε-

ων, προθέσεων και ενεργειών όλων, ιδι-

αίτερα όμως του Δήμαρχου, των επικε-

φαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, και

όλων των Δημοτικών Συμβούλων. 

Πρέπει να ειπωθεί από όλους μας τι πόλη θέλου-

με, τι ενέργειες κάνουμε προς αυτή την κατεύ-

θυνση και ποιες προτεραιότητες βάζουμε, γιατί η

Παλλήνη είναι μια πόλη με τεράστια προβλήμα-

τα υποδομών για τα οποία οι ευθύνες όλων των

μέχρι τώρα Δημοτικών Αρχών είναι μεγάλες. 

Είναι πρόκληση απέναντι στους χιλιάδες συμπο-

λίτες μας που περιμένουν για πολλά χρόνια να

ενταχθεί το οικόπεδό τους στο σχέδιο πόλης και

αντί γι’ αυτό να βλέπουν να επιδεικνύεται ιδιαί-

τερη σπουδή για την κατασκευή που επιχειρείται

να γίνει προς όφελος μεγάλης εταιρείας και μά-

λιστα με ειδική νομοθετική ρύθμιση. 

Η Παλλήνη έχει ανάγκη εξεύρεσης ελεύθερων

χώρων. Σε αυτό πρέπει να δοθεί προτεραιότητα

και όχι στην κατασκευή εμπορικού κέντρου δί-

πλα σε σχολεία.

Το άλυτο μέχρι τώρα πρόβλημα της αποχέτευ-

σης πρέπει να μας απασχολεί και όχι να συναι-

νούμε στη δημιουργία τεράστιων εγκαταστάσε-

ων.

....Όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά αυτής της

πόλης, είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε

εκτός των άλλων την αγωνία που εκφράζει ο

εμπορικός κόσμος της για πιθανό αφανισμό του.

Με δεδομένο ότι στην περιοχή των Μεσογείων

και μάλιστα κοντά στην πόλη μας, λειτουργούν

και κατασκευάζονται και άλλα εμπορικά κέντρα,

δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους ο τρόπος

με τον οποίο επιχειρείται να αναπτυχθεί η περιο-

χή η οποία δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδο-

μές (αποχέτευση - δρόμοι κλπ) και για την οποία

δεν έχει συνταχθεί και εγκριθεί το Περιφερειακό

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης ώστε να έχουμε μια συνολική άποψη

για την φέρουσα ικανότητα της ευρύ-

τερης περιοχής σε τέτοιου είδους

δραστηριότητα.

Ο Συνδυασμός μας «ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟ-

ΤΗΤΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» συνήλθε και

με αίσθημα ευθύνης αποφάσισε ότι εί-

ναι αντίθετος με την κατασκευή αυτή

και την επιχειρούμενη αλλοίωση του

περιβάλλοντος που θα επιφέρει. Την

αντίθεσή του αυτή την εκφράζει καθαρά και

σταθερά μέχρι τέλους προς όλες τις κατευθύν-

σεις.

Τον Οκτώβριο του 2007 στο Δημοτικό Συμβούλιο

πήραμε ομόφωνη απόφαση με την οποία δια-

φωνούσαμε όχι μόνο στην κατασκευή του μεγά-

λου έργου και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων, 

Τον ίδιο μήνα το Ν.Σ. πήρε ομόφωνη απόφαση

με την οποία εξέφραζε την αντίθεσή του κι αυτό

στην κατασκευή του έργου.

Παρά το ότι κατατέθηκαν προτάσεις για ημερί-

δες, συνεργασία με τη Νομαρχία και παρεμβά-

σεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ με ευθύνη της Δημοτικής

Αρχής ελάχιστα πράγματα έγιναν.

Η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας για την

κατασκευή κάποιων δρόμων, προσφέρεται τώρα

σαν αντισταθμιστικό μέτρο και μάλιστα για δρό-

μους που μόνο στόχο έχουν την εξυπηρέτηση

του εμπορικού κέντρου.  

Η λειτουργία του αυτόνομου βιολογικού καθαρι-

σμού του εμπορικού κέντρου, θα αποτελεί μια

μόνιμη πηγή κινδύνου πλημμύρας, μόλυνσης και

δυσοσμίας για τους κατοίκους της περιοχής, που

θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο με την επε-

ξεργασία των λυμάτων κοντινών περιοχών  

Η δική μας θέση είναι ότι η πολεοδόμηση του

κτήματος ΚΑΜΠΑ  πρέπει να γίνει μέσα από το

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης (ΓΠΣ) και

με χρήσεις γης που εμείς θα καθορίσουμε. Επί-

σης πρέπει να υπάρξει συνεργασία με το Υπουρ-

γείο Πολιτισμού για την αξιοποίηση του εργο-

στασίου και της βίλας Καμπά. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ                  

Δημοτικός Σύμβουλος                   

Επικεφαλής του Συνδυασμού

Κτήμα ΚΑΜΠΑ: η κατασκευή πολυκέντρου 

καταστροφική για την Παλλήνη
Από τον επικεφαλής συνδυασμού της μειοψηφίας του Δήμου Παλλήνης
Αναστ. Μπουντουβά πήραμε δελτίο τύπου, όπου επισημαίνει την επιβά-
ρυνση που θα υποστεί η πόλη, αν προχωρήσουν στην κατασκευή πολυ-
κέντρου. Μεταξύ άλλων γράφει:



ΕΒΔΟΜΗ  14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

Στις 19/2 επεδόθη στο Δήμο εξώδικη πρόσκληση της Ομοσπον-

δίας Εξωραϊστικών και Πολιτιστικών Συλλόγων της Κερατέας,

όπου μεταξύ άλλων δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι τα δί-

κτυα ύδρευσης της περιοχής τούς ανήκουν, και δεν συναινούν

να τα ιδιοποιείται ο Δήμος.

Ετσι την περασμένη Τρίτη συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο

Κερατέας με το θέμα της εξώδικης αυτής πρόσκλησης, μεταξύ

άλλων θεμάτων.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού αναφέρθηκε στο εξώδικο που

απέστειλε στο Δήμο και στην ΕΥΔΑΠ η Ομοσπονδία Εξωραïστι-

κών και Πολιτιστικών Συλλόγων της Κερατέας. Η αίθουσα ήταν

κατάμεστη από κατοίκους που ενδιαφέρονταν για το θέμα.

Η εξώδικη δήλωση γράφει μεταξύ άλλων ότι τα «δίκτυα κατα-

σκευάστηκαν από τους οικιστές κατά το χρονικό διάστημα από

το 1980 έως το 2006. Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της

Ομοσπονδίας μας δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι τα δί-

κτυα υδρεύσεως της περιοχής, μας ανήκουν. Είναι δικά μας και

δεν συναινούμε να τα ιδιοποιείται ο Δήμος».

Ο Δήμος – όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος - με απόφαση συνει-

δητή κράτησε πολύ χαμηλούς τόνους, δεν εξέδωσε καμία κα-

ταγγελτική αναφορά, ζήτησε διευκρινίσεις από τους Συλλό-

γους, αν τους εκφράζει και τους ζήτησε να τοποθετηθούν στο

έγγραφο, με επιστολή του που τους απέστειλε. Ζητάει δε μέσα

από την επιστολή, την ανάκληση του εξωδίκου γιατί το θεωρεί

εχθρική ενέργεια προς το Δήμο και σημειώνει ότι ο Δήμος δια-

χειρίζεται και συντηρεί τα δίκτυα με τεράστιο κόστος.

Κι ακόμη ότι: Η παραπάνω εξώδικη πρόσκληση γίνεται στο κρί-

σιμο χρονικό διάστημα που κρίνεται στη διαχειριστική αρχή της

περιφέρειας Αττικής το ομόφωνα εγκεκριμένο πρόγραμμα ανα-

βάθμισης, επέκτασης  και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης

για την περιοχή της Κερατέας, επεσήμανε ο Δήμαρχος και ενη-

μέρωσε το σώμα ότι οι μισοί σύλλογοι (περίπου 20) έχουν αντα-

ποκριθεί και έχουν απαντήσει όλοι, με εξαίρεση έναν που συμ-

φωνεί απόλυτα με το εξώδικο. Ολοι οι άλλοι σύλλογοι με τον

έναν ή άλλον τρόπο διαφωνούν με το εξώδικο και με την ουσία

του.

Και εξηγεί: Τα δίκτυα έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο σταδιακά

για συντήρηση και εκσυγχρονισμό. Διαθέτουμε καθαρό νερό με

τις ίδιες τιμές από το 2003. Τους τελευταίους 6 μήνες ο Δήμος

δεν έχει να πληρώσει τις 50.000€ που είναι η δόση του παλιού

χρέους που παρέλαβε, όταν ανέλαβε τη Δημοτική Αρχή. Και

έχουμε πάρει απόφαση και προχωρούμε στη λήψη δανείου προ-

κειμένου να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας. Δύο χρόνια τώ-

ρα πληρώνουμε τα χρέη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.

Δηλωσε ότι ο Δήμος έχει ξεκινήσει την καταγραφή και αποτί-

μηση του δικτύου, και έχει έναν τελικό στόχο να εκτιμηθεί  κα-

τά πόσο ο Δήμος θα παραδώσει ή όχι το δίκτυο στην ΕΥΔΑΠ.

Ανέφερε δε παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ. (206/2007), με την

οποία είχαν αποφασίσει αυτή την αποτίμηση και την πώληση

του δικτύου αν και εφόσον κριθεί θετική για το Δήμο.

Υπάρχει ένας πρακτικός λόγος, ότι ο κάθε Δήμος είναι υψηλό-

τερος στις τιμές από την ΕΥΔΑΠ και επίσης ένας προβληματι-

σμός ιδιαίτερα μετά την οδηγία της Ε.Ε. που θα ισχύσει σε δύο

χρόνια και υποχρεώνει κάθε Δήμο να έχει διυλιστήριο για να

ελέγχει το πόσιμο νερό. Θα μπορέσει να αντέξει οικονομικά τέ-

τοια βάρη ο Δήμος, τόνισε ο Δήμαρχος και κλείνοντας είπε ότι

όλα αυτά θα συνυπολογιστούν και όταν τελειώσει η αποτίμη-

ση, θα έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

το οποίο και θα κρίνει.

Η πρόταση του Δημάρχου

Καλώ το Δ.Σ. να πάρει απόφαση να καλέσουμε την Ομοσπον-

δία να αποσύρει το εξώδικο και από το Δήμο και από την ΕΥ-

ΔΑΠ. Καλούμε τους συλλόγους να τοποθετηθούν πάνω στο

εξώδικο. Είναι εξόχως σοβαρό το θέμα και πρέπει να αντιμε-

τωπιστεί νομικά για την προστασία των δικαιωμάτων των δη-

μοτών. Θεωρώ απαράδεκτη και εχθρική αυτή την εξώδικη δια-

μαρτυρία προς το Δήμο Κερατέας και προοίμιο άρνησης συ-

νεργασίας με το Δήμο.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κ. Λεβαντής «προσπέ-

ρασε» το εξώδικο λέγοντας ότι «Το εξώδικο αυτό το μόνο αρ-

νητικό ρόλο που μπορεί να παίξει, είναι ίσως σε κάποιο έργο που

ξεκινάει ο Δήμος. Εγώ δεν θα του έδινα ιδιαίτερη σημασία. Θα

το έβαζα στην άκρη».

Χαρακτήρισε «σουρωτήρι» το δίκτυο στα εκτός σχεδίου. 

Από την άλλη είπε ότι το δίκτυο είναι ένα μεγάλο περιουσιακό

στοιχείο του Δήμου, που έχει ξοδέψει τα τελευταία χρόνια πά-

νω από 8 εκατομμύρια ευρώ για καλύτερες συνθήκες, για τις

απώλειες κλπ.

Και επειδή τις τελευταίες ημέρες ακούγονται πολλά, όπως είπε,

δήλωσε ότι «θα κάνω οτιδήποτε για να εμποδίσω την πώληση

του δικτύου και σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα αποχωρήσω από τη

συνεδρίαση».

Ισχυρίστηκε ότι έχει ξεκινήσει από το 2003 η προσπάθεια της

ΕΥΔΑΠ να πάρει τα δίκτυα, κι αυτός ήταν ο λόγος που αύξησε

τόσο πολύ τις τιμές τότε. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Α. Αντωνίου, ναι μεν

συμφώνησε ότι όντως υπάρχει η 206/07 ομόφωνη απόφαση, την

οποία δήλωσε ότι ψήφισε για να διευκολύνει το Δήμο, αλλά επε-

σήμανε ότι: «Αν κάποια στιγμή έρθει ως θέμα στο Δήμο η πώλη-

ση, θα το καταψηφίσω. Είναι συναισθηματικοί λόγοι και ξέρω

πώς ήρθε το νερό. Είναι οι δεξαμενές, είναι τα οικόπεδα…»

Ο Αντιπρόεδρος Νίκος Στάμου ζήτησε να ακούσει την άποψη

της Ομοσπονδίας, γιατί έστειλε το εξώδικο.

Ο αντιδήμαρχος Σοφία Παπαγιάννη, αμφισβήτησε τους συλλό-

γους, αν και κατά πόσο εκπροσωπεί η Ομοσπονδία.

Από την πλευρά της Ομοσπονδίας μίλησε ο εξουσιοδοτημέ-

νος νομικός τους σύμβουλος. 

Στη συνέχεια μίλησαν πολίτες από το ακροατήριο. Μάλι-

στα από κάποιον ακούστηκε να γίνει δημοψήφισμα για το

θέμα.

Τέλος ψηφίστηκε η πρόταση του Δημάρχου από όλους

τους συμβούλους πλην του Νίκου Στάμου που έδωσε λευ-

κό.

Αννα Μπουζιάνη

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ 

ανάμεσα στα παιδιά του

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Ο ποιητής Αντώνης Φωστιέρης, βρέθηκε κοντά στους μα-

θητές του Γυμνασίου Κερατέας, μετά από πρόσκληση

του Συλλόγου  Καθηγητών του Γυμνασίου την περασμέ-

νη Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Ο ποιητής μίλησε σε 30 περίπου παιδιά του Γυμνασίου,

που ενδιαφέρονται για την ποίηση, απάντησε στις ερω-

τήσεις τους, που τον ενθουσίασαν κι έφυγε με τις καλύ-

τερες εντυπώσεις από το Γυμνάσιο.

Ο Σύλλογος καθηγητών του Γυμνασίου κάθε χρόνο έχει

καθιερώσει παρόμοιες εκδηλώσεις γνωριμίας των παι-

διών με γνωστούς συγγραφείς, ποιητές κ.α.

Συμβαίνουν στην Κερατέα

Είχαμε ασχοληθεί προ καιρού με τον Οικισμό της Αμφιτρο-

πής, που μένει κάθε τόσο από ρεύμα γιατί ο υποσταθμός της

ΔΕΗ βρίσκεται μέσα σε μια ιδιοκτησία. Κάθε φορά λοιπόν

που κάτι πάθαινε, επειδή ο ιδιοκτήτης δεν κατοικεί εδώ,

έπρειε να φέρουμε εισαγγελέα, Αστυνομία και τα λοιπά για

να μπορέσει να μπει η ΔΕΗ να διορθώσει τη βλάβη.

Αυτό συνέβαινε τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο! Ολος ο

οικισμός βυθιζόταν στο σκοτάδι για ώρες.

Επιτέλους τέλος
Δόθηκε τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων της Αμφιτρο-

πής, αφού η ΔΕΗ αποφάσισε να βγάλει τον υποσταθμό από

την ιδιοκτησία και πράγματι την περασμένη Τρίτη ήρθαν τα

συνεργεία της και έκαναν τη μεταφορά.

Ο Πρόεδρος του Οικισμού της Αμφιτροπής Νίκος Ζαχαράκης

ευχαριστεί την εφημερίδα, για τη δημοσιοποίηση του προ-

βλήματος.

Ξεσάλωσαν κάποιες επιχειρήσεις

Αρκεί που  ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ότι πάγωσαν οι

τιμές. Την επομένη κιόλα στα Σούπερ Μάρκετ βρήκαμε για

παράδειγμα την πιπεριά από 1.10 σα 2.20€ και την πατάτα

στα 1.15€. Οσο για τη Λαγάνα, παρά τις “αυστηρές” εξαγγε-

λίες από τηλεοράσεως για 2.5€, πουλήθηκε 3€.

Νέα κόλπα...
Είχαμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο για κάποια μεγάλη

επιχείρηση στο Μαρκόπουλο που έδιωξε πολύ κόσμο και

όσους κράτησε τους υποχρεώνει να παίρνουν ...άδεια άνευ

αποδοχών!

Επειδή ξεσηκώθηκαν και οι πέτρες, τους δέχεται στην εργα-

σία, αλλά μετά τους λέει ότι “εσείς σήμερα δεν θα πάρετε με-

ροκάματο”.

Ξέρετε το ανέκδοτο που λέει “η είσοδος ελεύθερη”, “στην

έξοδο πληρώνεις”.

