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Αρχικά διερωτήθηκα «γιατί η σημαία ήταν μεσίστια»!

Τι πενθούμε, τον καταποντισμό της οικονομίας;

Μετά κάπως ζαλίστηκα. Μου ‘ρθαν «τα πάνω κάτω».

Σωστά!

Ο σταυρός της σημαίας ήταν κάτω! Η σημαία είχε

αναρτηθεί ανάποδα. Τα «πόδια» πάνω, το «κεφάλι»

κάτω. Ε, αυτό παραπάει. Ποια δημόσια (προφανώς)

υπηρεσία είναι αυτή, είπα, και πήγα

να διαπιστώσω από κοντά: Η ΚΓ’

Δ.Ο.Υ. Αθηνών (Πατησίων και Πιπί-

νου).

Καλά μεσίστια, σκέφτηκα. Ορθώς μά-

ντεψα. Η Δημόσια Οικονομική Υπη-

ρεσία (ΔΟΥ) πενθεί τα μαύρα μας τα

χάλια.

Έστω και μια εβδομάδα πριν (18/3/09),

από τον εορτασμό της εθνικής παλιγ-

γενεσίας όπου «οι καμπάνες θα ηχούν χαρμόσυνα. Θα

υπάρξει γενικός σημαιοστολισμός …δημοσίων κατα-

στημάτων κλπ…» Αλλά, ανάποδα;

Μήπως ο διευθυντής (ή ο υπάλληλος που την «κρέμα-

σε») είναι… καλαμπουρτζής και μιμήθηκε ή παρασύρ-

θηκε από την «Ελληνοφρένεια» του Καλαμούκη στο

ΣΚΑΙ;

Σίγουρα, νέο – ελληνοφρενικό είναι…

Πάντως, όπως διαπίστωσα, το Υπουργείο Οικ. & Οικο-

νομικών την είχε όρθια. Τώρα, πόσο «όρθια» με τόσο

πεσμένη την οικονομία, είναι αξιοθαύμαστο. 

του Κώστα
Βενετσάνου

Εν όψει της 25ης Μαρτίου... 

Και μεσίστια και 

…Ελληνοφρενικά!

28 Μαρτίου, 8:30μ.μ.

Η   ώρα της Γης

Ελεγχόμενη στάθμευση στη Βούλα
Πώς και πού εφαρμόζεται

Σβήστε τα φώτα για 1 ώρα

Εφιππος 

χώρει

γεναίες 

Στρατηγέ

ανά τους αιώνας

διδάσκων 

τους λαούς

πώς οι δούλοι

γίνονται 

ελεύθεροι

Πονοκέφαλος η ελεγχόμενη

στάθμευση στη Βούλα, που έχει

δρομολογηθεί και ψηφίστηκε

από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Προχειρότηρα, αδιαφάνεια και

εισπρακτική πολιτική είναι η

άποψη της μειοψηφίας. Γίνεται

σε 2 φάσεις. 

Η εφαρμογή είναι πιλοτική και θα γί-

νει επανεξέταση σε 6 μήνες. Σελ. 6-7

Χαμένα τα Σπάτα από 
τους οδικούς άξονες

Κόκκινη γραμμή

βάζει ο δήμαρχος

Και θετικές απόψεις...

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΧΥΤΑ
Σελ. 24

Χαρτογράφηση

θορύβου του

Ελ. Βενιζέλος
Σελ. 19

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ

ΕΣΠΑ με το

Θ. Μπούρα
Σελ. 18

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου

“Ποίηση είναι η μουσική του έναρθρου λόγου”
Κ.Β.

Οι αρχαίοι την τιμούσαν ιδιαίτερα με τρεις Μού-

σες, την Καλλιόπη, την Θάλεια και την Τερψιχόρη.
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Η πονηρά αλώπηξ
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Το άλλοθι της άγνοιας καταρρί-

πτεται  
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

“Βόμβα” Καλαποθαράκου για

Πολεοδομία Νομαρχίας Σελ. 10

Δημοτ. Συμβούλιο Βάρης Σελ. 11

Συνάντηση Συλλόγων Κο-
ρωπίου για τους Αυτοκινη-
τόδρομους  Σελ.12

Τιμήθηκε ο Γιώργος Σμέρος
Σελ.12

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Από το Αστυνομικό Δελτίο A’ Εκθεση Χριστιανικού Βιβλίου

Η Α’ Εκθεση Χριστιανικού Βιβλίου ανοίγει

την Παρασκευή 27 Μαρτίου και θα διαρκέ-

σει έως την Κυριακή 5Απριλίου στην αίθου-

σα του Πνευματικού και Νεανικού Κέντρου

της Ενορίας του Αγίου Νικολάου Γλυφάδας

(Αρτέμιδος και Ζαμάνου).

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή

27/3 6.45μ.μ. και θα λειτουργεί καθημερινά

9 -11 το πρωί και 6 – 8 το απόγευμα.

Θεμελίωση «Κειμηλιαρχείου» 
Θεμελίωση του εκκλησιαστικού «Κειμηλιαρχείου»

της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας, πραγματοποιήθη-

κε από τον Μητροπολίτη κ. Παύλο την Τετάρτη 11/3,

στον προαύλιο χώρο της Μονής Αγίου Νεκταρίου

Τερψιθέα Γλυφάδας.

Στο υπό ανέγερση διώροφο κτίσμα θα φιλοξενηθούν

ιερά κειμήλια (ιερά σκεύη, εικόνες κ.ά.) τόσο των

ναών της μητρόπολης κόσο και της προσωπικής

συλλογής του Μητροπολίτη κ. Παύλου από Πόντο

και Μικρασία.

Η λύση για το AIDS, η πνευματική

αποχαύνωση και η (υποκριτική)

συμπάθεια! Ετσι μπορούν να πα-

ραφραστούν οι πρόσφατες δηλώ-

σεις του ποντίφικα Πάπα Βενέδι-

κτου του ΙΣΤ’, που ξεσήκωσαν

θύελλα αντιδράσεων.

Κατά την επίσκεψή του στην

Αφρική – Ηπειρο του 73% των

οροθετικών του HΙV – Ο Πάπας

δήλωσε ότι το  AIDS δεν μπορεί

να καταπολεμηθεί με τη διανομή

προφυλακτικών. «Αντίθετα, η

χρήση τους επιδεινώνει το πρό-

βλημα»! Και πρόσθεσε ότι το πρό-

βλημα μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί

«μέσω μιας πνευματικής και αν-

θρωπιστικής αφύπνισης και της

συμπάθειας προς τους πάσχο-

ντες!»

Σωθήκαμε! Ισως και κάποια… λι-

τανεία να βοήθαγε πιο πολύ! Τι

επικίνδυνος σκοταδισμός, θεέ

μου! Και με πόση ανευθυνότητα

για την προσκόλληση στις παρα-

δόσεις του Μεσαίωνα.

Μήπως από την πολύ συμπόνια, ο

καλός θεός παρέλαβε μόνο το

σωτήριο έτος 2000, 3.000.000 ψυ-

χές πασχόντων από AIDS εκ των

οποίων τα 2.424.000 από την

Αφρική, δηλαδή το 80,8%!

Η απαγόρευση της χρήσης  του

προφυλακτικού, ως αντιβαίνουσα

στις επιταγές και τις βουλήσεις

του κυρίου περί τεκνοποιίας, είναι

γνωστή και υφίσταται την κριτική

του επιστημονικού και πολιτικού

κόσμου. Το ότι επέλεξε ο Πάπας

να χτυπήσει στην καρδιά του προ-

βλήματος, στην Αφρική, για τις

θεολογικές απόψεις της εκκλη-

σίας, επί των ερωτικών σχέσεων

και της αναπαραγωγής των αν-

θρώπων, προκάλεσε σάλο διε-

θνών αντιδράσεων, επισήμων ορ-

γάνων και Μη Κυβερνητικών Ορ-

γανώσεων Μ.Κ.Ο. (Υπ. Εξωτερι-

κών της Γαλλίας, η Υπουργός

Υγείας του Βελγίου, το Παγκό-

σμιο Ταμείο για την καταπολέμη-

ση του AIDS, οι Γιατροί του Κό-

σμου…).

«Αν θέλουμε να εμποδίσουμε την

εμφάνιση νέων κρουσμάτων

στους νέους, οφείλουμε ν’ αυξή-

σουμε τη χρήση του προφυλακτι-

κού κι όχι να την περιορίσουμε»,

δήλωσε εκπρόσωπος της Μ.Κ.Ο

Oxfam.

Θα θέλαμε να ενώσουμε τη φωνή

μας μ’ όλους αυτούς που αντέ-

δρασαν στην αναχρονική παρέμ-

βαση του Πάπα.

Αν θέλουν οι εκκλησίες και τα

δόγματα να συνεχίσουν να παί-

ζουν ρόλο στις μεταφυσικές ανα-

ζητήσεις των πιστών και στην ηθι-

κή τους καθοδήγηση, οφείλουν

να το κάνουν με πνεύμα εκσυγ-

χρονισμού και προσαρμογής προς

τα επιστημονικά δεδομένα.

Η ανθρωπότητα δεν σώζεται με

προσευχές, αλλά με ορθολογική

αντιμετώπιση των προβλημάτων

και με Αγάπη. Σ’ αυτήν συμφω-

νούμε. Αλλά αγάπη πραγματική,

με προϋποθέσεις διατήρησής της

και συμφέρουσας σε όλους. Όχι

υποκριτικής και επιφανειακής.

«…δυσκόλως οι τα χρήματα έχο-

ντες εισελεύσονται εις την βασι-

λείαν του Θεού»1.

––––––––––
1. Λουκά ικ’ 24.

K. Βενετσάνος

Ο Πάπας κατά της …παπότας!

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Γλυ-

φάδας, 16/3, δύο αλλοδαποί άντρες, τη στιγμή που με τη

χρήση κατσαβιδιού ο ένας προσπαθούσε να διαρρήξει

κλειδαριά σταθμευμένου ΙΧ αυτοκινήτου και ο άλλος έκα-

νε τον «τσιλιαδόρο».

Από την έρευνα που προέκυψε οι κατηγορούμενοι και με

άλλους συνεργούς τους παραβίαζαν κλειδαριές και αφαι-

ρούσαν ό,τι έβρισκαν μέσα στα ΙΧ αυτοκίνητα. 

Ηδη εξιχνιάστηκαν 35 περιπτώσεις και η έρευνα συνεχίζε-

ται.

Λόγω εργασιών του οδοστρώματος θα πραγματοποι-

είται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λω-

ρίδα της Λεωφ. Μαρκοπούλου, στο τμήμα  της με τη δια-

σταύρωση προς Σπάτα μέχρι την 2η γέφυρα της Αττικής

οδού, ρεύμα προς Μαρκόπουλο, στην περιοχή Κορωπίου

μέχρι και τις 18 Απριλίου.

Αιφνιδιάστηκε 57χρονός ιδιοκτήτης εμπορίας

χρυσών κοσμημάτων στη Γλυφάδα, την ώρα που έβγαινε

από το μαγαζί του, αφού ακινητοποιήθηκε από δύο άγνω-

στους που φορούσαν κουκούλες και κρατούσαν πιστόλια.

Στη συνέχεια τον οδήγησαν μέσα στο γραφείο του και

αφού τον εξανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, πή-

ραν χρυσαφικά και χρήματα.

Τα χρυσαφικά προορίζονταν να εκτεθούν στην ετήσια έκ-

θεση χρυσοχοϊας που ήδη λειτουργεί στο πρώην ανατο-

λικό αεροδρόμιο Ελληνικού.

Συνελήφθη από Αστυνομικούς του Τμήματος Γλυφά-

δας, άντρας για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Ο δράστης με παρέα έσπαζαν τα τζάμια από εκθέσεις αυ-

τοκινήτων και αφαιρούσαν χρήσιμα αντικείμενο.

Ετσι συνελήφθη επ’ αυτοφόρω, όταν έσπαζε το τζάμι

σταθμευμένου οχήματος για να πάρει το  GPS.

Στην έρευνα που έγινε μετά τη σύλληψή του, βρέθηκαν

στην κατοχή του σακουλάκι ηρωίνης και διάφορα εργα-

λεία. Είχε δε συμμετάσχει σε 25 τουλάχιστον κλοπές με

τον ίδιο τρόπο.

Σ.Σ. Μην αφήνετε τις βάσεις των GPS στο παμπρίζ του αυ-

τοκινήτου σας διότι προκαλείται το κλέφτη να ψάξει αν εί-

ναι μέσα και η συσκευή. 

Εκλεβε αυτοκίνητα και τα εγκατέλειπε…

Συνελήφθη, γιατί έκλεβε ΙΧ αυτοκίνητα και στη συνέχεια

τα εγκατέλειπε, αφού αφαιρούσε στερεοφωνικά κλπ. αντι-

κείμενο αξίας. Ο συλληφθείς δρούσε περίπου δύο χρόνια

στις περιοχές Πεύκης, Γαλατσίου, Καματερού, Γέρακα και

Βριλησσίων.
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Το καρδιολογικό του Ασκληπιείου

Ενημερώνει για να προλάβει
Η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία των καρδιαγγεια-

κών νοσημάτων ήταν το αντικείμενο ενημερωτικής εκδή-

λωσης που πραγματοποιήθηκε, όπως είχαμε προαναγγεί-

λει, την περασμένη Κυριακή (15/3) στο αμφιθέατρο του Γε-

νικού Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας.

Ο πρόεδρος του Νοσοκομείου Ηρακλής Καραγεώργος

έκανε την έναρξη της εκδήλωσης παρουσιάζοντας και

τους ομιλητές. Ο Διευθυντής του Καρδιολογικού τμήμα-

τος Θανάσης Μανώλης συντόνισε την παρουσίαση των

θεμάτων και τη συζήτηση που ακολούθησε.

Ο πρώτος ομιλητής Χαρίτων Αντωνακούδης καρδιολόγος

– Αναπληρωτής Διευθυντής του καρδιολογικού τμήματος

αναφέρθηκε στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημά-

των.

Ο Κων. Κυφνίδης καρδιολόγος –αναπλ. Δ/ντής του Τμήμα-

τος στη διάγνωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε το κοινό που παρακολούθησε

τις πολύ κατατοπιστικές ομιλίες θέτοντας διευκρινιστικές

ερωτήσεις.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Μητροπολίτης κ. Παύλος,

οι δήμαρχοι Βάρης και Αλίμου ο πρ. του ΟΚΑΝΑ Γ. Φωτει-

νόπουλος, ο δημ. Σύμβουλος Βούλας Π. Θανόπουλος, ο

πρ. δήμαρχος Βουλιαγμένης Πατρ. Καραγεώργος και άλ-

λοι που πιθανόν διέφυγαν της προσοχής μας.

Αξίζει να σημειώσουμε, και θα επανέλθουμε εκτενέστερα,

ότι το καρδιολογικό Τμήμα του Ασκληπιείου έχει κάνει

πολλά βήματα συνεχούς βελτιώσεως προς όφελος βεβαί-

ως των ασθενών και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του

με ανακαίνιση των γραφείων και των εργαστηρίων, βελ-

τίωση των θαλάμων, προμήθεια μηχανημάτων υψηλής τε-

χνολογίας και δημιουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου.

Επίσης το καρδιολογικό τμήμα διοργανώνει – εκτός της

καθημερινής εκπαίδευσης των καρδιολόγων, σύμφωνα με

τα διεθνή πρότυπα – διεθνή συνέδρια κάθε χρόνο. Σημα-

ντικότερη εκδήλωση, που αναδεικνύει και στον τομέα αυ-

τό της χώρα μας,  είναι το παγκόσμιο Συνέδριο Υπέρτασης

που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2014.

Σημειωτέον ότι η υπέρταση αποτελεί την κύρια αιτία θα-

νάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η ιστοσελίδα του καρδιολογικού τμήματος είναι:

www.cardio-asklepeion.org

Κ. Βενετσάνος

A’ Εκθεση Χριστιανικού Βιβλίου

Η Α’ Εκθεση Χριστιανικού Βιβλίου ανοίγει την Παρα-

σκευή 27 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως την Κυριακή

5Απριλίου στην αίθουσα του Πνευματικού και Νεανι-

κού Κέντρου της Ενορίας του Αγίου Νικολάου Γλυ-

φάδας (Αρτέμιδος και Ζαμάνου).

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή 27/3

6.45μ.μ. και θα λειτουργεί καθημερινά 9 -11 το πρωί

και 6 – 8 το απόγευμα.

Εκκλησιαστικό «Κειμηλιαρχείο»

Θεμελίωση του εκκλησιαστικού «Κειμηλιαρχείου»

της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας, πραγματοποιήθη-

κε από τον Μητροπολίτη κ. Παύλο την Τετάρτη 11/3,

στον προαύλιο χώρο της Μονής Αγίου Νεκταρίου

Τερψιθέα Γλυφάδας.

Στο υπό ανέγερση διώροφο κτίσμα θα φιλοξενηθούν

ιερά κειμήλια (ιερά σκεύη, εικόνες κ.ά.) τόσο των να-

ών της μητρόπολης κόσο και της προσωπικής συλ-

λογής του Μητροπολίτη κ. Παύλου από Πόντο και

Μικρασία.

Οι τράπεζες σώζονται

Οι χρεώστες «πεθαίνουν»

Διαβάσαμε στον ημερήσιο τύπο ότι οι κατασχέσεις σπι-

τιών στην Αμερική «πέφτουν βροχή».

Δεν μας εξέπληξε, ήταν αναμενόμενο. Αναμένονται κι άλ-

λα, το καζάνι βράζει.

Οι Τράπεζες βέβαια σώζονται και ορθώς, αλλά όχι με σω-

στό τρόπο. Σώζονται με χρήματα των φορολογουμένων κι

όχι με ουσιαστική, δίκαιη και άτεγκτη αναζήτηση ευθυνών

και επιβολής δίκαιων κυρώσεων, έστω κι αν χρειαστεί τα

golden boys να χάσουν τις πανάκριβες βίλλες τους, τις κα-

ταθέσεις τους, τα σκάφη τους και τ’ αεροσκάφη τους. 

Είναι πολύ πιο σκληρό για έναν οικογενειάρχη να χάνει το

μοναδικό σπιτάκι του, όταν χάνει τη δουλειά του. Τι θα

βιώσουν οι γονείς και κυρίως τα παιδιά και τι αισθήματα θ’

αναπτυχθούν έναντι του συστήματος και της κοινωνίας.

Όχι, βέβαια, “φιλικά” και δεν νομίζω ν’ αποθέσουν τις ελ-

πίδες τους στη “μέλλουσα ζωή”!...  Κι αν πιστεύουν οι κα-

τευθύνοντες “το σύστημα”  ότι με κατασταλτικά μέσα, με

τη νέα τεχνολογία, με την αστυνομία και τα δικαστήρια θα

ελέγξουν την κατάσταση, τρέφουν οικτρές αυταπάτες.

O Ροταριανός Όμιλος Γέρακα, γιόρτασε τα 104α γεννέθλια του

Ρόταρυ τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009 στην αίθουσα συνε-

δρίων του  στο Γέρακα. Είχε ως κεντρικό Ομιλητή τον βοηθό Δι-

οικητή της Περιφέρειας του Ρόταρυ τον Ακαδημαϊκό Γεράσιμο

Μωραϊτη ο οποίος παρουσίασε τη ζωή και το έργο του ιδρυτή του

διεθνούς Ροταρυ Paul Harris, τόνισε τα ιδεώδη του Ρόταρυ και

αναφέρθηκε στο έργο του Ροταριανού Ιδρύματος και των Ροτα-

ριανών παγκοσμιώς. Ο έψηφισμένος Πρόεδρος Κώστας Παραδεί-

σης, τίμησε τον Ομιλητή μετά το πέρας της βραδιάς με μια ανα-

μνηστική πλακέττα και η Γ.Γ. Μ. Θωκταρίδου, έδωσε στον ομιλη-

τή ένα ενθύμιο με τα διακριτικά του Ομίλου.

Στις 16 Μαρτίου ο Ρ.Ο. Γέρακα υποδέχθηκε τον τ. Διοικητή της

2470 Περιφέρειας Τάκη Δαλιάνη, ο οποίος ήρθε από τη Ρόδο

επί τούτου. το θέμα της ομιλίας του ήτανε φιλισοφικό αλλά, και

πολύ επίκαιρο, με τίτλο “Αναζητώντας τον ανώτερο εαυτό μας”.

Τον όμιλο της Ν. Μάκρης εκπροσώπησε ο τ.β. Δ/της Γ. Μαύρος.

Παρέστη ακόμα ο π.Πρόεδρος του Ομίλου Κ. Βενετσάνος.

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2009  έγινε πολυομιλική συνεστίαση στο

Ξενοδοχείο Μάτι όλων των Ομίλων της Αν. Αττικής. Συγκεκρι-

μένα οι όμιλοι Ν. Μάκρης, Ραφήνας, Κορωπί και Γέρακα, υποδέ-

χτηκαν τον Διοικητή 2001-2002 Γιάννη Βλασιάδη ο οποίος ανέ-

πτυξε με μεγάλη επιτυχία το θέμα " Η κοινωνία των μετρίων». 

Την Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 21.00 οι Ροταριανοί Όμιλοι

Αγ. Παρασκευής και Γέρακα, υποδέχονται από κοινού στον

πολυχώρο Da Vinci α' όροφος (Αγ. Ιωάννου 21 Αγ. Παρασκευή)

την διακεκριμμένη ιατρό Κων/να Φραγκιά η οποία θα  μιλήσει για

"το μελάνωμα-Προληψη του Καρκινου του Δέρματος»

Η ιατρός Κων/να Φραγκιά, είναι Διευθυντρια Παθολογοανατομι-

κού Τμηματος του νοσοκομείου "Σωτηρία" και Πρόεδρος Οργανι-

σμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Μελανώματος. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 

ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο

Κοινοποίηση: 1) Πρ. Ασκληπιείου κ. Ηρακλή Καραγιώργο

Συγχαρητήρια για τη σωστή οργάνωση

και εξυπηρέτηση των ασθενών 

του Ακσληπιείου Βούλας

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή στην εποχή που ζούμε μόνο η καταστροφολογία

ακούγεται και ποτέ δεν κουβεντιάζουμε για κάτι καλό και

ευχάριστο, γι’ αυτό θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να σας

συγχαρούμε για την επιλογή Σας του συγκεκριμένου

προέδρου στο Ασκληπιείο Βούλας.

Ηταν ημέρα Κυριακή όταν επισκεφθήκαμε το ως άνω νο-

σοκομείο για ορθοπεδικό ατύχημα και μείναμε έκπλη-

κτοι, για την άριστη οργάνωση αλλά και την ταχεία εξυ-

πηρέτηση των ασθενών.

Με άλλα λόγια θα πρέπει το Ασκληπιείο Βούλας να γίνει

το παράδειγμα προς μίμηση και για τα υπόλοιπα νοσο-

κομεία της Ελλάδας.

Για άλλη μια φορά συγχαίρουμε Εσάς και τον Πρόεδρο

του Ασκληπιείου Βούλας κ. Ηρακλή Καραγιώργο.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Κλεόβ Σαλλιαρέλης Γεωργ. Φράγκος

Ροταριανά Νέα

Ο τ. Διοικητής Τάκης Δαλιανης παραδίδει το σήμα των Ρόταρυ
στο νέο μέλος Παρασκευή Καϊμακά. Αριστερά ο πρ. Ρ.Ο. Γέρακα
Μιχάλης Καλαβρυτινός και η Γ.Γ. Μαρία Θωκταρίδου.
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Ο Δήμος Κερατέας και το Πολιτιστικό Κέντρο  οργανώ-

νουν τις παρακάτω εκδηλώσεις.

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, καλού-

νται 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 περισσότερες από 1000 πόλεις, και

όλοι μαζί να αποδείξουμε πως είναι δυνατόν να δρά-

σουμε ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Στην Ελλάδα η παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία του

WWF διοργανώνεται σε συνεργασία με το ραδιό-

φωνο και την τηλεόραση του ΣΚΑΙ και την εφημερί-

δα  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 

Για περισσότερες πληροφορίες και δράση

μπείτε στο site www.earthhour.org/greece.

Προστέθηκαν στη λίστα για την ώρα της Γης, κι άλ-

λοι Δήμοι, υπηρεσίες και προσωπκές συμμετοχές με

αποτέλεσμα να φέρουν την Ελλάδα στην πρώτη θέ-

ση συμμετοχής παγκοσμίως, πρώτη κι απ’ την Αυ-

στραλία, από την οποία ξεκίνησε η κίνηση αυτή.

Οι Δήμοι από την Ανατολική Αττική που συμμετέ-

χουν στην ελληνική «Ώρα της Γης», μέχρι στιγμής

είναι οι εξής:

Λαυρεωτικής, Παιανίας, Παλλήνης, Καλυβίων, Νέ-

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

κερμίου Αρτέμιδος, Μαρκοπούλου και Βάρης. 

Σβήστε τα φώτα
Η ώρα της Γης

Για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο έχουν προγραμ-

ματιστεί από την Πνευματική Εστία οι παρακάτω εκ-

δηλώσεις:

Σάββατο 21 Μαρτίου, ώρα: 20.30 στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ

«ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΛΟΙΠΟΝ…» του Δ. Νικολακάκη.

Θεατρική ομάδα «ΣΚΗΝΗ ΟΝΕΙΡΩΝ» από τους από-

φοιτους του Β’ Λυκείου Βούλας. Μια παράσταση

αφιερωμένη σε δυο αγαπημένους δασκάλους τους

που τους δίδαξαν τα πρώτα θεατρικά βήματα και τη

μαγεία του θεάτρου.

Κυριακή 29 Μαρτίου ώρα 7:30μ.μ.

Η Πνευματική Εστία σε συνεργασία με το Δήμο Βού-

λας, διοργανώνει εκδήλωση “Ιδανικές φωνές κι αγα-

πημένες” αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Καβάφη

στην αίθουσα “ΙΩΝΙΑ” (Λ. Καραμανλή 18 - Δημαρχείο

Βούλας).

Χαιρετισμός θα γίνει από τον Πρόεδρο της ΠΕΒ Γ.

Σταμπέλο ενώ υπεύθυνη για την επιμέλεια των κει-

μένων και την παρουσίαση θα είναι η Δημοτική Σύμ-

βουλος Μαρ. Μαυραγάνη. Στο τραγούδι θα είναι ο

Αλέξ. Χατζής σε μελοποίηση Γιάννη Πετρίτση.

Συμμετέχουν οι υπεύθυνο εκδηλώσεων της ΠΕΒ Στ.

Χατζηστεφάνου και Β. Κασίμη.

Η απαγγελία των ποιημάτων θα γίνει από τα μέλη

της Θεατρικής ομάδας του Δήμου.

Τιμητική εκδήλωση
Η Επιτροπή Παιδείας του Δημου οργανώνει εκδήλω-

ση προς τιμή των αφυπηρεσάντων εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

την Τετάρτη 8 Απριλίου και ώρα 19:30, στην αίθου-

σα της Πνευματικής Εστίας ( Ζεφύρου 2 ).

Στη ΒΟΥΛΑ

Εκδηλώσεις 

Πνευματικής Εστίας

Μουσική εκδήλωση – αφιέρωμα στο

Λευτέρη Παπαδόπουλο

Δημοτικό Θέατρο, 29 Μαρτίου 

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935 και μεγάλωσε σε μια αυλή στη

Φωκαίας 16 κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας. Ξεκίνησε την κα-

ριέρα του ως δημοσιογράφος και από το 1959 εργάζεται ανελ-

λιπώς στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Το 1963 ασχολήθηκε για

πρώτη φορά με το τραγούδι. Έγραψε τους στίχους 1.200 τρα-

γουδιών και συνεργάστηκε με μουσικούς όπως  ο Θεοδωρά-

κης, ο Ξαρχάκος, ο Λοΐζος, ο Λεοντής, ο Μαρκόπουλος, ο

Μούτσης, ο Σπανός, ο Καλδάρας, ο Πλέσσας, ο Χατζηνάσιος,

ο Πολυκανδριώτης και πολλοί άλλοι.

Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει σπουδαίοι τραγουδιστές

όπως, ο Καζαντζίδης, η Αλεξίου, ο Νταλάρας, η Μαρινέλα,

η Μοσχολιού, ο Διονυσίου, ο Πουλόπουλος, ο Παπακων-

σταντίνου, ο Κόκοτας, ο Μητροπάνος και ο Μητσιάς.

Το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Βάρης θέλοντας να τιμή-

σει τον μεγάλο δημιουργό οργανώνει μια μουσική εκδή-

λωση αφιερωμένη στο έργο και τα τραγούδια του. Η εκ-

δήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης

την Κυριακή 29 Μαρτίου (ώρα 19:00). Θ’ ακουστούν γνω-

στά και αγαπημένα τραγούδια από 9μελή λαϊκή ορχήστρα.

Η “Εξοδος του Μεσολογγίου” στο Ιλιον

Εκδήλωση με θέμα την “Εξοδο του Μεσολογγίου” στην

25η Μαρτίου, αφιερώνει ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με

το 1ο Γυμνάσιο - Λύκειο την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ώρα

8μ.μ. στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου “Μελίνα Μερ-

κούρη” .

Στη ΒΑΡΗ
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Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

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 Παλλήνη

Το Πνευματικό- Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μαραθώ-

να τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Διακρίσεων

διοργανώνει την εκδήλωση «Η μουσική μας ενώνει» την

Κυριακή 22 Μαρτίου, ώρα 18:30μ.μ.στις εγκαταστάσεις

της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου (κλειστό Προπονη-

τήριο Μπάσκετ) υπό την αιγίδα των Πρεσβειών Ρουμα-

νίας  Βουλγαρίας και Ινδίας.

Συμμετέχουν τα φολκλορικά συγκροτήματα:

- Traditii (παράδοση) της Ρουμανικής κοινότητας «Αγ.

Στέφανος ο Μέγας». 

Τραγούδι : Mariana Canesteanu και 12μελές χορευτικό

συγκρότημα.

- “Rondina” (πατρίδα) από την Βουλγαρία

Μαέστρος : Αλέξανδρος Κωνσταντίνοφ

- “Rajbir and Jioty group” της Ελληνο-ινδικής πολιτιστικής

ένωσης με χορούς Punjabi

- και Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό του

ΚΑΠΗ – Ελευσίνας με την επίβλεψη της Ντίνας Τριλίκη.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Μέρας Ποί-

ησης, ο Σύνδεσμος Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστη-

ριότητας Κερατέας «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» διοργανώνει το Σάβ-

βατο 21 Μαρτίου στις 7.30 μ.μ. εκδήλωση με θέμα «Ποί-

ηση και Φύση», στο εντευκτήριο του Συνδέσμου, Λεωφ.

Αθηνών-Σουνίου 55, Κεντρική Πλατεία Κερατέας.

Στην εκδήλωση, που γίνεται σε συνεργασία με όλα τα σχο-

λεία και τους φορείς της πόλης μας, ποιήματα θ’ απαγγεί-

λουν μαθητές, καθώς και εκπρόσωποι και μέλη των πολιτι-

στικών συλλόγων και άλλων τοπικών φορέων της πόλης.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο  ποιητής  Αντώνης Γκά-

ντζης και ο συμπατριώτης μας Γιώργος Μέγγουλης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Στη ΚΕΡΑΤΕΑ

Στο ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Στα ΚΑΛΥΒΙΑ

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

Με παρουσιάσεις βιβλίων συνεχίζονται οι “Ανοιξιάτικες

Βραδιές” του Δήμου Καλυβίων και σειρά έχουν την Κυρια-

κή 22 Μαρτίου, τα δύο νέα βιβλία του Λευτέρη Φύτρα.

1. “ΕΛΕΝΑ” που το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημή-

τρης Πνευματικάτος.

2. “ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΕΣ”. Παρουσιαστής Μιχάλης Πέτρος (εκδότης).

Ενώ το άλλο Σάββατο, 4 Απριλίου γίνεται η παρουσίαση

του βιβλίου “ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ” του Δημοσθέ-

νη Μπένα.
Το βιβλίο παρουσιάζουν οι: Πέτρος Φιλίππου, Δήμαρχος

Καλυβίων, Χρήστος Ντούνης, Αντιναύαρχος Λ.Σ. (επίτιμος

Αρχηγός Λιμενικού Σώματος - Συγγραφέας), και Γιάννης

Ασημακόπουλος, Μαθηματικός, δ/ντής 1ου Γεν. Λυκείου.

“Ανοιξιάτικες Βραδιές” 

Παρουσίαση βιβλίων

Η μουσική μας ενώνει

ΟΙ ΤΡΟΜΕΡΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

του Ζαν Κοκτώ
σε σκηνοθεσία Γιάννη Μαργαρίτη

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Από τις 20 Μαρτίου στο Θέατρο της Άνοιξης
(Γερμανικού 20, Κεραμεικός)

Ένα έργο που ακροβατεί ανάμεσα σε πολλά διαφορετικά αι-

σθητικά ρεύματα, που αρνείται πεισματικά να αυτοπροσδιορι-

στεί, διεκδικώντας μερίδιο συμμετοχής σε όλες τις τάσεις

που γεννούν τη μεγάλη και ανατρεπτική σχολή του  μοντερ-

νισμού.

«Οι τρομεροί γονείς» είναι το έργο που χρησιμοποιεί το

μπουλβάρ, το μπουρλέσκ, το τσίρκο, το οικογενειακό δράμα,

το μιούζικ χωλ, μέσα από τον ρεαλισμό, την παρωδία, τα δι-

δάγματα του σουρεαλισμού, οδηγώντας την θεατρική δράση

μέχρι τα όρια του γκροτέσκο και της μπουφονερί.

Ο μύθος του Οιδίποδα και το μετέπειτα ψυχαναλυτικό Οιδι-

πόδειο σύμπλεγμα, η αέναη πάλη ανάμεσα στην τάξη και το

χάος, ο απογαλακτισμός και η προσπάθεια χειραφέτησης της

εκάστοτε νέας γενιάς, ο πανδαμάτωρ χρόνος και οι επιπτώ-

σεις του εκκρεμούς στην εύθραυστη ισορροπία των συναι-

σθημάτων, τα παιχνίδια εξουσίας ανάμεσα στο θηλυκό  και το

αρσενικό είναι μερικά βασικά μοτίβα που αναπτύσσονται στο

έργο και διαμορφώνουν την πρώτη ύλη για το «παραστασια-

κό» γεγονός.

Παράλληλα η επιλογή ανάδειξης κάποιων πιο “σκοτεινών” θε-

ματικών του κειμένου μέσα όμως από την υπονόμευση, χα-

ρακτηρίζει αυτήν την περιπέτεια ανεβάσματος του έργου του

Κοκτώ από το Θέατρο της Άνοιξης.

ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Τετάρτη- Σάβαττο στις 21:00 μ.μ. - Κυριακή στις 20:00 μ.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες χωρίς το διάλειμμα

“Στο ΜΠΑΡΑΚΙ του ΒΑΣΙΛΗ”
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 & ΤΡΙΤΗ 24-3-2009

«ΜΑΓΙΑΚΟΦΣΚΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ»
Oι «Ανήσυχοι θεατρίνοι» προτείνουν μια μουσικοχορευτική παρά-

σταση βασισμένη σε ποιήματα του Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι και στα

ερωτικά του γράμματα προς την Λίλιαν Μπρικ. Σε ατμόσφαιρα κα-

μπαρέ, στην οποία μας οδήγησε ο ίδιος ο ποιητής μέσα από την

έντονη προσωπικότητά του και την εποχή στην οποία έζησε, ταξι-

δεύουμε στα μέρη που ο ίδιος ταξίδεψε και ζούμε ένα κομμάτι αυ-

τού του θυελλώδους έρωτα...

Τα ποιήματα που ακούγονται είναι σε μετάφραση Γιάννη Ρίτσου

και Νίκου Παπανδρέου.

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

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

«Οι στίχοι σήμερα…
χθες… πάντα»

Μια μυσταγωγική συνομιλία της σύγχρονης ποίησης με

την παλαιότερη

• Ο ποιητής Γιώργος Βέης (βραβείο Ακαδημίας Αθηνών,

βραβείο «Ανδρέας Κάλβος») παρουσιάζει  ποίησή του.

Διαβάζει ο ίδιος και η ηθοποιός  Αιμιλία Υψηλάντη. 

• Η θεατρική και μουσική ομάδα «πολύτροπον τέχνης» θα

αποδώσει ποίηση των Ελύτη, Σεφέρη, Καββαδία κ.ά. με-

γάλων δημιουργών μας και θα ερμηνεύσει μελοποιημένα

ποιήματα με συνοδεία κιθάρας, ακορντεόν και φωνής. 

Σάββατο 21 Μαρτίου, ώρα  7.30 μμ. στο Θέατρο του Πο-

λιτιστικού Κέντρου,  «Μελίνα Μερκούρη»

Πληροφορίες: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου,

τηλ:  210-2637395   210-2613899,

Αγίου Φανουρίου 99, Ίλιον,  ΤΚ 13122

ΦΑΞ 210-2626007 e-mail: politistiko@ilion.gr  

“Με μελάνι και νερό”

Pierre Alechinsky
Σχέδια και χαρακτικά Dessins et

estampes

Η έκθεση του Pierre Alechinsky εκτίθεται στη γκα-

λερί T.Kambani στη Βασ. Παύλου 82 στη Βούλα μέ-

χρι τις 8 Απριλίου.
Το χαρτί είναι το βασικό υπόστρωμα στο έργο του Pierre

Alechinsky. Χρησιμοποιεί κάθε τύπο χαρτιού. Τα μαλακά

αλλά πολύ σταθερά κινέζικα και ταϊβανέζικα χαρτιά, πα-

λιά χειρόγραφα που βρίσκει στα παλαιοπωλεία, λογιστικά

βιβλία, χρησιμοποιημένους χάρτες, γκραβούρες κλπ. Το

κάθε χαρτί είναι γι’ αυτόν μια πηγή έμπνευσης που προ-

τρέπει να το εξιχνιάσει.

Εργα του βρίσκονται σήμερα στα μεγαλύτερα μου-

σεία του κόσμου.



6 ΣΕΛΙΔΑ - 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

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 ύ λ α ς

Απαξιώνει τα μαθήματα 

ΝΕΛΕ ο Δήμος Βούλας

Για τα μαθήματα της επιμόρφωσης που προωθεί η

Νομαρχία έκανε λόγο η Νανά Καραγιάν, αφού ο Δή-

μος Βούλας τα έχει απαξιώσει και δεν τα έχει υιοθε-

τήσει στο Δήμο, ενώ κάνει μαθήματα (κομπιούτερς,

χορού, φωτογραφίας) τα οποία

όμως χρεώνει σε κάθε δημότη με

μηνιαίες καταβολές πολλών ευ-

ρώ! Αντίθετα τα μαθήματα της

ΝΕΛΕ είναι δωρεάν! και όπως

επεσήμανε η Ν. Καραγιάν μπορεί

να προτείνει ο Δήμος τους επι-

μορφωτές, προσφέροντας  έτσι

εγασία σε μέλη της τοπικής κοι-

νωνίας.

Αυτό προκύπτει όπως χαρακτηριστικά είπε η Νανά

Καραγιάν, “σε τηλεωνική επικοινωνία που είχα με
τον αρμόδιο νομαρχιακό σύμβουλο Δ. Μάρκου μου
απάντησε ότι τα δύο τελευταία χρόνια που εγώ  πα-
ρακολουθώ το πρόγραμμα ο Δήμος Βούλας δεν συμ-
μετέχει σε κανένα”.

Ελεγχόμενη στάθμευση στη Βούλα

...Διάλογοι

Κωνσταντέλλος: Δεν ξέρω το ζόρι το οποίο τρα-
βάτε με το μικρός ή μεγάλος. Ή εγώ είμαι πολύ μι-
κρός ή εσείς είστε πολύ μεγάλος.

Αποστολάτος: Ναι, είμαι πολύ μεγάλος και στην
ηλικία και στο μυαλό. Αλλά υπάρχουν μεγάλοι με
νέα μυαλά και μικροί με παλιά μυαλά.

Κάσδαγλης: Τώρα να ακούσουμε την κ. Τσιριγώτη
που είναι μέσης ηλικίας. 

Τσιριγώτη: (χαμογελώντας) Εγώ κ. Πρόεδρε θέ-
λω να επισημάνω ότι είμαι η μικρότερη μέσα στο
Δημ. Συμβούλιο.  

Πονοκέφαλος η ελεγχόμενη στάθμευση στη Βούλα,

που έχει δρομολογηθεί και ψηφίστηκε (16/3/09), εν

τέλει από την πλειοψηφία, ενώ καταψηφίστηκε από

τις παρατάξεις Αποστολάτου – Τσιριγώτη με δήλω-

ση, ότι όχι μόνο την καταψηφίζουν αλλά θα την προ-

σβάλλουν στο Τμήμα αναστολών. 

Η εφαρμογή είναι πιλοτική και θα γίνει επανεξέταση

σε 6 μήνες. Η πρόταση του Π. Θανόπουλου ήταν για

3 μήνες.

Μακρά η συζήτηση μέχρι τις μεγάλες ώρες της νύχτας,

διαξιφισμοί, επισημάνσεις, ερωτήσεις και παρατηρήσεις.

Ο Α. Αποστολάτος διαπίστωσε ότι ακόμη και ο Αντιδήμαρ-

χος Γρ. Κωνσταντέλλος έχει αμφιβολίες για την επιτυχία

του συστήματος. Ολη η μελέτη έχει γίνει στο πόδι, χωρίς

καμία ενημέρωση στους φορείς. Τόνισε ότι πρέπει να γίνει

η διάνοιξη της Βασ. Παύλου μέχρι το τέλος, γιατί μετά την

Αυλώνος δεν διασταυρώνονται δύο οχήματα.

Τόνισε δε ότι οι «τροποποιητικές προτάσεις που κατέθεσε
ο Δ. Κιούκης δείχνουν ότι δεν έχει γίνει καμία διαβούλευ-
ση ούτε μέσα στο συνδυασμό σας».

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη μίλησε για «μελέτη στο πόδι, με πά-
ρα πολλά κενά.
…Οι προτάσεις είναι αποσπασματικές και δεν έγινε καμία

διαβούλευση». 
Την χαρακτήρισε εισπρακτική, αφού δεν έχει ένα χρόνο

ελεύθερης στάθμευσης και δεν περιορίζεται μόνο επί της

Βασ. Παύλου.

Σ.Σ.: Και πράγματι δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση, αφού
η πρόταση εστάλη στους φορείς δύο ημέρες πριν από την
τελευταία συνεδρίαση για την ελεγχόμενη στάθμευση!

Ο Γιάννης Σκουμπούρης μίλησε για άτολμη πρόταση που
δεν δίνει ριζικές λύσεις. Θεωρεί παράλειψη την απουσία

ελεγχόμενης στάθμευσης στην παραλία.

Ο Π. Θανόπουλος τόνισε ότι: «έτσι όπως έχει διαμορφω-
θεί η κατάσταση στην πλατεία, είναι ασφυκτική. Δεν χω-
ράει αμφιβολία». Ψήφισε δε την ελεγχόμενη στάθμευση,

ενώ ο Γ. Σκουμπούρης έδωσε λευκό.

Δεκτή έγινε η πρόταση του Αγγελου Αποστολάτου και

τον Πέτρου Θανόπουλου - και ψηφίστηκε ομόφωνα – για

τη διάνοιξη της Βασ. Παύλου μέχρι το τέλος της. Για πρώ-

τη φορά ψηφίζεται πρόταση της μειοψηφίας και μάλιστα

ομόφωνα!

Μίλησαν ακόμη, ο Γιάννης Δημητριάδης και ο κ. Βαβού-

ρης από την «Πολιτεία», και ο Κ. Τσιριγώτης από την «Κά-

τω Βούλα». Η «Πολιτεία»   είναι η συνοικία που την αφο-

ρά άμεσα, γιατί όλοι οι δρόμοι που εφαρμόζεται το Σύστη-

μα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) είναι εκεί. 

Διδάγματα
(με αφορμή το Γηροκομείο)

Για τις αμετροέπειες, την ασέβεια και τον πανικό του

Δημ. Συμβούλου Δ. Κιούκη απέναντι στις ενέργειες και

το ενδιαφέρον του υπογράφοντος για το Γηροκομείο,

που με κάθε σεμνότητα παρουσιάσαμε στο προηγούμε-

νο φύλλο μας, δεν θ’ ασχοληθούμε.

Έξεστιν του συγκεκριμένου ανδρός ασχημονείν.

Θα σταθούμε όμως πολύ σοβαρά σ’ αυτά τα οποία είπε

ότι αυτός έκανε γιατί είναι διδακτικά.

Είπε λοιπόν ο Δ. Κιούκης: «Είχα πάει στη γιορτή του Μπού-

ρα και του το είπα· ήρθαν και στην πίτα οι συνεργάτες του

και τους έδωσα το φάκελο για να ενημερωθούν. Εστειλα

fax από το Δήμο και από το προσωπικό μου». 

Διερωτώμεθα (ρητορικά) μετά απ’ αυτά τα οποία είπε

στον Υπουργό – και τα οποία δεν έχουμε λόγους ν’ αμ-

φισβητούμε – πώς γίνεται κι ο Υπουργός Θανάσης
Μπούρας να ‘χει πλήρη άγνοια του προβλήματος του
Γηροκομείου;

Πέντε ερωτήματα τουλάχιστον μου έκανε ο άνθρωπος:

– Δεν είναι του Δήμου;    – Είναι της ΚΕΔ;

– Το θέλει ο Δήμαρχος;

– Ενδιαφέρεται ο Δήμαρχος;

– Έχει κάνει κάποια ενέργεια ο Δήμος;

Εδώ είναι το δίδαγμα: Πολλοί πιστεύουν ότι με το που

είπαν σ’ έναν Υπουργό ένα θέμα τους, σε μια κοινωνική

εκδήλωση, ο Υπουργός το κατέγραψε ανεξίτηλα στη

μνήμη του και έσπευσε την επαύριον στις υπηρεσίες

του να ενεργήσει. Λάθος. Λάθος μέγα!

– Τον Υπουργό πρέπει να τον δεις στο γραφείο του.

– Να του αναπτύξεις σύντομα και με τεκμηρίωση το

πρόβλημά σου.

– Να του αφήσεις υπόμνημα μιας σελίδας και φάκελο

με τα στοιχεία και την τεκμηρίωση των ισχυρισμών σου.

– Να επιδιώξεις εκείνη τη στιγμή να το χρεώσει σε υπη-

ρεσιακό παράγοντα.

- Να μη δεχθείς να σε παραπέμψει σε υπάλληλο της ιε-

ραρχίας, αν είσαι πολιτικό πρόσωπο (Δήμαρχος κλπ)*.

- Σε εύλογο χρονικό διάστημα να επανέλθεις για να

δεις την πορεία της υπόθεσής σου και τέλος... κάτι ακό-

μη που δεν τ’ αποκαλύπτω. Είναι ας πούμε «επαγγελ-

ματικό μυστικό ενός… «δημοσιογράφου» ή ενός πρώην

Αντιδημάρχου που έχει επιλύσει στη θητεία του μια

ντουζίνα τουλάχιστον μεγάλα θέματα του Δήμου του. 

Κ. Βενετσάνος

–––––––––––––––––
* Θυμάμαι όταν επισκέφθηκα τον Άκη Τσοχατζόπουλο (Υπ. Δη-

μοσ. Έργων) μαζί με δύο συμβούλους της αντιπολίτευσης (Αν-

δρικόπουλο, Καρούση), προσπάθησε να με παραπέμψει σε

υπηρεσιακό παράγοντα για το θέμα της επιτάχυνσης κατα-

σκευής της Λεωφ. Βουλιαγμένης (σταμάταγε στου Σκλαβενί-

τη).

 – Αντιδήμαρχε, να πάτε να δείτε τον κύριο τάδε...

– Υπουργέ μου, εγώ είμαι πολιτικό πρόσωπο και, ασχέτως δια-

μετρήματος συνομιλώ με πολιτικά πρόσωπα. Δικός σας υπάλ-

ληλος είναι, φωνάξτε τον. 

Και τον φώναξε και συσκεφθήκαμε 40 λεπτά και επιταχύνθηκε

η κατασκευή κατά ενάμιση χρόνο. 

Αυτά για την ιστορία και την διδακτική πλευρά της. 

Εγκαταλείπεται το 

3ο Γυμνάσιο-Λύκειο;

Το 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο κατά πως φαίνεται πρέπει να το

ξεχάσουν οι Βουλιώτες, αφού η ολιγωρία της Δημοτικής

Αρχής επί μία δεκαετία οδηγεί στην εγκατάλειψή του.

Σε ερώτηση του Π. Θανόπουλου για την πορεία του,

ο αντιδήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος, ενημέρωσε ότι

από τον ΟΣΚ πήραν την απάντηση, ότι με τα χρήμα-
τα που θα χρειαστούν να απαλλοτριώσουν το χώρο
για το 3ο γυμνάσιο – Λύκειο, φτιάχνουν 200 αίθου-
σες στην Περιφέρεια.
Ετοιμαστείτε λοιπόν οι γονείς, να στέλνετε τα παι-

διά σας, για Γυμνάσιο – Λύκειο στη …Θήβα.

Βέβαια αν η απαλλοτρίωση είχε γίνει πριν δεκαπέντε χρό-

νια που συζητιέται το θέμα, ήταν αλλιώς τα πράγματα. 

Οι υπάρχουσες αίθουσες είναι υπερπλήρεις και πρέ-

πει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
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Θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, ξεκινάει δειλά δει-

λά και επίσημα (με πρόστιμα και κάρτες) θα εφαρμοστεί

από τον Απρίλιο.

Η Β’ φάση δεν θα μας απασχολήσει σήμερα, αφού σε τρεις

μήνες θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις, οπότε θα επανέλ-

θουμε.

Η Α’ φάση μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή και διαθέτει 366 θέ-

σεις.

Όπως μας ενημερώνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος οι στόχοι από την εφαρμογή του Συ-

στήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) είναι:

– Η αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης στάθ-

μευσης

– H βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και η απο-

φυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

– Η ανταποδοτική αξιοποίηση των εσόδων του συστήμα-

τος για τη χρηματοδότηση έργων που θα βελτιώνουν

το ΣΕΣ.

Α’ ΦΑΣΗ

Βασ. Παύλου (από Ζεφύρου έως Αυλώνος), 111 θέσεις

Πλαστήρα (από Διγενή έως Αγ. Ιωάννου), 22 θέσεις

Πάρκινγκ Ρ1 (Βασ. Παύλου) 50 θέσεις

Πάρκιγνκ Ρ2 (Βασ. Παύλου) 6 θέσεις

Παρκινγκ Ρ3 (Βασ. Παύλου) 21 θέσεις

Αγ. Ιωάννου (από Ναυσικάς έως Κονδύλη) 59 θέσεις

Διγενή (από Μ. Ασίας έως Πλαστήρα) 26 θέσεις

Ζεφύρου από Ελ. Βενιζέλου έως Δημοκρατίας) 37 θέσεις

Μικράς Ασίας (από Αγ. Ιωάννου έως Διγενή) 24 θέσεις

Ποσειδώνος (από Πλαστήρα έως Κονδύλη) 10 θέσεις.

Εποπτεία – Διαχείριση

Η παρακολούθηση του συστήματος θα γίνεται από την

υπηρεσία μηχανογράφησης του Δήμου. Για τον έλεγχο

της τήρησης της στάθμευσης αρμόδια είναι η Δημοτική

Αστυνομία. Την αρμοδιότητα είσπραξης των εσόδων έχει

η οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Την ευθύνη για τη συ-

ντήρηση του χώρου τα συνεργεία του Δήμου και την ευ-

θύνη συντονισμού για την καλή λειτουργία ο Δήμαρχος.

Το σύστημα θα λειτουργεί:

Δευτέρα έως Παρασκευή από 09.00 έως 21.00

Σάββατο 09.00 έως 15.00

Κυριακή και επίσημες αργίες ελεύθερα.

Η μέγιστη διάρκεια στάθμευσης στις ώρες λειτουργίας

του ΣΕΣ είναι 3 ώρες.

Η φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων θα γίνεται μόνο κατά

τις ώρες 06.00-08.00 και 15.00 – 17.00 καθώς και μετά τις

20.00.

Οι τιμές ανά ώρα

Τέλη στάθμευσης ανά θέση στο χώρο που λειτουργεί το

ΣΕΣ καθορίζονται ως εξής: 

Τα πρώτα 20 λεπτά δωρεάν. Μετά το πέρας η χρέση θα εί-

ναι:

30 λεπτά-1 ώρα 1.00 €

1 – 1,5 ώρα 1.50€

1,5-2 ώρες 2.00€

2 – 2.5 ώρες 4.00€

2.5 – 3 ώρες 6.00€

Απαλλάσονται του τέλους στάθμευσης οι μόνιμοι κάτοχοι,

που θα πρέπει να εκδώσουν σχετική κάρτα. Τα δίκυκλα τα

οποία επιτρέπεται να σταθμεύσουν στις ειδικές θέσεις που

προβλέπονται και τα οχήματα που έχουν κάρτα κατοίκου

ΑΜΕΑ.

Κάρτα μόνιμου κατοίκου

Κάρτα μόνιμου κατοίκου έχει δικαίωμα να κατέχει κάθε

πολίτης που διαμένει μόνιμα στους δρόμους που εφαρμό-

ζεται το ΣΕΣ και είναι κάτοχος επιβατικού αυτοκινήτου.

Δεν χορηγείται σε επαγγελματικά οχήματα οφέλιμου φορ-

τίου πάνω από έναν τόνο. Η κάρτα ισχύει για συγκεκριμέ-

νο όχημα και δεν μεταφέρεται σε άλλο. Κάθε οικογένεια

δικαιούται μόνο μία κάρτα για κτίσματα που έχουν χτιστεί

μετά το 1980. Για τα κτίσματα πριν από το 1980 δικαιού-

νται δύο κάρτες ανά διαμέρισμα και μόνο σε περίπτωση

που δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης εντός της ιδιοκτη-

σίας/κατοικίας.

Στην ίδια κάρτα μπορεί να αναγράφονται οι αριθμοί κυκλο-

φορίας δύο οχημάτων ιδιοκτησίας της οικογένειας.

Η κάρτα εκδίδεται από την οικονομική υπηρεσία του Δή-

μου, και έχει ισχύ για ένα χρόνο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση κάρτας

μόνιμου κατοίκου είναι:

Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του Ι.Χ.

Αντίγραφο συμβολαίου οικίας ή ενοικίασης.

Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία θα δηλώ-

νεται η τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας, ότι τα προσκομι-

σθέντα στοιχεία είναι αληθή και ότι ο αιτών δεν διαθέτει

χώρο στάθμευσης παρά την οδό ή στο κτίριο.

Για την εξυπηρέτηση ορισμένων επαγγελματικών ανα-

γκών μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προμηθευθεί θέση δια-

γραμμισμένη πληρώνοντας 1600 ευρώ. 