Κώστας Χρηστίδης

Εχθρική ενέργεια προς το Δήμο
το εξώδικο της Ομοσπονδίας Συλλόγων για τα δίκτυα ύδρευσης

χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Κερατέας

Ο Κ. Λεβαντής δηλώνει αδιαφορεί για το εξώδικο, δηλώνει ότι
διαφωνεί με την πώληση του δικτύου και αποχωρεί.
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Ενα πολύχρωμο ανθρώπινο χαλί απλώ-

θηκε στο Λόφο Παλάτι στο Κορωπί· ήταν

όλοι εκείνοι που προσέτρεξαν στο κάλε-

σμα της αναδάσωσης στο Κορωπί. Με-

γάλη η συμμετοχή γονιών, παιδιών &

συλλόγων  του Κορωπίου αλλά  και πλή-

θος εθελοντικών ομάδων από άλλα ση-

μεία της Αττικής ανταποκρίθηκαν στο κά-

λεσμα.

Η αναδάσωση στην περιοχή Παλάτι

αποτελεί άλλον ένα σταθμό στη  μεγάλη

εκστρατεία, του Συνδέσμου Προστασίας

και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ),  που εκ-

προσωπεί 15 Δήμους γύρω από τον

Υμηττό, για την διάσωση  και αποκατά-

σταση των καμένων δασικών περιοχών.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Θεόδωρος Αθανα-

σόπουλος με τον αντιδήμαρχο Περιβάλ-

λοντος Παναγιώτη Τσούκα και τον Πρό-

εδρο του Δ.Σ Αντώνη Ντούνη ηγήθηκαν

της οργάνωσης  της αναδάσωσης ως

επικεφαλής των δημοτικών υπηρεσιών

που συμμετείχαν:  Δημοτική Αστυνομία,

Τομέας Καθαριότητας /Διεύθυνση Περι-

βάλλοντος,  Γραφείο Δημάρχου-γραμμή

Δημότη. 

Από τον ΣΠΑΥ την ευθύνη για την επιτυ-

χή οργάνωση και εφαρμογή των σχεδίων

είχαν, ο Διευθυντής Προγραμμάτων του

ΣΠΑΥ Βασίλειος Νομικός, η  Βασιλική

Δημητρίου δασολόγος του ΣΠΑΥ και ο

Δημήτρης Κυριόπουλος τεχνολόγος Δα-

σοπονίας του ΣΠΑΥ μαζί με το υπόλοιπο

προσωπικό του και τις εθελοντικές ομά-

δες Βύρωνα, Ηλιούπολης και Βάρης.

Το συνολικό σχεδιασμό του ΣΠΑΥ και

του Δήμου Κορωπίου υποστήριξαν   οι

σύλλογοι του Κορωπίου: 2ο Σύστημα

Προσκόπων,  Σώμα Ελληνικού Οδηγι-

σμού, Κυνηγετικός Σύλλογος,  αυτοορ-

γανωμένοι εθελοντές του Δήμου ενώ

συμμετείχαν και εθελοντές εργαζόμενοι

της COSMOTE.

Τον μέγα χορηγό της αναδάσωσης

COSMOTE εκπροσώπησαν στελέχη της

Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων της

εταιρίας. Η ενέργεια εντάσσεται στο

πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής

Ευθύνης της COSMOTE και της συνε-

χούς προσπάθειας της για την ανακούφι-

ση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος

από τις συνέπειες των φυσικών κατα-

στροφών, που ξεκίνησε το Καλοκαίρι του

2007 και συνεχίζεται με στόχο την οικο-

νομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και

πολιτιστική ανάκαμψη των πληγεισών

περιοχών. 

Ο Δήμαρχος Κορωπίου, ο Πρόεδρος του

ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Βύρωνα Νίκος Χαρ-

δαλιάς και η COSMOTE ευχαριστούν ιδι-

αίτερα όλους όσους, με κάθε τρόπο,

βοήθησαν στην οργάνωση, στην καλή

εκτέλεση και ολοκλήρωση της δεντρο-

φύτευσης με επιτυχία.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυ-

πουργός Ανάπτυξης και βουλευτής περι-

φέρειας Αττικής Γεώργιος Βλάχος.

Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εκπροσώ-

πησε ο νομαρχιακός σύμβουλος Θεόδω-

ρος Γρίβας. 

Παρευρέθηκαν επίσης ο Διοικητής Πυρο-

σβεστικής Υπηρεσίας του Κορωπίου

Αντιπύραρχος Βασίλης Ζήσης, ο καθη-

γητής Γεωλογίας του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Παν/μίου Αθηνών Σπύρος

Λέκκας, ο καθηγητής του Οικονομικού

Παν/μίου Αθηνών Δημήτρης Γκίκας. Τη

στήριξή τους στην αναδάσωση  εξέφρα-

σαν ο ηθοποιός Φαίδων Γεωργίτσης, και

ο Φαίδων Σοφιανός παραγωγός, συνθέ-

της, σκηνοθέτης,  ενώ επιστολή στήρι-

ξης απέστειλε η βουλευτής περιφέρειας

Αττικής κα Εύη Χριστοφιλοπούλου. 

3000 δέντρα φυτεύτηκαν στο Παλάτι Κορωπίου
Μεγάλη και ελπιδοφόρα  η  συμμετοχή των παιδιών 

Γιατί, ενώ τα άτομα με αναπη-

ρία αποτελούν το 15% του

πληθυσμού και από αυτούς το

86% είναι ικανά για εργασία,

οι κοινωνίες αποδέχονται πα-

θητικά ή οδηγούν στον  απο-

κλεισμό τους αντί να επενδύ-

ουν στην αξιοποίησή τους;

Αυτό το ερώτημα απηύθυνε

στους προσκεκλημένους και

τους δημότες που κατέκλισαν

την αίθουσα του ξενοδοχείου

“OASIS” η Πρόεδρος της Ανε-

ξάρτητης Πρωτοβουλίας Πο-

λιτών Γλυφάδας – ΑΝΟΙΧΤΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Αθηνά Λυγνού,

κατά τη διάρκεια της καθιερω-

μένης εκδήλωσης για τον

εορτασμό της παγκόσμιας

Ημέρας της Γυναίκας, που φέ-

τος είχε θέμα: «Όταν η δυ-

σκολία δεν σταματά τη ζωή-

Γυναίκα και Αναπηρία». 

Η Α. Λυγνού στην ομιλία της

αναφέρθηκε στα πολλαπλά

προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν οι γυναίκες με αναπηρία,

τα οποία οφείλονται αφενός

στο στίγμα της αναπηρίας και

αφετέρου στο γεγονός ότι εί-

ναι γυναίκες. 

Ακολούθησε η ομιλία και η

βράβευση της αρχαιολόγου

και υποψήφιας διδάκτορος

του Παν/μίου της Αθήνας, Δή-

μητρας Κοκκέβη-Φωτίου. 

Για τρίτη συνεχή χρονιά οι

Α.Ο. συγκεντρώνουν φάρμα-

κα με τη Μ.Κ.Ο. ‘Γιατροί Καρ-

διάς’. Η φετινή αποστολή έχει

προορισμό το Μπουρούντι.

Τα είδη που φυτεύτηκαν είναι ενδημικά

του Υμηττού, όπως πεύκο,  κουμαριές,

κυπαρίσσια, ακακίες, δενδρολίβανα,

σπάρτα, κουτσουπιές, χαρουπιές κ.α Ου-

σιαστικά ήταν μια  επιχείρηση εμπλουτι-

σμού και υποβοήθησης της διαδικασίας

Ο ΣΠΑΥ, όπως μας ενημέρωσε, θα ελέγ-

ξει τις φυτεύσεις και θα κάνει διορθώ-

σεις όπου χρειαστεί,  ενώ για το πότισμα

θα τοποθετήσει  δεξαμενές νερού σε

δύο σημεία της αναδασωμένης περιο-

χής. 

Ο Μέγας χορηγός COSMOTE που  υπο-

στήριξε οικονομικά  την αγορά των

3.000 δενδρυλλίων,  ανέλαβε μέρος του

κόστους της μελλοντικής συντήρησης,

της λίπανσης και του ποτίσματός τους. 

Ο επικεφαλή του συνδυασμού “Κορωπί

- Νέο ξεκίνημα”, Δημήτρης Κιούσης

δήλωσε ότι: «Είμαστε ευχαριστημένοι
από την συμμετοχή όλων όσων προ-
σήλθαν για την αναδάσωση, είτε σαν
φορείς είτε ατομικά.

Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε η συμ-
μετοχή των νέων παιδιών, όπως και η
ευαισθητοποίησή τους. Αυτοί πιστεύ-
ουμε να μεταλαμπαδεύσουν και στους
υπόλοιπους την έμπρακτη αγάπη για τη
φύση και την ευαισθησία για το περι-
βάλλον.

Με την εκδήλωση αυτή ικανοποιήθη-
κε εν μέρει τμήμα της προ διετίας κα-
τατεθείσας πρότασής μας για αναδα-
σώσεις στα όρια του δήμου». 

«Όταν η δυσκολία δεν σταματά τη ζωή

Γυναίκα και Αναπηρία»

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θ. Αθανασόπουλος με
τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Γ. Βλάχο.
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Μανικιούρ | Ομορφιά Ποδιών
Αποτρίχωση

Μακιγιάζ | Περιποίηση Προσώπου

Κερατέα: Λ. Αθηνών-Σουνίου & Ανθυποσμηναγού Παναγιωταράκου

Τηλ. 22990 42057

Κηφισιά: Κυριαζή 6-8, τηλ. 210 8083 896

Κολωνάκι: Χερσώνος & Δημάκη, Τηλ. 210 3625 027

ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ & ΧΟΝΔΡΙΚΗ

Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

Μπιζανίου 3 Πανόραμα Βούλας, τηλ. 210 9659526 και 9659469
Ανοιχτά Τρίτη - Παρασκευή τα βράδια, Σάββατο Μεσημέρια & Βράδια *Κυριακές και αργίες μεσημέρια. 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι

και εφέτος, στις 8 του

Μάρτη, ο Δήμαρχος Κε-

ρατέας  και το Διοικητικό

Συμβούλιο του ΚΑΠΗ,

διοργάνωσαν στο δικό

τους χώρο, μια υπέροχη

βραδιά με καλό φαγητό,

πολύ κέφι και χορό για

τις γυναίκες - μέλη του.

Από νωρίς η αίθουσα γέ-

μισε με τις κυρίες που

γιόρτασαν την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. Ένα  λουλούδι και πολύ

αγάπη για τις παρευρισκόμενες μεταξύ των οποίων και η σύζυγος του Δημάρ-

χου.  

Εκπρόσωπος του ΔΣ καλωσόρισε τις παρευρισκόμενες και έδωσε τον λόγο για

χαιρετισμό στην Αντιδήμαρχο Κερατέας Σοφία Παπαγιάννη και την επ. Βουλευ-

τή Ν.Δ. Ντίνα Τριλίκη. Στη συνέχεια ο χορός πήρε τη σκυτάλη της βραδιάς που

κράτησε μέχρι αργά.

Γιόρτασαν την γυναίκα 

στο ΚΑΠΗ Κερατέας

Ο Μαραθώνας τίμησε 

τη γυναίκα αγρότισσα

Το Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου  τίμησε και φέτος, με

ιδιαίτερο τρόπο την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, αφιερώνο-

ντας την ημέρα στη γυναίκα – αγρότισσα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω

Σουλίου  το οποίο για ένα διήμερο (Σάββατο 7 και Κυριακή 8

Μαρτίου), μεταμορφώθηκε σε ένα αγροτόσπιτο της μεταπολεμι-

κής προόδου, χάρις στην προσφορά και την προσωπική εργασία

των ντόπιων γυναικών.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Ζαγάρης χαιρετίζοντας την εκδήλωση είπε

μεταξύ άλλων: «Η γυναίκα αγρότισσα είναι πραγματικά η σύγ-

χρονη ηρωίδα. Είχα την ευκαιρία να μεγαλώσω δίπλα σ’ αυτές

τις ηρωικές μορφές της γυναίκας αγρότισσας. Και είναι πραγμα-

τικά μια εμπειρία που διδάσκει την συνεχή και ακατάπαυστη προ-

σπάθεια για την παραγωγή του έργου και την απόλαυση του κα-

θημερινού μόχθου. 

Ζούμε σ’ ένα ευλογημένο, εύφορο τόπο, που χιλιάδες χρόνια τώ-

ρα, δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους που τον κατοικούν και

τον δουλεύουν, ανάλογα με τις προσωπικές τους αξιοσύνες και

τη δημιουργική  τους ικανότητα, όχι απλά να συντηρηθούν αλλά

να προκόψουν και να μεγαλουργήσουν.

Συγχαίρω την Πρόεδρο Αικατερίνη Τσαντουλή- Καλέμη και τα

μέλη του Δ.Σ. για την πρωτοβουλία τους και όλες τις γυναίκες

του Κάτω Σουλίου, που βοήθησαν για τη διοργάνωση».

Στη συνέχεια, τιμήθηκαν αγρότισες από το Κάτω Σούλι, ως ελά-

χιστος φόρος τιμής στη γυναίκα αγρότισσα, οι αγρότισσες: Βα-

σιλική Πασχάλη, Ευανθία Καϊσάκη, Κυριακή Φώτου και Αικατερί-

νη Λάνδρου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν  οι βουλευτές  Νικ. Καντερές,

Βασ. Οικονόμου και οι πολιτευτές  Κων. Κατσίκης και Π. Ξανθό-

πουλος.

Ευχάριστη και πρωτότυπη η παρουσία της Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου στο Αποκριάτικο Πάρτι που διοργά-

νωσαν το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων την τε-

λευταία Κυριακή της Αποκριάς, στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου.

Τζαζ, λάτιν, βραζιλιάνικοι ρυθμοί, υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου της Φιλαρμονικής Γιώργου Μπαμπαρά-

κου, ξεσήκωσαν μικρούς

και μεγάλους σε έναν

ατέλειωτο ξέφρενο χορό.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα

συμπλήρωσαν οι ολοζώ-

ντανοι αγαπημένοι ήρωες

του Ντίσνεϊ, το γαϊτανάκι

και η θεατρική ομάδα των

Περιάκτων, που ταξίδεψε

τα παιδιά με τις αφηγή-

σεις αποκριάτικων ιστο-

ριών.

ΜΕ ΧΟΡΟΥΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΑΝ 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό

πρόγραμμα για παιδιά των Δη-

μοτικών Σχολείων “Το παρα-

μύθι για 4 χορδές” της Ορχή-

στρας φίλων Μουσικής Καμε-

ράτα παρακολουθεί η Γ’ Τάξη

του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Κε-

ρατέας.

Το πρόγραμμα έγινε στις 5/2

και 3/3 μέσα στην τάξη, όπου

τα παιδιά άκουσαν μουσικά

κομμάτια, ζωγράφισαν τα συ-

ναισθήματά τους, έψαξαν να

βρουν από ποια χώρα προέρ-

χονται, ενώ κατασκεύασαν

σε ομάδες μουσικά όργανα. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθη-

κε στις 13/3 στο Μέγαρο

Μουσικής, όπου τα παιδιά εί-

δαν τα έργα τους σε σχετική

έκθεση μαζί με άλλα σχολεία

και παρακολούθησαν συναυ-

λία της Καμεράτα.

Εκπαιδευτικό

πρόγραμμα της

Ορχήστρας 

Καμεράτα
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Η Ελληνική Κυβέρνηση, στο

πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατη-

γικής 2006-2013 και με τη συν-

δρομή της Ε.Ε. υλοποιεί το έρ-

γο goneis.gr το οποίο αφορά

στην εκπαίδευση γονέων μα-

θητών υποχρεωτικής δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης στις Τε-

χνολογίες της Πληροφορίας

και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), και

στην Ασφαλή Χρήση του Δια-

δικτύου. Απευθύνεται σε

όλους τους γονείς μαθητών

που θα εγγραφούν στην υπο-

χρεωτική δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση κατά το σχολικό

έτος 2008-2009.
Είναι δράση η οποία υλοποιείται με τη

συνεργασία των Υπουργείων Οικονο-

μίας και Οικονομικών και Εθν. Παιδείας

και Θρησκευμάτων, και από το Εθνικό

Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

(ΕΔΕΤ ΑΕ), φορέα εποπτευόμενο από

την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τε-

χνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Οι δικαιούχοι γονείς έχουν το

δικαίωμα δωρεάν κατ’ οίκον

εκπαίδευσης από ειδικούς εκ-

παιδευτές, και πρόσβασης σε

εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνο-

μης μάθησης μέσω Διαδικτύ-

ου (e-learning)! 

Επιπλέον, το έργο επιδοτεί την

απόκτηση νέας, ευρυζωνικής

σύνδεσης στο Διαδίκτυο διάρ-

κειας δύο (2) μηνών, για τους

ωφελούμενους γονείς που δεν

την διαθέτουν. Απαραίτητη προ-

ϋπόθεση είναι ο Δικαιούχος να

έχει στο σπίτι Η/Υ (σταθερό ή

φορητό) με δυνατότητα σύνδε-

σης στο Διαδίκτυο. 

Η εγγραφή παρατείνεται έως

την Παρασκευή 17/4/2009. 

Το «Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ανατ. Αττικής» που

εδρεύει στην Παιανία προτίθεται να διενεργήσει Εκπαιδευτι-

κά Προγράμματα τα οποία υλοποιούνται χωρίς οικονομική

συμβολή των εκπαιδευομένων και απευθύνονται σε ενήλικες

ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας και καταγωγής. Τα  εκπαι-

δευτικά προγράμματα αφορούν:

1) Ψυχαγωγία & Ενημέρωση με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

2) Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις 

3) Σωματική και Ψυχική Υγεία 

4) Διατροφή 

5)  Δημιουργική Σκέψη. Παραγωγή Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών 

6) Φωτογραφία   

7) Κινηματογράφος 

8) Εικαστικά: Θεωρητική προσέγγιση Τεχνών και Τεχνοτροπιών

9) Μουσεία

10) Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 

11) Ελληνική Μουσική 

12) Πολιτιστικός Τουρισμός- Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

13) Βιβλία - Βιβλιοθήκες

14) Δημιουργία Τοπικής Εφημερίδας

15) Τοπική Ιστορία (25 ώρες)

16) Συνοπτική Ιστορία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

17) Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας 

18) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

19) Μάρκετινγκ 

20) Μαθηματικά της Αγοράς 

21) Κλιματικές Αλλαγές & Ατμόσφαιρα

22) Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη

23) Βιώσιμη Ανάπτυξη 

24) Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

25) Περιβάλλον - Οικολογία 

26) Διαχείριση Αστικών Στερών Απορριμμάτων & Υγρών Αποβλήτων 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Ειδική αίτηση και Φωτοτυ-

πία Αστ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από το Κ.Ε.Ε σε όλους τους Δή-

μους και Κοινότητες της ευρύτερης Νομαρχίας Ανατολικής Ατ-

τικής με την προϋπόθεση ύπαρξης ικανού αριθμού αιτήσεων.

Πληροφορίες: Από 9:00π.μ. - 21:00 στο Κέντρο Εκπαίδευ-

σης Ενηλίκων, Ι. Μεταξά 1, Παιανία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6664788.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) είναι δομές της

Γενικής Γραμματείας διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Φορέας υλοποίησης

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το Ινστιτούτο

διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) της Γενικής

Γραμματείας διά Βίου Μάθησης. Τα Προγράμματα συγχρη-

ματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνι-

κό δημόσιο (επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια

Βίου Μάθηση - ΕΣΠΑ).

Πληροφορική στη Ραφήνα 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε) θα υλοποιήσει

άμεσα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, το πρόγραμμα Πλη-

ροφορική ΙΙ (Βασικές έννοιες Η/Υ , στην περιοχή Ραφήνας.

Αιτήσεις έως 20/3/09, Δήμος Ραφήνας, Ημερομηνία διε-

ξαγωγής: 24/3 έως 30/5/09

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Δήμους
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με

χορηγία του The John S Fafalios Foundation προκηρύσσει δια-

γωνισμό για μία υποτροφία σε μεταπτυχιακές σπουδές ενός

έτους για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 στο Centre for

Conservation Studies του Παν/μίου York (Αγγλία) σε θέματα

αναστήλωσης και αποκατάστασης μνημείων. 

H θέση προκηρύσσεται καταρχήν για Έλληνες, Ελληνοκυ-

πρίους και ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονες μηχανι-

κούς και αρχαιολόγους. 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στο γρα-

φείο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Τριπόδων 28, 10558

Αθήνα (Πλάκα), καθημερινά, 10.00-17.00, εκτός Σαββάτου

και Κυριακής, να σταλούν με fax (2103225240) ή να στα-

λούν ταχυδρομικώς, μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου

(Πληροφορίες: 210-3225245, εσ. 3, 210-3226693,

sak@ellinikietairia.gr, www.ellet.gr).

Οι υποψήφιοι θα περάσουν γραπτή και προφορική εξέτα-

ση στην αγγλική γλώσσα την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 15:00

στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας. 

Οι επιτυχόντες θα έχουν προσωπική συνέντευξη με την

Εξεταστική Επιτροπή ειδικών καθηγητών και επιστημόνων,

τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 15:00-17:00. Τα αποτελέσματα θα

ανακοινωθούν την Παρασκευή 15 Μαΐου στα γραφεία της

Ελληνικής Εταιρείας, ώρες 12:00-17:00.

Γονείς, επωφεληθείτε!!
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ο ι  α ναγνώστες  στ ιχουργούν

Από τον Βασίλη Κουφογιαννάκη τ. Δημ. Υπάλληλο

του Δήμου Βούλας στον τομεά του περιβάλλο-

ντος, πήραμε το παρακάτω κείμενο, από μία εκ-

δρομή που έκανε στην Πάρνηθα. Σε μια Πάρνηθα

καμένη και πληγωμένη. Εκεί τον τράβηξε η μαρμά-

ρινη στήλη που έγραφε επάνω ένα ποίημα με τίτλο

“Η προσευχή του δάσους”, της Μαρία Μερτάση, το

οποιο αντέγραψε και μας απέστειλε. Τον ευχαρι-

στούμε και τη δημοσιεύουμε:

“Η προσευχή του δάσους”

Εμπήκα μέσα στην απέραντη εκκλησία
που ανθρώπου χέρι δεν την έχει χτίσει
που πέρα ως πέρα έχει σκέπη τον ουρανό
στην εκκλησία που έχει στολίδια της τη φύση.

Τα δέντρα σαν κατάρτια δίχως τελειωμό
με τα γερά κλαδιά τους απλωμένα
χέρια πιστών εμοιάζαν κείνο το πρωί
για κάποια δέηση, όλα μαζί υψωμένα.

Του δάσους ψέλνουν οι αναρρίθμητες φωνές
σεμνά της Κυριακής τη λειτουργία
κι έχουν τ’ ανθάκι αντί λιβανωτό
το μύρο τους για την ημέρα την Αγία.

Καντήλια και λαμπάδες είχαν αναφτεί
από την κάθε μια του ήλιου αχτίδα
παντού ο ύμνος εσκορπιόταν της χαράς
κι έλαμπε της ζωής άσβηστη η ελπίδα

Στον Αγιο τόπο μακρυνός προσκυνητής
γονάτισε με ευλάβεια και η ψυχή μου
και τότε ενώθηκε σα μέσα σ’ εκκλησία
στης Κυριακής την προσευχή και η προσευχή μου.

Μαρία Μερτάση
δια χειρός Βασίλη Κουφογιαννάκη

Πολύ συχνά δεχόμαστε αλληλογραφία με ποίηση από αναγνώστες, που πιάνουν την
πέννα και ποιούν στίχους, βγάζοντας από μέσα τους εκείνα που θα ήθελαν να πουν.
Το λένε με ρίμα, με μουσική, θα λέγαμε.

Επειδή κατά καιρούς μας ζητάνε να κάνουμε σελίδα ποίησης, εμείς θα παρουσιάζουμε
τους στίχους τους, όχι όμως σε τακτική εβδομαδιαία σελίδα, αλλά κατά καιρούς.
Ετσι λοιπόν σήμερα παρουσιάζουμε κάποια από τα ποιήματα που έχουμε δεχτεί.

Μέρες του 2009

Στις μέρες δεν χωράει η ποίηση,

πήρε η αντάρα πια τη θέση της και οι σφαίρες,

απ’ τις φωτιές γίναν πιο μαύρες οι εσπέρες,

μολότωφ το μπουκάλι μπύρας που ήπιαμε.

Η Ελλάδα χάνεται, το χάος την προσκαλεί,

η αγανάκτηση τ’ αρνιά τα έκανε λύκους,

κι οι λύκοι τέρατα για αίμα που διψούν,

σ’ ελεεινά σοκάκια και λερούς δρομίσκους.

Πολιτικοί που έχουνε γίνει πια κουφοί,

αδιάφοροι παπάδες σε μια βόλεψη χρυσή,

νοικοκυραίοι που πεινούν μα δεν το λένε,

και με αξιοπρέπεια  μονάχοι πλέον κλαίνε.

Τούρκοι που αλωνίζουν στο Αιγαίο,

και φτάσανε στο Σούνιο και στην Κέα,

μα των ταγών δεν ίδρωσε τ’ αφτί τους,

φτάνει να τα περνούν αυτοί ωραία.

Αποδιωγμένη η ποίηση, μας νιώθει και ριγά,

δεν φταίει αυτή μα πιότερο πονά,

σαν βλέπει εκατομμύρια απελπισμένους, 

να σέρνονται απ’ τις ιδέες προδομένους.

Οσο φουσκώνει η οργή κάπου θα φτάσει,

σαν το μπαλόνι ξαφνικά πλέον θα σκάσει,

θα πάρει αμπάριζα κι όλα θα τα γκρεμίσει,

αφού ο λαός μας δεν μπορεί έτσι να ζήσει.

Μιχάλης Αβούρης

Κάψαν τον εθνικό δρυμό
μαζί με την καρδιά μας...
Και δεν θα δούνε, ζωντανό
ελάφι τα παιδιά μας...

Κλαίνε τα πεύκα, με καημό...

θρηνούν, τα έλατά μας
Γίνανε στάχτη, στο χαμό...
Νεκρή, η Πάρνηθά μας...

Δάκρυ, από τον ουρανό...

βρέχει, τη μαύρη, γη μας...
Η φύση φταίει και γι’ αυ-
τό...
αθώοι, οι ταγοί μας...
Ψηλά, κοιτάμε, το Θεό
ν’ ακούσει, την κραυγή
μας!

16.7.07

Νίκος Μικρόπουλος

Βήματα

Δεν μετρήσαμε τα βήματα,

μονάχοι χάσαμε το δρόμο

μεθυσμένοι από το μονόλογο

της σκέψης μας.

Και συνεχίζουμε να οδοιπορούμε

ο ήλιος να διανύει την ίδια διαδρομή

και κανείς να μην ακούει τ’ όνομά του.

Φτάσαμε στης γης τα πέρατα

ως τα σκοτάδια της ερήμου.

Σ’ αυτή την πολιτεία στις μέρες μας

οι άνθρωποι φεύγουν

ο ένας μετά τον άλλο προσπαθεί να ξεπεράσει

κι έχει στη στροφή για ψυχή μια μηχανή.

Ολα έχουν ξαφνικά αδειάσει

σαν να μπήκαν πολέμιοι

και σύλησαν τα πάντα.

Ο,τι έμεινε το διακατέχει ο φόβος.

κι έφυγε και αυτό πριν ξημερώσει.

Ολοι αδιάφοροι περνούν μπροστά σου

χωρις αποσκευές

και περιφέρουν το είδωλο του προσώπου τους αλλού,

στης δικής τους επιλογής το άγνωστο.

Με τι χέρια ν’αγγίξουμε

το χνούδι της αγάπης

πριν το μαράνει ο άνεμος

έτσι που σπαταλιέται

στον ίλιγγο του χάους.

Οταν ο ήλιος σβήνει και πέφτει το σκοτάδι

ποιος νοιάζεται για τ’ ανθρώπινα;

τι να σου απαντήσει το κλεισμένο όστρακο;

Υπάρχουν τόσα μεγάλα ερωτήματα

μες στη σιωπή της θάλασσας.

Νότα Θεοδωρακάκου-Ζόμπολα

Στου χρόνου τα γυρίσματα

Μανιάτισσα μαντιλοφορεμένη,

ξεμεινεμένη από καιρούς αλαργινούς.

Καθιστή στην πεζούλα,

θωρεί τους πύργους.

“Πύργοι ανακαινισμένοι”.

Ετσι τους είπασι.

Πύργοι-ξενοδοχεία,

με πολλά αστέρια και σεφ.

Για πελάτες πολλής περιωπής.

Ετσι λέσι

Εκείνη πάντα ίδια,

δωρική, αυθεντική ως τα γεράματα.

Στα σουβενίρ ουρά οι ξένοι

και πόδια φτεωμένα

στο πήγαινε-έλα του σέρβις.

Κάποιοι περνούν, τη χαιρετούν,

ξένοι με κορακίστικη γλώσσα.

Χαιρετισμός που δεν αγγίζει την καρδιά.

Πού είναι οι ρούγες, οι συντοπίτες;

ξέρει... ο χρόνος πολύτιμος.

Στο ζύγι του ευρώ και αυτός.

Καιροί νερουλιασμένοι,

στου χρόνου τα γυρίσματα.

Τόση αλλαγή δεν την αντέχει η καρδιά

Αφήνεται στις θύμησες.

Εικόνες παλαιϊκές στη θολούρα του μυαλού.

Μανιάτες με αξίνες βλέπει.

Η γη τραχιά και ο αγώνας σκληρός για τη

ζήση.

Γυναίκες να αλέθουν το λιγοστό στάρι.

Κορίτσια στο χαμολόι της ελιάς.

Μοιρολογίστρες να παινεύουν

την προκοπή και την αποκοτιά,

το γδικιωμένο και την τιμή.

Τις ρούγες γιομάτες,

τη μοναξιά ξορκισμένη.

Κι οι γέροντες, εκεί που τους αρμόζει, 

στην πρωτοκαθεδρία,

Ναι!... αυτή τη Μάνη ξέρει.

Αυτός είναι ο τόπος της. Ανάσανε!

Κατηφορίζει ανάλαφρα.

Τηράει κατά την Αρμενόπετρα.

Το πελαγίσιο αγέρι,

το άρωμα της αγριόσπακας,

το νοτισμένο χώμα,

το θρόισμα της ελιάς.

Η φύση δεν την πρόδωσε ποτέ.

Μαζί στον αγώνα, στο νταμάχι της ζωής.

Κοντά της και τώρα

Σε στιγμές αναθύμησης

παρηγοριάς και ανασοής.
Σταυρούλα Δαβάκη-Παπακωνσταντίνου

Θρήνος 

για την Πάρνηθα
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.4139

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     5-3-2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕ-

ΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. 3 (Γ’ ΓΕΙΤΟΝΙΑ) στα Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.)

Ο.Τ.3039, Κ.Χ.3080, Κ.Χ.3084, Ο.Τ.3089, Ο.Τ.3090, Ο.Τ.3093, Κ.Χ.3092, Ο.Τ.3117,

Ο.Τ.3118, Ο.Τ.3119, Κ.Χ.3133, Ο.Τ.3078, Ο.Τ.3061, Ο.Τ.3065, Ο.Τ.3067, Ο.Τ.3016,

Ο.Τ.3017, Ο.Τ.3018, Ο.Τ.3019, Ο.Τ.3124, Ο.Τ.3139, Ο.Τ.3150, Ο.Τ.3152, Ο.Τ.3153,

Ο.Τ.3155, Κ.Χ.3156, Ο.Τ.3154, Ο.Τ.3160, Ο.Τ.3159, Ο.Τ.3158, Ο.Τ.3171 και Κ.Χ.3083 ΠΕ-

ΡΙΟΧΗ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  από

16/03/2009 έως και 30/03/2009, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τυχόν υπο-

βολή ενστάσεων ή δηλώσεων ιδιοκτησιών, βάσει   της υπ’ αριθμ. 44/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ.

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η Αντικατάστα-

ση αμιαντοσωλήνων και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης

του Δήμου Σπάτων, στα πλαίσια του Περιφερειακού

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007 – 2013 και

στον άξονα προτεραιότητας 2: Αειφόρος ανάπτυξη και

βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Το έργο για τα Σπάτα έχει συνολικό μήκος  αγωγών

που θα αντικατασταθούν 20.600 μέτρα, συνολικού προ-

ϋπολογοσμού 2.856.000€ και είναι Συγχρηματοδοτού-

μενο από το Ε.Τ.Π.Α.

Η αντικατάσταση θα γίνει στους παρακάτω δρόμους: 

Δημητρίου Μπέκα, Ιπποκράτους, Παλαιολόγου, Στρ.

Πλαστήρα, Βορείου Ηπείρου, Πηγής, Ανδρούτσου, Διο-

γένους, Θουκυδίδου, Σολωμού, Αρκαδίου, Ελ. Βενιζέ-

λου, Δαρδανελλίων, Γ. Γεώργα, Καραϊσκάκη, Πινδάρου,

Αχιλλέως, Παπαχρήστου, Αγ. Δημητρίου, Μπερτόλη,

Σιδέρη, Μεσολογγίου, Αθηνάς, Αθ. Διάκου, Πλάτωνος,

Ολυμπ. Διαδ. Κων/νου, Πέτρου Τσέκα, Δημ. Τσούρη,

Κ.Α. Δημητρίου, Ανδρέα Γ. Μαργέτη, Θεοδ. Παπαχρή-

στου, Μενελάου, Ευαγ. Ρεπούσκου, Αισχύλου, Αχαιών,

Ηρακλείου, Φειδίου, Αγ. Βαρβάρας, Πυθαγόρα, Βύρω-

νος, Κουλοχέρη, Ανθ/γού Μπέκα, Φαναρίου, Δ. Μπέκα,

Ισοκράτους, Σόλωνος, Ευριπίδου, Ησιόδου, Λυκούρ-

γου, Ναυάρχου Βότση, Βασ. Νικολάου, Θεοφ. Μάρκου,

Ελιάς, Δημ. Γ. Μακρή, Σπ. Χελιώτη, Θολωτών Τάφων,

Αποστ. Αγγέλου, Αλεξ. Παπαναστασίου, Θερμοπυλών,

Πατριάρχου Αθηναγόρα, Μεγ. Αλεξάνδρου, Δημ. Χρ.