Διανομή – Προμήθεια καρτών

Η είσπραξη τελών στάθμευσης θα γίνεται με κάρτες που

θα μπορεί να προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος από το τα-

μείο του Δήμου, το ΚΕΠ και τα περίπτερα.

Την κάρτα ο οδηγός πρέπει να έχει τοποθετήσει σε εμφα-

νές σημείο μέσα από το παρμπρίζ του οχήματος, όταν έχει

σταθμεύσει σε ΣΕΣ.

Οι παραβάσεις από τους κατόχους των ΙΧ θα βεβαιώνονται με

κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας και το πρόστιμο είναι 20 €.

Προσπαθώντας να κωδικοποιήσω τα όσα

συνέβησαν κατά τη συζήτηση του θέματος

«έγκριση κανονισμού λειτουργίας ελεγχό-

μενης στάθμευσης», στην πρόσφατη

(16/03/09) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου (Δ.Σ.) Βούλας, κατέληξα στα εξής

δύο βασικά σημεία: 

(1) Ο εισηγητής του θέματος, Αντιδήμαρ-

χος κ. Κωνσταντέλλος (πιλότος στο επάγ-

γελμα), προφανώς θεωρεί άσκοπη πολυτέ-

λεια τη συμμετοχή ειδικού επιστήμονα (συ-

γκοινωνιολόγου στην προκειμένη περίπτω-

ση), τόσο στην εκπόνηση και εφαρμογή

του κανονισμού της ελεγχόμενης στάθ-

μευσης, όσο και στην παρουσίαση του ση-

μαντικού αυτού θέματος στο Δ.Σ. και

στους παρευρισκόμενους πολίτες. Απόδει-

ξη αυτού είναι το γεγονός ότι, κατά τη συ-

γκεκριμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. Βούλας,

ανέλαβε ο ίδιος να εξηγήσει όλες τις πτυ-

χές του θέματος, να απαντήσει σε πληθώ-

ρα ερωτήσεων, να δεχτεί προτάσεις από

άλλα μέλη της συμπολίτευσης του Δ.Σ. για

τροποποιήσεις του κανονισμού και να

εφαρμόσει άμεσα την Α’ φάση της ελεγχό-

μενης στάθμευσης στο κέντρο της Βού-

λας.

(2) Ο δημότης / πολίτης δεν είναι απαραί-

τητο, κατά τον κ. Κωνσταντέλλο, να ενη-

μερώνεται (και μάλιστα έγκυρα και έγκαι-

ρα) για θέματα που τον αφορούν. Απόδειξη

αυτού αποτελεί το γεγονός ότι, ακόμη και

τα μέλη του Δ.Σ. Βούλας έλαβαν τη σχετι-

κή εισήγηση μόλις τρεις μέρες πριν την πα-

ρουσίασή της (έχοντας, μάλιστα, μεσολα-

βήσει Σαββατοκύριακο). Φυσικά, ούτε λό-

γος να γίνεται για προηγούμενη ενημέρω-

ση των υπολοίπων δημοτών και για δημό-

σια διαβούλευση επί του θέματος.

Από τα παραπάνω δύο σημεία βγαίνουν,

αντίστοιχα, και δύο συμπεράσματα, τα

οποία ας μου επιτραπεί να παρουσιάσω σε

«εκλαϊκευμένη» μορφή, ώστε να γίνουν

κατανοητά από όλους, μια και πρόκειται

για τεχνικής φύσεως θέμα.

Πρώτο συμπέρασμα: στην προκειμένη πε-

ρίπτωση, εφαρμόζεται το γνωστό «μαθαί-

νοντας στου κασίδη το κεφάλι». Διότι, τι

άλλο μπορεί να σημαίνει η απόφαση για

τρίμηνη «πιλοτική» εφαρμογή του προ-

γράμματος ελεγχόμενης στάθμευσης,

όταν αυτό ξεκινάει έχοντας πάμπολλα

αναπάντητα ερωτηματικά και κενά σε κα-

θοριστικής σημασίας στοιχεία; Και, μάλι-

στα, όταν δεν γίνεται αποδεκτή από το

Δ.Σ. (πλην του συνδυασμού Δ.Α.Δ.Α. με

ΟΡΑΜΑ) η πρόταση του υπογράφοντος για

ολιγόμηνη αναβολή του θέματος, μέχρις

ότου απαντηθούν τα βασικά ερωτήματα, γί-

νει ο απαραίτητος συντονισμός με άλλα

σημαντικά προγράμματα και δράσεις του

Δήμου (όπως η διάνοιξη της Λεωφ. Βασ.

Παύλου, οι ποδηλατόδρομοι, το υπόγειο

γκαράζ, κλπ.) και βελτιωθεί ουσιαστικά (με

τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων) η συ-

νολική πρόταση;  

Δεύτερο συμπέρασμα: στην προκειμένη

περίπτωση, επικρατεί η αντίληψη ότι «ο δη-

μοτικός άρχοντας, ως παντογνώστης και

παντοδύναμος, επιλύει ο ίδιος όλα τα προ-

βλήματα των πολιτών, για τους πολίτες,

χωρίς τους πολίτες». Οι τελευταίοι θα

έπρεπε, ίσως, να είναι και ευχαριστημένοι

που τους δίδεται η ευκαιρία να ψηφίζουν

κάθε τέσσερα χρόνια. Θα έπρεπε όμως να

είναι έτσι; Όχι, βέβαια! Το άρθρο 214 του

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αναφέρει

(μεταξύ πολλών άλλων περί Τοπικής Δημο-

κρατίας) τα εξής: «Οι δημοτικές αρχές …

διαβουλεύονται με τους κατοίκους των πε-

ριοχών τους, τους συλλογικούς κοινωνι-

κούς φορείς και τις ενδιαφερόμενες ομά-

δες πληθυσμού τόσο κατά την προεργασία

εκπόνησης των προγραμμάτων δράσης και

των κανονιστικών πράξεων, όσο και κατά

τη λήψη αποφάσεων γενικού ενδιαφέρο-

ντος». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τίπο-

τε από όλα αυτά δεν έγινε. Αλήθεια, γιατί

τόση έλλειψη σεβασμού προς τους πολί-

τες και τους νόμους του κράτους;

Hλεκτρονικοί πίνακες με πολλά ευρώ

Για την επικινδυνότητα της ηλεκτρονικής πινακίδας στο

τρίγωνο απέναντι από το Ασκληπιείο μίλησε ο Π. Θανό-

πουλος, προ ημερησίας. Ετσι όταν ήρθε η ώρα για να

ψηφίσουν τον καθορισμό τελών των ηλεκτρονικών πι-

νάκων (με πολλά, πολλά ευρώ), έβαλαν το θέμα των

υψηλών τιμών και της ασφάλειας η Ηλέκτρα Τσιριγώτη,

Νανά Καραγιάν καθώς και η Αννα Βενετσάνου από το

ακροατήριο. Η Ν. Καραγιάν αναφέρθηκε στην στήριξη

των επιχειρηματιών που πρέπει να δώσει ο δήμος στην

οικονομική κρίση που διανύουμε. Η Ηλ. Τσιριγώτη μίλη-

σε ακόμη για την αισθητική της πόλης που αλλοιώνεται

με τους ηλεκτρονικούς πίνακες, όταν μάλιστα κατεβά-

σαμε πινακίδες ιδιωτών.

«Τοπική  Δημοκρατία»  και  η  περίπτωση

της  ελεγχόμενης  στάθμευσης  στη  Βούλα
Γιάννης  Δημητριάδης
πολεοδόμος - χωροτάκτης  

Οδηγίες για το πως θα εφαρμοστεί  η Ελεγχόμενη Στάθμευση



«Χάρις χάριν  γαρ  εστί η τίκτουσα  αεί»*
Σοφοκλής

Δεν ξέρω γιατί αυτές τις μέρες, μου έρχονται στο νού

παράξενες σκέψεις. Ίσως γιατί πλέον έμαθα με τα χρό-

νια, ότι πρέπει να αμφιβάλλω και να αμφισβητώ σε όλα:

σε υποσχέσεις, σε λόγια, σε  όρκους. 

Εκεί μπαίνει και το ότι «όλοι μαζί στο πρόβλημα και εγώ
αφέντης και καβαλάρης μοναχός μου στην επιτυχία»,

έχει γραφεί ανεξίτηλα στην μνήμη μου. 

Και μάλιστα όταν νοιώθω ότι αυτή η κοροϊδία διαχρονι-

κά ανανεώνεται συνεχώς, αναγκάζομαι να τρέχω όλο

και πιο συχνά στον καθρέφτη. Εκεί, ζητώ να ανακαλύ-

ψω, τι έχω που με κάνει να κατατάσσομαι νοητικά, σε

μια κατηγορία δεύτερου πολίτη.

Προχτές ξεφύλλιζα, ένα παραπεταμένο παλιό σχολικό

βιβλίο του γιού μου. Ανήκε και αυτό, το πεταμένο αλλά

γεμάτο γνώση βιβλίο στα σημεία των καιρών·  δείγμα

μιας απόλυτα υλιστικής νοοτροπίας. Μιας καταναλωτι-

κής κοινωνίας που σε αποχυμώνει από κάθε ικμάδα και

σε βάζει στο απόβλητο περιθώριο, ακόμα και όταν βρί-

σκεσαι σε μάχιμη ηλικία.  

Θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός, έλειωνα το μολύβι μου

μέχρι το τέλος και τα φύλλα, τα άγραφα του χρησιμο-

ποιημένου τετραδίου, ο πατέρας μου τα έκοβε και τα

έρραβε σε νέο τετράδιο για πρόχειρη γραφή. Τώρα,

των παιδιών μας τα  συρτάρια, είναι γεμάτα με ελάχι-

στα χρησιμοποιημένα μολύβια, απερριμένα έτοιμα να

πεταχτούν μαζί με τα διαβασμένα βιβλία μάθησης και

ανοίγματος του πνεύματος.

Σε γενικότερο κανόνα, είμαστε υποδουλωμένοι στις προ-

σταγές της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας. 

Και φυσικά, εδώ δεν μιλώ για μολύβια και τετράδια, που

στην πράξη δεν έχει και τόση σημασία. Αλλά αλληγορι-

κά, για τον λόγο τον μακιαβελικό, των ανδρών των δη-

μοσίων.

Ξαναγυρίζω σε εκείνο το παραπεταμένο βιβλίο. «Αρ-

χαία Ελληνική Γλώσσα» -Β΄γυμνασίου, σελίδα 17. Δια-

βάζω λοιπόν.

“Η πονηρά Αλώπηξ” του Αισώπου.  

«Αλώπηξ πεσούσα εις φρέαρ υπό ανάγκης έμεινε». 

Δηλαδή η αλεπού γλύστρησε και έπεσε στο πηγάδι και

παρ΄όλο που προσπαθούσε δεν μπορούσε να βγεί.

«Τράγος δε δίψη συνεχόμενος, εγένετο κατά το αυτό
φρέαρ».

(Ενας περαστικός τράγος λοιπόν που διψούσε, έφτασε

στο πηγάδι).

Και βλέποντας την αλεπού εκεί μέσα ρώτησε αν το νε-

ρό είναι καθαρό. «Μα για να πιώ κατέβηκα και εγώ” του

απάντησε εκείνη με χάρη.

«Επεί δε αμελετήτως κατήλθε δια την επιθυμίαν άμα
την δίψαν σβέσαι μετά της αλώπεκος εσκόπει την άνο-
δον». 

(Και κατέβηκε, χωρίς να το πολυσκεφτεί, στο πηγάδι

για να σβήσει τη δίψα του.  «Πως θα βγώ τώρα;» ρώτη-

σε την αλεπού. «Για αυτό χολοσκάς; βοήθησε με και

μαζί θα βγούμε  από το πηγάδι »  του απάντησε εκείνη).

«Χρήσιμον οίδα, εάν μόνον θελήσεις την αμφοτέρων
σωτηρίαν. Θέλησον ούν τους εμπροσθίους πόδας ερεί-
σαι τω τοίχω, ορθώσαι δε τα κέρατα, αναδραμούσα δε
εγώ, και σε ανασπάσω».

(Ακουσε αγαπητέ μου, έχω ένα σχέδιο για να σωθούμε.

Στηρίξου όρθιος με τα μπροστινά σου πόδια στον τοίχο,

τέντωσε το κεφάλι σου και εγώ θα ανέβω και θα πατή-

σω στην ράχη σου, θα σκαρφαλώσω  στα κέρατα σου

και θα σαλτάρω πρώτη έξω. Αμέσως θα σου δώσω χέρι

και θα τραβήξω και εσένα).

Και έτσι έγινε ή μάλλον κάπως έτσι έγινε. Γιατί μόλις η

αλεπού βγήκε έξω πήρε δρόμο ξεχνώντας υποσχέσεις

και όρκους. Και γελώντας στις φωνές διαμαρτυρίας του

τράγου για την εγκατάλειψή του,  αναφώναξε:  

«Ώ ούτος, εί τοσαύτας φρένας  είχες όσας εν τω πώ-
γωνι σου τρίχας ου πρότερον αν καταβεβήκεις πριν την
άνοδον εσκέψω».

(Τουτέστιν «Ε΄ κακομοίρη! άν είχες τόσο μυαλό, όσες

έχεις τρίχες στο πηγούνι σου, ούτε θα κατέβαινες αλλά

και ούτε θα έδινες πίστη στα λόγια μου»).

Από εμένα ουδέν περαιτέρω σχόλιον. Τα γεγονότα της

καθημερινότητας των τελευταίων δεκαετιών  μίλησαν

και μιλούν πάντοτε. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου
    
––––––––––––––––
Βοηθήματα

1) “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα” της Β΄ Γυμνασίου ΟΕΣΒ 2000

2) Ειδησεογραφικά  Τηλε-δελτία και Ημερήσιος Τύπος της τελευ-

ταίας 25 ετίας.

* Η πραγματική ανταπόδοση, είναι εκείνη που γεννά ανταπόδοση.

Η πονηρά αλώπηξ
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Το προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών

των περισσότερων Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  οι οποίες ασχολούνται με

σήμανση αποτελείται από υπαλλήλους

ασχέτων ειδικοτήτων οι οποίοι δεν  έχουν

τα προσόντα  και την εκπαίδευση για τον

σκοπό αυτό.   

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του

ΥΠΕΧΩΔΕ η  οποία σύμφωνα με το άρθρο

10 του Κ.Ο.Κ. ασκεί σε όλη τη χώρα την

εποπτεία και παρέχει τις οδηγίες για θέ-

ματα κυκλοφοριακής σήμανσης, αγνοεί τις

υποχρεώσεις της που απορρέουν από το

ίδιο άρθρο:  «Σε περίπτωση που τα αρμό-

δια όργανα της διαπιστώσουν ελλιπή ή

εσφαλμένη σήμανση …. από τις προς τού-

το αρμόδιες υπηρεσίες (τεχνικές υπηρε-

σίες των Ο.Τ.Α.) είναι υποχρεωμένη να τις

καλεί προς εκτέλεση των αναγκαίων ενερ-

γειών…….τάσσοντας τους σχετική προθε-

σμία ενέργειας». 

Οι υπεύθυνοι των Δήμων μη έχοντας γνώ-

ση πού είναι το λάθος για να ζητήσουν να

γίνει τουλάχιστον μελέτη για να διορθω-

θεί και πεπεισμένοι ότι η Γ.Γ.Δ.Ε. δεν θα

ασκήσει την ελεγκτική της αρμοδιότητα

προς αυτούς, απαξιούν να δράσουν. 

Το Υπουργείο Παιδείας μιλά για δημιουρ-

γία εκπαιδευτικού υλικού μαθημάτων  κυ-

κλοφοριακής αγωγής, το οποίο οι μαθητές

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποι-

ούν στα λειτουργούντα πάρκα κυκλοφο-

ριακής αγωγής. Μιλά επίσης για προαιρε-

τικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής τα

οποία θα έπρεπε να διδάσκονται βάσει

Υπουργικών αποφάσεων   τόσο στα Δημο-

τικά  όσο και στα Γυμνάσια. 

Στην  Ελλάδα,  που είναι ΠΡΩΤΗ σε θανα-

τηφόρα τροχαία ατυχήματα από όλες τις

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  που η

συνείδηση οδικής ασφάλειας είναι  ανε-

πτυγμένη σε αξιολύπητο βαθμό, το προνό-

μιο ορισμένων σεμιναρίων κυκλοφοριακής

αγωγής στα ελάχιστα λειτουργούντα πει-

ραματικά πάρκα, έχουν μόνο ορισμένα δη-

μοτικά σχολεία. Η πλειοψηφία των μαθη-

τών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων

της χώρας, δεν έχουν  ποτέ παρακολου-

θήσει ένα σεμινάριο κυκλοφοριακής αγω-

γής. Γεγονός το οποίο ο καθένας μπορεί

να διαπιστώσει ερωτώντας δειγματοληπτι-

κά διδάσκοντες και μαθητές διαφόρων

βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Σ’ ένα τέτοιο φαύλο κύκλο με «αναρμόδι-

ους» αρμόδιους για σήμανση της χώρας,

που δεν έγινε ακόμα κατανοητό ότι Η ΟΔΙ-

ΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ και όπως

κάθε επιστήμη πρέπει να αφήνεται στα χέ-

ρια ειδικών, που δεν έγινε κατανοητή η

διαφορά μεταξύ πολιτικού μηχανικού και

συγκοινωνιολόγου,  που οι ελεγκτικοί μη-

χανισμοί του κράτους δεν λειτουργούν,

που οι νόμοι και η εκπαίδευση των μαθη-

τών παραμένουν μόνο στα χαρτιά, είναι

πραγματικά άξιον απορίας, με ποιο τρόπο

μέχρι το 2010  θα μειωθούν οι νεκροί από

τροχαία ατυχήματα κατά 50% σε σχέση με

το  έτος 2000 όπως είναι και  ο Ευρωπαϊ-

κός στόχος.

Το Ελληνικό Κράτος έχει αποδείξει ότι δεν

μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε με την σή-

μανση μήτε  με την σηματοδότηση των

δρόμων του. Λόγω εγκληματικής άγνοιας,

επιβάλλεται να ζητηθεί  βοήθεια από χώ-

ρες με μειωμένο αριθμό τροχαίων ατυχη-

μάτων σε θέματα οργάνωσης, εκπαίδευ-

σης, σήμανσης και σηματοδότησης. Πρέ-

πει να σταματήσουν οι πειραματισμοί εις

βάρος της ανθρώπινης ζωής και  σωματι-

κής ακεραιότητας. Είναι κρίμα κι άδικο να

χάνονται ανθρώπινες ψυχές λόγω αμάθει-

ας και ανοργανωσιάς.

Εισηγήσεις έγιναν στα αρμόδια Υπουρ-

γεία καθώς και στο Πολιτικό γραφείο του

Πρωθυπουργού. Επιστολή διαμαρτυρίας

για την μη άσκηση των υποχρεώσεων της

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  έχει  αποσταλεί προς

όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Χρυστάλλα Χαραλαμπίδου                       

E-mail Chrystalla57@gmail.com                    

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ«Ονειρο θερινής νυχτός»
Με το Κέντρο Απεξάρτησης «Διάβαση»

Μια αλλιώτικη θεατρική παράσταση είχαν την τύχη να

παρακολουθήσουν στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης

την Κυριακή 8/3. Ηταν μια παράσταση της θεατρικής

ομάδας του κέντρου Οικογενειακής υποστήριξης του

κέντρου απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ «Διάβαση».

Η παραγωγή της θεατρικής παράστασης ήταν έργο

των μελών της θεατρικής ομάδας του ΚΕΘΕΑ, που τον

τελευταίο χρόνο υποστηρίζουν την προσπάθεια απε-

ξάρτησης του δικού τους ανθρώπου, από το ρόλο του

γονιού, του αδελφού και του συζύγου και δίνουν το δι-

κό τους μήνυμα για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

Αρωγός στην προσπάθειά τους στάθηκε το Πολιτιστι-

κό Τμήμα του Δήμου Ηλιούπολης.

Τι είναι το ΚΕΘΕΑ

Το πρόγραμμα απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ «Διάβαση» ανήκει

στο πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών του Κέντρου Θε-

ραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Απευθύνεται σε ενήλι-

κες χρήστες ναρκωτικών ουσιών πάνω από 21 ετών,

εργαζόμενους, φοιτητές και περιστασιακούς καθώς

και στις οικογένειές τους. Λειτουργεί από τον Οκτώ-

βριο του 1990, στην πλατεία Αμερικής. Το πρόγραμμα

είναι στεγνό (δεν χορηγείται καμία φαρμακευτική ου-

σία) και η συμμετοχή του εξαρτημένου ατόμου στο

πρόγραμμα είναι εθελοντική και δωρεάν.

Τηλέφωνα Κέντρου Οικογενειακής υποστήριξης 210

8612.604, 8655.813



Η δήθεν αφελής και εντελώς επικίνδυνη

θεώρηση ότι τα λεγόμενα εθνικά μας θέ-

ματα ευρίσκονται στις τελευταίες θέσεις

ενδιαφέροντος των πολιτών, με προεξάρ-

χον το θέμα της οικονομίας, μόνον αδαείς

και εθνικά επικίνδυνους πολίτες και πολιτι-

κούς δύναται να εκφράσει.

Δοθέντος ότι οι μετά το 1989 ελληνικές

κυβερνήσεις δεν τολμούν ούτε να διανοη-

θούν, λόγω της επικρεμάμενης τουρκικής

απειλής πολέμου, την εκμετάλλευση των

ανυπολόγιστα μεγάλων πετρελαϊκών κοι-

τασμάτων του Αιγαίου, που θα άλλαζε άρ-

δην την οικονομική θέση της χώρας μας,

ουδείς Έλλην δικαιούται να υποβαθμίζει

την άρρηκτη σχέση των εθνικών θεμάτων

με την οικονομία. Και το συγκεκριμμένο

παράδειγμα δακτυλοδεικνύει τις κυβερνή-

σεις μας των τελευταίων 20 ετών ως φό-

βου υποτελείς έναντι των Τούρκων, εάν

αναλογισθουμε ότι η απειλή πολέμου της

Τουρκίας περιλαμβάνει και πιθανή απόπει-

ρά μας να αντλήσουμε τα πετρελαϊκά κοι-

τάσματα του Ιονίου! Εφ’ όσον, κατά τους

Τούρκους, μια τέτοια ενέργεια θα προαπαι-

τούσε την επέκταση των χωρικών μας υδά-

των στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, βάσει

του διεθνούς δικαίου, οπότε θα δημιουρ-

γούσε νομικό τετελεσμένο και για το Αι-

γαίο. Αυτή την καλή γείτονα χώρα οι κυ-

βερνήσεις του νεο-ΠΑ.ΣΟ.Κ και της Ν.Δ

σκίζονται να εντάξουν στην Ε.Ε., με την

σύμφωνη γνώμη και του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Ως εκ τούτου-και για να περάσουμε και στο

έτερο εθνικό μας θέμα-ελαφρότητες του

τύπου: «δεν πάει να ονομαστούν τα Σκόπια

όπως διάολο θέλουν, τι με νοιάζει εμένα;»,

δεν είναι δυνατόν να εκφέρονται από πολί-

τες που θεωρούν εαυτούς νοήμονες. Διότι,

σε πολύ απλά ελληνικά, εάν τα Σκόπια

ονομαστούν-με την δική μας συναίνεση-ως

μιά κάποιου είδους Μακεδονία, οι Έλληνες

εξαγωγείς μακεδονικών προϊόντων θα

απωλέσουν το δικαίωμα να τα ονομάζουν

έτσι. Εφ’ όσον βάσει του διεθνούς δικαίου

η κρατική ονομασία μιάς χώρας υπερισχύει

της συνώνυμής της περιφέρειας μιάς άλ-

λης χώρας. Και εάν-διόλου απίθανο-με τις

πλάτες των Αμερικανών επιβληθεί μελλο-

ντικά ένα καθεστώς διεθνούς επιτήρησης

στη Μακεδονία, με πρόσχημα την αλυτρω-

τική προπαγάνδα των Σκοπιανών περί

σκλαβωμένων Μακεδόνων του Αιγαίου, τό-

τε η οικονομική διάσταση και αυτού του

εθνικού μας θέματος θα καταστεί ορατή

και στον πλέον τυφλό ή εθελοτυφλούντα.

Ο σκοπός, όμως, είναι να μη φτάσουμε

εκεί.

Οφείλει, επομένως, κάθε Ελληνίδα και κά-

θε Έλληνας να προβληματισθεί σοβαρά

εάν τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας υπηρε-

τούν τα συμφέροντα της Ελλάδας και του

λαού της, ή κάποιας άλλης εξουσίας ανώ-

τερης και εξω-ελλαδικής. Διότι το πολύ

απλό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί

από την συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο

αρχηγών κομμάτων, την Πέμπτη 12 Μαρτί-

ου 2009, είναι ότι κάποιοι μας δουλεύουν

εντελώς απροκάλυπτα. Ενδυόμενοι μέσα

στο ελληνικό κοινοβούλιο την λεοντή του

θεματοφύλακα και υπερασπιστή των εθνι-

κών μας δικαίων και ψηφίζοντας στο Ευ-

ρωκοινοβούλιο υπέρ των συμφερόντων

της Τουρκίας, κατ’ εντολή, βεβαίως, των

Η.Π.Α.

Θα παραθέσω απλώς ένα απόσπασμα της

αποκαλυπτικής ομιλίας στη Βουλή, του

προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ Γιώργου Καρατζα-

φέρη, όπου παρουσίασε πρακτικά από ψη-

φοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο: «Και μιάς

και αναφέρθηκα σε ψηφοφορίες, ας πούμε

και κάποια πράγματα ακόμη. Υπάρχει Έλ-

ληνας ή Ελληνίδα πολιτικός που να μη θέ-

λει να αποσυρθούν οι δυνάμεις κατοχής

από την Κύπρο; Κι όμως!...Σε σχετικό ψή-

φισμα, ευρωβουλευτές της Ν.Δ., του

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο κ. Παπαδημούλης του

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ψήφισαν κατά της απόσυρσης!!!

Άλλο ψήφισμα...Ερώτημα: Να αποσυρθεί

το casus belli; (δηλαδή, η εναντίον μας

απειλή πολέμου εκ μέρους της Τουρκίας

σε περίπτωση που θα επεκτείναμε, βάσει

του διεθνούς δικαίου, τα χωρικά μας ύδατα

στα 12 μίλια, σε Αιγαίο και Ιόνιο!) Κατά

όλοι οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.(!!!), να συ-

νεχίσει η απειλή του casus belli. Άλλο ψή-

φισμα: Πρέπει ή όχι, πριν εισέλθει η Τουρ-

κία στην Ε.Ε. να αναγνωρίσει την Κύπρο

ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης; Κατά όλοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ.!!! Άλλο: Ψή-

φισμα για το Ιράκ, για το αν πρέπει ή όχι η

Τουρκία να έχει ανάμειξη στο Ιράκ. Η Ν.Δ.

ψήφισε μαζικά υπέρ του να έχει δικαίωμα η

Τουρκία σε ανάμειξη στο Ιράκ. 

Αυτά σας τα λέω για να δείτε πως ψηφί-

ζουν τα νεοταξικά κόμματα. Άλλο τι λέμε

εδώ και άλλο τι κάνουμε εκεί που δίνουμε

εξετάσεις. Πάντα ψηφίζουν υπέρ των θέ-

σεων που θέλουν οι Αμερικανοί. Και αυτό

που θέλουν οι Αμερικανοί είναι μιά δυνατή

Τουρκία. Το διαπιστώνετε αυτές τις ημέ-

ρες. Μιά Τουρκία-χωροφύλακα, μιά Τουρ-

κία η οποία θα παίξει τον ρόλο ανάμεσα σε

Συρία και Ισραήλ, θα παίξει ρόλο στο

Ιράκ...».