Μπέκα, Κάδμου, Δημοσθένους, Σπάτων – Αθηνών, Αγί-

ου Θωμά, Βασ. Κωνσταντίνου, Αγ. Βασιλείου, Παύλου

Μελά, Ελαιώνος, Μακρυγιάννη, Κέκρωπος, Παπαδιαμά-

ντη, Βασ. Παύλου, Πλουτάρχου.

Με το έργο αυτό θα εξασφαλισθεί η ομαλή υδροδότη-

ση της περιοχής τουλάχιστον για τα επόμενα σαράντα

χρόνια, θα σταματήσουν οι διακοπές  που συμβαίνουν

είτε λόγω πτώσης της πίεσης είτε λόγω των θραύσεων

των σωλήνων και θα αποκτήσει η περιοχή αξιόπιστο δί-

κτυο πυρόσβεσης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.) ΕΤΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αθηνάς 2, 105 51, Αθήνα

ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006 210 3216550, 210 3216549

gspap@autismgreece.gr   l http://www.autismgreece.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνι-

σμό για την ανάδειξη αναδόχου του Έργου: «Υλικό Εξοπλισμού του Κέντρου Ημέρας, ήτοι Ξενοδοχεια-

κού, ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και λοιπού Εξοπλισμού», το οποίο χρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤ-

ΠΑ στο 20% του προϋπολογισμού του έργου ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από πρόσθετους πόρους δη-

μόσιας δαπάνης , στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006, Μέτρο 2.2. του Ε.Π. ,με αριθμό από-

φασης ένταξης 131432.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 69.420,00 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, ήτοι ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ηλε-

κτρικών ειδών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κλιματισμού και θέρμανσης, ειδών εστίασης, και ειδικού και

πρόσθετου εξοπλισμού σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους και προδιαγραφές που ορίζονται στην ανα-

λυτική προκήρυξη εξοπλισμού, η οποία διατίθεται εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-15:00, μέχρι και την

Δευτέρα 23/3/2009.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην έδρα του φορέα, Αθηνάς 2, 2ος όροφος, έως την Τρίτη 24/3/2009 και

ώρα 12:00πμ (πέρας επίδοσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από την κα Δεσσέ Ιωάννα (τηλ. 210 3216550) στην

Γραμματεία του Φορέα.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2009

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων

Ηλίας Παρίσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.) ΕΤΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αθηνάς 2, 105 51, Αθήνα

ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006 210 3216550, 210 3216549

gspap@autismgreece.gr   l http://www.autismgreece.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνι-

σμό για την ανάδειξη αναδόχου του Έργου: «Ανάδειξη Εργολάβου για τη Διαμόρφωση και τις Κτιριακές

Βελτιώσεις του Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Διαταραχές Αυτιστικού Τύπου», το οποίο χρηματοδο-

τείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ, στο 20% του προϋπολογισμού του έργου ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από

πρόσθετους πόρους δημόσιας δαπάνης, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006, Μέτρο 2.2. του

Ε.Π., με αριθμό απόφασης ένταξης 131432. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 76.571,74 ευ-

ρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει τις κτιριακές παρεμβάσεις του οικήματος καθώς και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξο-

πλισμό που απαιτείται, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους και προδιαγραφές που ορίζονται στην ανα-

λυτική προκήρυξη, η οποία διατίθεται εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-15:00, μέχρι και την Δευτέρα

23/3/2009.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην έδρα του φορέα, Αθηνάς 2, 2ος όροφος, έως την Τρίτη 24/3/2009 και

ώρα 12:00πμ (πέρας επίδοσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από την κα Δεσσέ Ιωάννα (τηλ. 210 3216550) στην

Γραμματεία του Φορέα.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2009

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων

Ηλίας Παρίσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 4/3/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ 9799/Φ.περ. 9/2008//4-2-2009 από-

φαση του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη στην διαδικασία

της υποκατηγορίας 4 του άρθρου 5 της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/104/03 (ΦΕΚ

332Β/03) για το εργοστάσιο παραγωγής χρωμάτων - βερνικιών και συνα-

φών προϊόντων (κόλλες, μελάνια κλπ), με την επωνυμία “ALPHA LACK

A.E.”, που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Θωμά 13 στη θέση Άγιος Αντώνιος

του Δήμου Παιανίας.

2. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου, βρίσκεται

στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής

Αττικής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση αυτής, πλη-

ροφορίες και στοιχεία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Κορωπί 12/3/2009

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 4590

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 τ.κ. 19400

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

Τηλέφωνο: 210-6623628 - fax: 210-6624963

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμη-

λότερη προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε

μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.

2286/95, για την “Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού”.

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 37.800,00 ευρώ

πλέον ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι

την 20η Μαρτίου 2009 στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης στα Σπάτα
και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων 
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Ειδήσεις για όλους επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Διακοσμήστε το σπίτι σας

με ...θερμαντικά σώματα!

Ένα καινοτόμο σύστημα υπέρυθρης θέρμανσης πα-

ρουσιάζει η εταιρεία Redwell που μέσα από καθρέ-

φτες ή πίνακες ζωγραφικής μπορείτε να θερμάνετε

το σπίτι ή τον εργασιακό σας χώρο.

Τα υπέρυθρα αυτά συστήματα εξοικονομούν ενέρ-

γεια και είναι φιλικά προς το περιβάλλον ανεξάρτη-

τα αν αυτά είναι επίπεδα θερμαντικά σώματα, θερ-

μαντικές στήλες, θερμαντικές σφαίρες (για εγκατά-

σταση στο ταβάνι), σώματα για σάουνα και για Well-

ness- καμπίνες ή τεχνικές πλάκες για το στέγνωμα

τοιχωμάτων.

Είναι ένας ωραίος τρόπος να έχετε πάντα ζεστή ατμό-

σφαιρα και καλλιτεχνική εμφάνιση στο σπίτι σας.

Η Ώρα της Γης (EARTH HOUR) ξεκίνησε ως μία εκ-

στρατεία ευαισθητοποίησης που καλούσε τους πολίτες

του Σίδνεϊ για να σβήσουν τα φώτα τους ένα βράδυ, για

μια ώρα. Η ενέργεια αυτή σύντομα μετατράπηκε σε μία

από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες ενάντια στην κλιμα-

τική αλλαγή παγκοσμίως. 

Φέτος, στις 20.30 το Σάββατο 28 Μαρτίου, καλούνται οι

πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο να σβήσουν τα φώτα

τους για μία ώρα – την Ώρα της Γης. Στόχος είναι να

συμμετάσχουν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, σε περισ-

σότερες από 1000 πόλεις, και όλοι μαζί να αποδείξουμε

πως είναι δυνατόν να δράσουμε ενάντια στην υπερθέρ-

μανση του πλανήτη.

Στην Ελλάδα η παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία του WWF

διοργανώνεται σε συνεργασία με το ραδιόφωνο και την

τηλεόραση του ΣΚΑΙ και την εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙ-

ΝΗ.

Μνημεία που αποτελούν παγκόσμια σύμβολα όπως ο

Παρθενώνας και ο ιερός βράχος της Ακρόπολης, αλλά

και εθνικά τοπόσημα, όπως το κτίριο του ελληνικού Κοι-

νοβουλίου και ο λόφος του Λυκαβηττού στην Αθήνα, ο

Λευκός Πύργος και η Καμάρα στη Θεσσαλονίκη και δε-

κάδες άλλα ιστορικά κτίρια και τοποθεσίες θα σκοτει-

νιάσουν, και θα στείλουν ένα ισχυρό συμβολικό μήνυμα

σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής περισσότεροι

από 35 δήμοι από όλη την Ελλάδα έχουν δηλώσει συμ-

μετοχή ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς.

Οι Δήμοι από την Ανατολική Αττική που έχουν δηλώσει

συμμετοχή στην ελληνική «Ώρα της Γης», μέχρι στιγμής

είναι οι εξής:

Δήμος Λαυρεωτικής, Παιανίας, Παλλήνης, Καλυβίων,

Νέας Μάκρης, Αγ. Στεφάνου, Ραφήνας, Ανθούσας, Πι-

κερμίου Αρτέμιδος και Μαρκοπούλου. 

Ήδη, μέσα από το εκτεταμένο διεθνές δίκτυο του WWF,

η Ώρα της Γης 2009 διοργανώνεται σε περισσότερες

από 70 χώρες και ο αριθμός αυτός μεγαλώνει καθημερι-

νά. Κάθε πολίτης που δηλώνει επίσημα συμμετοχή στην

Ώρα της Γης του WWF, στέλνει το μήνυμα ότι συμμετέ-

χει τον αγώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλ-

λαγής! Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, μπο-

ρούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα

www.earthhour.org/greece."

60

΄ η ώρα της γης
Ο ΟΑΕΔ "χορηγός" των

...ανέργων μαμάδων!!!

Θα έχετε ακούσει το σποτάκι του Υπουργείου Απα-

σχόλησης στο ραφιόφωνο που ενημερώνει ότι ο ΟΑ-

ΕΔ επιχορηγεί τις εργαζόμενες μαμάδες με εξάμη-

νη άδεια μητρότητας, και ακούγεται η γλυκιά φωνή

ενός παιδιού που λέει ότι: τώρα θα είναι μαζί μου η

μαμά μου...

Εκείνο που δεν ακούσαμε όπως μας ενημερώνει ο

Αγγ. Φραγκόπουλος, μέλος του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Ε., εί-

ναι ότι στην πραγματικότητα: 

• Αποκλείονται από την εξάμηνη άδεια μητρότητας

οι εργαζόμενες που έχουν πιο ευνοϊκότερους όρους

έστω και κατ’ ελάχιστο μειωμένου ωραρίου στη κλα-

δική τους σύμβαση σε σχέση με όσα προβλέπονται

στην ΕΓΣΣΕ. 

• Αποκλείονται από την εξάμηνη άδεια μητρότητας

οι εργαζόμενες που δεν παίρνουν το επίδομα τοκε-

τού – λοχείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

• Αποκλείονται από την ιατροφαρμακευτική περίθαλ-

ψη του ΙΚΑ, όσες εργαζόμενες κάνουν χρήση της ει-

δικής άδειας μητρότητας, δεδομένου ότι επειδή ο

ΟΑΕΔ δεν παρακρατεί εισφορές για τον κλάδο

ασθένειας, δεν μπορούν περαιτέρω να αναθεωρή-

σουν ή να εκδώσουν βιβλιάριο υγείας. 

• Αποκλείονται από το επίδομα ανεργίας συνολικά ή

εν μέρει, οι εργαζόμενες αν απολυθούν όταν λήξει

η προστασία μητρότητας τους (διάρκεια 1 έτους με-

τά τον τοκετό), δεδομένου ότι ο ΟΑΕΔ δεν παρα-

κρατεί εισφορές για τον κλάδο Ανεργίας. 

Οι μητέρες εργαζόμενες «απολαμβάνουν» για άλλη

μια φορά την ανεπάρκεια των νόμων. 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ

Υπεγράφη κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουρ-

γείο Μεταφορών, με την οποία επιτρέπεται οι αιτή-

σεις των οδηγών αυτοκινήτων για τις ανανεώσεις

των διπλωμάτων τους να γίνονται στα τοπικά Κέ-

ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, προκειμένου να μην

ταλαιπωρούνται οι πολίτες στις κατά τόπους Διευ-

θύνσεις Μεταφορών των Νομαρχιακών Αυτοδιοική-

σεων της χώρας.

Καρχαρίας στη Βουλιαγμένη!

Την έκπληξη της ζωής του δοκίμασε ψαράς όταν ανασύροντας

τα δίχτυα του έφερε στην επιφάνεια ένα καρχαριοειδές μή-

κους 8 μέτρων και βάρους δύο τόνων, τα ξημερώματα της Τρί-

της, στ’ ανοιχτά των νησίδων Φλέβες στη Βουλιαγμένη.

Ο ψαράς χρειάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια γερανού για να

μεταφέρει την ασυνήθιστη ψαριά του στην ιχθυόσκαλα Κε-

ρατσινίου. Σύμφωνα με την ιχθυολόγο Αναστασία Μήλιου,

του Ινστιτούτου Θαλάσσιας και Περιβαλλοντολογικής Έρευ-

νας Αιγαίου Αρχιπελάγους, το ψάρι είναι θηλυκού γένους και

ανήκει στο είδος καρχαριοειδούς που οι ψαράδες ονομάζουν

σαπουνά, παπά,

ή προσκυνητή.

Τόνισε ότι τρέ-

φεται με μικρά

ψάρια και πλα-

γκτόν κι ότι εί-

ναι ακίνδυνο για

τον άνθρωπο. Δεν γνωρίζω βέβαια κατά πόσον μιά τέτοια

γνώση θα μπορούσε να καθησυχάσει τον οποιονδήποτε κο-

λυμβητή που θα του τύχαινε να κολυμπάει δίπλα σ’ έναν

«άκακο» καρχαρία μήκους οκτώ μέτρων.

Μετά από πλειστηριασμό ο υπερμεγέθης μεζές περιήλθε

σε ιδιοκτήτη ιχθυοπωλείου, ο οποίος δήλωσε ότι θα δωρί-

σει το κήτος στο Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου

Αθηνών για να βαλσαμωθεί.

www.ec.europa.eu
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Kαι φέτος η 8η Μάρτη βρίσκει τις γυ-

ναίκες σε όλα τα μήκη και πλάτη της

γης με μεγάλα προβλήματα.

Στα προβλήματα που υφίστατο η γυ-

ναίκα μέχρι τώρα, λόγω των ανισοτή-

των που υπάρχουν εις βάρος της,

προστέθηκαν και οι συνέπειες της οι-

κονομικής κρίσης.

Και στη χώρα μας, οι γυναίκες και οι νέ-

οι είναι οι πρώτοι που δέχονται τις συ-

νέπειες του Νεοφιλελευθερισμού.

Απορρύθμιση και  ελαστικοποίηση των

εργασιακών σχέσεων, επισφαλείς θέ-

σεις εργασίας, αμοιβές που δεν εξα-

σφαλίζουν την επιβίωση, χωρίς κοινωνι-

κή ασφάλιση, με ατομικές συμβάσεις

εργασίας, ανεργία. Απαξιώνεται η ερ-

γασία ως μέσο όχι μόνο βιοπορισμού

αλλά και κοινωνικοποίησης και χειραφέ-

τησης των γυναικών

Η εμπορευματοποίηση, ως ύπατη αξία

και αρχή του νεοφιλελευθερισμού με-

τατρέπει τα κοινωνικά αγαθά σε εμπο-

ρεύματα. Μέχρι και το ανθρώπινο σώμα

αποτελεί προϊόν συναλλαγής. Ακόμη

και η εμφάνιση των εργαζομένων γυ-

ναικών μπήκε στην διατίμηση. Απαξιώ-

νεται η πολιτική και υπονομεύεται η

συλλογική δράση. Αποθεώνεται ο ατο-

μισμός και ο άκρατος ανταγωνισμός.

Προπαγανδίζονται οι πιο οπισθοδρομι-

κές απόψεις, όσον αφορά, την απελευ-

θέρωση των γυναικών στην οικογένεια,

στην εργασία, την κοινωνία. Δεν υπάρ-

χει απλώς ο κίνδυνος να χάσουν οι γυ-

ναίκες ένα μέρος από όσα με σκληρούς

και μακρόχρονους αγώνες πέτυχαν σή-

μερα ,αλλά κινδυνεύουν με γενική εκ-

θεμελίωση και τα αποτελέσματα των

αγώνων τους και οι αρχές πάνω στις

οποίες στηρίχθηκαν οι κατακτήσεις

τους.

Η επίθεση κατά της Κωνσταντίνα Κού-

νεβα στοχεύει στην κατατρομοκράτηση

των εργαζομένων, ιδίως γυναικών, για

να μην τολμούν να διεκδικούν τα δικαι-

ώματά τους και να μην συνδικαλίζονται.

Οι γυναίκες σήμερα είναι πρώτες

στην ανεργία, στα χαμηλά μεροκάμα-

τα, στις ελαστικές μορφές απασχόλη-

σης. Το ποσοστό της ανεργίας στις

γυναίκες φτάνει το 16%. Στον ιδιωτι-

κό τομέα οι γυναίκες αμείβονται με το

70% των μισθών των ανδρών που έτσι

και αλλιώς είναι και αυτοί ψίχουλα.

Δύο στους τρεις εργαζόμενους με

ελαστικές μορφές απασχόλησης,

όπως με συμβάσεις ορισμένου χρό-

νου, με τετράωρη απασχόληση ή ακό-

μα και με μαύρη ανασφάλιστη εργα-

σία, είναι γυναίκες. Οι γυναίκες σήμε-

ρα καλύπτουν με τη δικιά τους απλή-

ρωτη εργασία που προσφέρουν μέσα

στο σπίτι, τη διάλυση του κοινωνικού

κράτους, τη διάλυση της  δημόσιας

υγείας, της παιδείας, των παιδικών

σταθμών, της  πρόνοιας. 

Σήμερα που ο καπιταλισμός μέσα

στην κρίση του παίρνει όλες τις κατα-

κτήσεις του κινήματος πίσω, προσπα-

θεί την ίδια στιγμή να πείσει τις γυ-

ναίκες, ότι η πραγματική απελευθέ-

ρωση δεν βρίσκεται στην συλλογική

πάλη κόντρα στις σεξιστικές διακρί-

σεις αλλά σε προσωπικές λύσεις.

Μία ολόκληρη βιομηχανία γυναικείων

περιοδικών έχει στηθεί γύρω από την

προβολή νέων γυναικείων προτύπων,

που θέλουν να πείσουν τις γυναίκες

ότι το πρότυπο της γυναικείας απε-

λευθέρωσης σήμερα είναι η γυναίκα

που καταναλώνει καλλυντικά, εσώ-

ρουχα, ρούχα, κάνει  πλαστικές. Αυτή

είναι μία νέα προσπάθεια αποπροσα-

νατολισμού των γυναικών που στην

ουσία αναπαράγει τη σεξιστική ιδεο-

λογία σε βάρος της. 

Οι γυναίκες σήμερα πρωτοστατούν

σε όλες τις μάχες και μέσα από τους

συλλογικούς αγώνες, οι  ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ Η ΔΥΝΑ-

ΜΗ  που θα συγκρουστεί και θα παλέ-

ψει ενάντια στη ολομέτωπη επίθεση

στις κατακτήσεις μας, τα δικαιώματα

μας, ανοίγοντας νέους δρόμους για

μία κοινωνία απαλλαγμένη από την

εκμετάλλευση και την καταπίεση. 

Υπερασπιζόμαστε τη Δημόσια υγεία,

παιδεία, δημόσιο κοινωνικό κράτος,

το περιβάλλον.

Η πάλη για την κοινωνική απελευθέ-

ρωση των γυναικών είναι αναπόσπα-

στο τμήμα της δημοκρατικής πάλης

για την κοινωνική αλλαγή, για έναν

άλλο κόσμο που εμείς ως ΣΥΝ πι-

στεύουμε ότι είναι εφικτός.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ  ΤΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής και Εισηγητής ΚΤΕ Άμυ-

νας του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Οικονόμου, στα πλαίσια του εορτα-

σμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας παρευρέθηκε την

Κυριακή 8/3/09 στην εκδήλωση προς τιμή της Γυναίκας Αγρό-

τισσας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γυναικών Κάτω Σουλίου

Μαραθώνα, στην εκδήλωση του Αναπτυξιακού και Επιστημο-

νικού Συνδέσμου Παλλήνης στο Πολιτιστικό Κέντρο Γλυκών

Νερών και την Δευτέρα 9/3/09 στην εκδήλωση της Ένωσης

Γυναικών Ελλάδας προς τιμή της Γυναίκας – Παιδαγωγού –

Εκπαιδευτικού στις Αχαρνές.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων είχε την ευκαιρία να τονίσει πως στη χώρα μας μετά το 1981 υπάρχει ένα προο-

δευτικό θεσμικό πλαίσιο που κατοχυρώνει την ισοτιμία ανδρών και γυναικών στην εργασία, στις επιχειρήσεις, στην πα-

ραγωγή, στην κοινωνία. 

Επιπλέον, ανέφερε ότι «με κεντρικό στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, την οι-

κονομική ανεξαρτησία των γυναικών, την 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 σημερινής ημέρας».

Χαιρετισμός της Ιωάννας Στεργίου 
πρ. Βουλευτής Περ. Αττικής του Συνασπισμού

Νομαρχιακή Σύμβουλος Ανατ. Αττικής 

Βασίλης Οικονόμου
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής 

Μήνυμα
της βουλευτού 

Εύης Χριστοφιλοπούλου

«Χρειάζονται άμεσα μέτρα ώστε να μην

πληγεί η γυναικεία απασχόληση από την

παγκόσμια οικονομική κρίση», σημειώνει η

βουλευτής σε μήνυμά της για την παγκό-

σμια ημέρα της γυναίκας. Παρουσιάζουμε

αποσπάσματα:

«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μας δί-

νει την ευκαιρία για να αναλογιστούμε όλοι

μας, γυναίκες και άνδρες, τον πολυδιάστα-

το ρόλο της γυναίκας σε όλα τα πεδία της

ζωής και να φροντίσουμε ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες

που ακόμη υπάρχουν ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Η φετινή επέτειος της 8ης Μαρτίου βρίσκει την χώρα μας, όπως

και τον υπόλοιπο κόσμο, στο μέσω μιας καταιγίδας εν εξελίξει,

μιας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα αποτελέσματα

της οποίας δεν τα έχουμε ακόμη δει να ξεδιπλώνονται. Το σί-

γουρο είναι ότι η γυναικεία απασχόληση αναμένεται να πληγεί

άμεσα από αυτή την κρίση. Παρά τη θεσμική κατοχύρωση της

ισότητας και τις πολυετείς διεκδικήσεις τους, οι γυναίκες ακόμα

προσλαμβάνονται δυσκολότερα, απολύονται ευκολότερα, αμεί-

βονται χαμηλότερα και συχνά ασκούν χαμηλότερου γοήτρου

επαγγέλματα ή δουλειές που θεωρούνται δευτερεύουσας σημα-

σίας. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2009 για την ισό-

τητα γυναικών και ανδρών  επιβεβαιώνει ότι παρά την κάποια

πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων, εξακολουθούν

να υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε πολλούς τομείς. 

Δε χρειάζεται να επιστρατεύσουμε τη φαντασία μας για να εκτι-

μήσουμε ότι το χαμηλότερο επαγγελματικό τους status και η πε-

ριορισμένη διαπραγματευτική τους δύναμη θα καταστήσει τις

γυναίκες πιο ευάλωτες στην οικονομική κρίση.

Στο άνισο κοινωνικό σκηνικό, ιδιαίτερη επιβάρυνση υφίστανται

οι γυναίκες- οι οποίες έχουν υποστεί μείωση των δικαιωμάτων

τους στην ασφάλιση και  στην παιδική φροντίδα. Μέτρα όπως η

επιπλέον εξάμηνη άδεια μητρότητας, έχουν επιλεκτική εφαρμο-

γή καθώς εξαιρούνται  οι χιλιάδες εργαζόμενες στον Δημόσιο

τομέα, σε Τράπεζες, σε Δημοτικές και σε τουριστικές επιχειρή-

σεις, αν και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, ενώ δεν υπάρχει καμιά μέρι-

μνα για τις αυτοαπασχολούμενες. Επίσης, το επίδομα αυτό δεν

είναι ελκυστικό για όσες έχουν μισθό μεγαλύτερο από το βασι-

κό.

Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας για την έμπρα-

κτη άρση των αδικιών που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τις

γυναίκες σήμερα. Δεσμευόμαστε για την επαναφορά του προη-

γούμενου συνταξιοδοτικού καθεστώτος και έχουμε σχεδιάσει

πολιτικές ενίσχυσης αφενός της οικογένειας και αφετέρου της

θέσης της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Δεσμευόμαστε μετα-

ξύ άλλων να δώσουμε κίνητρα στους εργοδότες για την πρό-

σληψη γυναικών, να διπλασιάσουμε τους βρεφονηπιακούς σταθ-

μούς μέσα σε τέσσερα χρόνια, να επιδοτήσουμε θέσεις κοινωνι-

κής εργασίας για άνεργες γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, να

ιδρύσουμε τοπικές υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας σε κρίση

και κέντρα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και να

διατηρήσουμε τις θετικές διακρίσεις υπέρ των γυναικών έως την

πλήρη ισότητα με τους άνδρες.

Η εγρήγορση των συνειδήσεων στην οποία στοχεύει η Παγκό-

σμια Ημέρα της Γυναίκας γίνεται φέτος, περισσότερο από ποτέ,

πιο αναγκαία. Οφείλουμε όλοι να αντιταχθούμε σε ό,τι υποβαθ-

μίζει την κοινωνική θέση της γυναίκας σε όλο τον κόσμο, ιδιαί-

τερα μέσα στο περιβάλλον της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Αυ-

τή η χρονική συγκυρία απαιτεί άμεσα μέτρα ώστε να διασφαλι-

στεί ο ρόλος της γυναίκας και το δικαίωμά της για ένα μέλλον

με ανάπτυξη, ασφάλεια και δικαιοσύνη.»
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Την άμεση επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης,

την επιστροφή περιουσιών που έχουν κατασχεθεί και την εφαρμο-

γή των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων συστήνει στην Τουρκία η Επιτροπή του ΟΗΕ για

την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD). 

Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει έλλειψη στατιστικών στοι-

χείων για την εθνική σύσταση του πληθυσμού και καλεί την Τουρ-

κία να τροποποιήσει τη νομοθεσία της προκειμένου να επιτραπεί η

διδασκαλία γλωσσών, οι οποίες παραδοσιακά χρησιμοποιούνται

στην Τουρκία, στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, και να πραγμα-

τοποιήσει τα απαραίτητα βήματα για την πρόληψη και την αντιμε-

τώπιση επιθέσεων και απειλών κατά Ρομά, Κούρδων και άλλων μη

μουσουλμανικών μειονοτήτων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

H E L L E N I C    A F F A I R S    F O R U M

Σε εξέλιξη βρίσκεται δημοπράτηση του

χώρου των Αλυκών Αναβύσσου, εμβα-

δού άνω των 1200 στρεμμάτων με διάρ-

κεια εκμίσθωσης 60 χρόνια, στην οποία

φαίνεται να ανταποκρίνονται θετικά οι-

κονομικοί κολοσσοί, με «βεβαρημένο

μητρώο» τσιμεντοποίησης δημόσιων

χώρων, καταπατήσεων και αυθαιρεσιών.

Η έκταση ανήκει στην Εταιρεία Τουριστι-

κά Ακίνητα Α.Ε. και θα επρόκειτο για μια

τυπική περίπτωση ξεπουλήματος δημό-

σιας περιουσίας «φιλέτου», αν δεν πα-

ρείσφρυαν στην υπόθεση και στοιχεία

που καθιστούν το «έγκλημα» ακόμα πιο

ειδεχθές: από αεροφωτογραφίες της πε-

ριοχής φαίνεται ότι η έκταση του «Κτή-

ματος Αλυκών Αναβύσσου» είναι 960

στρέμματα. Τα υπόλοιπα 240 αφορούν

το κομμάτι του αιγιαλού που συνδέει το

Κτήμα με τη θάλασσα (70 στρέμματα)

και την προσκείμενη στον αιγιαλό του

Αγ. Νικολάου περιοχή, παραπλεύρως

της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων

(170 στρέμματα).

Πρόκειται δηλαδή για μία γεωγραφική

ενότητα υψηλότατης περιβαλλοντικής

και αισθητικής αξίας. Κι αντί η κυβέρνη-

ση να προσανατολιστεί σε δημόσια έργα

ανάπλασης της περιοχής με στόχο τη

δημιουργία ελεύθερων χώρων και ζωνών

πρασίνου, που να αναβαθμίσουν την ποι-

ότητα ζωής των κατοίκων και να απα-

ντούν στις σύγχρονες ανάγκες συνολικά

της περιοχής για αναψυχή, άθληση κ.α.,

επιτρέπει μέσω του διαγωνισμού τη με-

σολάβηση ιδιωτικών συμφερόντων, που

ετοιμάζουν την τσιμεντοποίηση της πε-

ριοχής μέχρι την ακρογιαλιά (μεγάλη ξε-

νοδοχειακή μονάδα, καζίνο και ότι άλλο

συνεπάγεται το τουριστικό πακέτο που

θα «συσκευάζει» τη μεγαλύτερη ίσως

παραλία του Σαρωνικού, που έχει μείνει

ανέπαφη από την εμπορευματοποίηση).

Και ρωτάει τον Υπουργό αν προτίθεται η

κυβέρνηση:

Α) Να σταματήσει τη διαδικασία και να

ακυρώσει το διαγωνισμό.

Β) Να προχωρήσει με δημόσια έργα, χω-

ρίς εμπορευματοποίηση και σύμπραξη

ιδιωτών, στη διαμόρφωση του συγκεκρι-

μένου χώρου με βάση τις λαϊκές ανάγκες

ώστε να εξασφαλίζεται για όλους η ελεύ-

θερη πρόσβαση στην ακτή, το καθαρό πε-

ριβάλλον, το πράσινο, η άθληση, η ψυχα-

γωγία.

Κτήμα Αλυκών Αναβύσσου

“ετοιμάζουν τσιμεντοποίηση 

μέχρι την ακρογιαλιά”
ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Γκιόκα

Τελεία και παύλα...

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων,

ο μοναχός Αρσένιος κατέθεσε μεταξύ άλλων

στην Εισαγγελέα Εφετών: «... η ιδέα των

ανταλλαγών ήταν ιδέα του κράτους και όχι

της Μονής, και συγκεκριμένα του Υπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών»

Για μία ακόμα φορά θέλω να δηλώσω ότι: 

Δεν είχα καμία σχέση με οποιαδήποτε από-

φαση για ανταλλαγή ακινήτων του Δημοσίου

με ακίνητα της Μονής Βατοπεδίου. Όταν ο

μοναχός Αρσένιος με επισκέφθηκε για να

μου ζητήσει να συναινέσω στην ανταλλαγή

εκτάσεων της Βιστονίδας με ακίνητα αρμο-

διότητας του Υπουργείου Οικονομικών, η άρ-

νησή μου ήταν ευθεία, άμεση και κατηγορη-

ματική!

Όταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

αποφάσισε να ανταλλάξει ακίνητα δικής του

αρμοδιότητας με ακίνητα της Μονής Βατοπε-

δίου (προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα

προβλήματα με τους ακτήμονες, τους αγρό-

τες και τους αλιείς της περιοχής), ζήτησε να

ανατεθεί στην ΚΕΔ η διαδικασία υλοποίησης

της απόφασης αυτής, όπως προβλέπει η κεί-

μενη νομοθεσία και δεν είχα κανένα δικαίωμα

να παρακωλύσω την απόφαση του.

Δηλαδή δεν υπήρξε καμία δική μου συμμετο-

χή, είτε στην απόφαση για ανταλλαγές, είτε

στη διαδικασία ανταλλαγών. Όταν δε, σε

επόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ

28-03-2007) ζητήθηκε να διατεθούν προς

ανταλλαγή και ακίνητα του Υπουργείου Οι-

κονομίας και Οικονομικών, αρνήθηκα να την

υπογράψω, γεγονός που είναι γνωστό από το

αντίγραφο της συγκεκριμένης απόφασης το

οποίο έχει ήδη δημοσιευθεί σε αρκετές εφη-

μερίδες.

Τελεία και παύλα... Δεν μπορεί πλέον να γίνε-

ται ανεκτή η παραπληροφόρηση από όπου και

να προέρχεται! 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ 03-09

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ.Πρωτ.: 2607

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Ταχ.Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 τ.κ. 15351

Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου

Τηλ.: 213-2005199

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην περιοχή Κόρμπι Βάρης στα

πλαίσια της μελέτης “Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρ-

μογής επέκτασης σχεδίου πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α’ και Β’ κα-

τοικίας εντός Γ.Π.Σ. Δήμου Βάρης” κατά τη ΔΕΥΤΕΡΗ ανάρτηση κτημα-

τογραφικών διαγραμμάτων.

Έχοντας υπόψη:

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

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

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

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

ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας Κόρμπι

του Δήμου Βάρης, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσι-

μες μέρες και ώρες να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων

και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην

διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων. 

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων

ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφω-

να με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου

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

συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της

ιδιοκτησίας. 

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

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

παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου

5του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία. 

Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής Ο Αντινομάρχης

Ι. Καραΐσκος Δ. Παπακυριακόπουλος Χ. Δαμάσκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη 13-3-2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 3029

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25 τ.κ. 166 72

Πληροφορίες: κα Κεχαϊδου

Τηλέφωνα: 213-2030426 fax: 213-2030439

2η Ανάρτηση Κτηματολογικών Πινάκων

και Διαγραμμάτων Περιοχής Κόρμπι

Ο Δήμαρχος Βάρης ανακοινώνει ότι η ανάρτηση των δια-

γραμμάτων κτηματογράφησης της περιοχής Κόρμπι Βά-

ρης θα γίνει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης

(Βασ. Κων/νου 25 1ος όροφος) από την Δευτέρα 16 Μαρ-

τίου έως Παρασκευή 3 Απριλίου (ώρες λειτουργίας 10:00

- 13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή) και Τετάρτη από-

γευμα (18:00-20:00).

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

Συστάσεις της Ε.Ε. προς την Τουρκία
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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, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 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  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ 17/3  7.00μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3  8.00μ.μ.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
n n n

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Περικλέους 11, Σπάτα 190 04 - Τηλ. 210 6633658, 6973248621
E-mail: siderim1@otenet.gr
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων συνεδριάζει την Τρίτη

17 Μαρτίου στις 7.00μ.μ. με μοναδικό θέμα: 

1. Λήψη απόφασης για διατύπωση των θέσεων του Δή-

μου επί των “Νέων Οδικών Έργων Αττικής”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει την Δευτέ-

ρα 16 Μαρτίου στις 8.00μ.μ. με 16 θέματα στην ημερή-

σια διάταξη. Επιλέγουμε:

1. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης.

4,5,6. Έγκριση προϋπολογισμών του Δημοτ. Βρεφονηπια-

κού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Δ.Α.Ο.Β.

14. Επιχορηγήσεις αθλητικών Συλλόγων και του Συλλ.

Υπαλλήλων του Δήμου με 80.000 ευρώ.