Και δυστυχώς η εντός και εκτός Ελλάδος

διγλωσσία των νεοταξικών κομμάτων επε-

κτείνεται και στα οικονομικά και κοινωνικά

θέματα. Αφού στη Βουλή και στα ελληνικά

Μ.Μ.Ε. ξιφούλκησαν κατά της 67ωρης

εβδομαδιαίας εργασίας και στο Ευρωκοι-

νοβούλιο Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ΣΥ.ΡΙΖ.Α. την

υπερψήφισαν μαζικά.

Τα συμπεράσματα δικά σας. Η ευθύνη επί-

σης. Τον Ιούνιο έχουμε ευρωεκλογές. 

Τουλάχιστον.

Εθνικά θέματα

Το άλλοθι της άγνοιας 

καταρρίπτεται
Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας
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Έλληνες Δάσκαλοι και Καθηγητές...

Την 1η Απριλίου πρέπει να τιμήσετε κι εσείς-κυρίως
εσείς-την επέτειο ενάρξεως του Κυπριακού Απελευ-
θερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, που μεσ’ από ανείπωτες
θυσίες οδήγησε στην αποτίναξη του αγγλικού ζυγού.
Και τι καλύτερο από το να χρησιμοποιήσετε Έλληνες
που πολέμησαν στην Κύπρο το 1974 για ν’ αποδώσε-
τε τιμή σε Έλληνες όπως ο Αυξεντίου, ο Μάτσης, ο
Καραολής, ο Δημητρίου και ο Παλληκαρίδης.

Η εφημερίδα μας θα είναι στη διάθεσή σας για να σας
φέρει σε επαφή με αγωνιστές του 1974, αν δεν γνω-
ρίζετε ήδη κάποιον εσείς. Να είστε βέβαιοι ότι με χα-
ρά και συγκίνηση θα έρθουν στην τάξη σας και θα μι-
λήσουν στα παιδιά για τον Απελευθερωτικό Αγώνα,
για το 1964-67 και για το μαρτυρικό 1974.
Κάποιοι θυσίασαν την ζωή τους για την Ελλάδα. Για να
υπάρχει λεύτερη και περήφανη όμως χρειάζεται και
τους Έλληνες δασκάλους. Εκείνοι άνοιξαν τον δρόμο
στους λευτερωτές του 1821, ας μην το ξεχνάμε. Μι-
κρή σε σχέση μ’ εκείνους τους Έλληνες φαντάζει σή-
μερα η θυσία μιάς σύγκρουσης μ’ εκείνους που θέλουν
να μας αφελληνίσουν.
Μάθετε στους μαθητές σας ν’ αγαπούν, να τιμούν και
να στηρίζουν την μικρή, μαρτυρική Ελλάδα που λέγε-
ται Κύπρος.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Κάλεσμα Χρέους
Μνημόσυνο της συγχωρεμένης της μάνας τους ήθελαν να κάνουν οι άνθρωποι κι όχι κηδεία της τσέπης τους. Αλ-

λά λογάριασαν χωρίς την ταρίφα μυστηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας. Τους

επανέφερε όμως στην τάξη ο ιερέας που τέλεσε το μνημόσυνο στον Ιε-

ρό Ναό του Αγίου Βασιλείου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο

της Βουλιαγμένης, στις 7 Μαρτίου

2009. Εκατό ευρώ ακατέβατα!

Τους έδωσε μάλιστα και απόδει-

ξη. Με σφραγίδα και υπογραφή,

όλα επίσημα.

Κατά τα άλλα ας καυτηριάζει τέ-

τοιες συμπεριφορές ορισμένων

φιλοχρήματων ιερέων ο Αρχιεπί-

σκοπος Ιερώνυμος, όπως και ο προ-

κάτοχός του, μακαριστός Χριστό-

δουλος. Κάποιοι ιερείς είναι κατά

πως φαίνεται βαρήκοοι.

Το μνημόσυνο πάει 100 λοιπόν. Ας

μας ανακοινώσει η Ιερά Μητρόπολη

Γλυφάδας και τις τιμές των υπολοίπων

υπηρεσιών της, για να γνωρίζουμε τι

μας περιμένει αν τις χρειαστούμε. Και

εφόσον το «ότι προαιρείσθε» έχει αντι-

κατασταθεί από τιμοκατάλογο-και μάλιστα τσουχτερό-

ας δεχθούνε οι αμοιβόμενοι από τον κρατικό κορβανά μητροπολίτες και λοιποί ιερωμένοι, να φορολογούνται βά-

σει δελτίου παροχής υπηρεσιών με Φ.Π.Α. και τα ρέστα, όπως και όλοι οι επιχειρηματίες. Διότι εδώ πρόκειται για

επιχείρηση, ας μην κοροϊδευόμαστε. 

Οι παλαιότεροι, τουλάχιστον, γνωρίζουμε ότι η ταρίφα δεν συνάδει με το ράσο και την Πίστη του απεκδυθέντος

κάθε υλικού αγαθού Ιησού. Μας το δίδαξαν αυτό κάποιοι ιερείς, αληθινοί λευίτες, που είχαμε την τύχη να γνωρί-

σουμε.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ότι προαιρείσθε, από 100 και πάνω...
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Νομαρχιακό Συμβούλιο εξελίχθηκε την πε-

ρασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Τα θέματα

ήταν τρέχοντα και το Ν.Σ. απασχόλησαν κυ-

ρίως τα προ ημερησίας έργα.

«Βόμβα» έριξε ο Καλαποθαράκος για την Πολεοδο-

μία της Νομαρχίας, αναφερόμενος σε διαμαρτυρίες

επιχειρηματιών που δέχτηκαν πρόστιμα παραμονή

Χριστουγέννων, για πέργκολες στην αιγιαλίτιδα ζώ-

νη της Αρτέμιδας.

Μίλησε για «πιθα-

νή ιδιοτέλεια από

υπαλλήλους», που

κατέγραψαν

24/12/08 μετά από

έλεγχο καταστή-

ματα. Όταν δια-

μαρτυρήθηκαν οι

καταστηματάρχες,

γιατί έγραψε τον

έναν και όχι τους

άλλους, ξαναπή-

γαν οι υπάλληλοι

αρχές του ’09 για

αυτοψία και έκο-

ψαν πρόστιμο με

προγενέστερη ημερομηνία. Ο δε υπάλληλος δεν

έκανε θυροκόλληση με αποτέλεσμα οι επαγγελμα-

τίες να χάσουν τις προθεσμίες των 30 ημερών!

Είχαμε πει ότι δεν έχει αρμοδιότητα η Νομαρχία. Θα

έπρεπε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι να

μην κόβουν πρόστιμα 600.000 ευρώ γιατί ξαφνικά

έτσι τους ήρθε. Και μάλιστα γράφει: «αυθαίρετες κα-

τασκευές στην αιγιαλίτιδα ζώνη πιθανόν!», γράφει ο

αρμόδιος της Πολεοδομίας. Απ’ την άλλη υπάρχει

βεβαίωση από το Δήμο Αρτέμιδας ότι οι πέργκολες

είναι δικές του.

Απάντησε ο διευθυντής της Πολεοδομίας Φούρλα-

ρης, ο οποίος εξήγησε ότι όταν η Πολεοδομία έχει

μία καταγγελία είναι υποχρεωμένη να πάει. Και επει-

δή η Ανατ. Αττική δεν έχει θεσμοθετημένο αιγιαλό

σε πολλά τμήματα, δεν μπορεί ο υπάλληλος να κρα-

τάει ένα ντοσιέ με χάρτες. 

Αν αποδειχτεί ότι είναι χαρτογραφημένος ο αιγιαλός

και ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου,

θα ακυρωθεί το ένταλμα και θα σβηστεί το πρόστιμο!

Σ.Σ. Και η ταλαιπωρία του πολίτη; Το τρέξιμο με το
πρόστιμο στο χέρι να αποδείξει ότι δεν είναι αρκού-
δα; Ποιος του πληρώνει τις εργατοώρες που έχασε
και την ψυχική οδύνη;

Σ
ε κάποια επιστολή μαθητών της Ανατολής, για

το δίκτυο ύδρευσης, αναφέρθηκε ο Δημ. Μπα-

ρούτας, η οποία προκάλεσε την επίσκεψη του

Δημάρχου Αρτέμιδας στο σχολείο.

Ο Μπαρούτας πρότεινε να κάνει κάτι και η Νομαρχία

για να αισθάνονται ασφαλείς οι κάτοικοι.

Ο Νομάρχης εξήγησε βέβαια ότι για τα δίκτυα

ύδρευσης που διαχειρίζονται οι Δήμοι, υπεύθυνοι εί-

ναι οι ίδιοι οι Δήμοι να κάνουν και τους ελέγχους.

Σ τ ι γ μ έ ς  α π ό  τ ο  Ν ο μ α ρ χ ι α κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  

«Ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο.32

Μαραθώνας-Γραμματικό

Βαρνάβας-Καπανδρίτι»,

Υπεγράφη από τον Νομάρχη Λ. Κουρή η σύμβαση με

την εταιρία «Ι.Δ. Χρυσοσπάθης Τεχνική», ανάδοχο,

μετά από διαγωνισμό, του έργου «Ηλεκτροφωτι-

σμός Ε.Ο.32 Μαραθώνας-Γραμματικό-Βαρνάβας-

Καπανδρίτι», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. 

Με τη σύμβαση αυτή προβλέπεται να γίνουν εργα-

σίες βελτίωσης και επαύξησης του ηλεκτροφωτι-

σμού στην επαρχιακή οδό Μαραθώνα - Καπανδριτί-

ου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ

και σε μήκος 750 μέτρων περίπου. Συγκεκριμένα

προβλέπεται η εγκατάσταση νέων ιστών ηλεκτρο-

φωτισμού ύψους 10 μ. σε διαστήματα 30 μ. στον

κόμβο Βαρνάβα.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 4 μήνες

και θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες ασφαλείας

των διακινουμένων οδηγών και πεζών στην ανωτέ-

ρω οδό.

Αγωγοί ομβρίων 

και οδοστρωσίας

στην Παιανίας - Σπάτα - Λούτσα

Στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων

και χάραξης της Ε.Ο. 40 (Παιανία - Σπάτα - Λούτσα) τμή-

μα: Σπάτα- Λούτσα» συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτη-

σης αγωγού ομβρίων και οδοστρωσίας στην Λ. Καραμαν-

λή στην εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αρτέμιδος. 

Συγκεκριμένα από την Τρίτη 17 Μαρτίου και για διάστημα

τριών μηνών θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο

τμήμα της Λ. Καραμανλή από την οδό Αγ. Ιωάννου έως

την οδό 25ης Μαρτίου.

Στο τμήμα αυτό το η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ

(άνοδος-κάθοδος) με τη βοήθεια σημάτων, φωτεινών ση-

ματοδοτών και σημαιοφόρων, ενώ καθορίζεται  ανώτατο

όριο ταχύτητας τα σαράντα χλμ./ώρα.

Η Νομαρχία  παρακαλεί τους οδηγούς, να τηρούν τα όρια

ταχύτητας, τη σήμανση, όπως επίσης και να συμμορφώνο-

νται στις υποδείξεις της Τροχαίας για την ασφαλή διέλευ-

ση των οχημάτων και την αποφυγή της όποιας τυχόν τα-

λαιπωρίας και ζητά την κατανόησή τους μέχρι την ολο-

κλήρωση των έργων.

Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας
στη Δροσιά

Με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου

εγκρίθηκε η σύναψη Συμπληρωματικής Προγραμματικής

Σύμβασης με το Δήμο Δροσιάς για την Κατασκευή οίκου

ευγηρίας στον Δήμο  Δροσιάς.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της

Νομαρχίας για την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών

στην περιοχή και έχει ήδη χρηματοδοτηθεί με 988.700

€ κατά 65% από την Νομαρχία  και κατά 35% από τον

Δήμο Δροσιάς.

Ωστόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέ-

κυψε η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών

που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν εκ των προτέρων

και οι οποίες κρίθηκαν απόλυτα αναγκαίες για την ολο-

κλήρωση, την ασφαλή κατασκευή και την ομαλή λει-

τουργία του κτηρίου, ενώ δεν μπορούν τεχνικά και οι-

κονομικά να διαχωριστούν από το αρχικό έργο χωρίς να

δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα σε αυτό.

Η Συμπληρωματική Προγραμματική Σύμβαση ανέρχεται

σε 147.411,43 € και θα καλυφθεί κατά 65% από την Νο-

μαρχία και κατά 35% από τον Δήμο Δροσιάς.

Ο οίκος ευγηρίας  θα είναι δυναμικότητας 20 κλινών και

σύμφωνα με την σύμβαση το έργο προβλέπεται να ολο-

κληρωθεί εντός του 2009.

Βόμβα Καλαποθαράκου 
για την Πολεοδομία της Νομαρχίας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 

ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ

Στις 9 Μαρτίου συναντήθηκαν στα γραφεία του

Ομίλου Φίλων Βουνού και Θάλασσας εκπρόσωποι

συλλόγων παραλιακών δήμων από τη Βούλα μέχρι

τη Σαρωνίδα.

Όλοι οι συμμετέχοντες, μετά από συζητήσεις τριών

ωρών, συμφώνησαν να συγκροτηθεί Δίκτυο Συλλό-

γων για Δράση στο Σαρωνικό και αποφάσισαν, ενό-

ψει της καλοκαιρινής περιόδου, να αγωνισθούν από

κοινού με τρεις στόχους:

α) Να μην αποκλεισθεί καμιά παραλία από αυτές

που είναι σήμερα ελεύθερες.

β) Οι ακτές σε όλο το παραλιακό μέτωπο να είναι

ανοιχτές για το λαό.

γ) Μέχρι να ανοιχτούν οι κλειστές παραλίες, να

λειτουργούν μόνο σαν ακτές κολύμβησης και όχι

σαν νυχτερινά κέντρα. 

Προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνουν και άλλες

ενημερωτικές συναντήσεις στο παραλιακό μέτωπο

του Σαρωνικού.

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στις 23 Μαρτίου

στις 07.00 μ.μ. στο Δήμο Βάρης. 
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Σ
ύσκεψη για τα όρια του Δήμου Βάρης

πρότεινε ο Δημ. Κυπριώτης στη συνε-

δρίαση της 18/3/09 προ ημερησίας.

Κατηγόρησε δε τη Δημοτική Αρχή για ανα-

ποφασιστικότητα.

Ο Δήμαρχος του αντέτεινε ότι το θέμα πα-

ρακολουθείται από τη Δημοτική Αρχή και

τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ψήφισμα για το περιβάλλον διάβασε ο Σπ.

Τριβιζάς και ψηφίστηκε ομόφωνα από το

Δ.Σ., (δημοσιεύεται παρακάτω) μια και ο

Δήμος δήλωσε συμμετοχή στην «Ημέρα

της Γης» 28 Μαρτίου, όπου θα κατεβάσουν

για μία ώρα όλους τους διακόπτες της ηλε-

κτροδότησης. Μάλιστα πρότειναν να μα-

ζευτούν οι κάτοικοι στην πλατεία Δήμα

την ώρα αυτή κρατώντας κεριά στο χέρι.

Δεν απαντούν Δήμαρχος και υπηρεσίες κα-

τά τον Δημ. Κυπριώτη σε ερωτήσεις που

έχει καταθέσει εδώ και καιρό. 

Επεσήμανε ότι από τον Κώδικα είναι υπο-

χρεωμένοι να απαντούν σε ένα μήνα.

Σ.Σ.: Μα είναι ερώτημα αυτό για προ ημε-
ρησίας: Τι σχέση ακάλυπτου και καλυμμέ-
νου χώρου πλατειών υπάρχει κυρία Λυδία;
Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα αναζη-
τήσετε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Που πιθα-
νόν και αυτές να μη τα έχουν!
Αλήθεια, είναι δυνατόν να έχεις σχέδιο
αποτσιμεντοποίησης της πόλης, όταν όλοι
κοιτάνε  πώς θα τσιμεντώσουν το σύμπαν,
χωρίς να αφήνουν τρίμμα γης ακάλυπτο; Η
αποτσιμεντοποίηση, είναι πρώτιστα, στάση
ζωής.

Ο Δ. Κυπριώτης θύμισε στον πρόεδρο την

δέσμευσή του (τον 11ο του 2007), ότι θα

φέρει το θέμα των γεωτρήσεων στο Συμ-

βούλιο, πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έχει

γίνει. Ετσι ο πρόεδρος Θωμάς Δεληγιάν-

νης απάντησε ότι όταν αναλαμβάνει ένα

θέμα το καταθέτει στις υπηρεσίες για να

ενεργήσουν. 

Σ.Σ.: Σύμφωνοι κύριε Πρόεδρε, αλλά ποιος
ελέγχει τις υπηρεσίες αν ενήργησαν;

Σχετικά με τις γεωτρήσεις ενημέρωσε το

σώμα ο πρόεδρος ότι έχουν αναθέσει σε

γραφείο να κάνει έλεγχο όσον αφορά την

καθαρότητα του νερού. Αυτό χρειάζεται

κάποιο χρόνο. Οσον αφορά τις απώλειες

νερού από τυχόν ιδιώτες δεν έχει ακόμη

διερευνηθεί.

Ο Δήμαρχος έχοντας μία άλλη φιλοσοφία,

τόνισε ότι αν ο x ιδιώτης μπορούσε να βά-

λει νερό στο σπίτι του θα το έβαζε. Αν λοι-

πόν δεν έχει κάποιος λόγος υπάρχει. Η Δη-

μοτική Αρχή το αντιμετωπίζει το θέμα. Σύ-

στησε δε στον Δ. Κυπριώτη αν έχει κάποια

συγκεκριμένη καταγγελία να την καταθέ-

σει.

Για το Λούνα Παρκ ρώτησε η Λ. Αργυρο-

πούλου, αν έχει λήξει η άδειά του.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι το Λούνα Πάρκ

το αντιμετωπίζει συνολικά με μια γενικότε-

ρη πολιτική που έχει χαράξει για την πα-

ραλία και ότι έχουν καταγγείλει τη μίσθω-

ση τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα

Δυσοσμία στο Δίλοφο

Για άλλη μια φορά γίνεται αναφορά για τη

δυσοσμία που πολύ συχνά εμφανίζεται στο

Δίλοφο της Βάρης από τα φρεάτια ομ-

βρίων.

Παρά το ότι έρχονται συνεργεία της ΕΥ-

ΔΑΠ και τα καθαρίζουν, αυτά συνεχίζουν

να μυρίζουν.

Όπως μάλιστα επεσήμανε η Γούλα, την πε-

ρασμένη εβδομάδα ήρθε ο εργολάβος κα-

θάρισε και μύριζε ακόμη πιο πολύ!

Πιθανόν να υπάρχει κακοτεχνία, μια που η

Λεωφ. Βάρης έγινε «εν μία νυκτί» λόγω

Ολυμπιάδας, που πρέπει να αναζητηθεί

από την ΕΥΔΑΠ. 

Ισως θα πρέπει να γίνει και ένας έλεγχος

πού πέφτουν τα λίπη από τις ταβέρνες γύ-

ρω – γύρω.

Αποχώρησε ο Δ. Κυπριώτης

Κι ενώ συζητιόταν η έγκριση προμελέτης

του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Μη-

λαδέζα, ο Δ. Κυπριώτης αποχώρησε δια-

μαρτυρόμενος για τη διαδικασία, αισθανό-

μενος – όπως είπε – ότι είναι περιττός από

την πλειοψηφία.

Επικαιροποίηση προηγούμενης απόφασης

ζήτησε το Δ.Σ. για τις τροποποιήσεις των

καταστατικών του ΝΠΔΔ που έχουν πραγ-

ματοποιήσει, γιατί η Περιφέρεια έχασε τα

χαρτιά.

Ετσι πάνε τρεις μήνες πίσω τα θέματα,

αφού από τον Δεκέμβριο, ζητούν σήμερα

επικαιροποίηση.

Η Βαρβάρα Σαραντίδου, που λόγω ασθε-

νείας, είχε μία μακρά απουσία από το Δη-

μοτικό Συμβούλιο, ζήτησε καλύτερη οργά-

νωση στις εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ, γιατί σε

πρόσφατη εκδρομή που πραγματοποίησαν

δημιουργήθηκε μεγάλη αναταραχή με τα

εισιτήρια.

Η Βαρβάρα Σαραντίδου, έχει θητεύσει και

σε προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, και με

τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που τη

διακρίνει  προσφέρει στο Δήμο με την πα-

ρουσία της.

Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο

(ΓΠΣ) Βάρης

Πονεμένη ιστορία για πολλούς κατοίκους

της πόλης. Πολλούς που έδωσαν την ψήφο

τους στον παρόντα Δήμαρχο, γιατί είχε

εντάξει στο πρόγραμμά του την κατάθεση

του ΓΠΣ.

Ετσι έχουν αρχίζει να απογοητεύονται

αφού ήδη πέρασε η πρώτη διετία και δεν

έχει προχωρήσει. Αρχισαν να ακούγονται

διάφορα.

Ότι το φρενάρουν αυτοί που δεν θέλουν να

περάσει.

Ότι ο Δήμαρχος το πήρε πίσω γιατί άλλαξε

γνώμη και άλλα.

Δήμαρχε, πρέπει να τρέξεις πλέον. Ο χρό-

νος είναι πολύ μικρός και οι προθεσμίες

δεν βγαίνουν. 
Α.Μπουζιάνη

Η Ώρα της Γης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Δήμος Βάρης ενημερώνει τους δημότες του για μια σημαντική

πρωτοβουλία με στόχο την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης

του πλανήτη που ονομάζεται «Η Ώρα της Γης».

Στις 20:30, το Σάββατο 28 Μαρτίου, καλούμαστε όλοι οι πολίτες

να σβήσουμε τα φώτα μας για μία ώρα, για να αποδείξουμε πως

και η χώρα μας μπορεί να αγωνιστεί αποτελεσματικά ενάντια

στην κλιματική αλλαγή.

Ο Δήμος μας ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στα θέματα του πε-

ριβάλλοντος:

• Θα ανταποκριθεί άμεσα σε αυτή την πρωτοβουλία και θα σβήσει

τα φώτα των Δημοτικών καταστημάτων (Δημαρχείο, Εργοτάξιο,

Πνευματικό, Κ.Ε.Π., Κ.Α.Π.Η.) για μία ώρα, το Σάββατο 28 Μαρτί-

ου, 20:30, τηρώντας φυσικά όλους τους κανόνες ασφαλείας.

• Προσκαλεί όλους τους φορείς, συλλόγους, σχολεία, καταστή-

ματα κλπ. ξεχωριστά να πράξουν το ίδιο, ώστε να στηρίξουμε με

όλη μας τη δύναμη την «Ώρα της Γης».

• Καλεί όλους τους πολίτες της Βάρης, με ένα κερί στο χέρι, σε

συγκέντρωση στη πλατεία Δήμα για μία ώρα, στις 20:30, το Σάβ-

βατο 28 Μαρτίου.

«Ας ενώσουμε τις φωνές μας με τις φωνές δισεκατομμυρίων πο-
λιτών από όλο τον κόσμο δίνοντας ένα μήνυμα για την άμεση λή-
ψη μέτρων ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Ο Δήμος μας εξάλλου έχει αποδείξει έμπρακτα την ευαισθησία
του για το περιβάλλον, εφαρμόζοντας εκτεταμένα προγράμματα
ανακύκλωσης και αναλαμβάνοντας δράσεις (δασοπροστασία, δε-
ντροφύτευση κλπ.) που στόχο έχουν την προστασία του περι-

βάλλοντος».                  ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

Η ώρα των ερωτήσεων στη Βάρη έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τις συνεδριά-

σεις αυτών καθ’ αυτών των θεμάτων, πολλές φορές.

Και πολλές φορές, με θέματα που δεν θα έπρεπε να φθάνουν καν στα έδρανα

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο τ. δήμαρχος Δημ. Αναστασίου, προφανώς γνώστης της Διοίκησης του Δή-

μου, είναι λίγες και συγκεκριμένες οι ερωτήσεις που καταθέτει.

Δεν προσπαθεί να κάνει αντιπολίτευση, αν και θα είχε κάθε λόγο, αν θυμηθού-

με την κόντρα που δεχότανε κάθε φορά από την παράταξη του Καπετανέα, ως

μειοψηφία τότε.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Με σύνθημα «ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ ΧΑΡΙΣΕ
ΖΩΗ» ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ σας καλεί να

δώσετε και πάλι το παρόν στην Εθελο-

ντική Αιμοδοσία, που διοργανώνεται το

Σάββατο 28 Μαρτίου και ώρες 10:00 –

13:00 στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ.

Το αίμα δεν παράγεται, δίνεται μόνο

από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Από άνθρωπο που σέβεται και εκτιμά

την αξία της ζωής σε άνθρωπο που το

έχει ανάγκη για να παραμείνει σε αυ-

τήν.

Η Αιμοδοσία βασίζεται αποκλειστικά

σε Εθελοντές, ανθρώπους με υψηλό

το αίσθημα της προσφοράς και της ευ-

θύνης προς τον συνάνθρωπο.

Γι’ αυτό καλεί κάθε πολίτη, στη μεγάλη

οικογένεια των Εθελοντών Αιμοδοτών

για  να συμβάλλει στην ενδυνάμωση

της Τράπεζας Αίματος του Δήμου.

Προσφέροντας λίγο από το αίμα σας

βοηθάτε να κερδίσει ένας συνάνθρω-

πός σας τη μάχη για τη ζωή!

Ενημερώστε φίλους και συγγενείς και

παρακινήστε τους να συμμετάσχουν!
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Με την παρουσία πολυπληθούς κοινού-φί-

λων της Όπερας, ολοκληρώθηκε την Κυ-

ριακή 15 Μαρτίου,  στο Μέγαρο Μουσικής

Αθηνών,  ο Διεθνής Διαγωνισμός Grand

Prix Μαρία Κάλλας 2009 και απονεμήθηκαν

τα βραβεία στους νικητές παρουσία όλων

των μελών της Κριτικής Επιτροπής και του

κοινού.

Πενήντα δυο νέοι λυρικοί τραγουδιστές

από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων

τέσσερις Έλληνες, επελέγησαν - από τους

74 που υποβάλλανε αίτηση συμμετοχής

στο διαγωνισμό, ενώ τελικά πήραν μέρος

συνολικά 41 καλλιτέχνες.  Στον τελικό κύ-

κλο τους τραγουδιστές συνόδευσε η Φι-

λαρμονική Ορχήστρα του Ιασίου με Μαέ-

στρο τον Gheorghe Costin.

Εφέτος, δόθηκε Grand Prix 2009, για όπε-

ρα τόσο στις γυναίκες όσο και στους

άντρες. Το συνολικό επίπεδο όσων πήραν

μέρος στο διαγωνισμό ήταν πολύ υψηλό

κα για αυτό το λόγο η Διεθνής Κριτική Επι-

τροπή αποφάσισε να δώσει επιπλέον και

τέσσερεις εύφημες μνείες.

Ανάμεσα στους νικητές και η Ελληνίδα σο-

πράνο Ζηνοβία-Μαρία Ζαφειριάδου που

κέρδισε το 2ο Βραβείο στην όπερα.

Τα βραβεία:

• Grand Prix 2009, όπερα-γυναίκες: LEE

Yun Jeong σοπράνο, Ν. Κορέα - Χρυσό με-

τάλλιο, 9.000€, Δίπλωμα και διοργάνωση

κοντσέρτων από το Athenaeum, στο εξω-

τερικό και την Ελλάδα

• 2ο Βραβείο: Ζηνοβία-Μαρία Ζαφειριάδου

σοπράνο, Ελλάδα, 5.000€, Δίπλωμα

• 3ο Βραβείο: YOON Jung Nan , σοπράνο,

Ν. Κορέα, 3000€, Δίπλωμα

• Grand Prix 2009, όπερα-άντρες: Jaesig

LEE, τενόρος Ν. Κορέα, 1ο βραβείο.

• 2ο Βραβείο: BANDZAK Filip, βαρύτονος, 

Τσεχία, 5.000€, Δίπλωμα

• 3ο Βραβείο: LEE Dong Hwan βαρύτονος,

Ν. Κορέα, 3000€, Δίπλωμα

Επιπλέον, Εύφημες μνείες δόθηκαν στους: 

JANG Young Kun, μπάσσος, Ν. Κορέα

BORGHI Jennifer,  μέτζο σοπράνο, Ιτα-

λία/Αμερική, Vera CΗΕΚΑΝΟVA,  σοπράνο,

Ρωσία, Jong - Hoon HΕΟ,  βαρύτονος, Ν.

Κορέα 1000€, Δίπλωμα.
Το «Grand Prix Μαρία Κάλλας 2009 για Όπερα,

Ορατόριο-Λιντ»,  διοργανώθηκε από το Διεθνές

Καλλιτεχνικό Κέντρο Ατενέουμ, σε συνεργασία με

τον Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων,

υπό την Αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του

ΥΠΠΟ και στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας Διεθνών

Μουσικών Διαγωνισμών της Ουνέσκο. 

Διεθνής διαγωνισμός αφιερωμένος  στη μεγάλη τέχνη 

της ανθρώπινης φωνής, την όπερα
Τα βραβεία του 35ου Διεθνούς Διαγωνισμού Γκραν Πρι Μαρία Κάλλας 2009

Η σοπράνο Ζηνοβία-Μαρία Ζαφειριάδου

Ο «Σύλλογος Δημάρχων Αττικής» σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων

και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ) σε εκδήλωση που πραγματοποίησε

το Σάββατο 14/03,  τίμησε Δημάρχους για την προσφορά τους στην Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση και τη Δημόσια Διοίκηση και ανακήρυξε επίτιμα μέλη του, είκοσι

επτά (27)  Δημάρχους της Περιφέρειας Αττικής.

Η τιμητική διάκριση έγινε κατά τη διάρκεια της ετήσιας δεξίωσης του συλλό-

γου, όπου βραβεύτηκαν όσοι από τους εν ενεργεία και διατελέσαντες δημάρ-

χους, που έχουν ανα-

λάβει καθήκοντα σε

θέσεις στη δημόσια δι-

οίκηση της χώρας. 

Μεταξύ των τιμηθέ-

ντων και ο πρ. δήμαρ-

χος Παλλήνης  και Πε-

ριφερειακός Διευθυ-

ντής Θεσπρωτίας

Γιώργος Σμέρος.

Στην αντιφώνηση του,

ο τιμηθείς Γιώργος

Σμέρος δήλωσε μετα-

ξύ άλλων ότι είναι ανά-

γκη να προωθηθεί η

περαιτέρω θεσμική ενί-

σχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω του ότι είναι η αμεσότερη μορφή σχέ-

σης μεταξύ πολίτη-κράτους. Επίσης, τόνισε ότι μπορούν και «πρέπει να αναζη-
τηθούν λύσεις προκειμένου να αναδειχθεί ο ουσιαστικός της ρόλος σε ζητή-
ματα αιχμής, όπως η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από στοχευμένες
δράσεις και κινητοποίηση της κοινωνίας». 
Τέλος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την τιμή που του γίνεται και ευχήθη-

κε κάθε επιτυχία στις δραστηριότητες του «Συλλόγου Δημάρχων Αττικής» αλ-

λά και της ΤΕΔΚΝΑ. 

Τιμήθηκε ο πρώην Δήμαρχος Παλλήνης

Γιώργος Σμέρος

Ο Γεν. Γραμματέας της ΤΕΔΚΝΑ και Δήμαρχος Χολαργού, Δημήτρης
Νικολάου, απονέμει την τιμητική διάκριση στον Γιώργο Σμέρο. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Την περασμένη Τετάρτη (18/03) οι πρόεδροι των Συλλόγων Κορωπίου συναντή-

θηκαν με  θέμα τους νέους αυτοκινητοδρόμους Αττικής, με πρωτοβουλία του

Συνδέσμου Οικιστών Αμπελώνα, όπου πρόεδρος είναι ο Ν. Σπίνος.

Η σοβαρότητα του θέματος έκανε να παρευρεθούν η μεγάλη πλειοψηφία των

συλλόγων παρόντος των δύο Αντιδημάρχων Σεραφείμ Κόλλια και Γεωργίας

Γιαννίτσα.

Ακόμη παρευρέθη ο Δημοτικός Σύμβουλος Αναστάσιος Χρήστου και απο την

μειοψηφία  ο επικεφαλής Δημήτρης Κιούσης και ο Κώστας Δήμου. Απο τους

συλλόγους εξέφρασαν την άποψή τους:  «Αμπελώνα» ο  Σ. Καναβός,  «Αγ. Μα-

ρίνας» ο  Θ. Αγγούρης,  «Κιτσίου» ο κ. Μαθιόπουλος, «Αλθέας» η Δ.Κυριακή,

«Αγ.Γεωργίου» ο  Τ. Πετρόπουλος, «Αη Γιάννη» κ. Θεοδωρίδη, «Προφάρτας» ο

Σ. Καρατζάς, «Πανοράματος» ο κ. Βλαχοδιονυσόπουλος. Τη συζήτηση συντόνι-

σε ο πρόεδρος του «Αμπελώνα»  Νίκος Σπίνος. 
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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. 

Μια μοναδική βραδιά αφιε-

ρωμένη στη μαγεία της ποίη-

σης του μεγάλου Έλληνα

ποιητή Οδυσσέα Ελύτη είχαν

τη δυνατότητα να απολαύ-

σουν όσοι παραβρέθηκαν

στο Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου  Καλυβίων (16/3). Ένα

αμφιθέατρο κατάμεστο εντυ-

πωσιακά από «πιστούς» της

Τερψιχόρης*.

Κατάνυξη, μαγική ατμό-

σφαιρα, ενδιαφέρον και με-

γάλη συμμετοχή ήταν τα

στοιχεία που χαρακτήρισαν

την εκδήλωση με θέμα «Ο
έρωτας στην ποίηση του
Οδυσσέα Ελύτη», στην

οποία έγινε μια αναδρομική

αναφορά από το πρώτο έρ-

γο του ποιητή, τους «Προ-

σανατολισμούς» έως και

τις τελευταίες του δουλει-

ές,  «Εκ του πλησίον» και

«Δυτικά της λύπης». 

Η ηθοποιός Καριοφυλλιά

Καραμπέτη διάβασε  απο-

σπάσματα από τα έργα «Τα

ρω του έρωτα», «Μικρός

Ναυτίλος» και «Άξιον Εστί»

(για το οποίο ο Οδυσσέας

Ελύτης έλαβε το 1979 το

Βραβείο Νόμπελ). Ο ομιλη-

τής της βραδιάς, ποιητής

Δημήτρης Καραμβάλης

στάθηκε εκτός των άλλων

σε πεζά κείμενα του Ελύτη

με ποιητική διάθεση, όπως

τα «Ανοιχτά χαρτιά» αλλά

και το «Ο έρωτας και η ποί-

ηση». Επίσης, επικεντρώ-

θηκε στα σημεία όπου ο

έρωτας συναντάει την αγά-

πη, το προσωπικό, το οικου-

μενικό καθώς και στο συμ-

βολισμό της Παναγίας στο

έργο του ποιητή. 

Ο Βασίλης Λέκκας ερμήνευ-

σε μελοποιημένα ποιήματα

του Οδυσσέα Ελύτη από με-

γάλους Έλληνες συνθέτες,

όπως ο Μίκης Θεοδωράκης,

ο Ηλίας Ανδριόπουλος, ο

Γιάννης Μαρκόπουλος και ο

Μάνος Χατζιδάκις. Στην κι-

θάρα τον συνόδευσε ο Δη-

μήτρης Παπαγγελίδης. Κατά

τη διάρκεια της εκδήλωσης,

την επιμέλεια της οποίας εί-

χε ο καλλιτεχνικός διευθυ-

ντής Θέμης Ροδαμίτης, προ-

βλήθηκε οπτικό υλικό από το

εικαστικό έργο του ποιητή. 

Ο Δήμος Καλυβίων έδειξε

περίτρανα με τούτη την εκ-

δήλωση την βαρύτητα που

δίνει στο κεφάλαιο του πο-

λιτισμού, γεγονός που επι-

σήμανε και ο Δήμαρχος Πέ-

τρος Φιλίππου στο τέλος

της βραδιάς. Μα, περισσό-

τερο απ’ τους λόγους μέ-

τρησε το ίδιο το έργο.

––––––––––

* Μούσα της λυρικής ποίησης.

Το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Κερατέας σε μουσική συναυλία

Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Κερατέας (ΤΟ.ΣΥ.Ν) με την συμπαράσταση του Δήμου οργά-

νωσε συναυλία στο Πολιτιστικό Κέντρο της Κερατέας με τον Άλκη Κωνσταντόπουλο και

το συγκρότημά του.

Ο Άλκης που είναι κάτοικος Κερατέας, ξεκίνησε από τη Δημοτική Φιλαρμονική της και

έκανε τις πρώτες εμφανίσεις στη “Χρυσή Τομή”. Πολυοργανίστας και συνθέτης πλέον

έχει παίξει δίπλα σε σπουδαίους τραγουδιστές και συνθέτες της έντεχνης μουσικής

όπως οι: Βασ. Παπακωνσταντίνου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Φίλιππος Πλιάτσικας, Διο-

νύσης Τσακνής κ.α.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε με

επιτυχία το πρώτο προσωπικό

του CD με τίτλο «Γαμώ την

καταδίκη μου». Στη συναυλία,

τα έδωσε όλα μαζί με τα

αδέρφια του και τα υπόλοιπα

μέλη του συγκροτήματος, πα-

ρουσιάζοντας δικές τους συν-

θέσεις, τραγούδια των Χατζη-

δάκι, Λοϊζου, Αγγελάκα, Πα-

νούση και πολλών άλλων

συνθετών.

Τα έσοδα διατέθηκαν για τις

εκδρομές του Γυμνασίου και

Λυκείου Κερατέας.

Είναι τόσο “εύφορη” η άσφαλτος στην οδό Παπάγου ώστε ...φύτρωσε και

φοίνικας μετά τα έργα του φυσικού αερίου. Πάλι καλά, που κάποιοι πολίτες

σκέπασαν έστω και μ’ αυτόν τον τρόπο την επικίνδυνη λακούβα. 

Τα Καλύβια προάγουν πολιτισμό
Βραδιά Ελύτη

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

θα ονομασθεί

“ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου στην αίθουσα συναυλιών του

Ωδείου Φίλιππος Νάκας, στη συναυλία-αφιέρωμα στη μνή-

μη του συνθέτη από την Κερατέα Δημήτρη Νικολάου

(1946-2008) που οργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Μουσουρ-

γών προλόγισε και ο δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού.

Αφού μίλησε με ζεστά λόγια για τον άνθρωπο Δημήτρη Νι-

κολάου και για το μουσικό του έργο εξήγγειλε ότι το Δη-

μοτικό Ωδείο Κερατέας που θα λειτουργήσει σύντομα θα

έχει την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜ.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

Στην συναυλία μετείχαν 50 άτομα από την Κερατέα, συγ-

γενείς, φίλοι, γείτονες, τα αδέλφια του συνθέτη, καθώς

και εκπρόσωποι της Χρυσής Τομής, του Πολιτιστικού Κέ-

ντρου του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου κ.α.
Παρουσιάσθηκαν δώδεκα έργα του Δημήτρη Νικολάου (τα 4 ήταν

τραγούδια) από τους Θεόφιλο Σωτηριάδη (σαξόφωνο), Άννα Μου-

ζάκη (μεσόφωνο), Άρη Γραικούση (πιάνο), Ivano Ascari (τρομπέ-

τα), Αγγελικά Παπανικολάου (πιάνο), Guido de Flavvis (σαξόφω-

νο), Μάγδα Νικολαΐδου (πιάνο), Στάθη Μαυρομμάτη (σαξόφωνο),

Διονύση Μαλλούχο (πιάνο), Αγγελική Καθαρίου (μεσόφωνο). 

Επίσης την Τρίτη 17 Μαρτίου στην αίθουσα συναυλιών του

Ινστιτούτου της Δανίας στην Πλάκα της Αθήνας στο μου-

σικό πρόγραμμα “Διάλογοι” παρουσιάσθηκαν έργα του Δη-

μήτρη Νικολάου από τον Ivano Ascari (τρομπέτα) και την

Αγγέλικα Παπανικολάου (πιάνο).
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Κυριακή μεσημέρι 22 Μαρτίου

οι κούκλες και οι δημιουργοί

τους, θα συναντηθούν σε μια

ανοιχτή γιορτή στον Πεζόδρο-

μο της Διονυσίου Αρεοπαγί-

του, που με παραστάσεις δρό-

μου από επαγγελματίες του

χώρου και ανοιχτά εργαστή-

ρια θα συμμετέχουν σε μια

άτυπη «παρέλαση» των δημι-

ουργιών τους.

Τα εργαστήρια είναι ανοιχτά

για το κοινό και με συμβολικό

κόστος συμμετοχής. Λόγω

των περιορισμένων θέσεων εί-

ναι απαραίτητη η έγκαιρη κρά-

τηση.

Πληροφορίες - Κρατήσεις:

Ελληνικό Κέντρο Κουκλοθέα-

τρου: 210 8326357 

Δευτέρα - Παρασκευή 11.00 - 15.00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΓΙΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑΣ για ενήλι-

κες - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΛΑΣ

ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ για παιδιά

Ομάδα 'Κέντρο Βάρους'

Σάββατο 21/03 16.00 - 18.00

NOSOTROS - Θεμιστοκλέους

66, Εξάρχεια

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 6974078538

ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΠΡΑΣΣΕΙΝ

ΑΛΟΓΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ

- Εμμανουέλλα Καποκάκη

Σάββατο 21/03, 15.00 - 16.00

ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ

Βουλγαροκτόνου 60, Εξάρχεια

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 6932628305

'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΟΤΑΣ ΑΠΟ

ΧΑΡΤΙ' για παιδιά 'Κιβωτός

των Μύθων'

Σάββατο 21/03, 18.30 - 20.00

ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ - Αναπαύ-

σεως 14, Μετς

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 210 92.16.346

ΚΟΥΚΛΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεο-

παγίτου, 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/03, ώρα 14.00

- ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑ-

ΒΑΔΙΑΣ, FRANSISCO BRITO,

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 'ΑΝΕΜΗ',

'ΑΝΤΑΡΑ', 'ΠΑΡΑΜΑΝΑ' /ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΒΑ

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΟΥ

- ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ

ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ : Κουκλοθίασος

'Πνοή', Bambolotto, κ.α

Το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών, είναι ένα από τα ποιο

παλιά Σωματεία (Έτος ίδρυσης 1925), που προσπαθεί να κρατη-

θεί σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές. Τα μέλη του σήμερα λιγοστά

προσπαθούν να κρατηθούν και να κρατήσουν το σωματείο. 

Ετσι λοιπόν στις (6/2/04) και ύστερα από πολλές ενοχλήσεις, από-

σπασαν  υπόσχεση για επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού,

6.000€, (Υπ. Πολιτισμού Ευ. Βενιζέλος Αρ. Απόφ. 172/Α της 6-2-2004 και

κοινοποιήθηκε με το υπ αρ. Πρ. ΥΠΠΟ/ΟΙΚΟΝ//Γ.Αρ 10314 έγγραφο).

Τελικά, ο «ειδικός Λογαριασμός, δεν είχε χρήματα». Ηρθε νέα

Κυβέρνηση με τη Ν.Δ. και ανακάλεσε την απόφαση (Υπ. Πολιτι-

σμού ο ίδιος ο Κων/νος Καραμανλής)

Στις 5 Ιούνη 2007,  με Υπουργό τον Γ. Βουλγαράκη, πήραν νέα

υπόσχεση για επιχορήγηση με το «ιλιγγιώδες ποσό» των

1.500!€. Πάλι ο «ειδικός λογαριασμός» δεν είχε χρήματα(!!!) και

...ανακάλεσαν την επιχορήγηση!! 

Ακου κόσμε, χα χα χα!
Το Υπουργείο Πολιτι-
σμού δυο φορές μου
έδωσε επιχορήγηση 
και άλλες δυο φορές
την πήρε πίσω.

Ας είναι καλά ο κόσμος ωρέ 
Σιορ Διονύση, που μας αγαπάει
και μας αναζητάει να μας ακού-
σει και να μας δει!
Κι απέ για θεατρίνους...

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Όπως οι περισσότερες ημέρες της Ανοιξης τείνουν να

αφιερώνονται σε κάτι, από την ποίηση, την francophonie

μέχρι το παιδικό βιβλίο, έτσι και η σημερινή Τρίτη έχει ορι-

στεί ως Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου (World Theatre Day)

ήδη από το 1962. 

Κάθε χρονιά στις 27 Μαρτίου η παγκόσμια θεατρική κοι-

νότητα γιορτάζει αυτή τη μέρα, οργανωμένα και με σχέδιο

- δεν γινόταν, άλλωστε, μια τόσο σημαντική ημέρα να

αφηνόταν στην τύχη της. Ορισμένες συνήθειες ενδυνα-

μώνουν το τελετουργικό αυτής της ημέρας και αυξάνουν

τη σημασία της, όπως το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας

Θεάτρου. 

Εν ολίγοις, το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου επιλέγει κάθε

χρόνο μια διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα του θε-

άτρου από μια χώρα-μέλος για να γράψει ένα κατιτίς που

διαβάζεται σε όλα τα θέατρα και μεταδίδεται από τα ΜΜΕ

παντού. Θεατράνθρωποι όπως ο Ζαν Κοκτώ, ο Αρθουρ

Μίλλερ, ο Λώρενς Ολίβιε, ο Ζαν Λουί Μπαρώ, ο Πήτερ

Μπρουκ, ο Ευγένιος Ιονέσκο, ο Μάρτιν Έσλιν, ο Ιάκωβος

Καμπανέλλης και η Αριάν Μνουσκίν, αλλά και λιγότερο θε-

ατράνθρωποι όπως ο ο Λουκίνο Βισκόντι και ο Πάμπλο Νε-

ρούδα (με θητεία σε σινεμά και ποίηση αντίστοιχα) έχουν

κατά καιρούς συντάξει αυτό το τόσο ιδιαίτερο μήνυμα.

Φέτος για ανεξήγητους λόγους, το μήνυμα έγραψε μια πε-

ρισσότερο γαλαζοαίματη, παρά οτιδήποτε άλλο, προσωπι-

κότητα, η Αυτού Μεγαλειότητα Dr Sultan Bin Mohammad

Al-Qasimi, μέλος του Ανώτερου Συμβουλίου των Ενωμέ-

νων Αραβικών Εμιράτων και κυβερνήτης της Sharjah. Ένας

βαθύπλουτος και ως εκ τούτου μορφωμένος (και τιμημέ-

νος για την προσπάθειά του σχετικά με τις τέχνες, τα

γράμματα, την εκπαίδευση από άπειρους οργανισμούς

ανά τη γη) κρίθηκε αρμόδιος για να μιλήσει φέτος για την

αρχαιότερη των τεχνών. Λέει μεταξύ άλλων: «Ανθρωποι
του θεάτρου, ακούστε. Είναι λες και έχουμε χτυπηθεί από
την καταιγίδα. Λες και μας έχει τυλίξει η σκόνη της αμφι-
βολίας και της υποψίας που μας πλησιάζει.[...] Στην πραγ-
ματικότητα, αν δεν υπήρχε η βαθιά ριζωμένη πίστη μας
στο διάλογο, η οποία έχει καταδειχτεί τόσο μοναδικά από
μορφές τέχνης σαν κι αυτή του θεάτρου, θα είχαμε παρα-
συρθεί από την καταιγίδα που δεν αφήνει καμιά πέτρα στη
θέση της για να μας χωρίσει». Για να καταλήξει: «Εμείς
δεν είμαστε τίποτε άλλο από θνητοί, όμως το θέατρο είναι
τόσο αιώνιο όσο η ίδια η ζωή.»

Έτσι, αν πάτε στις 27 Μαρτίου στο θέατρο, θα έχετε την

ευκαιρία να ακούσετε ολόκληρο το εμπνευσμένο κατεβα-

τό του σουλτάνου. Αν πάλι περάσετε από τον Ιανό κατά τις

9 το βράδυ θα ακούσετε την Εύα Σαουλίδου (που προ-

σφάτως τιμήθηκε με το βραβείο Μελίνα Μερκούρη) να

απαγγέλλει με τη χαριτωμένη φωνή της το μήνυμα και την

Χαρά Μπακονικόλα να συζητάει με τον ηθοποιό Δημήτρη

Πιατά για το θέατρο ως κοινωνικό φαινόμενο. Καθώς και

την ομάδα epta να επιδίδεται σε θεατρικό δρώμενο για τα

μάτια σας μόνο.

Στέλλα Παρασχά

Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθέατρου 22 Μαρτίου και Θεάτρου 27 Μαρτίου

Θέατρο Σκιών, για θεατρίνους...

Ας γνωριστούμε οι θεατράνθρωποι!

Ο Σύλλογος “Πολιτιστικές Απόπειρες” προσκαλεί όλες τις Ερα-

σιτεχνικές Θεατρικές ομάδες, να γιορτάσουμε την Παγκόσμια

Ημέρα Θεάτρου την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Η ιδέα πρωτοξεκίνησε το 2006 που  από το Δήμο Καλυβίων, συ-

νεχίστηκε το 2007 στο Δήμο Μαραθώνα και φέτος θα γίνει από

τον Σύλλογο “Πολιτιστικές Απόπειρες” στη Νέα Μάκρη.

Είναι μια ευκαιρία να γνωριστούμε μέσα από την αγάπη μας για

το Θέατρο, γράφουν οι “Πολιτιστικές Απόπειρες” και σημειώνουν:

«Το 2007 ο Σύλλογός μας οργάνωσε και ένα τριήμερο συνέδριο

με καταξιωμένους ομιλητές όπου πολλοί από εσάς συμμετείχατε.

Θα θυμάστε βέβαια και την συνάντηση-συζήτηση που είχαμε οι

αντιπρόσωποι όλων των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων για τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Η ιδέα μας για φέτος είναι πέρα από την δουλειά την θεατρική

που θα δείξουμε, η ημέρα Θεάτρου να λάβει έκταση τριημέρου

όπου θα έχουμε περισσότερο χρόνο να γνωριστούμε και να αλ-

ληλοενημερωθούμε. Να έχουμε επίσης και μια συνάντηση όπου

να ανταλλάξουμε και πάλι απόψεις και προβληματισμούς αλλά

και νέες ιδέες για το πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα

τις δυσκολίες που συναντάμε. Μια ιδέα για παράδειγμα που θα

θέλαμε να την επεξεργαστείτε θα ήταν να «στήσουμε» ένα site

αλληλοενημέρωσης και προβληματισμού όλων όσων συμμετέ-

χουμε στο Ερασιτεχνικό Θέατρο στην Ανατολική Αττική. Μια άλ-

λη ιδέα ίσως θα ήταν η δημιουργία μιας Ομοσπονδίας, η δημιουρ-

γία ενός εντύπου, η μιας εφημερίδας Ας ανοίξουμε ένα διάλογο

και μια επικοινωνία μεταξύ μας, κάτι καλό θα βγει.

Για πληροφορίες 2294097696, 6944349987, Κώστα Ρωμανό.

«'Όλη η πόλη φτιάχνει κούκλες»
20-21-22  Μαρτίου

Στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας κουκλοθέα-

τρου το Ελληνικό Κέντρο Κουκλοθέατρου - UNIMA, διοργανώνει

ένα τριήμερο με εργαστήρια, κατασκευής και εμψύχωσης κού-

κλας, για παιδιά και ενήλικες, σε 7 σημεία της Αθήνας. Περισσό-

τεροι από τριάντα επαγγελματίες κουκλοπαίχτες συνεργάζονται

σε μια προσπάθεια να φέρουν το κοινό ακόμα πιο κοντά στον κό-

σμο της κούκλας και του θεάτρου της.

Ανακάλεσαν επιχορήγηση

1.500€(!!!!)
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Οι νέοι οδικοί άξονες απασχόλησαν

το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων, με

μοναδικό θέμα λόγω της σοβαρότη-

τάς του.

Πρέπει να ομολογήσω, ότι είχα καιρό

να δω τόσο άψογη συνεδρίαση. Όχι

μόνο από πλευράς προέδρου και Δη-

μάρχου, αλλά από όλο το σώμα του

Δ.Σ. και από το ακροατήριο το οποίο

ήταν πολυπληθές. Κανείς δεν διέκο-

πτε κανέναν. Δεν μιλούσαν δύο μαζί.

Και κάποια στιγμή που πήγε να γίνει

μία αντιπαράθεση ενός δημότη από

το ακροατήριο με δημοτικό σύμβου-

λο, παρενέβη ο Δήμαρχος και παρα-

κάλεσε να μη γίνεται αναφορά στο

παρελθόν. «Δεν με ενδιαφέρει το πα-

ρελθόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη

συνεχίζετε».

Η εισήγηση, που είχε μοιραστεί

στους συμβούλους και διαβάστηκε,

προερχόταν από επιτροπή που συ-

στήθηκε γι’ αυτό το σκοπό και αποτε-

λείτο από δημοτικούς συμβούλους

και υπαλλήλους του Δήμου.

Το σώμα είχε κάνει μια πρώτη συζή-

τηση για το θέμα, είχε ενημερώσει

πολίτες και φορείς, οι οποίοι με τη

σειρά τους είχαν καταθέσει έγγρα-

φες προτάσεις στο προεδρείο, οι

οποίες διαβάστηκαν.

Μετά το πέρας της εισήγησης ο πρό-

εδρος διάβασε τις προτάσεις. Κάποι-

ες από φορείς,  κάποιες από κατοί-

κους.  Αλλοι συμφωνούσαν με την

πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ, άλλοι ζη-

τούσαν εναλλακτική λύση και άλλοι

ζητούσαν μετατόπιση του άξονα Πι-

κερμίου.

Ο Δήμαρχος Αθ. Τούντας επεσήμαναι

ότι η εισήγηση της Επιτροπής πρέπει

να συμπληρωθεί και με κάποιες άλλες

προτάσεις και κατέθεσε τη δική του

θέση: «Θεωρώ ότι ο σχεδιασμός που

γίνεται μέχρι τώρα, όσον αφορά τη

νέα Αττική Οδό, τον Προαστιακό και η

μελέτη του ρέματος Ραφήνας είναι

μια ζημιά μεγαλύτερη από αυτή του

Αεροδρομίου. Δεν κινδυνολογώ, δυ-

στυχώς έτσι είναι».

Μίλησε για «κόκκινη γραμμή», το

άκρον άωτον δηλαδή. Εκεί που δεν

πάει παρακάτω. 

«Δεν μπορεί να υπάρχουν 3 διαδοχι-

κά αναχώματα στην περιοχή των Σπά-

των. 

Τα δύο τυφλά τμήματα ένα στον κόμ-

βο του Αγ. Γεωργίου και ένα στη Λ.