. . . γ ια την υγειά μας

Ισορροπημένη διατροφή!
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Eίναι σίγουρα δύσκολο να υιοθετήσετε ένα ιδανικό

πρόγραμμα διατροφής, κυρίως όταν βρίσκεστε πολ-

λές ώρες εκτός σπιτιού. Υπάρχουν όμως κάποια εύ-

κολα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να τη

βελτιώσετε σημαντικά:

•  Τρώτε μόνον όταν πεινάτε πραγματικά. Κάθε φορά

όμως που "νιώθετε" ότι πεινάτε, αναρωτηθείτε: "Πει-

νάω πραγματικά ή συμβαίνει κάτι άλλο;". Μην τρώτε

όταν δεν είστε καλά συναισθηματικά. 

•  Εάν καταλάβετε ότι δεν πεινάτε πραγματικά, αλλά

κάτι σας "σπρώχνει" στο φαγητό, προτού ενδώσετε

στον πειρασμό του φαγητού θυμηθείτε ότι η συναι-

σθηματική πείνα είναι κυρίως ένα νοητικό πρόβλη-

μα, μία ρουτίνα οπό την οποία πρέπει να ξεφύγετε.

Αποσπάστε λοιπόν το νου σας με κάποια ασχολία

που σας ενθουσιάσει και που σας δίνει χαρά. 

•  Μην τρώτε για να ανταμείψετε ή να τιμωρήσετε τον

εαυτό σας. Να είστε ρεαλιστές στους στόχους σας

και να επιβραβεύετε τον εαυτό σας για ό,τι καλό πε-

τυχαίνει με άλλα πράγματα, εκτός από το φαγητό. 

•  Νομιμοποιήστε τη σχέση σας με το φαγητό και αρ-

χίστε να τρώτε ό,τι θέλετε - μόνον ό,τι πραγματικά

θέλετε. Μην τρώτε ό,τι δεν σας αρέσει. Να χαίρεστε

αυτό που τρώτε και να του δίνετε την αξία που του

πρέπει. 

•  Καθίστε και φάτε σε ένα ήσυχο περιβάλλον. Μην

τρώτε στο αυτοκίνητο, μπροστά στην τηλεόραση ή

στο "πόδι". 

•  Να τρώτε χωρίς περισπασμούς, όπως ραδιόφωνο,

τηλεόραση, βιβλία, αλληλογραφία, εφημερίδες, έγ-

γραφα ή κατά τη διάρκεια έντονης ή προκλητικής

συζήτησης. 

•  Τρώτε αργά και ήρεμα. Όταν βρίσκεστε όμως κάτω

από ένταση ή δεν έχετε χαλαρώσει επαρκώς, προ-

σπαθήστε να αποφύγετε οτιδήποτε γλυκό ή αμυ-

λούχο. 

•  Φάτε μέχρι να χορτάσετε. Το πότε και με ποια πο-

σότητα θα χορτάσετε μπορεί να αλλάζει και να δια-

φοροποιηθεί με την πάροδο του χρόνου. 

•  Όταν τελειώσετε το φαγητό σας, καθίστε για λίγο

ακόμα στο τραπέζι. Μη σηκώνεστε αμέσως, για να

αποφύγετε να φάτε περισσότερο. Ηρεμήστε και αι-

σθανθείτε τα πρώτα στάδια της χώνεψης. 

•  Αν συμβεί να κάνετε μία σοβαρή διατροφική κατά-

χρηση τρώγοντας υπερβολικά, φροντίστε στα επό-

μενα δύο γεύματα να φάτε μόνο λαχανικά και να πι-

είτε αφεψήματα. 

•  Επεκτείνετε τις γνώσεις σας για τη γεύση του φα-

γητού και τον τρόπο που επηρεάζει το σώμα σας.

Προσέξτε ιδιαίτερα το πόσο χορτασμένοι είστε και

το πώς αισθάνεστε μετά την ολοκλήρωση του γεύ-

ματος σας. 

•  Μην αλλάζετε τις επιλογές σας σχετικά με το φα-

γητό όταν είναι κι άλλοι παρόντες. Να τρώτε ό,τι θέ-

λετε να φάτε κοντά σε όποιον και να βρίσκεστε. Πο-

λύ σημαντικό: Δεν χρειάζεται να απολογείστε ή να

δίνετε εξηγήσεις σε κανέναν γι' αυτό που τρώτε. 

•  Απολαύστε το φαγητό σας και επικεντρωθείτε στην

ευχαρίστηση που σας χαρίζει. 

•  Μην παραλείπετε γεύματα και μην κάνετε το λάθος

να αποφεύγετε το φαγητό όταν πεινάτε πραγματι-

κά. Φάτε λοιπόν όταν πεινάσετε αλλά σταματήστε

όταν χορτάσετε!

Αγγελική Κουντούρη

Κλινική Διατροφολόγος, Phd
Συνεργάτης Συμβουλευτικού & Θεραπευτικού Κέντρου Βάρης ΨυχοΣύνθεση

Είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμενο φύλλο στοιχεία για το Κέ-
ντρο Υγείας Βάρης, όπως τα παρουσιάζει ο ιατρός Μιχάλης Δαν-
δουλάκης, και όπως τα παρουσίασε σε μία ομάδα ιατρών που το
επισκέφθηκαν από τη Σουηδία.
Σήμερα δημοσιεύουμε το δεύτερο μέρος.

Κ.Υ. ΒΑΡΗΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Ο επισκέπτης του Βρετανικού Μουσείου του Λονδίνου μπορεί να

θαυμάσει τον προϊστορικό οικισμό της Βάρης, ο οποίος σώζεται

σε καλή κατάσταση.

Είναι γνωστή η ιστορία του βασιλιά της Αθήνας Αιγέα, ο οποίος

έπεσε από το γειτονικό μας Σούνιο στην θάλασσα, νομίζοντας

τον υιό του Θησέα νεκρό από το θηρίο της Κρήτης Μινώταυρο.

Κ.Υ. ΒΑΡΗΣ-ΠΑΡΟΝ

Έγινε λεπτομερής ανάλυση του Κ.Υ. σύμφωνα με τις αρχές του

σύνχρονου Management υγείας.

Α. Περιγραφή του Οργανισμού.

Κατά την γνώμη του γράφοντος, έχει τα χαρακτηριστικά ενός

Κ.Υ. αστικού τύπου, διότι ευρίσκεται πολύ κοντά σε αστικές πε-

ριοχές, καλύπτοντας τον πληθυσμό των περιοχών αυτών.  Ευρί-

σκεται μόνο 5 km, μακριά από το περιφερειακό Νοσοκομείο Βού-

λας και στην ακτίνα κάλυψης του ΕΚΑΒ.

Οι περιοχές που καλύπτει είναι της Βάρης, Βάρκιζας, Βουλιαγμένης

και Σαρωνίδος· έρχονται και από Βούλα και Ανάβυσσο.  Ο αριθμός

των εγγεγραμμένων δημοτών των περιοχών αυτών, σύμφωνα με

στοιχεία των τελευταίων δημοτικών εκλογών, είναι: 30.767.

Το αρχείο του Κ.Υ. Βάρης έχει μέχρι στιγμής 27.000 κάρτες ασθε-

νών, αρχειοθετημένες.

Β. ΣΚΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.(GOALS).

Πρωτεύων σκοπός είναι η βελτίωση και προαγωγή της υγείας του

πληθυσμού ευθύνης του Κ.Υ.  Αυτό είναι σύμφωνο με το σύνθημα της

Π.Ο.Υ. “Υγεία για όλους το 2000” και την οπτική του ιδρυτικού  νόμου

του Ε.Σ.Υ.(1897/83), για καλλίτερες υπηρεσίες Π.Φ.Υ.

Πρωτεύοντες στόχοι είναι η θεραπεία των ασθενειών σε πρωτοβάθ-

μιο επίπεδο και η πρόληψη των ασθενειών.

Οι ενέργειες κλειδιά για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι:

Η ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς, σαν ψυχοσωματική οντότη-

τα.

Η δημιουργία, καλά οργανωμένου συστήματος παραπομπής στους ει-

δικούς και συνεργασία με αυτούς, για την αντιμετώπιση των χρόνιων

νοσημάτων.

Προληπτικές δραστηριότητες που κυρίως είναι:

Η  διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου για καρδιοαγγειακά νοσή-

ματα και η αντιμετώπιση αυτών με την λειτουργία  διαβητολογικού

και αντιυπερτασικού ιατρείου.

Πρότυπη αντικαπνιστική εκστρατεία στα σχολεία της περιοχής και

προσπάθεια λειτουργίας κλινικής διακοπής καπνίσματος, με την συ-

νεργασία της Ελλην. Αντικαπνιστικής Εταιρείας. Επίσης η εφαρμογή

του πρόσφατου νόμου του Υπ. Υγείας για απαγόρευση στους δημό-

σιους και λοιπούς χώρους, αρχής γενομένης από το Κ.Υ. Βάρης.  Η

αντικαπνιστική προσπάθεια αποτελεί πρόληψη, τόσο για τα καρδιο-

αγγειακά νοσήματα, όσο και για τον καρκίνο γενικώς αλλά κυρίως

του πνεύμονος, επειδή είναι ο κυριότερος προλήψιμος παράγων.

Αγωγή υγείας στους κατοίκους περιοχής.

Διενέργεια Test-Pap στον γυναικείο πληθυσμό της περιοχής, πάνω

από 20 χρονών.  Το μαιευτικό τμήμα του Κ.Υ.Βάρης διενεργεί 700

Pap-test, εντελώς δωρεάν.

Ο εμβολιασμός των παιδιών της περιοχής.  Τα ποσοστά κάλυψης για

τα υποχρεωτικά εμβόλια, των παιδιών της φθάνουν το 99%.

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ.ΒΑΡΗΣ(PEST ANALYSIS).

POLITICAL, ECONOMIC, SOCIAL, TECHNOLOGY  ANALYSIS.

Γ1. Ανάλυση του Πoλιτικού περιβάλλοντος.

Οι πολιτικοί παράγοντες που επιδρούν και επηρεάζουν την Κ.Υ.Βά-

ρης είναι η προαναφερθείσα νομοθεσία του Ε.Σ.Υ. και οργανισμοί

από τους οποίους εξαρτάται διοικητικά.  Κυρίως η διοίκηση του Νο-

σοκομείου Βούλας και επίσης οι πλησίον Δήμοι, οι οποίοι μπορούν να

βοηθήσουν στις ανάγκες του Κ.Υ. Άλλωστε στις προγραμματικές δη-

λώσεις όλων των δημοτικών συνδυασμών, περιλαμβάνονται στόχοι

για την υγεία των κατοίκων.  Συνεπώς οι στόχοι μας είναι κοινοί.

Γ2.Ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος. 

Αναφέρεται ο τρόπος χρηματοδότησης του Κ.Υ. και πληρωμής του

προσωπικού.  Επίσης και πάλι η πιθανή συμβολή των Δήμων.

Γ3. Ανάλυση του κοινωνικού περιβάλλοντος.

“Μέχρι το 2010 ο πληθυσμός της περιοχής θα αυξηθεί κατά 40%,

ενώ η αύξηση στα κτίρια θα είναι κατά 20%”.(εφημερίδα Καθημερινή

Ιανουάριος 2001).

Το γνωστό πρόβλημα των αλλοδαπών προσφύγων έχει επηρεάσει

και την περιοχή μας, επειδή βρίσκουν ευκολότερα εργασία.

Γ4.  Τεχνολογική ανάλυση.

Επισημαίνεται η απουσία μηχανοργάνωσης (ηλεκτρονικών υπολογι-

στών), στο Κ.Υ.Βάρης.  Το ποσοστό των Κ.Υ. στην Σουηδία που εί-

ναι εφοδιασμένα  με ηλεκτρονικούς υπολογιστές φθάνει το 90%,

όπως μας είπαν οι επισκέπτες ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το πο-

σοστό φθάνει το 80%.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ BAΡΗΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
του Μιχαήλ Δανδουλάκη - Ιερέως-Ιατρού, Δ/ντου Γεν.Ιατρικής Κ.Υ.Βάρης

JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία SECURITY ΖΗΤΕΊΤΑΙ προσωπικό

ασφαλείας για τις περιοχές Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,

Ανθούσα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Γέρακα, Κορωπί, Λού-

τσα, Παιανία και ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. 

Δεκτοί και συνταξιούχοι. 

Τηλ.: 210-9577254, 210-9577218, 210-9577216

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ομιλία με θέμα “Πώς να προστατεύσω τους νεφρούς
μου” θα πραγματοποιήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-

ρός Παλαιού Φαλήρου την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις

7μ.μ. στον πολυχώρο του Δημαρχείου (Τερψιχόρης 51 &

Αρτέμιδος) στο Φάληρο.

Ομιλητής θα είναι ο Δρ. Αθανάσιος Αγραφιώτης

Ενημερωτική εκδηλωση οργανώνει η Διοίκηση του Ασκληπι-

είου Βούλας, ο δ/ντής του καρδιολογικού τμήματος Θ. Μα-

νώλης και το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου για

τα Καρδιαγγειακά νοσήματα - Πρόληψη - Διάγνωση - Θερα-

πεία, την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 11:00π.μ. στο Αμφιθέα-

τρο του Ασκληπιείου (Βασ. Παύλου 1, Βούλα).

Ομιλιτές θα είναι οι καρδιολόγοι και Αν. Διευθυντές του νοσοκομεί-

ου,  Χ. Αντωνακούδης, Κων/νος Κυφνίδης και Ζαχ. Ορφανίδης.

Ενημέρωση για τα 
Καρδιαγγειακά νοσήματα
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Εμεινε μόνος ο Νίκος· έχασε την αγαπημένη του

σύντροφο και συνοδοιπόρο μία ολόκληρη ζωή· την

Κλεονίκη Βούρου. Ενας άνθρωπος πράος, μειλίχιος

και αγαπητή σε όλους.

Εφυγε αιφνίδια, γρήγορα· πριν προλάβουν να το

καταλάβουν οι γύρω της.

Την εξόδιο

ακολουθία της

συνόδευσε όλο

το Πανόραμα

την περασμένη

Δευτέρα. Μία

εβδομάδα νω-

ρίτερα, ακρι-

βώς την Καθα-

ρή Δευτέρα

μας αποχαιρέ-

τισε (φωτο)

στη γιορτή του

Συλλόγου στην

πλατεία του Πανοράματος.

...έφυγαν από κοντά μας

Η Κλεονίκη μας χαιρετά μαζί με το αχώρι-
στο ταίρι της, το σύντροφό της Νίκο.

Υποβολή 
δικαιολογητικών
για επιτυχόντες 
ΑΣΕΠ
Κατάθεση των ιατρικών

και άλλων δικαιολογητι-

κών από επιτυχόντες σε

διαγωνισμούς ΑΣΕΠ σε

Δήμους, δέχεται και το

γραφείο της Νομαρχίας

που εδρεύει στο Δήμο

Βούλας. Υπεύθυνη είναι

η Χρ. Ροκούνογλου. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρ-

τη από 09:00 - 12:30π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΟΥ              

Α.Σ.Ο.Κ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ   ΑΡ.ΠΡΩΤ.. 07/09

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 04/03/09 αποφασίσθηκε η σύ-

γκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου και η

διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα διεξαχθεί το

Σάββατο 04/04/09 και ώρα 18:00 στην σχολή του Γ. Ζαντιώτη

(Λεωφόρος Βάρης 15 - Δίλοφο Βάρης Τ.Κ. 16672). 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέ-

λευση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 08/04/09 και ώρα 20:00 στην σχολή

του Γ. Ζαντιώτη  (Λεωφόρος Βάρης 15 - Δίλοφο Βάρης Τ.Κ. 16672).   
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. είναι:

1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.

2. Απαλλαγή του Δ.Σ. για την χρήση της περιόδου από την ημέ-

ρα εκλογής του μέχρι και σήμερα.

3. Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ. του Συλλόγου σύμφω-

να με τα παραπάνω αναγραφόμενα.

Για τον Α.Σ.Ο.Κ ΛΕΥΚΑΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΣΙΣΣΥ ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Εχασε τη μάχη με την επάρα-

το, ο Γιώργος Βαλαμούτσου-

νος, μέλος μιας των παλαιο-

τέρων οικογενειών της Βού-

λας, σε ηλικία 65 ετών.

Αφησε τέσσερα ενήλικα παι-

διά. Εγκατεστημένος στο

Ηράκλειο της Κρήτης υπηρέ-

τησε την Τοπική Αυτοδιοίκη-

ση του Νομού.

Κατόπιν επιθυμίας των παι-

διών του, αντί στεφάνων

συγγενείς και φίλοι καταθέ-

τουν στη μνήμη του ποσό

στο φιλόπτωχο ταμείο της

Αγίας Τριάδας στην Αλικαρ-

νασσό Ηρακλείου.

Εκφράζουμε τα θερμά μας

συλληπητήρια στη μητέρα

του, στα αδέρφια του και

στους λοιπούς συγγενείς.

Με ταχύτητες ανέμου 40

χιλιομέτρων/ ώρα ξεκίνη-

σαν το Σάββατο 7 Μαρτίου

οι αγώνες για το πρώτο

από τα τρία περιφερειακά

πρωταθλήματα Ευβοϊκού

με το όνομα «Παντελής Πέ-

τρου», εις μνήμη του αξιω-

ματικού Παντελή Πέτρου. 