Μαραθώνος. Και τρίτο αν δεν συνδε-

θεί τώρα η πόλη των Σπάτων με τη

βόρεια πύλη του αεροδρομίου, αυτά

για μένα είναι “κόκκινο γραμμή”»,

επεσήμανε  ο δήμαρχος και συνέχισε:

«Το τρίτο και σημαντικό είναι η αντι-

πλημμυρική προστασία της περιοχής.

Είναι 3 θέματα τα οποία πιστεύω ότι

πρέπει να αντιμετωπιστούν τώρα».

Και απευθυνόμενος στο σώμα ρώτη-

σε και ζήτησε τις απόψεις τους:

1. Τι και μέχρι πού δεχόμαστε,

2. Τι θα κάνουμε εάν συντελεστεί αυτό.

Η Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ κωφεύει

κυριολεκτικά στις παρακλήσεις μας

για μια συνάντηση. Εάν λοιπόν γίνει

αυτό το πράγμα τι θα κάνουμε. Θα

προσφύγουμε στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, εντάξει. Όμως υπάρχει

κάποια άλλη μορφή αγώνα που μπο-

ρεί κανείς να προχωρήσει; 

Στη συνέχεια μίλησε ο Δημήτρης Κα-

νάκης, ο οποίος έκανε μία ιστορική

αναδρομή, δείχνοντας την ανακολου-

θία της πολιτείας και την οπισθοδρό-

μηση. Θεώρησε χρήσιμο να κωδικο-

ποιηθούν όλες οι ενέργειες που

έχουν συσταθεί και τροποποιηθεί από

το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι σήμερα

για τα προβλήματα της περιοχής και

έκανε την παρουσίασή τους αποδει-

κνύοντας τη γύμνια της κρατικής διοί-

κησης.

Κατά τ’ άλλα δεν διαφωνεί με την πα-

ρούσα πρόταση – όπως την παρου-

σίασε η εισήγηση, των οδικών αξό-

νων.

Επεσήμανε δε ότι: «ότι αυτό το δρό-

μο προσπαθούν να επεκτείνουν τη

φάτσα του Αεροδρομίου στη Λεωφ.

Μαραθώνος. Να μου το θυμηθείτε αυ-

τό και μακάρι να βγω ψεύτης». 

…Ο σχεδιασμός γίνεται έτσι ώστε η

περιοχή η δική μας να ενσωματωθεί

στο Αεροδρόμιο και στη ζώνη περιο-

ρισμένης ανάπτυξης.

Ο Αντρέας Παυλίδης, ο μικρότερος

δημοτικός σύμβουλος, δεν κοίταξε

καν την εισήγηση της επιτροπής,

όπως είπε: «γιατί όλο το έργο είναι

“κόκκινη γραμμή”. Ολοι θέλουμε μια

ήπια οικιστική ανάπτυξη», τόνισε.

Ο Νίκος Παπαχρήστου τάχθηκε με

σαφήνεια υπέρ της πρότασης του

ΥΠΕΧΩΔΕ. «Ηρθε ένα καινούργιο έρ-

γο στην περιοχή μας που θα έχει επί-

δραση στα επόμενα 50 χρόνια. Αυτό

το έργο μαζί με το Αεροδρόμιο θα

αποτελέσει τους σημαντικούς μο-

χλούς ανάπτυξης ή υποβάθμισης της

περιοχής. 

Αυτός ο σχεδιασμός φτιάχνει μία πό-

λη που θα είναι η καρδιά των Μεσο-

γείων. Με όλα τα καλά και τα κακά

που πρέπει να προλάβουμε. Για να γί-

νει η πόλη μας η ηγέτιδα της περιο-

χής, με οδικούς άξονες γύρω από την

πόλη είναι συγκοινωνιακά ό,τι το κα-

λύτερο. Να δουλέψουμε σαν εργα-

λεία τους άξονες προς όφελος της

πόλης.

Αυτό το έργο θα δώσει τη σύνδεση με

την Εθνική Οδό.

Ο Χρήστος Μάρκου αντέτεινε σ’ αυτά

που είπε ο Ν. Παπαχρήστου κατ’ ου-

σίαν. Τα είδε από τελείως διαφορετι-

κή σκοπιά. «Πώς μπορεί να είναι η

καρδιά των Μεσογείων μια πόλη που

της χτίζεις το τείχος του Βερολίνου

και πάνω στο τείχος βάζεις γυάλινα

πετάσματα και ζωγραφίζεις πουλιά.

Εχω σοβαρές επιφυλάξεις για να μην

πω άρνηση με το σχεδιασμό όπως αυ-

τός παρουσιάζεται. Θεωρώ ότι ο σχε-

διασμός αυτός δεν θα ωφελήσει τα

Σπάτα, δεν ωφελεί ούτε  την ανάπτυ-

ξη ούτε την οικονομία της πόλης.

Αντίθετα περιορίζει την ανάπτυξη, δι-

ευκολύνει μονάχα το Αεροδρόμιο και

δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα με

τον τρόπο κατασκευής. Τριπλασιάζει

την έκταση του Αεροδρομίου (πιθα-

νόν να φτάσει και μέχρι τη Μαραθώ-

νος), γίνεται ο παντοκράτορας στην

Ανατ. Αττική.

Μια πόλη που θα βρίσκεται σε ένα

τρίποδο κλειστών οδικών αξόνων,

χωρίς καμία διέξοδο, όπου θα ει-

σπράττει τι; Τότε θα γίνουμε πραγμα-

τικό νησί.

Ο πρ. δήμαρχος Αντ. Τούντας επεσή-

μανε ότι «μας καλούν για τους περι-

βαλλοντικούς όρους, όχι για το έργο.

Μας αγνοούν και γι’ αυτό πρέπει να

μη το συζητήσουμε, να αντιδράσου-

με. Να καταψηφιστεί η μελέτη και να

συνεχίσουμε αύριο με παραστάσεις.

Να χαράξουμε μορφή αγώνα για να

ωφεληθεί η πόλη».

Ο Γ. Γεώργας επεσήμανε ότι “…Το

έργο θα γίνει γιατί θα χαρακτηριστεί

“εθνικό”, οπότε δεν υπάρχει περίπτω-

ση να τη γλυτώσουμε, γι’ αυτό πρέπει

να σηκώσουμε μανίκια και μπατζάκια

και να ασχοληθούμε με το μέλλον αυ-

τής της πόλης.

Ο Γ. Παπαχρήστου βλέπει ευκαιρίες,

βλέπει και απειλές. «Η ιστορία έχει

δείξει ότι εμείς οι Σπαταναίοι είμαστε

πολύ συντηρητικοί. Μήπως ήρθε η

στιγμή να ρισκάρουμε; Να κάνουμε

το άλμα, να κοιτάξουμε το μέλλον;

Να αδράξουμε τις ευκαιρίες»; Αναρω-

τήθηκε.

Και κατέληξε ότι έτσι όπως έχει δια-

μορφωθεί ο χάρτης «δεν νομίζω ότι

το μέλλον μας είναι η αμπελοκαλ-

λιέργεια και η καλλιέργεια της ελιάς,

το μέλλον μας είναι αλλού. Είναι ο

τριτογενής τομέας ανάπτυξης.

Ο λόγος στους πολίτες

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους

πολίτες για να τοποθετηθούν.

Αναπτύχθηκαν προβληματισμοί, ρεα-

λιστικοί, συναισθηματικοί. Ο Δήμαρ-

χος τόνισε ότι το Δημοτικό Συμβού-

λιο δεν είναι για να λύσει προσωπικά

προβλήματα, αλλά να προασπίσει τα

γενικότερα προβλήματα της πόλης.

Να συμπέσει ο αυτοκινητόδρομος με

τον σιδηρόδρομο, πρότεινε ο Ν. Λου-

κάς, που έχει διατελέσει και στο δη-

μοτικό συμβούλιο.  

Ο Καλαθάκης ζήτησε μετακίνηση 12

μοιρών για να αποφύγουν τον οικισμό

που καταστρέφεται, κόβει και δέκα

σπίτια, αλλά επιβαρύνει όλο τον οικι-

σμό, με τον  κόμβο του Πικερμίου,

ενώ αν μετατεθεί λίγο είναι σε ακα-

τοίκητη περιοχή.

Γ. Παπαναστασίου: «Η ανάπτυξη που

θα φέρει ο δρόμος είναι σαν αυτή που

έφερε το Αεροδρόμιο. Ας μας πει

ένας τι ωφέλησε το Αεροδρόμιο τα

Σπάτα».

Ευστ. Καρακλάς: Γιατί μεταφέρθηκε

ο δρόμος και έρχεται στα Σπάτα, ενώ

υπήρχε στο ΓΠΣ Πικερμίου. Ποιοι με-

τέφεραν τον άξονα αυτό, για να τσα-

κώνονται οι Σπαταναίοι. Μη το ανε-

χθείτε.  

Τέλος ψηφίστηκε ομόφωνα η πρότα-

ση της Επιτροπής και τα 3 έργα που

έβαλε ο Δήμαρχος:

«- Προαστιακός,  μελέτη του ρέματος

Ραφήνας και η διάνοιξη της βόρειας

πύλης του Αεροδρομίου -  να είναι εκ

των ουκ άνευ. Οι κατακερματισμοί

και η διάνοιξη της βόρειας πόλης να

είναι το τελευταίο σκαλί.

Αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο κι άλ-

λης μορφής πάλης. Το μέλλον της

αγροτικής καλλιέργειας έχει ημερο-

μηνία λήξης.

Α.Μπουζιάνη

Μεγαλύτερη ζημιά για τα

Σπάτα απ’ ότι το Αεροδρόμιο
“Κόκκινη γραμμή” βάζει ο Δήμαρχος Αθ. Τούντας

Προτάσεις - παρατηρήσεις

Μεταξύ των προτάσεων που κατέ-

θεσε η επιτροπή σημειώονται: 

1. Οι απεικονίσεις της Μ.Π.Ε. δεν

αποτυπώνουν πρόσφατες οικοδο-

μές. Στο εύρος κατάληψης των

προτεινόμενων οδικών αξόνων

έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες

και παρά το λόφο Έτος έχει εγκρι-

θεί Τοπικό Ρυμοτομικό για Καρ-

διολογικό Κέντρο.

2. Να Δημιουργηθεί  δίκτυο Ποδη-

λατοδρόμου εκατέρωθεν των αξό-

νων.

3. Να μελετηθεί, κατασκευασθεί

ταυτόχρονα, υδραυλικό έργο συλ-

λογής και διευθέτησης ομβρίων

υδάτων όλων των περιοχών που

επιβαρύνονται και από το Αερο-

δρόμιο.

5. Η μελλοντική σύνδεση που ανα-

φέρεται στην παρούσα μελέτη και

αφορά το τμήμα από τον Α/Κ Σπά-

των έως το Αεροδρόμιο Σπάτων

να κατασκευασθεί στην παρούσα

φάση.

7. Να   κατασκευασθεί η σύνδεση

της Λεωφ. Παιανίας – Σπάτων με

την Λεωφ. Σπάτων – Αθηνών μέ-

σω σήραγγας  στον λόφο Μπούρα

λαμβάνοντας υπόψιν ότι στη Παια-

νίας – Σπάτων συμβάλλει και η κύ-

ρια δημοτική οδός Κορωπίου -

Σπάτων.

8. Η χάραξη οδικού άξονα και

προαστιακού σιδηροδρόμου πρέ-

πει να γίνει σε ενιαία ζώνη. 

Ν Ε Ο Ι  Ο Δ Ι Κ Ο Ι  Α Ξ Ο Ν Ε Σ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Π.Π.Κ.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

Εγκριση προϋπολογισμού του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Παλλήνης ως

απόφαση 4/2009.

Εγκριση προϋπολογισμού από Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης ως απόφ. 45/2009

Η πρόεδρος του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Παλλήνης

ΓΚΟΝΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 16.3.2009

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009

Εγκριση προϋπολογισμού από το Δ.Σ. του Κ.Π.Α.Δ.Π του Δήμου Παλλήνης ως απόφαση 6/2009.

Εγκριση προϋπολογισμού από Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης ως απόφ. 49/2009

Ο Πρόεδρος

Λάζαρος Μερτύρης

Μαθήματα και Πιστοποίηση Η/Υ 

μέσω διαδικτύου

με τη Δημοτική Επιχείρηση Βούλας

Ξεκίνησε  το πρόγραμμα διδασκαλίας χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

μέσω διαδικτύου (e- learning) που υλοποιεί η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης

Βούλας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου ηλικίας, στο-

χεύει στην συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση (δια βίου μάθηση) και κα-

λύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγορά εργασίας.    

«Το έργο Μαθήματα E-Learning συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π.

ΚτΠ»Γ’

Ø Το πρόγραμμα ξεκίνησε και αφορά τις βασικές δεξιότητες χειρισμού H/Y που

είναι: - Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές - Λειτουργικό σύστημα -

Ηλεκτρονικός κειμενογράφος - word - Υπολογιστικά φύλλα - Excel  - Διαδίκτυο

- Internet Explorer  - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο -Outlook - Παρουσιάσεις - Power

Point Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας.

Ø Εργασιακές Σχέσεις.

Ø Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας ΥΑ.

Ø Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ø Προστασία του Περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής: Δημοτική Επιχείρη-

ση Ανάπτυξης Βούλας τηλ.: 210-8995423, http://deav.learn.gr

Μία νέα ομάδα Συμβουλευτικής Επαγγελ-

ματικού Προσανατολισμού και Επαναπρο-

σανατολισμού ξεκινά ο ΟΑΕΔ την Τετάρτη

1 Απριλίου στο Κέντρο Προώθησης Απα-

σχόλησης 2 (ΚΠΑ 2) Μαρκόπουλου για

τους άνεργους της περιοχής, που είναι

εγγεγραμμένοι στα μητρώα του. Στο πρό-

γραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι

εγγεγραμμένοι άνεργοι, κατόπιν συνεν-

νόησης με τον εργασιακό τους σύμβουλο. 

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής επαγγελ-

ματικού προσανατολισμού - επαναπροσα-

νατολισμού απευθύνεται σε ανέργους που

δεν έχουν αποφασίσει τι επάγγελμα θέ-

λουν να εξασκήσουν. Διεξάγεται σε καθη-

μερινές 5ωρες συναντήσεις και ολοκλη-

ρώνεται σε 40 ώρες.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του ΟΑΕΔ

καταρτίζουν το επαγγελματικό προφίλ του

ανέργου, αξιολογούν τις προοπτικές της

αγοράς εργασίας για αντίστοιχες επαγ-

γελματικές δραστηριότητες και τον βοη-

θούν να αποφασίσει τι επάγγελμα θα εξα-

σκήσει. Τον βοηθούν επίσης να ενταχθεί

σε προγράμματα κατάρτισης, προγράμμα-

τα νέων θέσεων εργασίας και νέων ελεύ-

θερων επαγγελματιών με βάση το επαγ-

γελματικό του προφίλ.

Η παρακολούθηση του προγράμματος

προσφέρει στους συμμετέχοντες:

• Πληροφόρηση για τις προοπτικές της

αγοράς εργασίας,

• Πληροφόρηση για τα επαγγέλματα,

• Πληροφόρηση για τις εναλλακτικές ευ-

καιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής

κατάρτισης,

• Υποστήριξη στη σύνθεση του επαγγελ-

ματικού τους προφίλ με βάση τα επαγγελ-

ματικά τους ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες

και ικανότητές τους, σε σχέση με τα χαρα-

κτηριστικά της θέσης εργασίας που αναζη-

τούν,

• Βοήθεια στο να κάνουν την επαγγελματι-

κή τους επιλογή και να ενταχθούν στην

αγορά εργασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε

να απευθύνεστε στον ΟΑΕΔ Μαρκόπου-

λου, Παπαδημητρίου 26Α, τηλέφωνο

22990 22833  & kpamark@oaed.gr.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
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Ειδήσεις για όλους επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ψηφίστηκε με μεγάλη  πλειοψηφία στην

Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

στο Στρασβούργο, η έκθεση για την προστα-

σία των ανηλίκων, όσον αφορά τη χρήση βι-

ντεοπαιχνιδιών, η οποία καταδεικνύει την ιδι-

αίτερη προσοχή της ΕΕ σε θέματα προστα-

σίας καταναλωτών και κυρίως ευπαθών κοι-

νωνικών ομάδων, όπως είναι τα παιδιά. 

Τα βιντεοπαιχνίδια σήμερα είναι πολύ δημο-

φιλή μεταξύ διαφόρων ηλικιακών ομάδων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα συνολικά έσοδα

της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών στην  Ευ-

ρώπη υπερβαίνουν τα 7,3 δισ. ευρώ ετησίως.

Η ΕΕ στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν διαθέτει

σχετική νομοθεσία, έχει υιοθετήσει όμως και

προωθεί ένα Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληρο-

φόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια το

PEGI (Pan European Games Information), το

οποίο αντικατέστησε έναν μεγάλο αριθμό

υφιστάμενων εθνικών συστημάτων ηλικιακής

διαβάθμισης των κρατών μελών και παρέχει

χρήσιμες πληροφορίες για το περιεχόμενο

των βιντεοπαιχνιδιών. 

Εισηγητής της έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Λαϊ-

κό Κόμμα (ΕΛΚ) ήταν ο ευρωβουλευτής της

Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Αγγελάκας ο

οποίος υπογραμμίζει την ανάγκη για την ύπαρ-

ξη αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου

ηλικίας σε επιγραμμικά (online) βιντεοπαιχνί-

δια αλλά και σε ίντερνετ καφέ. Τέλος, υποστη-

ρίζει την υιοθέτηση ενός πανευρωπαϊκού κώ-

δικα δεοντολογίας για τους εμπόρους λιανι-

κής πώλησης βιντεοπαιχνιδιών, προκειμένου

να αποτρέπεται η πώληση επιβλαβών βιντεο-

παιχνιδιών σε ανηλίκους τονίζοντας ότι οι πα-

ραγωγοί πρέπει επίσης να συμμετάσχουν στη

διαδικασία κατάρτισής του.

Σ.Σ. Ναι, και θα αφήσουμε τους εμπόρους να

ευαισθητοποιηθούν για τους ανήλικους όταν

το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι πωλή-

σεις τους. Θα γίνει κι αυτό όπως ακριβώς

συμβαίνει και με το νόμο στα μπαρ και τα

clubs, που λέει να μην επιτρέπεται η είσοδος

ή να μη δίνεται αλκοόλ (αναλόγως το μαγα-

ζί) σε άτομα κάτω των 18 ετών…

Δηλαδή, αυτά τα βινετοπαιχνίδια που έχουν

σαν βάση τη βία δεν επηρεάζουν τον/την

19χρονο, 20χρονο, 30χρονο; Ίσως λιγότερο,

αλλά η ψυχολογία δεν μπορεί να μένει ανέγ-

γιχτη. 

Που πήγαν αυτά τα ωραία παιχνιδάκια με τα

ζωάκια και τα κάθε είδους ανθρωποειδή που

σκαρφαλώνανε βράχια ή μαζεύανε φρουτά-

κια; Πολύ αθώο για την εποχή μας.

Εαρινό πρόγραμ-

μα εκδρομών

του Οργανισμού 

Εργατικής

Εστίας

Το νέο εαρινό πρόγραμμα

εκδρομών του Οργανι-

σμού Εργατικής Εστίας

εγκρίθηκε για δικαιούχους

παροχών Νομού Αττικής.

Το πρόγραμμα, εμπλουτισμέ-

νο με διπλάσιους προορι-

σμούς σε σχέση με πέρυσι,

ανανεωμένο, απευθύνεται

σε μεγαλύτερο αριθμό δικαι-

ούχων, σε 3.900 άτομα, ένα-

ντι 2.080 πέρυσι και περιλαμ-

βάνει 3 και 4ήμερες εκδρο-

μές που θα πραγματοποιη-

θούν το χρονικό διάστημα

από 26 Μαρτίου μέχρι 3

Μαΐου, με εξαίρεση το χρονι-

κό διάστημα από 16-19 Απρι-

λίου, που δεν θα πραγματο-

ποιηθούν εκδρομές λόγω της

Μ. Εβδομάδας.

Η παραλαβή των εισητη-

ρίων ξεκίνησε την Πέμπτη

19 Μαρτίου για τους εν-

διαφερόμενους δικαιού-

χους οι οποίοι θα μπορούν

να τα παραλάβουν καθη-

μερινά τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες 8:00 – 14:00,

μέχρις ότου αυτά εξα-

ντληθούν, από τα γραφεία

διανομής του Ο.Ε.Ε. στην

Αττική:

Αθήνας - Πατησίων 125

Αθήνας - Αγ. Μάρκου 11

Πειραιά - Ομ. Σκυλίτση 19

Περιστερίου - Θίσβης 7

Αργυρούπολης - Αργυ-

ρουπόλεως 94-96

Ν. Ιωνίας - 28ης Οκτωβρίου 42,

προσκομίζοντας τα κατά

περίπτωση απαιτούμενα

δικαιολογητικά (αστυνομι-

κή ταυτότητα, θεωρημένα

βιβλιάρια ασθενείας, από-

σπασμα ατομικού λογα-

ριασμού ασφάλισης με

100 ημερομίσθια το 2008,

Α.Φ.Μ., αρχική απόφαση

συνταξιοδότησης).

Δικαίωμα συμμετοχής

στο πρόγραμμα έχουν

όσοι κάνουν χρήση φέτος

μικτού προγράμματος πα-

ροχών του Οργανισμού

Εργατικής Εστίας.

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου

Ο Άγγελος Φραγκόπουλος, μέλος του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Ε. μας ενη-

μερώνει για τις ισχύουσες νομοθεσίες που αφορούν την εθνική

μας εορτή. Η 25η Μαρτίου έχει από το Nόμο καθοριστεί υποχρε-

ωτική αργία όπου απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική,

εμπορική δραστηριότητα καθώς βέβαια και η απασχόληση των

μισθωτών, εκτός από εκείνες τις επιχειρήσεις που νόμιμα λει-

τουργούν την Κυριακή. 

Έτσι ισχύουν τα εξής: 

Επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν 

Εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθω-

τούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο

ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς

που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαί-

ου μισθού. 

Επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν 

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή

εάν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα πρέπει να πάρουν το κατα-

βαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπο-

λογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχολη-

θούν. 

Εάν αμείβονται με μισθό, α) οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν

σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και

αργίες δικαιούνται μόνο προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί

στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν και

όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή για την αργία περιλαμβάνεται

στο μηνιαίο μισθό, και β) αν οι μισθωτοί απασχοληθούν σε επι-

χειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες δικαιού-

νται να λάβουν το 1/25 καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και

προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό

τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σ.Σ. Όλα αυτά βεβαίως υπό κανονικές συνθήκες, γιατί με όλα αυ-

τά που ακούμε να συμβαίνουν μεταξύ εργοδοτών και υπαλλήλων

το τελευταίο καιρό αμφιβάλω κατά πόσον θα εφαρμοστεί από

όλες τις επιχειρήσεις. 

*Βιντεοπαιχνίδια: ανάγκη για διασφάλιση

επαρκούς προστασίας των παιδιών

Για όσους δεν κατάλαβαν, η Ποντιακή Wikipedia

είναι γεγονός.

Σίγουρα θα γνωρίζετε αλλά και θα χρησιμοποι-

είτε την Wikipedia (Γουικιπαίδεια), την ελεύθερη

διαδυκτιακή εγκυκλοπαίδεια, που αναπτύσσεται

συμμετοχικά από εθελοντές χρήστες και δια-

μορφώνει συνειδήσεις στην εποχή μας. Με γνώ-

μονα την αγάπη για τον Πόντο και ειδικότερα

για τη διάλεκτο, την πλησιέστερη προς την αρ-

χαία ελληνική γλώσσα η οποία συνεχίζει να ομι-

λείται σήμερα όπου υπάρχουν Πόντιοι, την 23η

Σεπτεμβρίου 2007 τέθηκε σε λειτουργία από

τρεις νέους ανθρώπους, η δοκιμαστική έκδοση

της Ποντιακής Wikipedia, με πρότυπο την ελλη-

νική και την αγγλική. 

Λέγοντας «ποντιακή» εννοούμε ότι τα άρθρα

της συγκεκριμένης εγκυκλοπαίδειας γράφονται

αποκλειστικά στην ποντιακή διάλεκτο. Στόχος

είναι φυσικά, να γίνει  ένας συνδυασμός της νέ-

ας τεχνολογίας και της παλιάς συνήθειας (πα-

ράδοσης, γνώσης και ιστορίας) με το καλύτερο

δυνατό τρόπο. Έτσι ώστε να μπορεί να ανατρέ-

χει στο εξής ο κάθε ενδιαφερόμενος, που θέλει

να εξασκήσει τις γνώσεις του στην  ποντιακή

διάλεκτο και παράλληλα να καλυφθούν κυρίως

τα «ποντιακά θέματα» και όχι μόνο. 

Για την ιστορία, κρίνεται  σκόπιμο να αναφερ-

θούν  οι συνιδρυτές αυτού του έργου, που απο-

τέλεσαν και το βασικό κορμό της προσπάθειας

με δημιουργίες, επεξεργασίες και βελτιώσεις

των κειμένων. Πρόκειται για τους: Γρηγοριάδη

Ηλία, Έλληνα ομογενή από το Oberhausen του

Nordrhein-Westfalen της Γερμανίας, με Ποντιακή

καταγωγή  από τη πόλη του Κιλκίς. 

Παπαδόπουλο Δ. Ευστάθιο,  Έλληνα απόδημο

από το Ellwangen της Baden-Württemberg της

Γερμανίας με Ποντιακή καταγωγή  από το Λου-

τροχώρι του Δήμου Σκύδρας  Νομού Πέλλης και

Γρηγορούδη Κωνσταντίνο,  από τη Θεσσαλονί-

κη, με καταγωγή από τη Καππαδοκία.  

Δέκα μήνες αργότερα εντάχθηκαν στην αρχική

ομάδα  κοινότητα και οι μη Πόντιοι, αλλά θερμοί

υποστηρικτές τούτης της προσπάθειας Διακονι-

κολάου Ζαχαρίας, από την Ιαλυσό-Ρόδου, ηλι-

κίας 16 ετών (!!!)  και Παλιουδάκης Άγγελος,

από την Αθήνα. 

Μετά από δεκαπέντε μήνες σκληρής και επίμο-

νης δουλειάς, οι παραπάνω εκπλήρωσαν όλους

τους σχετικούς όρους που θέτει ως στάνταρτ

του διεθνούς  ιδρύματος της «Γουικιπίντια», το

οποίο είναι υπεύθυνο για κάθε προσπάθεια δη-

μιουργίας νέας Wikipedia. 

Έτσι την 7η Ιανουαρίου 2009, δόθηκε η σχετική

έγκριση για τη κανονική έκδοση της Ποντιακής

Wikipedia σε δική της ανεξάρτητη σελίδα και

από την 5η Μαρτίου άρχισε η κανονική της λει-

τουργία στη σελίδα: 

http://pnt.wikipedia.org/

Τα μέλη της κοινότητας, καλούν όλους όσους

γνωρίζουν την ποντιακή, να στηρίξουνε την

προσπάθεια αυτή και να συνεισφέρουν στην Πο-

ντιακή Wikipedia, η οποία  είναι πλέον κοινό κτή-

μα όλων των Ελλήνων Ποντίων και Ποντιόφω-

νων παγκοσμίως.

Με τη Ποντιακή Wikipedia,  της οποίας η άδεια

επίσημης λειτουργίας δόθηκε παράλληλα με

την αναφορά στον Άτλαντα γλωσσών της

UNESCO για την ποντιακή διάλεκτο,   πραγμα-

τοποιήθηκε ένα σημαντικότατο βήμα για τη διά-

σωση και παράλληλα διάδοση της σχεδόν 3 χι-

λιετιών αρχαιοελληνικής αυτής διαλέκτου, στις

γενεές του μέλλοντος. 

Ποντιακή Wikipedia: «ανοιχτόν εγκυκλοπαίδεια

ντο γράφκεται και τρανείν απ' ατείνς που θέλ-

νε».

ΕΝΤΟΝΕΝ Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ Wikipedia
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 18/3/2009

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2260

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη

Πληροφορίες τηλ.: 210-9673307

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή επαναληπτική, προφορική, πλειοδοτική, δημοπρασία

η εκμίσθωση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου για την εκμετάλλευση δη-

μοτικής καντίνας - αναψυκτηρίου (προκατασκευασμένη καντίνα εκ μπε-

τόν) στη περιοχή Παιδικών Κατασκηνώσεων στον όρμο Ζώσκας, για το

χρονικό διάστημα ενός (1) έτους αρχής γενομένης από την ημέρα υπο-

γραφής της σύμβασης.

Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 34.000,00 ευρώ ετησίως.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 26/3/09 ημέρα

Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. - 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η προσκόμι-

ση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή του Τ.Π.Δ. σε πο-

σοστό 10% επί της τιμής εκκίνησης και β) μια επιπλέον εγγυητική επι-

στολή συμμετοχής ποσού ίσου με 5.000,00 ευρώ.

Απαραίτητος είναι ο εγγυητής που θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δη-

μοπρασίας.

Πληροφορίες και λεπτομερείς όροι: 9:00π.μ. - 14:00μ.μ. στα γραφεία του

Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 13/3/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

1. Με την υπ’ αρ. 466/09//24-2-2009 Απόφαση του Νομάρχη Ανα-

τολικής Αττικής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της δεξαμε-

νής βενζίνης με βενζιναντλία, του «ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥ-

ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», που βρίσκεται στο Λαιμό Βουλιαγμένης. 

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περι-

βάλλοντος της ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στην διά-

θεση κάθε ενδιαφερομένου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της

Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Παλλήνη), όπου μπορεί να προσέλθει για παροχή πληροφοριών

και στοιχείων.

Η πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης: 07

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 10/2/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από την δεύτερη (2) δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικη-

τικού Συμβουλίου του ΔΠΣ Κρωπίας, που συνεκλήθη κατόπιν της υπ’ αρ.

πρωτ.: 46/06-02-2009 πρόσκλησης της Προέδρου και απεδόθη σύμφωνα

με τον κανονισμό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/2/2009 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΕΒΑ ΕΛΕΝΗ

ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 46/06-02-2009

ΩΡΑ: 6:30 ΕΠΙΔΟΣΗ: 06/02/2009

ΤΟΠΟΣ: ΒΑΣ. ΑΔΑΜ 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: 02-07/2009

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07/2009

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ  ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΤΣΕΒΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ

ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΩΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ

ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ

ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ

ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘ. ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––

ΣΥΝΟΛΟ: 7 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 7 ΑΠΟΝΤΕΣ: 0 ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΠΑΡΤΙΑΣ: 7/7

ΘΕΜΑ: Η Δημοσίευση Απολογισμού 2007

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Η πρόεδρος του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Κρωπίας έχοντας

υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 240-242 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) σχετικά με τα

νομικά πρόσωπα των Δήμων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) σχετικά με τον

Απολογισμό των Δήμων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3548/20-3-2007 σχετικά με τη δημο-

σίευση σε δύο εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες σε περίπτωση που δεν

υπάρχει ημερήσια τοπική εφημερίδα.

4. Την εξειδικευμένη πίστωση ύψους 500,00 ευρώ του Κ.Α.: 10-6461.001

«Δαπάνες δημοσίευσης Οικονομικών στοιχείων» έτους 2007.

5. Τις ανάγκες του ΔΠΣ Κρωπίας.

Προτείνει:

Α) Τη δημοσίευση του Απολογισμού του Οικ. Έτους 2007 του ΔΠΣ Κρω-

πίας σε 2  εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της Νομαρχιακής Αυτοδιοί-

κησης Ανατολικής Αττικής.

Β) Την εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ σε βάρος του

Κ.Α. 10-6461.001 «Δαπάνες δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων» έτους

2007.

Το Δ.Σ. του ΔΠΣ Κρωπίας, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και

αφού έλαβε υπόψη τις αντίστοιχες διατάξεις, μετά από διαλογική συζή-

τηση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Να δημοσιεύσει τον Απολογισμό του Οικ. έτους; 2007 του ΔΠΣ Κρω-

πίας στις εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-

σης Ανατολικής Αττικής ΕΒΔΟΜΗ – ΠΑΛΛΗΝΗ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ – ΚΟΡΩΠΙ.

Β) Εξειδικεύει και διαθέτει πίστωση ύψους 320.000 ευρώ σε βάρος Κ.Α.:

10-6461.001 «Δαπάνες δημοσίευσης Οικονομικών στοιχείων» έτους

2009.

H απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2009.

Η Πρόεδρος Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΚΟΡΩΠΙ: 13/2/2009

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΒΑ ΕΛΕΝΗ

Ολοκληρώθηκαν χθές, υπό

την προεδρία του Υφυπουρ-

γού Οικονομίας και Οικονο-

μικών  Αθανασίου Μπούρα,

οι εργασίες της 1ης Διά-

σκεψης Προέδρων των Επι-

τροπών Παρακολούθησης

των Επιχειρησιακών Προ-

γραμμάτων του ΕΣΠΑ, με

τη συμμετοχή των Γενικών

και Ειδικών Γραμματέων

των Υπουργείων που χειρί-

ζονται τομεακά προγράμ-

ματα και γενικότερα όλων

όσων εμπλέκονται.

Τη γενική εισήγηση για την

ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ

έκανε  ο Υφυπουργός, τη

δε εξειδίκευσή του ανέλυ-

σε ο Γενικός Γραμματέας

Επενδύσεων και Ανάπτυξης

Σπύρος Ευσταθόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνε-

δρίασης εξετάστηκαν από

τους εισηγητές μέτρα αντι-

μετώπισης της οικονομικής

κρίσης μέσω της πολιτικής

της συνοχής, δράσεις για

την αντιμετώπιση της οικο-

νομικής κρίσης στο πλαίσιο

του ΕΣΠΑ, η διαχείριση με-

γάλων έργων και έργων γε-

φυρών, η καταπολέμηση

της απάτης και κάποια ειδι-

κότερα θέματα εφαρμογής

κ.ά. 

Η 1η αυτή διάσκεψη ήταν

ιδιαίτερα ενημερωτική και

κάλυψε μεγάλο εύρος θε-

ματολογίας με επίκεντρο,

πέραν των άλλων, την στή-

ριξη των μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων και την ανάπτυ-

ξη του ανθρώπινου δυναμι-

κού.

Μέχρι σήμερα έχει εξειδι-

κευτεί το 80% της Δημό-

σιας Δαπάνης των επιχει-

ρησιακών προγραμμάτων

του ΕΣΠΑ, οι δε προσκλή-

σεις για νέες δράσεις ανέρ-

χονται σε 5,4δισ.€.

Από σήμερα ξεκι-

νούν τις εργασίες τους οι

επιτροπές παρακολούθη-

σης όλων των επιχειρησια-

κών προγραμμάτων του Γ’

Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι-

ξης (2000-2006) και των

επιχειρησιακών προγραμ-

μάτων 2007-2013, οι οποίες

θα ολοκληρωθούν στις 12

Μαΐου 2009.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜ. ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘ. ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Προϋπ/σθέντα με Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα

Αναμ/σεις

Ι. ΕΣΟΔΑ

Τακτικά (Κ.Α. 0 + Κ.Α.21) 314.107,75 236.878,98 236.878,98 0,00

Έκτακτα (Κ.Α. 1 + Κ.Α. 22) 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ +ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων 83.050,00 47.052,29 47.052,29 0,00

Χρηματικό Υπόλοιπο 54.052,84 54.052,84 54.052,84 0,00

Σύνολο Εσόδων 453.210,59 337.984,11 337.984,11 0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σθέντα με Ενταλθέντα Πληρωθέντα μέχρι Υπολ. Πληρ. Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις

Αναμ.

11. ΕΞΟΔΑ

Σύνολο Εξόδων 444.284,54 253.640,15 253.640,15 0,00 190.644,39 0,00

Αποθεματικό 8.926,05 0,00 0,00 0,00 8.926,05 0,00

Σύνολο Εξόδων 453.210,59 253.640,15 253.640,15 0,00 199.570,44 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης Συν. Εισπράξεων Συν. Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο

ΤΑΚΤΙΚΑ 40.313,00 236.878,98 206.614,35 70.577,63

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 13.739,84 47.052,29 47.025,80 13.766,33

54.052,84 283.931,27 253.640,15 84.343,96

ΚΟΡΩΠΙ: 13/2/2009

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ ΤΣΕΒΑ ΕΛΕΝΗ

Επιτροπές παρακολούθησης

των προγραμμάτων του  ΕΣΠΑ

Σεισμοί και κατασκευές 
κοινωνική ανάγκη 

αντισεισμικής προστασίας

Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Την Κυριακή 22 Μαρτίου στι 6μ.μ. στο Δημοτικό Ωδείο

Γλυφάδας (Μυστρά 128 Ανω Γλυφάδα) θα πραγματοποι-

ηθεί εκδήλωση με θέμα: “Σεισμοί και κατασκευές - κοι-

νωνική ανάγκη αντισεισμικής προστασίας. Η συμβολή

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

Ομιλητές είναι ο Σταύρος Τάσσου σεισμολόγος - ερευ-

νητής στο Γεωδυναμικό Ινσστιτούτο Αστεροσκοπείου

Αθηνών και ο Παν. Καρύδης Ομότιμος καθ. Ε.Μ.Π.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Την εκδήλωση οργανώνει η Δημοτική Κίνηση Γλυ-
φάδας “Προοπτική”.
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Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ανακοινώ-

σει το ΥΠΕΧΩΔΕ κατετέθη από την Νομαρχία   υπόμνημα με

παρατηρήσεις για το σχέδιο χαρτογράφησης θορύβου και τα

σχέδια δράσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελ. Βενι-

ζέλoς”, που γίνεται κατ΄ επιταγήν της ΚΥΑ 13586/2006 και

της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για την αξιολόγηση και

διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου.

Μετά την κατάθεση των παρατηρήσεων ο Νομάρχης Λ. Κου-

ρής έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες επεξεργα-

στήκαμε τα στοιχεία ώστε να υπάρξει ένα αποτελεσματικό

σχέδιο δράσης για τη  αντιμετώπιση του θορύβου, που βιώ-

νουν οι κάτοικοι 9 Δήμων και Κοινοτήτων που γειτνιάζουν με

το Αεροδρόμιο. Η επικαιροποίηση των μέτρων αντιμετώπισης

των επιπτώσεων από την λειτουργία του αεροδρομίου πρέπει

να περιλάβει το σύνολο των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.

Είναι αδιανόητο η διοίκηση του Αεροδρομίου  να προσπαθεί,

με νομικίστικα επιχειρήματα, να αποφύγει την αναθεώρηση

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που εγκρί-

θηκε το 1993, δηλαδή 2 χρόνια πριν την υπογραφή της Σύμ-

βασης για το Αεροδρόμιο και 8 χρόνια πριν την έναρξη λει-

τουργίας του».

Και καταλήγει ο Λ. Κουρής:

«Απαίτηση της τοπικής κοινωνίας είναι να παρέμβει η Πολι-

τεία προκειμένου αυτό που επιβάλει και στον πιο μικρό επαγ-

γελματία, την ανά τακτά χρονικά διαστήματα δηλαδή αναθε-

ώρηση της ΜΠΕ, να το επιβάλει και σε μια εξαιρετικά οχλού-

σα δραστηριότητα όπως είναι η λειτουργία του Αεροδρομί-

ου.» 

Ακολουθούν σημεία από τις αναλυτικές παρατηρήσεις και

προτάσεις που στάλθηκαν από τον αρμόδιο Αντινομάρχη Πε-

ριβάλλοντος Χ. Δαμάσκο στα πλαίσια της δημόσιας διαβού-

λευσης για την μελέτη χαρτογράφησης θορύβου του Δ.Α.Α.

Ελ. Βενιζέλος.

Προτάσεις

1. Η θέσπιση ανώτατων ορίων θορύβου (Lden, Lnight, Lmax)

θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

της περιοχής μελέτης (κλιματολογικά, δημογραφικά, κοινωνι-

κοοικονομικά) και σε σύγκριση με αντίστοιχα όρια που ισχύ-

ουν σε διεθνή αεροδρόμια του εξωτερικού. Θα πρέπει να λη-

φθούν υπόψη τα εξής στοιχεία:

– κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι υψηλές θερμοκρασίες

αναγκάζουν τους κατοίκους των γύρω περιοχών να περνούν

το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε εξωτερικούς χώρους και

να κοιμούνται το βράδυ με ανοιχτά παράθυρα,

– οι περιοχές αυτές είναι κατά κύριο λόγω παραθεριστικές

που σημαίνει ότι αυξάνεται κατακόρυφα ο πληθυσμός τους το

καλοκαίρι,

– τα όρια μεσοσταθμικού θορύβου σε αεροδρόμια αντιστοί-

χου μεγέθους της Βόρειας Ευρώπης με ψυχρότερο κλίμα κυ-

μαίνονται από 52 Lden (Όσλο) εώς 65 Lden (Βιέννη).

2. Η εποχικότητα φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο

και στον υπολογισμό των μεσοσταθμικών δεικτών όπως ο

Lden και Lnight. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγω στον υπερ-

διπλάσιο φόρτο αεροπορικής κίνησης που δέχεται το Αερο-

δρόμιο Αθηνών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε σχέση με

τους χειμερινούς (λόγω τουρισμού), αλλά και στις κλιματικές

παραμέτρους που στην περιοχή μελέτης εμφανίζουν σημα-

ντικές διακυμάνσεις ανάλογα με την εποχή του έτους (ο θό-

ρυβος μεταδίδεται περισσότερο σε συνθήκες υψηλής θερμο-

κρασίας – χαμηλής υγρασίας).  

3. Βασική προϋπόθεση για την αντικειμενική καταγραφή του

προβλήματος είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελεγκτι-

κού φορέα που θα αναλάβει την λειτουργία του συστήματος

NOMOS, θα φροντίζει για την αντιστοιχία των μετρήσεων με

τα ίχνη ραντάρ και για τον εντοπισμό μεμονωμένων περιστα-

τικών, θα είναι αρμόδιος για την επιβολή προστίμων σε περι-

πτώσεις υπερβάσεων και θα παρέχει πληροφορίες στους εν-

διαφερόμενους. Η χωροθέτηση των 10 σταθμών του συστή-

ματος NOMOS και ο αριθμός τους θα πρέπει να επανεξετα-

στεί βάσει της χαρτογράφησης θορύβου. 

4. Η ορθολογιστική και βιώσιμη αντιμετώπιση του προβλή-

ματος και ο δίκαιος καταμερισμός της ευθύνης επιτυγχάνεται

μέσω οικονομικών πρακτικών που μετατοπίζουν το κόστος

στον ρυπαίνοντα (βασική αρχή της περιβαλλοντικής Νομοθε-

σίας είναι ότι “ο ρυπαίνων πληρώνει”), όπως η εισαγωγή ενός

ειδικού τέλους θορύβου (που αυξάνεται ανάλογα με την πα-

λαιότητα του τύπου αεροσκάφους και την πιστοποίηση που

διαθέτει), και προστίμων που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις

αναίτιων υπερβάσεων. Μέρος των εσόδων από τα τέλη αυτά

θα διατίθεται για μέτρα και πρακτικές καταπολέμησης του θο-

ρύβου.

5. Kατά την απογείωση, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ασφα-

λείας, τα αεροσκάφη οφείλουν να ακολουθήσουν την ενδει-

κτική διαδικασία απογείωσης για την αποφυγή θορύβου σύμ-

φωνα με ICAO (take-off and climb procedure A). Οι τυπικές πο-

ρείες απογείωσης που δίνονται από τον πύργο ελέγχου θα

πρέπει να αποφεύγουν τις κατοικημένες περιοχές όσο το δυ-

νατό.

6. Κατά την προσγείωση, να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία

αποφυγής θορύβου στους διαδρόμους για όλα τα αεροσκάφη

μεταξύ 22.00 και 05.00. 

7. Περιορισμοί στους τύπους αεροσκαφών και συγκεκριμένα: 

– Πλήρης απαγόρευση χρήσης του αεροδρομίου από θορυ-

βώδη αεροσκάφη κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.

– Χρήση συγκεκριμένων διαδρόμων για απογειώσεις-προ-

σγειώσεις, ανάλογα με την ώρα της ημέρας, τις καιρικές συν-

θήκες και την τήρηση κανόνων ασφαλείας, με γνώμονα την

αποφυγή του θορύβου πάνω από κατοικημένες περιοχές.

8. Δενδροφύτευση των εκτάσεων περιφερειακά του αερο-

δρομίου και η ηχομόνωση κτιρίων που επηρεάζονται από το

θόρυβο του Δ.Α.Α..

9. Αξιόπιστη και άμεσα προσβάσιμη καταγραφή παραπόνων

και σχολίων των πολιτών μέσω  τηλεφωνικής γραμμής. 

10. Θεσμοθέτηση τριμερούς επιτροπής (φορέας αεροδρομί-

ου – κρατικές αρχές – τοπική κοινωνία) σύμφωνα και με την

Ευρωπαϊκή πρακτική για τον έλεγχο της τήρησης των κείμε-

νων διατάξεων που προκύπτουν από τη νομοθεσία για τη λει-

τουργία του αεροδρομίου.

11. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένου ότι

η Διαβούλευση γίνεται για το θόρυβο, ο οποίος είναι ένας πο-

λύ σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας, θα πρέπει να

τονιστεί η αναγκαιότητα επικαιροποίησης των εγκεκριμένων

περιβαλλοντικών όρων του Δ.Α.Α.. Από τις καινούργιες δρα-

στηριότητες (εκθεσιακά κέντρα, εμπορικές δραστηριότητες

κλπ) οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται στο φυσικό

και ανθρωπογενές περιβάλλον δεν έχουν ενσωματωθεί ανα-

λυτικά έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους

προ δεκατετραετίας αισίως εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς

όρους.

Οι γενικότερες επιπτώσεις της λειτουργίας του αεροδρομίου

είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν του πο-

λίτες της Νοτιοανατολικής Αττικής. Ο θόρυβος και οι επιπτώ-

σεις του στις περιοχές αυτές είναι ένα από τα θέματα που πο-

λύ καιρό πριν θα έπρεπε να είχαν αναλυθεί. 

Οι παρατηρήσεις και προτάσεις της Νομαρχίας μπορούν να

αποτελέσουν τη βάση προκειμένου να ξεκινήσει ένας ουσια-

στικός και εποικοδομητικός διάλογος για το θέμα του θορύ-

βου και να είναι η αρχή για την επίλυση όλων των προβλημά-

των που προκύπτουν από τη λειτουργία του Δ.Α.Α. Ελ Βενι-

ζέλος. 

Σημεία από τις αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις της Νομαρχίας
στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την μελέτη χαρτογράφησης θορύβου του Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος

Αντίο Ολυμπιακή

Κλείνει το πεντάκυκλο λογότυπο, που γλύκαινε τις καρ-
διές των μεταναστών όπου γης, όταν το αντίκριζαν
στους αιθέρες, γιατί τους έφερνε στιγμιαία στην πατρί-
δα. Ο νόστος και η “δική μας” Ολυμπιακή!
Κρίμα, που ένα κράτος, δεν μπόρεσε να κρατήσει ένα
σύμβολο των Ελλήνων, ανά τον κόσμο. Γιατί, είναι σύμ-
βολο. 
Εφυγε από ιδιωτικά χέρια και ξαναπερνάει σε ιδιωτικά χέ-

ρια. Μόνο που Ωνάσηδες δεν υπάρχουν πια. Οι νέοι γενικά

επιχειρηματίες δεν έχουν πατρίδα και συναισθήματα. 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία που αφορούσε την αξιολόγη-

ση της μελέτης χαρτογράφησης θορύβου, από ειδικό τε-

χνικό σύμβουλο που προσέλαβε ο Δήμος Αρτέμιδας, ειδι-

κά.

Ο κύκλος εργασιών έκλεισε με τη δεύτερη ενημερωτική

ημερίδα στις 25/2, όπου και παρουσιάστηκαν τα αποτελέ-

σματα στους εκπροσώπους συλλόγων και φορέων της Αρ-

τέμιδας.

Κατατέθηκε (3/3) στη Διεύθυνση Θορύβου του ΥΠΕΧΩΔΕ

(τμήμα ΕΑΡΘ), ο πλήρης φάκελος με τα τεχνικά στοιχεία

και τις ενστάσεις, τόσο για τη διαδικασία όσο και για τα

αποτελέσματα που η σχετική μελέτη παρουσίαζε.

Απετράπη, έτσι, σε πρώτη φάση ο κίνδυνος να αγνοηθεί

για μια ακόμη φορά, ο Δήμος στον άμεσα προβλεπόμενο

σχεδιασμό αντιμετώπισης περιβαλλοντικού θορύβου από

τη λειτουργία του Αεροδρομίου, όπως επιβάλλεται από

την ευρωπαϊκή οδηγία και η οποία ενσωματώθηκε στην

Ελληνική νομοθεσία.

Ξεκινά, παράλληλα, μια νέα διαδικασία που θα περιλαμβά-

νει πολλά επίπεδα δράσης:

Σχετικό διάβημα στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παρεμβάσεις στους εμπλεκόμενους φορείς.

Ενημέρωση πολιτών, πολιτικών φορέων, αρμοδίων υπηρε-

σιών.

Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για την επίτευση του στόχου.

Αποδείχτηκε περίτρανα ότι με το Δήμο μπροστάρη και

τους πολίτες συμμάχους, μπορεί να διασφαλιστεί η αρμο-

νική συνύπαρξη με τον Αερολιμένα, βασισμένη στις αρχές

του απόλυτου σεβασμού του περιβάλλοντος και στα δι-

καιώματα των πολιτών, αφού πλέον δρομολογούνται επι-

τέλους λύσεις στη σωστή κατεύθυνση, σημειώνει ο δή-

μαρχος Γιώργος Αντιπαρμάκης.

Τεχνικά στοιχεία και ενστά-

σεις του  Δήμου Αρτέμιδας



Ο  ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ το γένος  ΣΤΑΦΥΛΑ, που γεννήθηκε

στην ΑΘΗΝΑ και  κατοικεί στην ΑΝΘΟΥΣΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

και η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ, το γένος ΚΑΛΔΗ,

που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΓΑΛΑ-

ΤΣΙ, θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει  στην ΚΟΙΝΟ-

ΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΙ

τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 21, ΤΡΙΤΗ 24 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, 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 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  23/3  6.00μ.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

20 ΣΕΛΙΔΑ - 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει τη Δευ-

τέρα 23 Μαρτίου στις 6 μ.μ. Μεταξύ των θεμάτων

και  οι Νέοι Οδικοί Αξονες. 



. . . γ ια την υγειά μας

Νεφροί: πολύτιμα όργανα

ΕΒΔΟΜΗ  21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

Η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού (12/3) είναι μία παγκό-

σμια πρωτοβουλία για την αύξηση της ενημέρωσης

του κοινού σχετικά με τη Χρόνια Νεφρική Νόσο και

αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία της Διεθνούς Εται-

ρείας Νεφρολογίας (International Society of Nephrol-

ogy - ISN) και της Διεθνούς Ένωσης Νεφρολογικών

Ιδρυμάτων (International Federation of Kidney Foun-

dations - IFKF) με την υποστήριξη της εταιρείας

Roche. Γιορτάζεται κάθε 2η Πέμπτη του Μαρτίου.

Οι νεφροί μας είναι ένα φυσικό φίλτρο το οποίο

πραγματοποιεί την αποτοξίνωσή του οργανισμού

από τις βλαβερές και άχρηστες ουσίες. Η απομά-

κρυνση των τοξινών και της περίσσειας νερού από

το αίμα είναι μία από τις κύριες λειτουργίες των νε-

φρών, οι οποίοι καθημερινά φιλτράρουν 200 λίτρα αί-

ματος. Οι νεφροί διατηρούν την ισορροπία των

υγρών του σώματος, ρυθμίζουν την παραγωγή των

ερυθρών αιμοσφαιρίων και ενεργοποιούν τη βιταμί-

νη D.

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος αναπτύσσεται όταν οι νε-

φροί αδυνατούν, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, να εκτε-

λέσουν τις βασικές λειτουργίες τους.  Το γεγονός

αυτό προκαλεί επιπλοκές, όπως υψηλή αρτηριακή

πίεση, αναιμία και καρδιαγγειακές παθήσεις. 

Η φετινή καμπάνια ενημέρωσης εστιάζεται στην

πρόληψη και τη θεραπεία της υπέρτασης τόσο σε

ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο αλλά και σε μη

πάσχοντες. Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι

παγκοσμίως έχουν υπέρταση και περισσότεροι από

500 εκατομμύρια έχουν τη Χρόνια Νεφρική Νόσο. Η

ανεξέλεγκτη υπέρταση μπορεί να βλάψει σοβαρά τα

νεφρά και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την

εκδήλωση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου. Η Παγκό-

σμια Ημέρα Νεφρού ενθαρρύνει τον καθένα να αντι-

μετωπίσει τη σκληρή  πραγματικότητα  των ασθενει-

ών των νεφρών και να παρακινήσει τους ανθρώπους

να ελέγξουν εάν κινδυνεύουν να νοσήσουν, τονίζο-

ντας τη σημασία της πρόληψης. Περισσότεροι από

500 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως - 10% του

ενήλικου πληθυσμού - έχουν κάποια μορφή νεφρι-

κής βλάβης και κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι

πεθαίνουν κυρίως από καρδιαγγειακές παθήσεις οι

οποίες συνδέονται με τη Χρόνια Νεφρική Νόσο. 

Κάθε χρόνο γίνονται σε όλο τον κόσμο περίπου

250.000 νέες διαγνώσεις Χρόνιας Νεφρικής Νόσου

και περίπου 1,7 εκατομμ. άτομα βρίσκονται σε θερα-

πεία λόγω νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου

παγκοσμίως. 

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος είναι «σιωπηλή» νόσος

καθώς το 50% των πασχόντων δεν γνωρίζουν ότι

έχουν προσβληθεί απ’ αυτήν. Τα συμπτώματά της

συχνά δεν είναι εμφανή, παρά μόνο όταν έχει ήδη

χαθεί περισσότερο από το 50% της λειτουργίας των

δύο νεφρών.