Παρ’ όλο που η έδρα στην

ιστιοπλοΐα δεν μετράει, οι

αθλητές του ΙΟΠΟΡ κατά-

φεραν να πλασαριστούν

στις πρώτες θέσεις με από-

λυτη κυριαρχία.   

Μέσα λοιπόν σε δύσκολες

ιστιοπλοϊκές συνθήκες (αλ-

λά ασφαλείς) έγιναν οι

αγώνες,  την πρώτη μέρα

μέσα στον κόλπο την δεύ-

τερη έξω με όλες τις εντά-

σεις ανέμου. Πρόεδρος της

επιτροπής  αγώνων ήταν η

Ρούλα Γαλάνη ενώ στο

πλάι της είχε τον Χρ. Γιαν-

νίρη, τον Λεωνίδα Μπέη,

τον προπονητή Πόλη Σαρι-

νόπουλο τον Κώστα Πολί-

τη καθώς και σαράντα ακό-

μα εθελοντές μέσα και έξω

από την θάλασσα. Πρόε-

δρος της  επιτροπής ενστά-

σεων ήταν ο Διεθνής Κρι-

τής ( Ι.J.) Παύλος Σκυλί-

τζης ο οποίος μάλιστα είναι

και επίτιμο μέλος του διορ-

γανωτή. Οι εθελοντές του

ΙΟΠΟΡ έδωσαν ένα καλό

δείγμα διοργάνωσης.

Ο Εφορος των εγκαταστά-

σεων του ΙΟΠΟΡ Δαμιανός

Κουφιάδης αναφερόμενος

στον αγώνα, είπε ότι «και
οι 120 αθλητές αγωνίστη-
καν λυσσαλέα και είναι πα-
νάξιοι όλοι  από τον πρώτο
της κατάταξης μέχρι και
την τελευταία συμμετοχή.
Συμμετείχαν 11 Ομιλοι από
το Νότιο Ευβοϊκό, τα Νέα
Παλάτια μέχρι το Λαύριο
και τα Λεγραινά».  

Οι πρώτες πεντάδες από τα

αποτελέσματα των laser

(μεγάλα) και των optimist

(μικρότερα) σκάφη.

1η πεντάδα laser 4.7 28

συμμετοχές 

1. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -

IOΠΟΡ

2. ΝΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ -

ΝΟΝΜΑ

3. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ - IOΠΟΡ

4. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -

ΑΛΚΥΩΝ

5. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ -

ΝΟΝΜΑ

1η πεντάδα όπτιμιστ 95

συμμετοχές

1. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ ΦΡΑΝΤΣΕ-

ΣΚΟΣ - IOΠΟΡ

2. ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ - IOΠΟΡ

3. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΙΑ - IOΠΟΡ

4. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -

IOΠΟΡ

5. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ-

ΓΕΛΟΣ - IOΠΟΡ

Θαυμάσια η εκδήλωση

της απονομής
Μετά το πέρας των αγώνων έγι-

νε η απονομή μέσα σε εορταστι-

κό κλίμα, με την παρουσία βου-

λευτών, πολλών εκπροσώπων

φορέων, γονέων και παιδιών.  

Οι αθλητές παρέλαβαν ένα κύ-

πελλο σύμφωνα με την κατηγο-

ρία που ανήκαν. Ακόμη απονε-

μήθηκαν τιμητική πλακέτα στην

Αιμιλία Πέτρου, χήρα του αξιω-

ματικού Παντελή Πέτρου.

Ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πόρτο Ράφτη (ΙΟΠΟΡ)

στην κορυφή της περιφέρειας

Ευχαριστίες του Δημάρχου Παλλήνης

στην οικογένεια  του  εκλιπόντος Κώστα Ηλιοπούλου για δωρεά 

Τις θερμές ευχαριστίες του στην οικογένεια και τους φίλους του εκλιπόντος Κώστα

Ηλιόπουλου, εκφράζει εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επι-

χείρησης Δήμου Παλλήνης, ο Δήμαρχος Παλλήνης και Πρόεδρος της Κοινωφελούς

Επιχείρησης, Σπύρος Κωνσταντάς, με αφορμή την δωρεά ποσού στο Κέντρο Δημι-

ουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. 

«Ο Κώστας Ηλιόπουλος ήταν ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας», αναφέρει ο Σπ.

Κωνσταντάς. «Στάθηκε αρωγός στο έργο της Κοινωφελούς Επιχείρησης με ευαισθη-
σία, υπευθυνότητα και αυταπάρνηση, θέλοντας να προσφέρει το καλύτερο στην πόλη
του. Με ιδιαίτερη αγάπη στάθηκε στο πλευρό των παιδιών με ειδικές ανάγκες που φι-
λοξενούνται στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Παλλήνης. Με το ίδιο αίσθημα αγάπης και κοινωνικής
προσφοράς, η οικογένεια και οι φίλοι του, αντί στεφάνου στην μνήμη του, επέλεξαν να
υποστηρίξουν χρηματικά την λειτουργία του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Παλλήνης. Εκ μέρους ολό-
κληρου του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμο-
σύνη μου στην οικογένεια και τους φίλους του Κώστα Ηλιόπουλου για την ιδιαίτερη ευ-
αισθησία που δείχνουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Με παρέμβασή του ο Υφυ-

πουργός Ανάπτυξης  Γιώργος

Βλάχος, ζήτησε από τον

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων  Σωτήρη

Χατζηγάκη, την επανεξέταση

των κριτηρίων με τα οποία

εντάχθηκε η Αττική  στο πρό-

γραμμα των Νέων Γεωργών.

Ετσι με επιστολή του προς

τον Σ. Χατζηγάκη, ο Γ. Βλά-

χος σημείωσε, μεταξύ άλλων

τα εξής:

«Η μη ένταξη Δήμων της Ατ-

τικής με γεωργική γη και

αγροτικό εισόδημα στο πρό-

γραμμα Νέων Γεωργών,  θα

λειτουργήσει αποτρεπτικά

για τους  νέους που θα ήθε-

λαν να ασχοληθούν με την

αγροτική παραγωγή, την ίδια

ώρα, που μεγάλες εκτάσεις

της Αττικής έχουν, ήδη, χαρα-

κτηρισθεί ως αμιγούς γεωργι-

κής δραστηριότητας. 

Επειδή το κριτήριο (η από-

σταση από το κέντρο της

Αθήνας να είναι μεγαλύτερη

από 40 km) στην Περιφέρεια

Αττικής για την ένταξη των

Δήμων & Κοινοτήτων στο

πρόγραμμα των Νέων Γεωρ-

γών αδικεί νέες και νέους κα-

τοίκους Δήμων & Κοινοτή-

των, που διαθέτουν εκτάσεις,

όπως για παράδειγμα εκείνες

των Μεσογείων, που έχουν

χαρακτηρισθεί, ήδη, ως αμι-

γούς γεωργικής δραστηριό-

τητας και επομένως δεν μπο-

ρούν να αξιοποιηθούν με άλ-

λο τρόπο, παρακαλώ, όπως

επανεξετάσετε τα κριτήρια

με τα οποία εντάχθηκαν Δή-

μοι & Κοινότητες της Περιφέ-

ρειας Αττικής στο πρόγραμμα

των Νέων Γεωργών. 

Συγκεκριμένα η ένταξη θα

μπορούσε να γίνει με κριτή-

ριο την ύπαρξη ή μη γεωργι-

κής γης».  

Παρέμβαση Γιώργου Βλάχου για

τους νέους αγρότες
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Ιππικά νέα

Έκλεισε την τριάδα το Μαρκόπουλο
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΚΕΡΑΤΕΑ  3-1 

ΜΜααρρκκόόπποουυλλοοvolley ΝΟΒουλιαγμένης

Μετά την αναβολή του 2ου αγώνα Ανάπτυξης και της 2ης

Ημερίδας το Φεβρουάριο, πραγματοποιήθηκαν το Σαββα-

τοκύριακο με επιτυχία οι 3οι κατά σειρά αγώνες Ανάπτυ-

ξης Βόρειας και Νότιας Αττικής. Στη Νότια Αττική στα

τέσσερα αγωνίσματα της Ανάπτυξης πρωταγωνίστησαν

τέσσερις μικρές αμαζόνες, ενώ αντίστοιχα στην Βόρεια

Αττική στα τρία αγωνίσματα πρώτευσαν οι ιππείς. 

Η Δέσποινα Ναρλίδη από την Βάρη, η Έλλη Φραγκούλη

από τον ΙΟΑ, η Χριστίνα Ντίκου από τον Αττικό και η Θε-

οδώρα Κόλλια από τα Καλύβια πήραν τις πρώτες θέσεις

στη νότια περιφέρεια και ο Σπύρος Τόπης από τη Χαλκίδα,

ο Ηλίας Μπαλιούσης και ο Valentin Velea κέρδισαν τις

πρώτες θέσεις στην Βόρεια Αττική. 

Στην ημερίδα, ήταν η σειρά του Ιππικού Ομίλου Μεσογείων

να κατακτήσει την 1η θέση στο ομαδικό αγώνισμα. Οι ιππείς

του ΙΟΜ στον 1ο αγώνα είχαν καταλάβει την 2η θέση. 

Σχετικά εύκολη ήταν η αποστολή του

Μαρκόπουλου, που κατάφερε να κλειδώ-

σει την πρώτη τριάδα του βαθμολογικού

πίνακα, μια αγωνιστική πριν από το τέλος.

Η ομάδα του Γιώργου Λυκούδη επικράτη-

σε της Κερατέας με 3-1, με κορυφαίες τις

Γελένα Κόστιτς και Ναταλία Ζούκοβα που

πέτυχαν 22 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Αντίθετα, η Κερατέα θα κυνηγήσει το εισι-

τήριο της παραμονής της στηνΑ1 μέσω

της διαδικασίας των πλέι-άουτ. 

Μεταξύ των ομάδων από τα Μεσόγεια ο

αγώνας είχε δυναμισμό, ένταση στον

αγωνιστικό χώρο ενώ στις κερκίδες ήταν η

διαφήμιση των φιλάθλων. Τον αγώνα πα-

ρακολούθησε και η ομάδα της Σύρου που

συμμετέχει στο τουρνουά στην Παιανία. 

Στο χώρο παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος

Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς μαζί με

την ψυχή του βόλεϊ της Κερατέας Αντώνη

Αντωνίου και την τραυματισμένη Νίκη Γκα-

ραγκούνη που ετοιμάζεται για το χειρουρ-

γείο και θα απέχει από το υπόλοιπο πρωτά-

θλημα και το φαιναλ 4 του κυπέλου που θα

γίνει στην Σύρο στις 27-28 Μαρτίου. 

Πριν την έναρξη έγινε και η απονομή στην

Αρέτα Κονόμη που αναδείχθηκε πολυτιμό-

τερη στην 20η αγωνιστική. 

Η 20χρονη λίμπερο του Μαρκόπουλου είχε

83% ποσοστό στην υποδοχή και έβγαλε 21

άμυνες στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας

της επί του Ηρακλή Κηφισιάς με 3-1. 

Πανηγυρική πρόκριση

στο Final Four του Τσά-

μπιονς Καπ πήρε ο ΝΟΒ

που επικράτησε με 6-4

της Γλυφάδας στον Β’

προημιτελικό κάνοντας

το «δύο στα δύο» στον

«εμφύλιο» αφού είχε νι-

κήσει και στο πρώτο

ματς (7-6).

Ο αγώνας πραγματοποι-

ήθηκε στο κολυμβητήριο

της Νέας Σμύρνης με τυ-

πικά γηπεδούχο τη Γλυ-

φάδα, αλλά οι αθλήτριες

της Αλεξίας Καμμένου

δεν άφησαν περιθώριο

στις αντιπάλους από το

δεύτερο οκτάλεπτο και

ως το τέλος του ματς για

να μπουν στο παιχνίδι

της πρόκρισης.

Στην πρώτη περίοδο οι

δύο ομάδες μπήκαν νευ-

ρικά και δεν κατάφεραν

να σκοράρουν αλλά με

το ξεκίνημα της δεύτε-

ρης, τα περιφερειακά

σουτ των Γερόλυμου και

Τσουκαλά «ξεκόλλη-

σαν» την ομάδα μας που

από εκείνο το σημείο και

μετά δεν έχασε το προ-

βάδισμα.

Το ημίχρονο ολοκληρώ-

θηκε με σκορ 3-1 υπέρ

του ΝΟΒ και στο τρίτο

οκτάλεπτο η διαφορά

έφτασε ως τα 4 γκολ,

όταν σκόραρε η Βαν

Νόρμαν. Ακολούθησε

ένα επιμέρους 2-0 της

Γλυφάδας για να γίνει

το σκορ 3-4 στο τέλος

της περιόδου αλλά οι πε-

ρισσότερες λύσεις των

«τυπικά» φιλοξενούμε-

νων φάνηκαν στο τελευ-

ταίο οκτάλεπτο.

Οι Λιόση και Κουτέλη

έκαναν το σκορ 3-6 με 2’

και 27’’ να απομένουν

«κλειδώνοντας» τη νίκη

για τον ΝΟΒ που επικρά-

τησε με τελικό σκορ 6-4

(σκόραρε η Κλάιν).

Πλέον η ομάδα μας ανα-

μένει τον ορισμό της

διοργανώτριας του Final

Four αλλά και την κλήρω-

ση που θα δείξει τον

αντίπαλο στον ημιτελικό.

Την ήττα με 5-7 από το Παλαιό Φάλη-

ρο γνώρισε ο ΝΟΒ στο παιχνίδι που

άνοιξε την αυλαία της 16ης αγωνιστι-

κής στην Α1 ανδρών.

Η ομάδα μας έμεινε πίσω στο σκορ

από το ξεκίνημα, προσπάθησε στη συ-

νέχεια να επανέλθει αλλά δεν τα κα-

τάφερε με αποτέλεσμα να μείνει

έβδομη στη βαθμολογία έναν βαθμό

πίσω από τον αποψινό αντίπαλό της.

Η πολυτιμότερη αθλήτρια, Αρέτα Κονόμη τη στιγμή
της απονομής

Πρόκριση στο Final Four του

Τσάμπιονς Καπ πήρε ο ΝΟΒ

6ο Τελικό Κύπελλο
Ο 6ος τελικός της ΕΠΣΑΝΑ θα διεξαχθεί την Τε-

τάρτη 18 Μαρτίου στις 3.15 στο Γήπεδο Σπάτων

“Δ. Δημητρίου” μεταξύ των ομάδων Α.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑ

και ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 

Την ήττα γνώρισαν οι άνδρες

Αγώνες ανάπτυξης Με την παρουσία τεσσάρων Δήμων (ΣΠΑΤΑ –ΠΑΙΑΝΙΑ –ΚΟΥ-

ΚΟΥΒΑΟΥΝΕΣ ΚΑΛΥΒΙΑ) και των Εκπαι/ρίων  “Νέα Γενιά  ΖΗΡΙ-

ΔΗ” διεξήχθη το 5ο Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι καλαθοσφαίρι-

σης στο κλειστό γυμναστήριο του Δημοτικού  Σταδίου “Δ. ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ” το Σάββατο 7 Μαρτίου. 

Δεκάδες παιδιά που πήραν μέρος  από 11-13 ετών  μετέφεραν στον

αγωνιστικό χώρο τον    ενθουσιασμό  τους  και την χαρά του παι-

χνιδιού , και έδωσαν  ραντεβού για την επόμενη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα των αγώνων διαμορφώθηκαν ως εξής:

Την 1η θέση κατέκτησαν στην κατηγορία των αγοριών η “Νέα

Γενιά Ζηρίδη” και στην κατηγορία των κοριτσιών η ομάδα των

Καλυβίων.

Την 2η θέση στην κατηγορία αγοριών και αντίστοιχα στην κα-

τηγορία των κοριτσιών κατέκτησαν οι ομάδες του Αθλητικού

Οργανισμού του Δήμου Σπάτων.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, υπεύθυνοι ήταν οι προ-

πονητές Σ. Σωτηριάδης, Στέλλας Άγγ. και Ροντογιάννης Δημ.

Διαδημοτικό Τουρνουά
ΜπάσκετΠινγκ - Πονγκ

Το περασμένο Σαββατοκύριακο έπεσε η αυλαία τόσο του

πρωταθλήματος της Α1 εθνικής κατηγορίας Γυναικών, όσο

και της Α’ κατηγορίας Αττικής επίσης των Γυναικών.

Η ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ έχασε με 4-0 από τον

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και με 4-2 από τον Α.Σ. Π.Κ.Δ. ΤΑΥΡΟΥ

και έτσι τερμάτισε τελικά στην 6η θέση του βαθμολογι-

κού πίνακα και θα αγωνιστεί σε αγώνες “μπαράζ” στις

21-22/3/09 για την παραμονή της στην Α1 κατηγορία.

Η τελική βαθμολογία έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28 14 0

2. Α.Σ. ΠΕΡΑ ΑΘΗΝΩΝ 26 12 2

3. Π.Κ.Δ. ΤΑΥΡΟΥ 23 9 5

4. ΔΑΟ ΤΑΥΡΟΥ 21 7 7

5. Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ 21 7 7

6. Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 18 4 10

7. ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17 3 11

8. Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ 14 0 14

Η ομάδα του Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ υποβαθμίζεται στην Α2 κα-

τηγορία.