Εσείς τί γνωρίζετε για τα νεφρά σας; 

Απαντήστε στο τεστ που παραθέτουμε, εξετάστε τις

γνώσεις σας και ελέγξτε αν υπάρχει κίνδυνος να εκ-

δηλώσετε νεφρική νόσο.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ. Mitsubishi SpaceStar GLX μοντ.2000, 1300cc,

εξοπλισμός full extra, χρώματος Χρυσαφί Μεταλλικού, περα-

σμένο ΚΤΕΟ, άριστη κατάσταση, €6.500. Τηλ 6974-941886.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 79Μ2
ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ Η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6974/097290

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

1. Πόσα νεφρά συνήθως έχουν οι άνθρωποι;

q  Ένα   q Δύο  q Περισσότερα από δύο; 

2. Τα νεφρά σας βρίσκονται ακριβώς πάνω από τη βάση

της σπονδυλικής στήλης. Πόσο μεγάλα είναι τα νε-

φρά σας;

Έχουν το μέγεθος γροθιάς

Έχουν το μέγεθος μπάλας του πινγκ-πινγκ

Έχουν το μέγεθος φιστικιού

3. Τα νεφρά σας εκτελούν πολλές σημαντικές λειτουρ-

γίες. Ποιες είναι αυτές;

Επεξεργάζονται/καθαρίζουν το αίμα, φιλτράρουν και απο-

βάλλουν το επιπλέον νερό και τις άχρηστες ουσίες

Αποδεσμεύουν ορμόνες

Ρυθμίζουν το νερό και τις χημικές ουσίες του αίμα-

τος, όπως το νάτριο και το κάλιο

Αποβάλλουν μερικές φαρμακευτικές ουσίες και τοξί-

νες από το αίμα

Όλα τα παραπάνω

4. Πόσα λίτρα αίματος φιλτράρουν καθημερινά τα νεφρά

σας;

q    1 q 50   q   200

5. Οι πιο κοινές αιτίες εμφάνισης νεφρικών παθήσεων

στα περισσότερα μέρη του κόσμου είναι:

Ο διαβήτης και η υψηλή πίεση του αίματος (υπέρταση)

Οι πέτρες στα νεφρά

Οι κληρονομικές παθήσεις, όπως η πολυκυστική νό-

σος των νεφρών

6. Πόσοι ενήλικοι διεθνώς πάσχουν από κάποια μορφή

νεφρικής βλάβης;

Περίπου 1 στους 10   – Περίπου 1 στους 1000

Περίπου 1 στους 10.000

7. Η αναιμία είnαι μια πολύ συχνή επιπλοκή της χρόνιας νε-

φρικής νόσου. Ένα άτομο πάσχει από αναιμία όταν έχει:

Χαμηλή πίεση αίματος

Υπερβολικό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων

Λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα ερυθρών αι-

μοσφαιρίων στο αίμα

8. Σωστό ή λάθος: η χρόνια νεφρική νόσος αυξάνει τον

κίνδυνο για εμφάνιση καρδιακών προσβολών και

εγκεφαλικών επεισοδίων

q  Σωστό   q Λάθος

9. Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) εμφανίζεται όταν τα

νεφρά δεν μπορούν πλέον να εκτελέσουν τις λει-

τουργίες τους. Σε ποιες επιπλοκές μπορεί να οδηγή-

σει η ΧΝΝ;

q  Υψηλή πίεση αίματος q Αναιμία

q  Καρδιαγγειακή νόσος q Όλα τα παραπάνω

10. Είναι εύκολο να διακρίνουμε τα συμπτώματα της

χρόνιας νεφρικής νόσου;

Ναι, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε αν ένα άτομο

πάσχει από χρόνια νεφρική νόσο

Όχι, τα συμπτώματα είναι όμοια με πολλών κοινών

παθήσεων

11. Υπάρχουν θεραπείες για τη χρόνια νεφρική νόσο;

q  Ναι   q  Όχι

12. Εάν πάσχετε από χρόνια νεφρική νόσο και δεν ακο-

λουθείτε φαρμακευτική αγωγή, είναι πιθανότερο να

επιδεινωθεί η υγεία σας;

Ναι, η υγεία μου μάλλον θα επιδεινωθεί

Όχι, η υγεία μου μάλλον δεν θα επιδεινωθεί 

13. Ποια είναι η ηλικία σας; 

q  κάτω από 18  q 18 - 25  q  26 - 45  q πάνω από 46

Μπορείτε να στείλετε το τεστ συμπληρωμένο στο φαξ ή

στο email της κλινικής και θα λάβετε σύντομα τις απα-

ντήσεις σας. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να

επικοινωνήσετε με το Νεφρολογικό Τμήμα της κλινικής. 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

Η τέχνη ως μέσον θεραπευτικής αγωγής”

Ημερίδα οργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης

και Πολιτισμού με θέμα “Η τέχνη ως μέσον θερα-
πευτικής αγωγής”, την Κυριακή 5 Απριλίου στις

13.00 - 15.00 στην αίθουσα Ιπποκράτης. Εισηγητές

είναι: Στέλιος Κρασανάκης ψυχίατρος

Ευαγγελία Παπανικολάου: πρόεδρος ελληνικού

συλλόγου καταρτισμένων επαγελματιών Μουσικο-

θεραπευτών (ΕΣΚΕΜ)

Αντωνίου Κιμπιτζή 5 Κορωπ;i, τηλ. 210 6020026

httpÚ//wwwwww.ektp.gr - e-mail: vaklousi
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ΜΜααρρκκόόπποουυλλοοvolley

Οργανώθηκε (4/3) σημαντική - σύσκεψη

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτι-

κού Συμβουλίου ο Αθλητικός Οργανισμός

του Δήμου (ΑΟΔΚ) με τα Αθλητικά Σωμα-

τεία υπό τη  προεδρεία του Δημάρχου Θε-

όδωρου Αθανασόπουλου. Πρόεδρος του

Α.Ο.Δ.Κ. είναι η Μαρία Γκίκα. Συμμετείχαν

οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Γκίκας

(Τσάκωνας), Ν. Γαλάνης και Γ. Σπέλλας.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ανάπτυξη

του σωματειακού αθλητισμού και  η συν-

δρομή του Δήμου στη στήριξή των ακαδη-

μιών. 

Από τα Σωματεία συμμετείχαν: ο Ερασιτε-

χνικός ΑΟΚ με τους Αθανάσιο Πουλάκη

και Αθ. Αλεξίου, η ΔΟΞΑ με τους Στράτο

Λεβαντέζο και Παναγιώτη Κερκύρα, ο Γυ-

μναστικός Σύλλογος με τους Πέτρο Σουρ-

λαντζή, Μίμη Αναγνώστου και Γιώργο Γκί-

κα, ο ΝΑΟ Κέκρωψ με τους κκ Καμνή και

Γεωργακόπουλο Νίκο, ο Σκακιστικός Αθλη-

τικός Σύλλογος Κορωπίου (ΣΑΣΚ) με τον κ.

Βασίλη Ανδρώνη  και το ΤΑΠ του ΑΟΚ με

τους Τσιμπικσίογλου Νότη, και Κώστα Πρί-

φτη. 

Περιφερειακοί Αγώνες Βadminton Aττικής,

Βοιωτίας, Εύβοιας, και Νήσων Αιγαίου

Στο κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου του  Κορωπίου πραγματοποιήθηκαν, την

Κυριακή 8 Μαρτίου, οι Περιφερειακοί Αγώνες Βadminton Aττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας,

και Νήσων του Αιγαίου. 

Αναμνηστική φωτογραφία από την  απονομή των μεταλλίων  των Περιφερειακών αγώ-

νων  Βadminton Aττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, και Νήσων του Αιγαίου, που έγιναν στο

κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου του  Κορωπίου, την Κυριακή 8 Μαρτίου. Την

απονομή έκανε η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κρωπίας, δημο-

τική σύμβουλος Μαρία Γκίκα. 

Συναντήσεις Δημοτικής Αρχής

και Σωματειακού αθλητισμού

στο Κορωπί

Προβάδισμα στο Volley
Μαρκόπουλο - Πανιώνιος    3-1

Τον πρώτο λόγο στην υπόθεση πρόκριση στα ημι-

τελικά των πλέι-οφ απέκτησε και το Μαρκόπουλο,

στο πρώτο ματς της οκτάδας κόντρα στον Πανιώ-

νιο. Η ομάδα του Γιώργου Λυκούδη, με πολυφω-

νία στην επίθεση και τις Κόστιτς, Γκαραγκούνη,

Ζούκοβα και Κοσμά να σημειώνουν 22, 19, 13 και

11 πόντους αντίστοιχα επικράτησαν των κυανέ-

ρυθρων στα Μεσόγεια με 3-1, βάζοντας τα θεμέ-

λια για το εισιτήριο της τετράδας.

Μετά το τέλος του αγώνα η Κατερίνα Χασιώτη, Έφο-

ρος της ομάδας μας Δήλωσε: «Μπήκαμε επιτυχημένα

στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Πετύχαμε την

πρώτη νίκη από τις δύο νίκες που χρειαζόμαστε για

την πρόκριση στην επόμενη φάση και το Σάββατο θα

προσπαθήσουμε να κάνουμε το 2-0 ώστε αμέσως μετά

να στρέψουμε την προσοχή μας στον ημιτελικό του

κυπέλλου Ελλάδας με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης».

Ποδοσφαιρικό τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στο Λουτράκι από την AGENDA

SPORT ACTION, υπό την αιγίδα της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. με τίτλο “Golden Soccer

Tournament”.

Στη διοργάνωση θα πάρουνε μέρος περισσότερα από 1000 παιδιά από όλη την

Ελλάδα, με σημαντικές παροχές για τα ίδια και τους προπονητές τους. Στην εκ-

δήλωση θα πραγματοποιηθούν εργομετρικά  τεστ και θα δοθούν πλούσια δώρα

σε αθλητές και προπονητές. Οι τελευταίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακο-

λουθήσουν και προπονητικό σεμινάριο. 

Από 10-12 Απριλίου θα διεξαχθεί αγώνας 5x5 (ηλικίες 1996 - ’97, 1998 – ’99 και

2000 – 2001)

Το διήμερο 12 έως και 14 Απριλίου, 8x8 ηλικίες 1996 –’97 και 1998 – ’99.

Και τέλος από 13 έως 15 Απριλίου 11x11, ηλικίες 1991 – 1993 και 1994-1995.

Η νικήτρια ομάδα από κάθε κατηγορία θα κερδίσει σαν παροχή ταξίδι στα Μάλια

Ηρακλείου Κρήτης όπου εκτός από τον τουριστικό χαρακτήρα του ταξιδιού, οι ομά-

δες θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν φιλικούς αγώνες με τοπικές ομάδες.

Στο τουρνουά έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και σωματεία εκτός Ανατο-

λικής Αττικής. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία της

Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. έως τις 31/3/2009 (τηλ. Επικοινωνίας 210-6032208 και 210-

6032909).

Χρυσό ποδοσφαιρικό τουρνουά Νικητής κυπέλλου 

ο ΑΠΟ Παμπαιανικός!
Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα έληξε το 6ο τελικό κύπελλο Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. την περα-

σμένη Τετάρτη στο γήπεδο Σπάτων με την παρουσία 2000 φιλάθλων!

Σε έναν αγώνα που έκοψε την ανάσα και έληξε 1-1, δίνοντας παράταση και πέναλτι.

Κυπελλούχος αναδείχθηκε η ομάδα ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ με σκορ 4-1 επί του

Α.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑ.

Πολλοί οι επίσημοι από την πολιτική ηγεσία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην

κερκίδα.

Την απονομή του κυπέλλου έκανε ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Π.Ο. Οικονομίδης,

ενώ το έπαθλο MVP απένειμε ο Αντινομάρχης Πάρις Ευαγγελίου.
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5οι φιλικοί αγώνες &Τουρνουά Βετεράνων

Τρεις αμαζόνες ήταν οι ξεχωριστές παρου-

σίες του 2ου αγώνα Πρωταθλήματος Υπερ-

πήδησης Εμποδίων, που ολοκληρώθηκε με

απόλυτη επιτυχία, την περασμένη Κυριακή

στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου

Mega Sports.  

Στην κατηγορία παίδων ύψους 1.20μ. οι

αθλητές της Θεσσαλονίκης πήραν τις τρεις

πρώτες θέσεις. Η Σοφία Νελλοπούλου, που

κέρδισε για πρώτη φορά φέτος την Κατηγο-

ρία, η Άννα Μαρία Παπαγεωργίου στη 2η θέ-

ση και στην 3η θέση ο Καλανδρέας Κομη-

νός.

Στην Κατηγορία Εφήβων η Πανελληνιονίκης

Εφήβων 2008, Ζέτα Φούντα, πραγματοποίησε

εκπληκτικές εμφανίσεις και με τα δύο άλογά

της, Kricket du Hequet και Marlon, κατέλαβε

τις δύο πρώτες θέσεις. Τρίτος ήταν ο Γρηγό-

ρης Μαρινάκης με τον Loulou du Quesnay.

Στην υψηλότερη κατηγορία του τριημέρου,

ύψους 1.45μ. πρωταγωνίστρια ήταν η Μυρ-

τώ Ηλιάδη Κούτσικου, που πήρε την 1η και

την 3η θέση αντίστοιχα. Στην άλλη κατηγο-

ρία του μεγάλου επιπέδου ύψους 1.40μ.

την πρώτη θέση με τη γρηγορότερη άπται-

στη διαδρομή πήρε ο Γιούρι Κερμέντι. 

Οι διακρίσεις και τα μετάλλια συ-

νεχίστηκαν για τα Ελληνικά χρώ-

ματα και την τρίτη εβδομάδα του

διεθνή αγώνα υπερπήδησης

εμποδίων, Τoscana Tour, που διε-

ξάγεται από τα τέλη του Φλεβά-

ρη στο Arezzo της Ιταλίας. 

Το τριήμερο, 13 – 15 Μαρτίου ο

Αλέξανδρος Φουρλής συνέχισε

τις πολύ καλές εμφανίσεις του

κατακτώντας ένα ασημένιο με-

τάλλιο σε αγώνισμα του CSI3*

ύψους 1.50μ. ενώ η Ελίνα Δεν-

δρινού κέρδισε το χρυσό μετάλ-

λιο σε αγώνισμα του CSI1*

ύψους 1.30μ.

Πολλές θέσεις μέσα στις εξά-

δες των αγωνισμάτων κατέλα-

βαν και άλλοι Έλληνες αθλητές,

που αγωνίστηκαν την περασμέ-

νη εβδομάδα. 

Ο διεθνής αγώνας Toscana Tour

συνεχίζεται και αυτή την εβδο-

μάδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως

εξής:

Ανεξάρτητοι

Κατηγορία 18 – 40 ετών

1ος Φωτάκης Παναγιώτης, 2ος Βιλλιώτης Γιάννης

3οι Λεβαντής Χρήστος και Σαλίβερος Αντώνης

Κατηγορία 40-50 ετών

1ος Παπαδόπουλος Λεων., 2ος Παπαδημητρίου Δημ. 

3οι Ασλαν Γιώργος και Ανθόπουλος Θεόκλητος

Κατηγορία 50 – 60 ετών

1ος Καλανδράνης Κ., 2ος Περεντίδης Νίκος

3ος Σταματιάδης Βασίλης και Βλάσσας Γρηγόρης 

Κατηγορία 60-65 ετών

1ος Παγουρτζής Παν., 2ος Δελακούρας Αντρ.

3οι Θεοδώρου Παντελής και Καρατζάς Πρόδρομος 

Κατηγορία 65-70 ετών

1ος Ζερδίλας Απ., 2ος Νίκολιτς Παύλος

3ος Νικολάου Τίμος

Κατηγορία άνω των 70 ετών

1ος Παπαδάκης Γιώρ., 2ος Χονδρογιάννης Γιώρ.

3ος Πανσελήνας Ερμής

Κατηγορία Γυναικών

1η Καλυβάκη Ρένα, 2η Παπαδάκη Ελένη

3η Κούκα Μίρκα

Την Κυριακή 15 Μαρτίου διεξήχθησαν οι

αγώνες των Βετεράνων με συναρπαστικές

συναντήσεις εκπλήξεις και κυρίως με με-

γάλη αγωνιστική διάθεση τα αποτελέσμα-

τα έχουν ως εξής:

Κατηγορία 40-50 ετών

1ος Βουτσινάς Ηλ., 2ος Γερόλυμος Βασ.

3οι Βλαχάκης Δημ. και Κολαΐτης Λάμπρος

Κατηγορία 50-60 ετών

1ος Μακρής Άγγ., 2ος Μιχαηλίδης Χαράλ.

3οι Σίψας Κων/νος και Πίττας Αριστείδης

Κατηγορία 60 ετών και άνω

1ος Μάγκος Στ., 2ος Πλακαντωνάκης Σταύρ.

3ος Παγουρτζής Παναγιώτης

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στους αγώνες

προσήλθαν και αθλητές από την Ζάκυνθο,

τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο και την Τρίπολη.

Το ραντεβού όλων δόθηκε για την επόμενη

χρονιά. 

115 ανεξάρτητοι αθλητές και αθλήτριες και 28 βετεράνοι έλαβαν μέρος στους

5ους φιλικούς αγώνες που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέ-

ζιας Αντισφαίρισης (Π.Ο.Φ. ΕΠ.Α.) το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Κατάμεστη η Δημοτική αίθουσα Πινγκ – Πονγκ του Δήμου μας το Σάββατο 14

Μαρτίου από αθλητές, αθλήτριες και συνοδούς που προσπαθούσαν για την κα-

τάκτηση της νίκης μέχρι και τις… πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ανεπανάληπτο γεγονός που δείχνει την αγάπη προς το άθλημα και την εμπι-

στοσύνη στις διοργανώσεις του Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α.

Η Φρ. Ισαακίδου δώρισε στον Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α. 31

τραπέζια διαιτητών και ισάριθμους μετρητές

σκορ προκειμένου να δοθούν στα σωματεία

που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

Η δωρεά έγινε στη μνήμη του αδικοχαμένου

αδελφού της Τάσου Ισαακίδη, φανατικού παί-

κτη του Πινγκ - πονγκ. 

Πάνω: Οι γυναίκες που έλαβαν μέρος στους φιλικούς αγώνες.

Κάτω: Από τις απονομές των επάθλων στους Βετε-
ράνους αθλητές του πινγκ-πονγκ.

Υπερπήδηση εμποδίων

Διακρίσεων συνέχεια στο Arezzo

ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΦΟΥΝΤΑ, ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
Ιππικά Νέα

Ελπίδες για την πρόκριση είχε ο ΝΟΒ μετά τις

καλές εμφανίσεις που είχε κάνει τις οποίες

όμως έσβησε ο αγώνας του με τον Ολυμπιακό. 

Αποκλεισμό από το Final Four του Κυπέλλου

Ελλάδας γνώρισε λοιπόν η ανδρική ομάδα

αφού ηττήθηκε από τον πανίσχυρο Ολυμπιακό

με 9-2 στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά.

Οι παίκτες του Γιάννη Γιαννουρή πάλεψαν και

πήγαν καλά στον αμυντικό τομέα αλλά στην

επίθεση δεν μπόρεσαν να έχουν ανάλογη από-

δοση με αποτέλεσμα να βρεθούν πίσω στο

σκορ με 5-1 στο ημίχρονο.

Στην επανάληψη οι αήττητοι σε Ελλάδα και Ευ-

ρώπη Πειραιώτες δεν είχαν πρόβλημα να αυξή-

σουν το προβάδισμά τους και να στερήσουν

από την ομάδα μας την πρόκριση.

Έσκισε η γυναικεία ομάδα
ΠΑΟΚ-ΝΟΒ: 6-17

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα η

γυναικεία ομάδα του ΝΟΒ επικράτησε με 17-6

του ΠΑΟΚ στο "Ποσειδώνιο" κολυμβητήριο.

Η ομάδα, που αγωνίστηκε χωρίς την αρχηγό

της Άντυ Μελιδώνη (είναι τιμωρημένη) αύξησε

με αυτή τη νίκη στους δύο βαθμούς τη διαφορά

της από τον δεύτερο της βαθμολογίας, Ολυ-

μπιακό.

Αποκλείστηκε από το Final Four του Κυπέλλου

η ανδρική ομάδα του ΝΟΒ
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Ψησταριά “Δίλοφο”
το νέο απόκτημα του Βασίλη Σιαμέτη

Εγκαινίασε την περασμένη εβδομάδα, το νέο μαγαζί που απέκτησε ο Βασί-
λης Σιαμέτης με το όνομα “Δίλοφο”, μια που βρίσκεται και στο Δίλοφο της
Βάρης. Μια ψησταριά με τα καλοψημένα κοψίδια, όπως γνωρίζει πολύ καλά
την τέχνη ο Βασίλης.
Εμείς του ευχόμαστε καλές δουλειές και καλές “τσίκνες”.

Στις  18 Μαρτίου, για μια ακόμα φορά, ο Δή-

μος Κερατέας, η Κοινότητα Γραμματικού με η

Συντονιστική Επιτροπή αγώνα κατά των χω-

ματερών Ανατολικής Αττικής, με τη συμμετο-

χή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και

Ο.Τ.Α. , συγκεντρωθήκαν σε ένδειξη διαμαρ-

τυρίας στην Γενική Γραμματεία Περιφέρειας

Αττικής, και τα γραφεία του ΕΣΔΚΝΑ στην

Αθήνα διαδηλώνοντας την αντίθεσή τους κα-

τά της δημιουργίας ΧΥΤΑ σε Κερατέα και

Γραμματικό.

Στο ψήφισμα που κατέθεσαν σημειώνουμ με-

ταξύ άλλων:

Διαμαρτυρόμαστε και ζητάμε:

1. Να έχουμε άμεση ενημέρωση για της νέες

πρωτοβουλίες της Περιφέρειας και του ΕΣ-

ΔΚΝΑ για δημοπράτηση εργοστασίων στις

περιοχές μας, που γίνονται χωρίς κανένα διά-

λογο, καμία ενημέρωση εν κρυπτώ με ύπο-

πτες διαδικασίες επιλογής και με πρωτοστά-

τες τους ίδιους μελετητές που με παρόμοιες

διαδικασίες επέλεξαν για ΟΕΔΑ τις περιοχές

μας.

2. Να σταματήσουν εδώ και τώρα αυτές οι

διαδικασίες και να ξεκινήσει ολοκληρωμένος

διάλογος με ενημέρωση της τοπικής κοινω-

νίας, των Δημοτικών/Κοινοτικών Συμβουλίων

και του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

3. Να εφαρμοστεί η νομοθεσία και να ανοίξει

επιτέλους ο ΕΣΔΚΝΑ τις πύλες του στους

αποκλεισμένους Ο.Τ.Α. Κερατέας και Γραμ-

ματικού, όπως απαιτείται τόσο από τον ορι-

σμό του ως ΦΟΔΣΑ Αττικής, όσο και από τις

διατάξεις διαχείρισης αποβλήτων.

Δεν είναι δυνατόν ο χώρος Λιοσίων/Φυλής να

υποδέχεται 9500tn/ημέρα ενώ όλη η Αττική

παράγει μόνο 5500-6000tn/ημέρα, να υποδέ-

χεται αυτή η περιοχή απορρίμματα Πελοπον-

νήσου και Στερεάς Ελλάδας και κάθε ιδιώτη,

και να υπάρχει άρνηση υποδοχής ελάχιστου

όγκου απορριμμάτων της Κερατέας και του

Γραμματικού.

Είναι αδιανόητο να επιθυμούν  κάποιοι στο μέλ-

λον να στέλνουν τα απορρίμματα στην Κερατέα

και το Γραμματικό και σήμερα ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ

ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΙΑ-

ΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και να μας εξανα-

γκάζουν να διατηρούμε Χ.Α.Δ.Α.

Δηλώνουμε την θέση-απόφαση μας να κλεί-

σουμε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΏΡΑ με όποιο κόστος τους

Χ.Α.Δ.Α. αρκεί να γίνουμε δεκτοί στη Φυ-

λή/Λιόσια.

Εάν μέχρι τέλος Απριλίου και μέχρι τις εκλογές

του ΕΣΔΚΝΑ δεν γίνουμε πλήρη μέλη του ΦΟΔ-

ΣΑ Αττικής και δεν γίνουμε δεκτοί στη

Φυλή/Λιόσια, θα αρνηθούμε κάθε περαιτέρω συ-

ζήτηση και θα στηριχθούμε αδιάλλακτα μόνο

στον κοινωνικό και νόμιμο μας αγώνα.

Σήμερα δίνουμε το τελευταίο μήνυμα συ-

νεργασίας και διαλόγου, Αύριο θα είναι

αργά για όλους και ιδίως για την Αττική.

4. Ζητούμε σήμερα μετά το ΑΔΙΕΞΟΔΟ που

προέκυψε εξ’ αιτίας της επιμονής σ’ ένα ανε-

φάρμοστο Περιφερειακό Σχεδιασμό να ξεκι-

νήσουν οι Δημοκρατικές διαδικασίες αναθεώ-

ρησης του, και να συζητηθούν προτάσεις που

έχουν ήδη κατατεθεί (ΤΕΕ, μελέτη Πολυτε-

χνείου Κρήτης κ.λ.π.)

5. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν

μας πτοούν διώξεις, Εισαγγελικές παρεμβά-

σεις, μηνύσεις, κατευθυνόμενα δημοσιεύμα-

τα.

Είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι και θα

ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ.

Κοντά στον αγώνα κατά των ΧΥΤΑ σε Κερατέα και Γραμματικό, βουλευτές της Περιφέρειας, νο-
μαρχιακοί σύμβουλοι και δήμαρχοι. Διακρίνονται στη φωτογραφία ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός, ο
Δήμαρχος Κερατέας Στ. Ιατρού και ο πρόεδρος Γραμματικού Ν. Κούκης, οι αντινομάρχες Π. Ευαγ-
γελίου και Γ. Πλακίτσης και οι νομαρχιακοί σύμβουλοι από αριστερά Δ. Κωνσταντινίδης, Χρ. Ντού-
ρος, και Θ. Γρίβας.

Επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά και το Δήμαρχο Κορωπίου, έστειλαν κά-

τοικοι των οικισμών, όπου ζητούν να ενταχθούν οι οικισμοί τους στο σχέδιο πόλης. Την επι-

στολή υπογράφει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Οικιστών Αμπελώνα Νίκος Σπίνος.

Γράφουν στην επιστολή: 

«Εν όψει της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ.) του Δήμου

Κορωπίου, οι κάτοικοι των οικισμών της παραλιακής ζώνης της ευρύτερης περιοχής της

Αγ. Μαρίνας, εφαπτόμενοι του άξονα της Λ.Αγ.Μαρίνας με τα τοπονύμια των οικισμών

Μικρό καί Μεγάλο Μετόχι, Κόντρα Κούκε, Κόντρα Ρετσίνα, Αμπελώνας, Κανάκι, Πανό-

ραμα, Προϊλιοπεσι, Μακρυά Πέυκα, Νούτσι, Πράρι, Αγ.Γεώργιος-Ντάρι Βίρι, Παράδει-

σος, Προφάρτα, Ξερέας, Αϊ Γιάννης, εκροσωπούμενοι απο τους συλλογικούς φορείς,

σας παρακαλούν όπως συνδράμετε  ως αρμόδιοι για την ένταξη των περιοχών αυτών

στο σχέδιο πόλεως.

Οι περιοχές αυτές έχουν πληθυσμό άνω των 5000 (πέντε χιλιάδων) περίπου μονίμων

κατοίκων, έχουν χαρακτηριστεί στο κτηματολόγιο ως αστικές και στερούνται πολεο-

δομικού σχεδιασμού.

Ο πρόεδρος του ΣΟΑ Σπίνος Νικόλαος

Υπεράνω πάσης υποψίας...
Ο χώρος που βλέπετε με τις ομπρέλες και τα τραπεζάκια είναι ο περιπατητικός διά-
δρομος στην παραλία της Βούλας, που το κατάστημα τον έκανε βεράντα του. Το κα-
τάστημα με μηδέν κλειστό χώρο, που απέκτησε όμως πολλά τετραγωνικά με τον γνω-
στό τρόπο, καγχάζοντας για την περιφρόνηση κάθε νόμου και αρχής!

Ενταξη στο σχέδιο πόλης ζητούν 

οι οικιστές του Δήμου Κρωπίας

Τελεσίγραφο από Κερατέα και Γραμματικό για τα ΧΥΤΑ