Για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Αττικής η ομάδα

του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 πέτυχε αλλες δύο νίκες (4-2 επί

του Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ & 4-0 επί του Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ).

Τερμάτισε έτσι 3η στον βαθμολογικό πίνακα και ανάλο-

γα με τα αποτελέσματα της Β’ εθνικής κατηγορίας θα

εξαρτηθεί η άνοδός της στην κατηγορία αυτή ή θα πα-

ραμείνει στην ίδια κατηγορία. 
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Στην  παρούσα µελέτη που σημει-

ώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώ-

σεις – εκτός των άλλων -  προ-

σπαθήσαμε να επισημάνουμε τα

σημεία εκείνα που έχουν ιδιαίτε-

ρο ενδιαφέρον για περιοχές και

θα παρουσιάσουμε κάποια παρα-

κάτω. 

Τα κείμενα είναι κομμάτια της με-

λέτης, εκτός από κάποιες σημειώ-

σεις του συντάκτη.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο αυτοκι-

νητόδροµο συνολικού µήκους 62,3Κm

ο οποίος αποτελεί τµήµα του εξωτε-

ρικού περιφερειακού δακτυλίου της

Αθήνας.

Το έργο περιλαµβάνει τα εξής

υποτµήµατα:

Τµ. 1: Οδική Σύνδεση της Λεωφόρου Πο-

σειδώνος µε την Νότια Επέκταση της

+δυτικής Περιφερειακής Υµηττού (Τµ.: Λ.

Ποσειδώνος - Λ. Βουλιαγµένης)

Τµ. 2: Νότια Επέκταση +δυτικής Περιφε-

ρειακής Υµηττού (Τµήµα: Λ. Βουλιαγµέ-

νης – Ανισόπεδος Κόµβος Κατεχάκη)

Τµ. 3: Οδικό Τµήµα Σήραγγας Υµηττού

και Ανατολικής Πρόσβασης – Υµηττού

έως τον Ανισόπεδο Κόµβο Μεσογείων.

Τµ. 4: Οδικό Τµήµα Ανατολικής Πρόσβα-

σης Υµηττού από Ανισόπεδο Κόµβο Με-

σογείων έως Ανισόπεδο Κόµβο Ραφήνας.

Τµ. 5: Συνδετήριο οδικό τµήµα από Ανισό-

πεδο Κόµβο Σπάτων έως Ανισόπεδο

Κόµβο Αγίου Γερασίµου.

Τµ. 6: Οδική σύνδεση της Ανατ. Πρόσβα-

σης Υµηττού µε την παραλιακή Λ. στην

περιοχή της Αγίας Μαρίνας 

Τµ. 7: Συνδετήριο οδικό τµήµα προς το κέ-

ντρο της Αθήνας (Τµήµα: από Ανισόπεδο

Κόµβο Σακέτα έως την Ούλωφ Πάλµε).

4 σταθμοί διοδίων

Προβλέπονται τέσσερις µετωπικοί

σταθµοί διοδίων και δύο πλευρικοί

σταθµοί στις ακόλουθες θέσεις:

1) Στην Νότια Επέκταση +δυτικής

Περ. Υµηττού στην Ηλιούπολη.

2) στο τµήµα Σήραγγα Υµηττού - Α/Κ

Μεσογείων

3) Στο τµήµα Α/Κ Μεσογείων – Αγία

Μαρίνα.

4) Μεταξύ του Α.Κ. Αττικής Οδού και

του Α.Κ Αρτέµιδας 

5) Στην επέκταση της Σταυρού – Ρα-

φήνας σε θέση όπου προβλέπεται στο

κατασκευασµένο τµήµα.

Στο Τµήµα  Α/Κ Μεσογείων – Αγία

Μαρίνα προβλέπεται η ανάπτυξη δυο

πλευρικών σταθµών εξυπηρέτησης

αυτοκινητιστών (ΣΕΑ).

Τα   οδικά έργα διέρχονται εντός των

διοικητικών ορίων των Δήµων Ζωγρά-

φου, Καισαριανής, Βύρωνος, Ηλιου-

πόλεως, Αργυρούπολης, Ελληνικού,

Αλίµου, Γλυφάδας, Βάρης, Κρωπίας,

Σπάτων, Παλλήνης, Παιανίας και της

Κοινότητας Πικερµίου.

Βασικός στόχος των έργων από κυ-

κλοφοριακής άποψης είναι αφενός η

σύνδεση των βορειοανατολικών και

νοτιοδυτικών περιοχών του λεκανο-

πεδίου Αθηνών µε µια οδό ταχείας

κυκλοφορίας και αφετέρου η παρά-

καµψη και κατά συνέπεια η κυκλοφο-

ριακή αποσυµφόρηση των αστικών

(τοπικών) δικτύων των περιοχών δυτι-

κά του Υµηττού. Προσφέρουν επίσης

προσπέλαση προς τις παραλίες των

νοτιοδυτικών περιοχών του λεκανο-

πεδίου.

Επίσης προσφέρουν "απευθείας"

σύνδεση των Δήµων δυτικά του Υµητ-

τού µε το αεροδρόµιο «Ελευθέριος

Βενιζέλος» µειώνοντας σηµαντικά το

χρόνο διαδροµής. 

Χαρακτηρίζονται ιδιαιτέρου

φυσικού κάλλους

Mε την Υπουργική Απόφαση
9173/1642/3-3-1993 (ΦΕΚ 281/_/23-3-1993)

χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέου πε-

ριβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρέµα-

τα, χείµαρροι και ρυάκια του Νοµού

Αττικής, και είναι: το ρέµα Βάρης, το

Ρέµα Ξερέας, του Γέρακα και το Με-

γάλο Ρέµα και τα ρέµατα στην Παια-

νία (ρέµα Τζώτη).

Ρύπανση και ηχορύπανση

Η ατµόσφαιρα της ευρύτερης περιο-

χής µελέτης είναι µεν βεβαρηµένη

από τo "vέφoς" της Αθήvας αλλά σε

σύγκριση µε άλλες περιοχές του λε-

καvoπεδίoυ, η ρύπανση της ατµόσφαι-

ρας στην άµεση περιοχή του έργου

βρίσκεται σχετικά σε χαµηλότερα επί-

πεδα. (σ.σ. οπότε θα την επιβαρύνου-
με…)
Το ακουστικό περιβάλλον που έχει

διαµορφωθεί είναι επιβαρυµένο κυ-

ρίως στις δυτικές υπό µελέτη περιο-

χές του Υµηττού, ενώ στην περιοχή

των Μεσογείων η κατάσταση κρίνεται

ικανοποιητική. (σ.σ. οπότε και εδώ ο
θόρυβος θα γίνει ένα μεγάλο πρόβλη-
μα για πολλές κατοικημένες περιο-
χές).
Αναµένονται υπερβάσεις του ορίου

των 67dBA για το δείκτη Leq στις προ-

σόψεις των πλησίον στο έργο κτιρίων

και συγκεκριµένα: στις Λ. Ποσειδώ-

νος – Λ. Βουλιαγµένης  (Συναρµογή

µε το υφιστάµενο τµήµα Λ.Ποσειδώ-

νος), όπου η στάθµη θορύβου είναι

ήδη υψηλή πέραν των ορίων της

νοµοθεσίας λόγω της σηµερινής λει-

τουργίας της Λ. Ποσειδώνος. (σ.σ. οι

Δήμοι Βούλας και Βάρης ιδιαίτερα
πρέπει να ζητήσουν να γίνει ανισόπε-
δος κόμβος - οπωσδήποτε - εκεί που
συγκλίνουν οι λεωφόροι Βουλιαγμέ-
νης, Ποσειδώνος και Λ. Βάρης).

Στη Λ. Βάρης – Κορωπίου, στη Λου-

μπάρδα επίσης καταγράφονται οι

υψηλότερες στάθμες ηχορύπανσης.

Εναλλακτικές Λύσεις τµήµατος

Μεσογείων - Αγία Μαρίνα)

Η επιλεγείσα ανατολική όδευση προ-

σφέρει πολλαπλές δυνατότητες πρό-

σβασης των ραγδαία αναπτυσσόµε-

νων περιοχών σε πρώτη ή και παραθε-

ριστική κατοικία, χωρίς την υποχρεω-

τική διοχέτευση των διαδροµών πρό-

σβασης στις υπερφορτωµένες αρτη-

ρίες της παραλιακής λεωφόρου Σουνί-

ου και της Λ. Βάρης-Κορωπίου. 

Το συνολικό µήκος  είναι 13,5 Km πε-

ρίπου.Η νέα οδός διασταυρώνει με

την οδό Λάµπτρων. Εκατέρωθεν του

τεχνικού γεφύρωσης προβλέπεται η

ανάπτυξη δυο πλευρικών σταθµών

εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ).

Κατασκευάζεται ανισόπεδος ηµι-

κόµβος διασύνδεσης του αυτοκινητό-

δροµου µε την Λεωφόρο Βάρης-Κο-

ρωπίου µε τους κλάδους του αυτοκι-

νητοδρόµου σε γέφυρες µήκους

170m.

Στο τµήµα αυτό, εξετάσθηκαν τρεις

κύριες εναλλακτικές λύσεις:

Λύση 1 Αναπτύσσεται δυτικά της προ-

τεινόµενης λύσης.

Λύση 2 Αναπτύσσεται δυτικά της προ-

τεινόµενης σε θέση ενδιάµεση µετα-

ξύ της προτεινόµενης και της Εναλ-

λακτικής Λύσης 1.

Λύση 3 Διέρχεται εντός του Λατοµεί-

ου Ζωίτσα.

Χώρος εναπόθεσης 

χωματουργικών

Για την κατασκευή του έργου θα απαι-

τηθούν σηµαντικής κλίµακας και

έκτασης χωµατουργικές εργασίες.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι µεγάλο

ποσοστό του έργου (34,8%) είναι υπό-

γειο προκύπτει σηµαντική περίσσεια

υλικών.  Το σύνολο των χωµατουργι-

κών υλικών τα οποία θα οδηγηθούν

προς απόθεση θα είναι της τάξεως

των 8.000.000 m3.

Η απόθεση της περίσσειας των υλι-

κών που θα προκύψουν από τις εκ-

σκαφές θα γίνει σε αργούντα λα-

τοµεία της περιοχής για την αποκα-

τάστασή τους.  

Κατά τη µεταφορά των πλεοναζό-

ντων υλικών εκσκαφής προς τους χώ-

ρους απόθεσης θα πρέπει να επιλέγο-

νται από τα φορτηγά οι συντοµότε-

ρες οδοί που δεν θα διέρχονται από

αστικές περιοχές.

Εκτιµάται ότι για τη µεταφορά των

υλικών θα απαιτηθούν συνολικά περί

τις 800.000 κινήσεις βαρέων φορτη-

γών προς τους χώρους απόθεσης.

Αντισταθµιστικά

Ως αντισταθµιστικό µέτρο για την

υλοποίηση του έργου στην περιοχή

της Αγ. Μαρίνας απαιτείται η πλήρης

αποκατάσταση του λατοµείου Ζωϊ-

τσα, συµπεριλαµβανοµένης της φύ-

τευσής του και της συντήρησης της

βλάστησης για τουλάχιστον 3 έτη.

(σ.σ. αφού θα τοποθετηθούν τόσες
χιλιάδες κυβικά στα λατομεία για να
ξαναχρησιμοποιηθούν; Πώς θα γίνει
αποκατάσταση χώρου; Διαφαίνεται
καθαρά ότι η περιοχή του Κιτσίου και
της Αγίας Μαρίνας θα επιβαρυνθούν
ιδιαίτερα και κατά την κατασκευή αλ-
λά και κατά τη λειτουργία).

Κατασκευάζεται σήραγγα µήκους 218

m και η χάραξη περατούται στην πα-

ραλιακή λεωφόρο στη θέση προ-

σαρµογής του διαµορφούµενου νέου

ανισόπεδου ηµικόµβου Αγίας Μαρί-

νας µε την υφιστάµενη παραλιακή

λεωφόρο.

Για την καλύτερη οργάνωση της κυ-

κλοφορίας προβλέπονται µικρής

κλίµακας επεµβάσεις στην παραλιακή

λεωφόρο σε µήκος περίπου 1500 µέ-

τρων µέχρι και πέραν της εκκλησίας

της Αγίας Μαρίνας.

Ανισόπεδος κόμβος Κιτσίου

Διαµορφώνεται ο ανισόπεδος ηµι-

κόµβος Κιτσίου για την εξυπηρέτηση

της τοπικής κυκλοφορίας. Μετά την

έξοδο από τις σήραγγες η χάραξη κα-

τασκευάζεται σε επίχωµα ύψους 7μ.

περίπου, προκειµένου να διασφαλι-

σθεί η δυνατότητα ανισόπεδων

εγκάρσιων διασταυρώσεων του τοπι-

κού οδικού δικτύου. Σε µια από τις

διασταυρώσεις αυτές διαµορφώνεται

ο κύριος ηµικόµβος Λατοµείου δια-

σύνδεσης του νέου οδικού έργου µε

την µεσογειακή ενδοχώρα της παρά-

κτιας ζώνης του Σαρωνικού Κόλπου.

Λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας αυτού

του κόµβου προβλέπεται η διαµόρ-

φωση ιικανών διαστάσεων κυκλοτε-

ρούς κόµβου σύνδεσης των συνδετή-

ριων κλάδων του κόµβου µε το τοπικό

συλλεκτήριο δίκτυο. Σηµειώνεται εδώ

ότι οι συγκεκριµένοι συνδετήριοι κλά-

δοι παραλαµβάνουν την µια από τις

δυο λωρίδες κάθε ενός από τους δυο

κλάδους του αυτοκινητόδροµου, ο

οποίος ουσιαστικά καταλήγει στο συ-

γκεκριµένο ηµικόµβο.

Πέραν αυτού ο οδικός άξονας περιο-

ρίζεται σε µια ανά κατεύθυνση λωρί-

δα κυκλοφορίας και συνεχίζει µε την

περιορισµένη διατοµή επί συνολικού

µήκους 3,5 χλµ.

Η χάραξη συνεχίζει παραπέρα µέχρι

στην υπό ένταξη οικιστική περιοχή

κατά του ορεινού όγκου Μπαράκο σε

απόσταση κυµαινόµενη από 30 έως

150µ. από το µελλοντικό οικιστικό

ιστό του υπό έγκριση σχεδίου πόλης.

Σε όλο αυτό το µήκος η χάραξη ακο-

λουθεί επιφανειακή όδευση µε τοπικά

ορύγµατα και επιχώµατα µέτριου µε-

γέθους και αναπτύγµατος. Το µέγι-

στούψος επιχώµατος στο τµήµα αυτό

είναι 7,12µ και αντίστοιχα το µέγιστο

βάθος ορύγµατος είναι 13,8 µ.

Για το θέμα θα γράψουμε και θα

ξαναγράψουμε πολλές φορές,

αφού ο επηρεασμός της περιοχής

από το έργο αυτό, είναι ζωτικής

σημασίας.

Άννα Μπουζιάνη

ΝΕOI ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Μεγάλες αντιδράσεις προκαλεί η διάνοιξη του νέου οδικού άξονα, ιδιαίτερα στις περιοχές της Αγ. Μαρίνας

και του Κιτσίου.

Οι Δήμοι που εμπλέκονται έχουν παραλάβει το υλικό από το ΥΠΕΧΩΔΕ, και θα καταθέσουν προτάσεις.

Ηδη πολλοί σύλλογοι έχουν προμηθευθεί το υλικό από τους Δήμους και το επεξεργάζονται με τα διοικητι-

κά τους συμβούλια και γενικές συνελεύσεις.

Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Κορωπίου συναντήθηκε με τους συλλόγους προχθές Πέμπτη μεσημέρι και αντάλ-

λαξαν απόψεις. Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος ενημέρωσε τους συλλόγους, και επίσης εξέφρασε τη δια-

φωνία του για τη χάραξη αυτή. Μάλιστα για το θέμα αυτό είχε στείλει επιστολή στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ,

αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Ο Σύλλογος της Αγίας Μαρίνας εξέφρασε τους φόβους του για μια ιδιαίτερη επιβάρυνση της  πειροχής.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και καθοριστικό για ορισμένες περιοχές. Γι’ αυτό θα πρέπει Δήμοι, Σύλλογοι, κά-

τοικοι να μελετήσουν το κομμάτι που τους αφορά και να καταθέσουν προτάσεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο

μέσα στη μελέτη προτείνει και εναλλακτικές λύσεις.

Τώρα που είναι καιρός, να μην τρέχουμε μετά να διεκδικούμε λύσεις ανέφικτες.

Ετσι ο Δήμος Σπάτων συνεδριάζει την Τρίτη 17/3 στις 7μ.μ. στο Δημαρχείο με μοναδικό θέμα αυτό. Ο Δή-

μος Κορωπίου συνεδριάζει την προσεχή  Παρασκευή με το ίδιο θέμα. Δεν έχει ακόμη προσδιορίσει το χώ-

ρο, γιατί σίγουρα πρέπει να αναζητήσει μεγαλύτερο από αυτό του Πνευματικού Κέντρου που συνεδριάζει.

Θα το αναρτήσουμε στο site μας ebdomi.com όταν γνωστοποιηθεί.

Διασταύρωση αρτηρίας με τη Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου


