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Εντάξεις 

στο Σχέδιο πόλης

στην Κερατέα 
Σελ. 9

Ρυπαίνει ο Βιολογικός

σταθμός Λαυρίου
Σελ. 9

Κέντρο Δημιουργι-

κής Απασχόλησης

Παιδιών (ΚΔΑΠ)
Σελ. 8

Μείζον θέμα η καθαριότητα στο

Δήμο Βούλας

Διαφωνούν οι Νομαρχίες

για την αναστολή τελών 

μεταβίβασης ΙΧΕ

Σελίδα 14 Σελίδες 6, 7

Nέο ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ Σχέδιο της ΑΘΗΝΑΣ και της ΑΤΤΙΚΗΣ

Το νέο ρυθμιστικό σχέδιο (Ρ.Σ.) όπως

είπε στη συνέντευξη τύπου ο Υπουρ-

γός, «παρουσιάζει ένα «νέο Αθηναϊκό

όραμα».

Δίνουμε τ’ απαραίτητα εργαλεία «για

να ξέρει ο καθένας τι μπορεί να κάνει

και που», τόνισε χαρακτηριστικά. 

«το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Ατ-

τικής αποτελεί τη βάση αναφοράς για

το συντονισμό και την εναρμόνιση

όλων: των επιμέρους πολιτικών, προ-

γραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων

του Κράτους, των δημοσίων οργανι-

σμών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-

διοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθ-

μού και του ιδιωτικού τομέα στην Αττι-

κή. Επίσης, παρέχει το πλαίσιο για την

εξειδίκευση του σχεδιασμού σε μικρό-

τερες χωρικές κλίμακες, όπως είναι η

διαδημοτική και η δημοτική κλίμακα»,

είπε ο Γ. Σουφλιάς.

Μεταξύ των εξειδικευμένων στόχων

του Υπουργείου, το νέο Ρ.Σ. εντάσσει:   

Συνέχεια στη σελίδα 2

Έντονη δραστηριότητα αναπτύσσει εσχάτως ο Υπουρ-

γός Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Γεώργιος Σουφλιάς. 

Μετά τους οδικούς άξονες («Νέοι αυτοκινητόδρομοι

Αττικής») που εξήγγειλε προ διμήνου, και ετοιμάζεται

να τους δημοπρατήσει το Μάη, «ξαναχτύπησε» την

περασμένη Δευτέρα (13-4-09) με την εξαγγελία κα-

τάρτισης «Νέου ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας – Αττι-

κής» το σχέδιο νόμου του οποίου είναι ήδη έτοιμο και

είναι προγραμματισμένο να εισαχθεί προς ψήφιση στη

Βουλή τον προσεχή Νοέμβριο.

Η στρατηγική Σουφλιά παραπέμπει αυθόρμητα τους

παλαιότερους, στην πορεία του αείμνηστου Κων/νου

Καραμανλή ως Υπουργού Δημοσίων Έργων των αρ-

χών της δεκαετίας του ’50. 

Η ΑΘΗΝΑ ‘ΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ

στην Ανατολική ΑΤΤΙΚΗ
➢ Μεσόγεια και Παραλίες αστικοποιούνται 

➢ Αντιδράσεις και …τα μαχαιροπίρουνα ακονίζονται

Νέο Λεύκωμα για το

Οβριόκαστρο

από την Κερατέα

Κερδίζει τη νίκη!

σελ. 24

Ποιητική

βραδιά

στα

Καλύβια

σελ. 12

Καλή Ανάσταση με αγάπη
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Νοσταλγικές σκέψεις
γιάννης κορναράκης Σελ. 10

Καλή Ανάσταση (δική σου και δική μας)

Γρ. Ρώντας Σελ. 11

Τιμήθηκαν οι εκπαιδευτικοί στη

Βούλα Σελ. 15

Κουπόνια καινοτομίας για μικρο-
κεσαίες (ΜΜΕ) Σελ. 16

Ειδήσεις για όλους Σελ.17

Το θρυλικό Ρούπελ Σελ.22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΗ ΑΘΗΝΑ ‘ΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ

στην Ανατολική ΑΤΤΙΚΗ

Αστυνομικό Δελτίο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω εργασιών στο οδόστρωμα, θα γίνονται  δια-

κοπές της κυκλοφορίας στην Εθνική οδό Αθηνών

Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος των Δή-

μων Μεταμόρφωσης, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Αγ.

Στεφάνου, Κρυονερίου, Αφιδνών από  μέχρι τις 15

Μαϊου.

Δεν θα γίνονται έργα τις ημέρες των εορτών  από

13/4 έως 20/4 και από 30/4 έως 3/5.

Συνελήφθησαν εντός του Διεθνούς Αεροδρομίου

από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Οικονομικών

Εγκλημάτων μια γυναίκα και 4 άντρες αλλοδαποί γιατί

διευκόλυναν την έξοδο οικονομικών μεταναστών προς

ευρωπαϊκές χώρες, προμηθεύοντάς τους παράλληλα με

πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, χωρίς ν’ ακολουθούνται οι

νόμιμες διαδικασίες και έναντι αμοιβής.

Εισέβαλε ο κλέφτης 

σπάζοντας το τζάμι

Μέσα στο σπίτι, που μπήκε σπάζοντας το τζάμι του

παραθύρου, συνελήφθη 29χρονος ημεδαπός στην

περιοχή της Αναβύσσου στις 3 Απριλίου.

Από έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο

συλληφθείς έχει εμπλακεί σε άλλες επτά κλοπές

σε καταστήματα, σπίτια και ΙΧ οχήματα, στην Ανά-

βυσσο.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

➢ την ενίσχυση ενός πολυκεντρι-

κού συστήματος αστικής ανάπτυ-

ξης, σε πολεοδομημένη γη,

➢ την ποιοτική αναβάθμιση, τον

εκσυγχρονισμό της παραγωγικής

βάσης της Αττικής και την υπο-

στήριξη μετεγκατάστασης βιομη-

χανικών μονάδων από το μητρο-

πολιτικό κέντρο προς την περιφέ-

ρεια (Σ.Σ. είναι αυτό που πρέπει ν’

ανησυχεί τα Μεσόγεια ιδιαίτερα

και την ευρύτερη περιοχή, ενώ η

μετεγκατάσταση των βιομηχα-

νιών έπρεπε να γίνει προς την ευ-

ρύτερη ελλαδική περιφέρεια). 

➢ και την ολοκλήρωση των απα-

ραίτητων έργων συγκοινωνιακής

υποδομής (εδώ “κολλάνε” οι οδι-

κοί άξονες) και την οργάνωση

ενός, φιλικού προς το περιβάλ-

λον, ολοκληρωμένου συστήματος

μεταφορών.

Σύμφωνα με τον Υπουργό το νέο

Ρ.Σ. αποσκοπεί σε μια «στροφή
προς ένα νέο πρότυπο βιώσιμης
οικιστικής ανάπτυξης». Απομα-

κρύνεται δηλαδή από την διάχυτη

δόμηση και αποβλέπει σ’ ένα μο-

ντέλο «συμπαγούς πόλης». Που

σημαίνει αύξηση συντελεστή δό-
μησης και πολυόροφα κτίρια, σε

επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων

και ρυθμίσεων των χρήσεων γης.

Παράλληλα δίνει έμφαση στη

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα

στην ανασυγκρότηση των δημό-

σιων χώρων. Πράγμα που σημαί-

νει νέα εκμετάλλευση δημόσιων

χώρων και «ανενεργών κελύφων»

από τον ιδιωτικό τομέα. 

Δηλαδή νέο φαγοπότι.

Με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο

(Ρ.Σ.) δημιουργείται ένα πολυκε-

ντρικό πρότυπο αστικής ανά-

πτυξςη. Οι δήμοι της Αττικής

εντάσονται σε νέες χωρικές ενό-

τητες. Συγκεκριμένα 6 ενότητες:

- Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας

(Αθήνα – Πειραιάς)

- Ανατολική Αττική – Μεσόγεια,

με έμφαση στην προώθηση «υψη-
λού επιπέδου οικονομικών και κοι-
νωνικών λειτουργιών».
- Νοτιοανατολική Αττική – Λαυρε-

ωτική. Αποκτά ρόλο φυσικού απο-

θέματος και υποδοχής δραστηριο-

τήτων κατοικίας, ιδίως στο εσωτε-

ρικό των υφιστάμενων οικισμών,

και αναψυχής

- Βόρεια, Αττική: Μένει στο απυ-

ρόβλητο και «λαμβάνονται ισχυρά
μέτρα προστασίας των φυσικών,
παράκτιων και εκτός σχεδίου πε-
ριοχών».
- Δυτική Αττική για … «μελλοντι-
κή εσωτερική αποκέντρωση» και

παραγωγικές δραστηριότητες.

- Νησιωτικό τμήμα με ήπια ανά-

πτυξη. 

Βέβαια προβλέπονται οι αναγκαί-

ες και κατά νόμο «διαβουλεύσεις»

με τους αρμόδιους φορείς ΟΤΑ

κλπ. καθώς και με τους πολίτες!

Η σχετική διαδικασία προβλέπεται

να διαρκέσει μέχρι την 15 Σεπτεμ-

βρίου, οπότε, όπως υπολογίζεται,

στα μέσα Νοεμβρίου θα κατατεθεί

στη Βουλή για ψήφιση.

Διατυπώθηκαν όπως ήταν επόμε-

νο οι πρώτες εκτιμήσεις και αντι-

δράσεις, στις οποίες θ’ αναφερ-

θούμε εκτενώς προσεχώς, καθώς

θα παρακολουθούμε το θέμα, δια-

τυπώνοντας και τις δικές μας από-

ψεις. 

Κ. Βενετσάνος

Αστυνομικό Δελτίο

Πειρατίες στα  δορυφορικά προγράμματα

Από το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της Αθήνας, σε

συνεργασία με το τμήμα Θεσ/νίκης, διενεργήθηκε πανελλαδική

επιχείρηση για την καταπολέμηση της δορυφορικής πειρατείας

μέσω Ιντερνετ. 

Η επιχείρηση διενεργήθηκε σε Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, Σέρρες,

Βόλο και Ρόδο όπου συνελήφθησαν 7 κατηγορούμενοι για παρά-

βαση του άρθρου περί Πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ επάγγελμα

και προστασία συνδρομητικών υπηρεσιών.

Από την εταιρία Multichoice υποβλήθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων

χρηστών, που με τη χρήση ειδικών δικτυακών συσκευών έκλεβαν

και αποκρυπτογραφούσαν το τηλεοπτικό συνδρομητικό σήμα του

μπουκέτο καναλιών της εταιρίας Nova.

Οι κατηγορούμενοι στη συνέχεια τα πρόσφεραν σε χρήστες σε πο-

λύ χαμηλότερες τιμές, με αποτέλεσμα να ζημιώνει το ελληνικό δη-

μόσιο. 

Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον 511 συνδρομητές

έπαιρναν πρόσβαση στο ψηφιακό μπουκέτο της ΝΟΒΑ παράνομα. Η

έρευνα συνεχίζεται.

Δευτέρα 13 Απριλίου στην περιοχή της Γλυφά-

δας συνελήφθη άντρας ηλικίας 45 χρόνων για αρπαγή

τσάντας.

Ο συλληφθείς με συνεργό του, είχε αφαιρέσει νωρίτε-

ρα από εσωτερικό ΙΧΕ αυτοκινήτου την τσάντα γυναί-

κας οδηγού.

Υστερα από καταδίωξη αστυνομικών της υπηρεσίας,

συνελήφθη ο δράστης ενώ αναζητείται ο συνεργός

του.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς στην περιοχή της

Ακρόπολης τέσσεροι αλλοδαποί για απόπειρα κλοπής σε

βάρος οδηγού αυτοκινήτου.

Οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν τη μέθοδος πρόκλη-

σης τροχαίου ατυχήματος, αφαιρούσαν τσάντες, κινητά

τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα επιβατών και οδη-

γών αυτοκινήτων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν διαπράξει με την ίδια

μέθοδο πέντε κλοπές από οχήματα στην ίδια περιοχή.
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Η
 επισκεψ

ιμότητα του site μας ξεπέρασε τους 10.000 μοναδικούς επισκέπτες



4 ΣΕΛΙΔΑ - 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

“Στο Μπαράκι του Βασίλου”
ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

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

ΤΡΙΤΗ 21-4-2009

ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ

Τον γνωρίσαμε σαν συνεργάτη του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Επιστρέφει με την ροκ δισκογραφική δουλειά του «ΓΚΡΕΜΙΖΩ

ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ»!

Παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με δυναμικά διαχρονικά κομμάτια

και μπαλάντες από την ελληνική και ξένη ροκ σκηνή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22-4-2009

Οι «ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑ...»

Είναι τρεις μουσικοί με έντονη αγάπη για την έντεχνη μουσική

σκηνή....

Η Άννα Σαράντη παρά...τησε τα ωδεία και άρχισε να τραγουδά-

ει στο ντουζ.

Ο Νίκος Νικολακόπουλος παρά...κουσε στην πρόταση για την

Φιλαμρονική του Βερολίνου, άρπαξε  το βιολί του και βούτηξε

στη θάλασσα.

Ο Κώστας Τσιούτας έπαθε παρά...κρουση και αρνήθηκε να συμ-

μετάσχει σε μουσικό reality με βέβαιη τη νίκη του, και άρχισε να

ξεσπάει  στη φουκαριάρα την Κιθάρα του.

Και οι τρεις τους ΠΑΡΑ λίγο διάσημοι... Σίγουρα όχι ήδη διάση-

μοι;

ΠΕΜΠΤΗ 23-4-2009

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ «ΣΤΟ ΜΠΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ»

«ΣΚΙΩΝ * 3»

Με τους Άγγελο Αλιμπέρτη, Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή & Μι-

χάλη Ταυλάτο. Τρεις νέοι και σύγχρονοι καλλιτέχνες του Ελλη-

νικού Θεάτρου Σκιών συναντιούνται επί σκηνής για να ζωντανέ-

ψουν μνήμες και όνειρα σκιών, μέσα από τη φωνή, το λόγο, και

την κίνηση των φιγούρων τους. Ο Καραγκιόζης και η παρέα του

είναι έτοιμοι, να χαρίσουν στο κοινό τους άφθονο γέλιο και σά-

τιρα, μεταφέροντας τους σε ένα κόσμο τόσο μακρινό, μα και τό-

σο κοντινό με αυτόν της πραγματικότητας.

Κυρίες και κύριοι, τα φώτα της σκηνής άναψαν…σσς…ησυχία…

«Αβάντι μαέστρο…για να φάμε, να πιούμε… και νηστικοί να κοι-

μηθούμε!!!»

Πολιτιστικές  

Περιηγήσεις στο

Λαύριο
Το «Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού» και  η

«Αττική Δράση» με διευθύντριες την Βάσω Κιούση και

την Βάλια Μιχαήλ αντίστοιχα διοργανώνουν  κάθε μή-

να  «Πολιτιστικές  Περιηγήσεις»

Πρώτη πολιτιστική διαδρομή η γνωριμία με το Λαύριο.

Μια πόλη γεμάτη ιστορία, φύση και θάλασσα.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

➢ 9.30 Αναχώρηση από το Δημαρχείο Κορωπίου (9.40

από το Δημαρχείο Καλυβίων , 9.50 από Δημαρχείο Κου-

βαρά ,10.00 από Δημαρχείο Κερατέας.)

➢ 10.30 Άφιξη  στο Λαύριο,περιήγηση στα ιστορικά

μνημεία της πόλης και στα μουσεία(Αρχαιολογικό-Ορυ-

κτολογικό).

➢ 12.00 καφές-ελεύθερη ώρα

➢ 12.30 Περίπατος στην φύση

➢ 13.30  Προσκύνημα στον Αγ.Νεκτάριο   στην Καμά-

ριζα

➢ 14.30 Φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα «Τα

βαρέλια» με ζωντανή μουσική

➢ 16.00 Καφές (προαιρετικά) σε καφέ με θέα το Λι-

μάνι του Λαυρίου

➢ 17.00 Επιστροφή –Άφιξη στα σημεία αναχώρησης.

Ημερομηνία περιήγησης  Κυριακή 10 Μαϊου  2009

Κόστος  συμμετοχής 25 Ε    (Δεν περιλαμβάνεται η εί-

σοδος στα μουσεία και ο καφές)

Για συμμετοχή στα τηλ.  6973751821 και 6974380541

Τα τραγούδια τους, όπως  I’m Going Home (Woodstock 69) Love Like a Man  και  I’d Love to Change the World , μπήκαν

στην ιστορία της ροκ μουσικής...

Οι Ten Years After σχηματίστηκαν το 1961 στο Νότιγχαμ, αρχικά ως Jaybirds, με τους Alvin Lee, Dave Quickmire και Leo

Lyons. To 1965 o Quickmire αποχώρησε για να αντικατασταθεί από τον Ric Lee των Mansfields, και το γκρουπ μετα-

φέρθηκε στο Λονδίνο, όπου συνεργάστηκε με τη Southern Music. Αφιερωμένοι στο rhythm & blues ήχο και με μάνατζερ

τον Chris Wright, άλλαξαν το όνομά τους σε Ten Years After. O Chick Churchill προστέθηκε στο γκρουπ μετά την κυ-

κλοφορία του ομότιτλου άλμπουμ για την Deram το 1967. Οι έντονες blues επιρροές του συνέπεσαν με τη δεύτερη

"έκρηξη" του blues ήχου στη Βρετανία, ενώ προανήγγειλαν το ντεμπούτο των Led Zeppelin. To δεύτερο άλμπουμ τους

με τίτλο "Unlead" μπήκε στο Top 30 της Βρετανίας. 

Από το 1969 έως το 1971 ακολούθησαν άλλα τέσσερα Top 10 άλμπουμ, μεταξύ των οποίων ήταν τα "Stonedhelge"

(1969) και "Cricklewood Green" (1970). Τα

μοναδικά τους hit-σινγκλ ήταν τα "Love

Like A Man" (1970) και "I'd Love To Change

The World" (1971). 

Η δεκάλεπτη εκρηκτική ερμηνεία του "I'm

Going Home" στο Woodstock τους έκανε

ένα από τα αγαπημένα γκρουπ στην Αμε-

ρική, αλλά το 1974 οι εξαντλητικές περιο-

δείες οδήγησαν στη διάλυση του γκρουπ

Οι Ten Years After τραγουδούν στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Ελληνικός Κόσμος (Πειραι-

ώς 254), το Σάββατο 9 Μαϊου στις 21.30

με χορηγό την COSMOTE.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 35 €

ΠΡΟΠ.ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: PUBLIC (πλατεία Συ-

ντάγματος), 

TEN YEARS AFTER
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ

I’D LOVE TO CHANGE THE WORLD 

Η Θρυλική ροκ μπάντα των  δεκαετιών 60 και 70

Autonomia EXPO
15, 16 και 17 Μαΐου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Για τρίτη χρονιά οργανώνεται η  Autonomia EXPO, 15, 16 και

17 Μαΐου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από τις 10 πμ έως

τις 9 μμ.

Xιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στους

ανθρώπους με αναπηρίες και με ειδικές καταναλωτικές ανά-

γκες από όλες τις εταιρείες που εμπορεύονται προϊόντα και

υπηρεσίες για την αποκατάσταση, για την ειδική αγωγή, την

ανεξάρτητη διαβίωση και τους προσπελάσιμους τρόπους

ζωής.

Πληροφορίες για την πρόσβαση στο μεγαλύτερο γεγονός

που γίνεται στην Ελλάδα, για την αναπηρία, την αποκατά-

σταση και την ανεξάρτητη διαβίωση μπορείτε να βρείτε στο

http://www.autonomiaexpo.org/ αφού πριν σας πούμε πως η

Autonomia EXPO είναι απολύτως προσπελάσιμη σε όλες τις

γνωστές αναπηρίες και πως εξυπηρετείται από προσπελάσι-

μα μέσα μαζικών μεταφορών (ΗΣΑΠ και τραμ).

Τι θα δείτε στην Autonomia EXPO; Τα πάντα επί πάσης ανα-

πηρίας, σε ένα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας γεμάτο από προ-

σπελάσιμες και προσαρμοσμένες τεχνολογίες για κάθε ανα-

πηρία. Θα βρείτε όλες τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται

προϊόντα και υπηρεσίες και την αποκατάσταση βρίσκονται

στην Autonomia EXPO καθώς επίσης και όλα τα κέντρα που

παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης, ειδικής εκπαίδευσης,

υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, αναψυχής και βέβαια life style.

Περισσότερες από 80 επιχειρήσεις και χιλιάδες βοηθήματα

για την αναπηρία, την αποκατάσταση και την ανεξάρτητη δια-

βίωση θα γεμίσουν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα βρείτε τα

πάντα από αναπηρικά καθίσματα χειροκίνητα και ηλεκτροκί-

νητα, αυτοκίνητα και προσαρμογές αυτοκινήτων, προσπελά-

σιμα σκάφη αναψυχής και αγωνιστικά, προσπελάσιμα ξενο-

δοχεία, προσαρμοσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξειδι-

κευμένο λογισμικό, βοηθήματα και υπηρεσίες για προσωπική

φροντίδα και υγιεινή, εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας,

εξειδικευμένα συστήματα ασφαλείας και και...

Στην Autonomia EXPO θα έχετε τη δυνατότητα να συναντή-

σετε τους κορυφαίους της κοινότητας των ανθρώπων με

αναπηρίες και να ενημερωθείτε για όλα αυτά που σας αφο-

ρούν για να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής σας. Περισ-

σότερες πληροφορίες στο http://www.autonomiaexpo.org/ ή

το http://www.disabled.gr/ ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 210-

8660556, 210-6913301 και 2310-211915.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στη ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Παρασκευή 8 Μαΐου

Την Παρασκευή 8 Μαΐου και

από ώρα 09.30 έως 13.00 θα

πραγματοποιηθεί εθελοντική

αιμοδοσία στην αίθουσα του Νο-

μαρχιακού Συμβουλίου της Νο-

μαρχίας.

Για την καλύτερη οργάνωση και προς αποφυ-

γήν καθυστερήσεων,  όσοι επιθυμούν να δώ-

σουν αίμα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν

με τα τηλέφωνα 213-2005249 και 213-

2005250 ή να το δηλώσουν στο γραφείο επι-

σκεπτριών Υγείας. 
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Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ένας κορυφαίος συγγραφέας  στη

σκηνή του Megaron Plus! 

Διάλεξη του  Ισραηλινού 

συγγραφέα Aharon Appelfeld

Πέμπτη 30 Απριλίου 2009, Ώρα έναρξης 7 μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Τιμώντας για άλλη μια φορά τη σύγχρονη λογοτεχνία, το

Megaron Plus καλεί το κοινό του να παρακολουθήσει τη διάλεξη

ενός από τους σημαντικότερους εν ζωή λογοτέχνες του Ισραήλ,

ο οποίος χαίρει διεθνούς αναγνώρισης. 

Η ιδιαίτερη αυτή συνάντηση με πρωταγωνιστή τον συγγραφέα

Aharon Appelfeld (Άαρον Άπελφελντ), ο οποίος θα μιλήσει για

το έργο του, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου στo Μέγαρο

Μουσικής Αθηνών. Το διάσημο συγγραφέα θα προλογίσει ο δη-

μοσιογράφος και συγγραφέας Ηλίας Μαγκλίνης.

Ο Άαρον Άπελφελντ γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1932 στην

πόλη Τσέρνοβιτς της τότε αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, με-

τέπειτα Ρουμανίας και σημερινής Ρωσίας. 

Το 1944, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Άαρον

Άπελφελντ διέσχισε τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Γιουγκο-

σλαβία, για να καταλήξει στην Ιταλία, όπου έζησε για αρκετούς

μήνες σε ένα στρατόπεδο εκτοπισμένων. Το 1946 εγκαταστάθη-

κε στην Παλαιστίνη, δύο χρόνια πριν το Ισραήλ ανακηρυχθεί

ανεξάρτητο κράτος. Τον πατέρα του τον ξαναβρήκε είκοσι χρό-

νια αργότερα, και η επανασύνδεσή τους ήταν τόσο συγκινητική,

που ο Άπελφελντ δεν μπόρεσε ποτέ να γράψει για αυτήν.

Αν και η μητρική του γλώσσα ήταν τα γερμανικά, ο Άπελφελντ

έμαθε εβραϊκά στο Ισραήλ και άρχισε να γράφει σε αυτή τη

γλώσσα. Μολονότι δεν πήγε σχολείο, ολοκλήρωσε τις σπουδές

του στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και έγινε Καθη-

γητής Λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο Μπεν Γκουριόν. Όπως

εξομολογήθηκε στον Φίλιπ Ροθ, «Η εβραϊκή γλώσσα με δίδαξε

πώς να σκέφτομαι, να μη σπαταλάω λέξεις, να μη χρησιμοποιώ

πολλά επίθετα, να μην παρεμβαίνω, να μην ερμηνεύω...».

Καρίτα Μάττιλα
Παρασκευή 24 Απριλίου, 8.30 το βράδυ

«Συναρπαστική λυρικοδραματική σοπράνο», «φωνητικά
απαστράπτουσα», «λαμπερή ερμηνεύτρια με λυρική χάρη
και μεστό, πλούσιο ηχόχρωμα». 
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα διθυραμβικά σχόλια του διεθνούς

Τύπου για την Καρίτα Μάττιλα, την εντυπωσιακή υψίφωνο από τη

Φινλανδία, την οποία το ελληνικό κοινό θα έχει τη σπάνια ευκαι-

ρία να δει και να ακούσει την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 8.30

το βράδυ, στην Αίθουσα Φίλων της Μουσικής.

Συνεχίζεται η έκθεση του φημισμένου ζωγράφου Pierre Alechinsky στην

T.Kambani gallery. Δώδεκα σχέδια, επιλεγμένα από τον ίδιο, άλλα πρόσφατα

(2008-2009) και άλλα παλαιότερα και 23 χαρακτικά, βιβλία από αναδρομικές του

εκθέσεις καθώς και αφίσες, πλαισιώνουν την παρουσίαση του καλλιτέχνη.

Έργα του καλλιτέχνη βρίσκονται σήμερα στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Το

2004, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Centre Pompidou στο Παρίσι οργάνωσε μια

αναδρομική έκθεση με 100 σχέδια του Alechinsky από πέντε δεκαετίες. 

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Μαΐου. Τη Μεγάλη εβδομάδα η γκαλερί θα εί-

ναι ανοιχτή από τις 10π.μ. έως τις 8μ.μ.

Βασ. Παύλου 82 (πίσω από τη Eurobank) Βούλα 

Τηλ. 210 4818386 &  6944462773 – info@tkambani.gr    – www.tkambani.gr

Εκθεση ζωγραφικής του

Pierre Alechinsky 

Μια μαγική μουσική βραδιά με τον ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ

να παίζει πιάνο  με το 3 Generations Jazz Trio ετοι-

μάζει το Art gallery cafe το Σάββατο 9 Μαΐου στις

10μ.μ.

Στην κιθάρα ο  Βασίλης Ρακόπουλος, στο σαξόφω-

νο ο Αντώνης Λαδόπουλος, στα τύμπανα   ο Γιώρ-

γος Πολυχρονάκος, τραγουδάει η Ηώ Νικολάου.

Ο διάσημος μουσικοσυνθέτης έστειλε στο art gallery café

την παρακάτω επιστολή:

«Ήμουν έξι χρονών όταν άκουσα μια ξαδέλφη μου από
την Πόλη να παίζει πιάνο. Σκέφτηκα «να μπορούσα να
παίξω και εγώ έτσι κάποτε...
Το 1950 στην Αμερική βρέθηκα στη μεγάλη στιγμή που μια
μουσική που αγαπούσα κατακτούσε Ανατολή και Δύση.
Από τότε και μέχρι σήμερα σκαρφάλωσε η jazz με σιγου-
ριά και γρηγοράδα απορροφώντας και άλλα είδη μουσικής
στο κλασικό αναλόγιο.
Συχνά είχα τη χαρά να συνεργάζομαι και με Έλληνες μου-
σικούς που ανήκαν σε νεότερες γενιές και με εντυπωσία-
ζε η ωριμότητα και η τεχνική τους.
Με τον Βασίλη Ρακόπουλο και τον Αντώνη Λαδόπουλο σε
ξεχωριστές ηχοληψίες βρεθήκαμε και όταν πριν από δυο
μήνες μου έγινε η τιμητική πρόταση να παίξουμε μαζί, όχι
μόνον δέχθηκα αλλά αυθόρμητα σκέφτηκα:. «Τρεις γε-
νιές» και πρέπει η πιο παλιά να μελετήσει και να’ ναι το
ίδιο καλή σ’ αυτό το καινούριο τόλμημα που τελικά βαφτί-
σαμε Three Generations.
Στην πρώτη μας συνάντηση και αφού νιώσαμε μια ταυτό-
τητα στα θέλω μας δοκιμάζοντας τις δυνατότητές μας,
ανοίγαμε καινούριους δρόμους έκφρασης.
Και άρχισε το συμμάζεμα που κατέληξε σε αυτό που  θ’
ακούσετε.

Καλή ακρόαση. Καλή υπομονή και καλή διασκέδαση.»

Μίμης Πλέσσας

art gallery café  (Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα 

210-8958866 - www.artgallerycafe.gr )

Ο Μίμης Πλέσσας στο Αrt gallery café 

Ο Δήμος Βάρης και ο Σύλλογος Φυτωριούχων

Αττικής διοργανώνουν για 23η συνεχή χρονιά

γιορτή λουλουδιών στην παραλία της Βάρκι-

ζας από 30 Απριλίου έως 17 Μαΐου 2009. 

Η φετινή γιορτή είναι αφιερωμένη στο «Παιδί

και Περιβάλλον» και το Πνευματικό Κέντρο

του Δήμου έχει οργανώσει αντίστοιχες εκδη-

λώσεις σε όλη την διάρκεια της έκθεσης. 

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δια-

λέξουν ανάμεσα σε 2000 είδη ελληνικών φυ-

τών και να τα αγοράσουν σε προσιτές τιμές. 

Η καινοτομία της φετινής γιορτής η οποία θα

είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 11:00 π.μ.

έως τις 10:00 μ.μ.  είναι ότι η είσοδος θα είναι

ΔΩΡΕΑΝ. 

23η  Έκθεση Λουλουδιών στην Ακτή Βάρκιζας
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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
Καταγγελία για έλλειψη καθαριό-

τητας έκανε η Νανά Καραγιάν

στη συνεδρίαση της Δευτέρας 13

Απριλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο

της Βούλας.

Η Ν. Καραγιάν με φωτογραφικό

υλικό, επέδειξε στους συμβού-

λους σωρούς από σκουπίδια (οι-

κοσκευές, οικοδομικά στρώματα,

και άλλα) καρέ – καρέ με διαφο-

ρετικές ημερομηνίες μάλιστα.

Τις εικόνες φωτογράφισε, όπως

είπε, μετά από καταγγελία πολι-

τών της οδού Αιγέως.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι «επισκέ-

φθηκα την περιοχή στις 31 Μαρτί-

ου. Διαπίστωσα ότι οι κάτοικοι

ήταν πολύ επιεικείς στις περιγρα-

φές τους. Επειδή όμως θέλω να

δίνω πάντα ευκαιρίες στους συ-

ναδέλφους μου της διοίκησης,

πριν έρθω να το καταγγείλω εδώ,

επανήλθα…».

Και παρουσιάζει φωτογραφίες με

ημερομηνίες 2 Απριλίου, 3 Απριλί-

ου, 5 Απριλίου, 6 Απριλίου. Στις 8

Απριλίου, όπου βρήκε εκεί και

…αρουραίους!

Η ίδια κατάσταση και παραπέρα,

Νηρέως, Διαμαντοπούλου (Αμφι-

τρίτης) αλλά και στο Πανόραμα

στην οδό Αρτέμιδος και στην πλα-

τεία του Αλσους. Και μάλιστα την

ημέρα του Ακάθιστου Υμνου όταν

η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου

ήταν ασφυκτικά γεμάτη και φεύ-

γοντας αντίκριζαν μια τριτοκοσμι-

κή κατάσταση.

Η κατάσταση βέβαια δεν είναι

χθεσινή, όπως και ιδίοις όμμασι

έχουμε διαπιστώσει υπάρχει με-

γάλο έλλειμμα καθαριότητας

στην πόλη, κάτι που αισθάνεται

και ο τελευταίος πολίτης.

Είχαμε παρουσιάσει σκουπίδια

πάνω στο πεζοδρόμιο του 2ου Δη-

μοτικού Σχολείου, που «λίμνα-

ζαν» εκεί εβδομάδες. Εχουμε λά-

βει επιστολή από κάτοικο της

ίδιας περιοχής που περιγράφει

ανάλογη κατάσταση (δημοσιεύε-

ται παρακάτω).

Η Ν. Καραγιάν, στις αιτιάσεις του

Δημάρχου και δη με σκωπτικό

ύφος, «τέτοιες ημέρες αντί να ευ-
χόμαστε χρόνια πολλά…», τόνισε

ότι: «αναφέρομαι ιδιαίτερα σήμε-
ρα γιατί και πέρυσι τέτοιες ημέ-
ρες είχα παρουσιάσει ανάλογες
εικόνες και είχα τονίσει την έλ-
λειψη καθαριότητας και ευπρεπι-
σμού της πόλης, ιδιαίτερα λόγω
των ημερών».

Σ.Σ.: Βέβαια το θέμα των σκουπι-

διών κύριε Δήμαρχε δεν είναι

επετειακό. Είναι η καθημερινότη-

τά μας. Υπάρχουν γειτονιές που

τις ξεχνάτε... Και γενικότερα θα

έλεγα ότι η πόλη έχει εγκαταλει-

φθεί στην τύχη της, ιδιαίτερα τε-

λευταίως, χωρίς να θέλω να θίξω

τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ο οποί-

ος άλλωστε είναι λίγος ο χρόνος

που έχει αναλάβει.

Αναφέρθηκε ακόμη στο μνημείο

των Μικρασιατών, το οποίο βρί-

σκεται σε μια απαράδεκτη κατά-

σταση, στο πάρκο του Αγίου Ιω-

άννη και στο Πολιτιστικό Κέντρο

“Iωνία”, που ονομάστηκε έτσι

προς τιμή των Μικρασιατών, επι-

δεικνύοντας φωτογραφίες. «Αι-
σθάνθηκα ντροπή, γιατί και εγώ
προσωπικά είμαι απόγονος Μι-
κρασιατών…».
Μάλιστα αναφέρθηκε σε κάποια

εκδήλωση που παραβρέθηκε στο

κέντρο Ιωνία και έσταζε νερό πά-

νω στα κεφάλια τους (έβρεχε

έξω). Και για του λόγου το αλη-

θές επικαλέστηκε τον Αντιδήμαρ-

χο Γρ. Κωνσταντέλλο και τον δη-

μοτικό σύμβουλο Δημήτρη Δαβά-

κη.

«Όλα τα σημεία που εξέθεσα βρί-
σκονται σε κομβικά σημεία της
πόλης και αποδεικνύουν πρώτον
ότι δεν διαθέτετε περιβαλλοντική
συνείδηση (μόνο στα λόγια)  και
δεύτερον στην αδιαφορία σας αυ-
τή για την καθημερινότητα και την
ποιότητα της ζωής μας».

Σ.Σ.: Στην ίδια και χειρότερη κα-

τάσταση βρίσκεται και το Μνη-

μείο της Εθνικής Αντίστασης, το

οποίο βάνδαλοι, έχουν κατ’ επα-

νάληψη καταστρέψει, προσπαθώ-

ντας να διαγράψουν(;) μία ηρωική

επική σελίδα της ιστορία μας. Και

η Δημοτική Αρχή το διατηρεί σ’

αυτή την άθλια κατάσταση!

Στις καταγγελίες της Ν. Καρα-

γιάν, αντέστη ο αρμόδιος Αντιδή-

μαρχος Καθαριότητας Δημοσθέ-

νης Βαμβασάκης, λέγοντας ότι

«δεν έχω πάει στο σπίτι μου ακό-
μα, από το πρωί», και ότι οι φωτο-

γραφίες είναι περασμένου μήνα,

ενώ ο Δήμαρχος του επεσήμανε

να μην απαντάει: «άστην να λέει,
γιατί αυτό επιδιώκει, να γίνεται
διάλογος», τονίζοντας ότι: «3 τε-
τραετίες μας έχουν εμπιστευθεί
οι πολίτες της Βούλας και θα μας
δώσουν και τέταρτη, και δεν είμαι
κουρασμένος που φεύγω».

Σ.Σ.: Πρέπει να θυμίσω όμως στο

Δήμαρχο ότι το ποσοστό που πή-

ρε στις τελευταίες εκλογές ήταν

39%. Αυτό το ποσοστό εμπιστεύ-

εται λοιπόν το έργο της παρού-

σας Δημοτικής Αρχής, δηλαδή η

μειοψηφία των πολιτών της Βού-

λας. 

Αννα Μπουζιάνη

Μείζον θέμα η καθαριότητα στο Δήμο Βούλας

Σοβαρότατα θέματα για το Δήμο συζητήθηκαν - προ ημερησίας - στο δημοτικό συμβούλιο της

13ης Απριλίου. Θέματα που τέθηκαν από τους συμβούλους της μειοψηφίας, και δόθηκε έκταση.

Για την καθαριότητα, για τα κτίσματα μέσα στη Β’ πλαζ που είχε δικαστήριο,  για το Κτηματο-

λόγιο, για τους Οδικούς άξονες.

Σοβαρά όμως θέματα συζητήθηκαν και στην ημερήσια διάταξη, που αφορούσαν κυρίως την νέα

Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.Β), με τα νέα της καθήκοντα, τα οικονομικά της στοι-

χεία και το προσωπικό που θα επανδρωθεί.

Βέβαια μέχρι το τέλος του 2009 θα λειτουργεί διττή κατάσταση, η παλιά ΔΕΑΒ και η νέα ΔΗΚΕΒ

και η τρίτη που έρχεται η διαδημοτική Ανώνυμη Δημοτική Επιχείρηση (ψηφίστηκε ήδη από τη Δη-

μοτική Αρχή Κερατέας, γράφουμε σε άλλη στήλη).

Εμείς  δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε για του λόγου το αλη-

θές, όπως και πολλοί συμπολίτες μας.

Για να το ενισχύσουμε δημοσιεύουμε επιστολή που μας απέστειλε

κάτοικος της περιοχής πίσω από το Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας,

που για ευνοήτους λόγους δεν θέλει να δημοσιοποιηθεί το όνομά

τους, ενώ το έχει καταθέσει στην εφημερίδα.

“Αξιότιμη κ. Βενετσάνου,
Επειδή η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βούλας, όπως πολύ καλά
πρέπει να γνωρίζετε, δεν έχει και μεγάλη σχέση με το …αντικείμενο, θα
ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε εσείς μια υπόδειξη για την βρωμιά
και τα σκουπίδια που μαστίζουν ιδιαίτερα την περιοχή γύρω από το Ασκλη-
πιείο Βούλας.
Κατά μήκος και μπροστά από την περίφραξη του Νοσοκομείου επί της πα-
ραλιακής (από Βασ. Παύλου μέχρι Ασκληπιού) χτίστηκε προ έτους και κά-
ποτε, ευτυχώς, φυτεύτηκε ένα παρτέρι το οποίο συγκεντρώνει όλα τα
πλαστικά μπουκάλια, σακκούλες, κουτιά τσιγάρων, χαρτιά και ό,τι άλλο
βάζει ο νους σας, χωρίς ποτέ να το καθαρίζει/ φροντίζει/ κουρεύει κάποια
υπηρεσία του Δήμου. Το χτίσιμο αυτό έγινε, φυσικά, με χρήματα όλων
των δημοτών, έτσι δεν είναι; Η ίδια βρωμιά στα παρτέρια συνεχίζεται, βε-
βαίως, κατά μήκος της περίφραξης και επί της Ασκληπιού, η οποία έχει με-
ταβληθεί και σε…δημόσια ουρητήρια. 
Επίσης, στο πεζοδρόμιο της παραλιακής, μπροστά από την περίφραξη του
Νοσοκομείου όπου ήδη καταστράφηκε η πλακόστρωση, σταθμεύει μονί-
μως ένα άσπρο, μεγάλο αυτοκίνητο «βαν» αρ. ΥΜΥ 9887, φορτωμένο με
υλικά μάλλον του παρακείμενου ψητοπωλείου. Δίπλα στο βαν σταθμεύ-
ουν (φυσικά στο πεζοδρόμιο) και αυτ/τα άλλων εργαζομένων εκεί γύρω.
Στην άλλη άκρη της περίφραξης (στην έξοδο κινδύνου του Νοσοκομείου),
στην διασταύρωση παραλιακής και Ασκληπιού, σταθμεύουν συνήθως επί
του πεζοδρομίου και τα προς πώληση αυτ/τα παρακείμενης έκθεσης αυ-
τοκινήτων. 
Από τον περασμένο Οκτώβριο ο Δήμος πλακοστρώνει (σιγά – σιγά) την
παρακείμενη Πλατεία 28ης Οκτωβρίου. Μήπως, όμως, θα έπρεπε να είχε
δώσει προτεραιότητα στο πλήρως κατεστραμμένο πεζοδρόμιο της παρα-
λιακής λεωφόρου από Ασκληπιού μέχρι και την Μεταξά; Για να περπατή-
σουμε από την εκκλησία ή την στάση των λεωφορείων/ τραμ προς τις κα-
τοικίες μας υποχρεωνόμαστε να κατεβαίνουμε στον δρόμο για να μην
σπάσουμε κάποιο πόδι στα κατεστραμμένα πεζοδρόμια. 

Ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία σας.

...και στην Ευρυάλη
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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

Ενας ογκωδέστατος τόμος, αποτε-

λούσε τη μελέτη του έργου Ανάπλα-

ση Λεωφ. Βασ. Παύλου, από Αλυος

έως Διγενή, το οποίο ήρθε προς συ-

ζήτηση και ψηφίστηκε κατά πλειο-

ψηφία από το Δ.Σ. με τη μορφή του

επείγοντος μάλιστα, αφού είχαν κα-

ταληκτική ημερομηνία κατάθεσης

την 31η Μαρτίου, προκειμένου να

ενταχθεί ως έργο μέσω του ΕΣΠΑ.

Το Σώμα δεν είχε καμία ενημέρωση

επί της μελέτης, όπως επισημάνθη-

κε από όλους τους συμβούλους της

μειοψηφίας.

Βέβαια είναι περιττό κατά το δήμαρ-

χο ο οποίος απάντησε στις επιση-

μάνσεις της Ηλέκτρας Τσιριγώτη ότι

«σήμερα είστε μειοψηφία, η πλειο-

ψηφία έκρινε να φέρει το έργο».

(Τέτοια δημοκρατία!).

Η Νανά Καραγιάν, εξουσιοδοτώντας

τον Αγγελο Αποστολάτο (επικεφα-

λής της παράταξης), κατέθεσε αίτη-

μα αναβολής της συζήτησης γιατί

όπως είπε:

«Θεωρούμε ότι το έργο είναι μεγί-

στης σημασίας, και είναι απαράδε-

κτο να έρχεται με έναν ογκωδέστα-

το, φάκελο τελευταία στιγμή για να

ψηφίσουμε.

Θεωρούμε ότι έπρεπε πολύ νωρίτε-

ρα να δίνατε στους επικεφαλής των

παρατάξεων τη μελέτη για να το

επεξεργαστούν και να έχουν την ευ-

καιρία να καταθέσουν τις προτάσεις

τους».

Την αίτηση αναβολής στήριξαν όλοι

οι σύμβουλοι της μειοψηφίας και ο

Δημήτρης Δαβάκης από την πλειο-

ψηφία, αλλά καταψηφίστηκε από

την …πλειοψηφία (8-9)

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη έβαλε σοβαρά

ερωτήματα: Ποιος καθόρισε τις

ανάγκες και τις προδιαγραφές της

μελέτης; Ποια είναι τα ποιοτικά χα-

ρακτηριστικά που θέλουμε για την

πόλη; Και επεσήμανε ότι το ίδιο έγι-

νε και με τους ποδηλατόδρομους,

με αποτέλεσμα να πέφτουν πάνω σε

χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης.

Το ίδιο και ο Γιάννης Σκουμπούρης

τόνισε ότι έπρεπε να έχει παρθεί η

απόφαση για τη μελέτη – κατασκευή

του έργου πριν πάει ο φάκελος στο

ΕΣΠΑ 

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψη-

φία με το σκεπτικό: «Είναι μια τυπι-
κή διαδικασία. Μετά θα έρθει η

αξιολόγηση».

Ανάπλαση Λεωφ. Βασ. Παύλου, από Αλυος έως Διγενή

«Μια τυπική διαδικασία» Φωτογραφικό υλικό με κομμένα πεύκα πα-

ρουσίασε η Νανά Καραγιάν, ρωτώντας «μήπως κά-
ποιοι έχουν αρχίσει την ανάπλαση της Βασ. Παύλου
πριν καν ψηφιστεί το έργο;»
Ο Δήμαρχος αμφισβήτησε τις φωτογραφίες, και

εξήγησε ότι τα δέντρα αυτά έχουν πέσει από την

ανεμοθύελλα του 1998!

Πρόσεξε Δήμαρχε γιατί εκτίθεσαι διπλά. Δέκα χρό-

νια τα δέντρα πάνω στο πεζοδρόμιο!!

Παρουσιάζουμε κάποιες φωτογραφίες που μας ενε-

χείρισε η δημοτική σύμβουλος.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη καταψήφι-

σε τον προϋπολογισμό της Πνευ-

ματικής Εστίας, τονίζοντας ότι

παραιτήθηκε από το Διοικητικό

της Συμβούλιο πριν ένα χρόνο

γιατί θεωρούσε και εξακολουθεί

να θεωρεί ότι γίνονται πράγματα,

με καθόλου σωστό τρόπο. Τόνισε

ότι δεν υπάρχει μια εισηγητική

έκθεση, πού θα πάνε τα 600.000

ευρώ του προϋπολογισμού.

Επικίνδυνη η ξύλινη οροφή

Κατήγγειλε ότι είχε ψηφιστεί από

το 2008 κονδύλι 150.000 ευρώ

για ανακατασκευή του κτιρίου και

παρά τις επίμονες προσπάθειές

της δεν κατέστη δυνατόν να υλο-

ποιηθεί. Η στέγη έχει να συντη-

ρηθεί δέκα χρόνια. Είναι απαρά-

δεκτη η εικόνα του κτιρίου. Δεν

έχει γείωση, κινδυνεύει η οροφή

που είναι ξύλινη, ήταν μερικές

από τις επισημάνσεις της.

Ο Δήμαρχος όπως ενημέρωσε το

σώμα, ζήτησε τη γνώμη της Τε-

χνικής Υπηρεσίας, αν χρειαστεί

να την κλείσει, η οποία μετά από

αυτοψία απάντησε (όπως είπε ο

δήμαρχος), ότι «δεν μπορούμε να
σας απαντήσουμε για την επικιν-
δυνότητα, αλλά δεν χρειάζεται
να κλείσει το κτίριο».
Ο θεός να φυλάει, λέμε εμείς,

γιατί γίνονται καθημερινά εκδη-

λώσεις…

Ο Γιάννης Σκουμπούρης επεσή-

μανε ότι για όλα τα ΝΠΔΔ θα

έπρεπε να έχουν ένα επιχειρη-

σιακό πρόγραμμα. Και απευθυνό-

μενος προς τους δημοτικούς συμ-

βούλους ρώτησε: «δεν αισθάνε-
στε άβολα να ψηφίζετε 600.000
ευρώ χωρίς να ξέρετε πού θα πά-
νε»;

ΑΑνννναα  ΜΜπποουυζζιιάάννηη

Χαρακτηριστικά θα σημειώσουμε ότι η Δη-

μοτική Επιχείρηση θα ασχολείται με ό,τι

ασχολούνται τα ΝΠΔΔ του Δήμου. Δηλαδή

η Πνευματική Εστία, ο Παιδικός Σταθμός,

το «Βοήθεια στο Σπίτι», το Κέντρο Δημι-

ουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ).

«Θα δρα υποστηρικτικά. Ως έχουσα εκ της
φύσεώς της μεγαλύτερη ευελιξία, μπορεί
να συμβάλλει στην ουσιαστική και πιο ολο-
κληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη του Δή-
μου», όπως σημειώνει στο διετές πρό-

γραμμά της.

Το θέμα των δημοτικών επιχειρήσεων γενι-

κώς, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, γι’ αυ-

τό θα επανέλθουμε – γιατί έχει παρατηρη-

θεί στην πράξη το εξής αντιφατικό παρά-

δοξο:

Από τη μια να επιδιώκεται η ιδιωτικοποίηση

των πάντων – γιατί έχουμε χάσει το μέτρο

– κι απ’ την άλλη μέσω των δημοτικών επι-

χειρήσεων – να αναπτύσσουν κρατικοί φο-

ρείς  δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα.

Ή να «ιδιωτικοποιούν» δραστηριότητες

που εκ του αντικειμένου τους είναι δρα-

στηριότητες του δημοσίου υπό την ευρεία

έννοια.

Παράδειγμα: Η ασφάλεια, η πυρόσβεση εί-

ναι αποκλειστικής δραστηριότητας του δη-

μοσίου. Το κράτος μπορεί να τις ιδιωτικο-

ποιήσει, ιδρύοντας παράλληλα επιχειρή-

σεις πυρόσβεσης, security κλπ. εισπράττο-

ντας γι’ αυτές τις υπηρεσίες που θα έπρε-

πε να τις παρέχει σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού, τα έσοδα του οποίου

πληρώνουμε εμείς οι πολίτες μέσω των

φόρων.

Το ίδιο μπορεί να κάνει ο Τοπική Αυτοδιοί-

κηση για την καθαριότητα, την υγιεινή, την

αποχέτευση, τον πολιτισμό, που ενώ είναι

το κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της,

το μετακυλίει σε δημοτικές επιχειρήσεις

με τα επακόλουθα της αδιαφάνειας, των

πελατειακών σχέσεων, των ρουσφετιών

κλπ.

Θέλει πολύ ανάλυση και προσοχή το θέμα,

γιατί εξελίσσεται σε μεγάλη φάμπρικα καθ’

ότι έχουμε και τις δημοτικές ανώνυμες

εταιρίες πλέον!!

Εξακολουθώ να έχω ερωτηματικά για τον τρό-
πο που αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργία της
ΔΗΚΕΒ και γι’ αυτό το καταψηφίζω.

Ηλέκτρα Τσιριγώτη

Σε όλα τα σημεία θα πρέπει να σέβεται τους
κανόνες του Δήμου. Υπάρχει μια επικάλυψη
με τα άλλα ΝΠΔΔ.  Γιάννης Σκουμπούρης

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βούλας

Ενας άλλος Δήμος μέσα στο Δήμο!
6 θέματα που αφορούσαν τη νέα Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Βούλας

ΔΗ.Κ.Ε.Β. ψηφίστηκαν στο Δ.Σ. (Κανονισμός λειτουργίας, εσωτερικός κανονισμός,

έγκριση προσωπικού, έγκριση προϋπολογισμού, διετές πρόγραμμα δράσης). Σοβαρό-

τατα θέματα όλα, αφού αφορούν τη δομή και τη λειτουργία της.

Εγείρονται σοβαρότατα ερωτηματικά, κατά πόσον οι επιχειρήσεις αυτές προσφέρο-

νται στην υπηρεσία του δημότη, ή διευκολύνουν τις κινήσεις του εκάστοτε δημάρχου,

να ξεπερνάει νόμους και διατάγματα.

Προϋπολογισμός  Πνευματικής Εστίας



8 ΣΕΛΙΔΑ - 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Αντιγράφοντας από το διετές πρό-

γραμμα της ΔΗΚΕΒ που θα ασχολη-

θεί με το ΚΔΑΠ σημειώνει:

«Τα ΚΔΑΠ  απασχολούν παιδιά 6-12
ετών κατά τις ώρες που είναι ελεύ-
θερες από σχολικές υποχρεώσεις,
διευκολύνοντας την ένταξη των γο-
νιών (ιδιαίτερα των γυναικών) στην
αγορά εργασίας. Τα παιδιά έχουν
την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν
αναπτύσσοντας την προσωπικότητά
τους μέσα από την επαφή με την τέ-
χνη και τον πολιτισμό».

Μια «διευκόλυνση» που θα στοιχίζει

65 ευρώ το μήνα για «την ανάπτυξη

της τέχνης και του πολιτισμού» των

παιδιών. 

Και γεννάται το αφελές ερώτημα:

Ζητάμε 65 ευρώ από την άνεργη μη-

τέρα για να απασχοληθεί το παιδί

της δημιουργικά; Και το λέμε αυτό

διευκόλυνση και ανάπτυξη πολιτι-

σμού;

Αίρεται η φιλοσοφία του

κοινωφελούς

Σωστά επεσήμανε η Ηλέκτρα Τσιρι-

γώτη ότι: «Από δω και στο εξής

φτάνουμε στη φιλοσοφία της ΔΗ-

ΚΕΒ και το ρόλο που θα παίξει στην

κοινωνία της Βούλας.

Η ένσταση την οποία έχω, προέρ-

χεται κυρίως από τους γονείς που

είχαν τα παιδιά τους στο ΚΔΑΠ.

Δεν έχει καμία σχέση το σημερινό

ΚΔΑΠ με αυτό δύο χρόνια πριν.

Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά θα έπρεπε

με ένα χαμηλό αντίτιμο να μπορούν

να παρακολουθούν τις δραστηριό-

τητες, να επιδοτεί ο Δήμος ακόμη

περισσότερο αν χρειάζεται. Και κυ-

ρίως να μη βάζουμε στα παιδιά που

μέχρι πέρυσι πλήρωναν  20€ για να
παρακολουθούν όλα τα μαθήματα
κάθε απόγευμα, πλέον να χρειάζε-

ται να πληρώνουν μέχρι 65ευρώ το
μήνα για να παρακολουθούν περιο-
ρισμένο αριθμό μαθημάτων (μέχρι
3). Αυτό δημιουργεί θέμα και στην

ψυχοσύνθεση των παιδιών. Είχαν

ελεύθερο πρόγραμμα και αν ήθε-

λαν παρακολουθούσαν το ένα ή το

άλλο μάθημα. Σήμερα το κόστος

κυμαίνεται ανά μάθημα και ανάλο-

γη με την επιλογή του μαθήματος.

Εχει υπερδιπλασιαστεί το ποσοστό.

Θεωρώ ότι με μια διαφορετική πολι-

τική θα μπορούσαμε να προσεγγί-

σουμε περισσότερα παιδιά και να

εξυπηρετήσουμε περισσότερους

γονείς, αυξάνοντας έτσι και τα έσο-

δα του ΚΔΑΠ, αφού άλλωστε είναι

κοινωφελής η επιχείρηση».

«Αν είναι ένας γονιός να δίνει 60

ευρώ το μήνα, δεν είναι κοινωφε-

λής. Με 20 ευρώ για κάθε μάθημα,

κάνει και ιδιαίτερο», τόνισε ο Γιάν-

νης Σκουμπούρης. «Αυτό είναι στη

φιλοσοφία του ιδιωτικού τομέα».

Επαληθεύει ο Διευθυντής

Ο διευθυντής του ΚΔΑΠ Κομνηνός

Παπαδημητρίου, που βρισκόταν

στη συνεδρίαση, αναφέρθηκε στο

ΚΔΑΠ, λέγοντας ότι πράγματι «οι

εντυπώσεις είναι ότι με 20 ευρώ

έκαναν τα πάντα, και τώρα με 60-

65€ περιορίζονται.

Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά έχουν

πάρα πολλές εξωσχολικές δραστη-

ριότητες συν το σχολείο. Δεν προλα-

βαίνουν να κάνουν παραπάνω απ’ αυ-

τά που κάνανε και στο παρελθόν. Αυ-

τό που γίνεται τώρα είναι ότι χρεώνε-

ται η δραστηριότητα ανά μάθημα, που

μπορεί να φτάσει ανάλογα με την

επιλογή του και τα 40€.

…Επρεπε λοιπόν να επιλέξουμε. Ή

θα έκλεινε το ΚΔΑΠ όπως έγινε με

όλα τα ΚΔΑΠ που λειτουργούσαν

στην επικράτεια ή να υπάρξει μία

μετακύληση του κόστους.

Δηλαδή τα 65 ευρώ ελάχιστοι γο-

νείς τα επιλέξανε. Επιλέξανε ένα

μάθημα, ανάλογα με τα ενδιαφέρο-

ντά τους».

Δηλαδή ο διευθυντής  του ΚΔΑΠ

επιβεβαιώνει και δικαιώνει την Τσι-

ριγώτη και τον Σκουμπούρη και αί-

ρε,ι μεγαλοπρεπώς βεβαίως, την

κοινωφελή προσφορά στους δημό-

τες, όπως περιγράφει την συνει-

σφορά της η ΔΗΚΕΒ!

Εμείς ψάξαμε μέσα σ’ αυτές τις

φράσεις να βρούμε την κοινωφελή

προσφορά του ΚΔΑΠ, αλλά ειλικρι-

νά δεν τη βρήκαμε.

Δηλαδή ο άνεργος γονιός καλείται

να πληρώσει 20-25-30 ευρώ ανά

μάθημα για να απασχοληθεί δημι-

ουργικά το παιδί του την ώρα που

θα αναζητάει εργασία;

Αλήθεια πόσο πληρώνεται ανά μά-

θημα ένας ιδιωτικός οργανισμός

για σχέδιο ή ζωγραφική ή σκάκι; 

Ενημέρωση ζήτησε ο Π. Θανόπουλος για το

αποτέλεσμα της δίκης (έγινε την περασμένη

εβδομάδα), για τα 4 κτίσματα της Β’ πλαζ, που

ξεκίνησε να κατασκευάζει (το 2008) η εταιρία

που έχει πάρει την πλαζ και την σταμάτησε ο

Δήμος, ιδιαίτερα με ενέργειες του προέδρου

Ανδρέα Κάσδαγλη και φορέων της πόλης.

Ο πρόεδρος Α. Κάσδαγλης, ενημέρωσε το σώ-

μα για το δικαστήριο, στο οποίο παρέστη  ως

ενδιαφερόμενος και όχι ως δικηγόρος. Τη νομι-

κή κάλυψη του Δήμου είχε ο Δ. Γιατράς.

«Είχα σφοδρή αντιδικία, είχα βγει από τα ρούχα

μου, και με απέβαλε η πρόεδρος από την αίθου-

σα για πρώτη φορά στην δικηγορική μου καριέ-

ρα», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, επιση-

μαίνοντας ότι τα μηνύματα περάσανε. Η από-

φαση θα βγει σε ένα μήνα περίπου.

Στο θέμα της Β’ πλαζ υπάρχει διάσταση απόψε-

ων του προέδρου και της συντριπτικής πλειο-

ψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δη-

μάρχου. Ο Δήμαρχος είναι υπέρμαχος της προ-

έγκρισης των έργων, επισείοντας μάλιστα προς

τους δημοτικούς συμβούλους συνέπειες για την

άρνησή τους(!) τονίζοντας παράλληλα ότι όσο

είναι αυτός Δήμαρχος δεν θα υπογράψει όμως

άδεια λειτουργίας. «Αν υπογράψω εγώ τέτοια

άδεια μέχρι το 2010 τότε να έρθετε να με πείτε

ανακόλουθο και ψεύτη», τόνισε. 

Ο Α. Κάσδαγλης όμως επεσήμανε ότι ο Δήμος

έχει κάνει ιδιωτικό συμφωνητικό με τα ΕΤΑ και

υπάρχει ειδική συμφωνία που υπερισχύει του

Μνημονίου, που επικαλείται ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος απουσίαζε όταν το Δημοτικό Συμ-

βούλιο ομόφωνα είχε καταψηφίσει τα 4 αυτά

καταστήματα στην Β’ πλαζ, [(απόφ. Δ.Σ. 22/09),

7η 27/9/98, αρ.φ. 550].

Και όπως “ομολόγησε”, δικαίως είχαμε γράψει

τότε ότι δεν ήταν τυχαία η απουσία του. Ηταν

εγνωσμένη, αφού ήταν υπέρ της προέγκρισης

σε αντίθεση με τους συμβούλους του που κα-

ταψήφιζαν!

Γράφαμε τότε: Το θέμα της προέγκρισης των κα-

ταστημάτων στη Β’ πλαζ είχε έρθει για ψήφιση

στο Δημοτικό Συμβούλιο με τίτλο: Προέγκριση  ή

μη ίδρυση καταστήματος (4 καταστήματα),  που

πρόκειται να λειτουργήσει ως Εστιατόριο – Ανα-

ψυκτήριο επ’ ονόματι της εταιρίας Απολλώνιες

Ακτές Α.Ε.

Σύμφωνα με τον νέο κώδικα, οι άδειες λειτουρ-

γίας καταστημάτων δίδονται από τη Δημαρχιακή

Επιτροπή. Όμως λόγω της σοβαρότητας του θέ-

ματος, ο Αγγ. Αποστολάτος  είχε ζητήσει να έρθει

στο Δ.Σ. 

Σύσσωμο τότε, απόντος του Δημάρχου, το Δημο-
τικό Συμβούλιο απέρριψε την προέγκριση των
καταστημάτων, επισημαίνοντας σε κοινή διακή-
ρυξη όλων των συμβούλων ότι: το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Βούλας θεωρώντας ότι εκφράζει τη λαϊκή
βούληση των Βουλιωτών σχετικά με τις χρήσεις
στο Β’ αλίπεδο Βούλας, κρίνει ότι η αιτούμενη
προέγκριση για εστιατόριο-αναψυκτήριο στη Β’
Πλαζ δεν είναι σύμφωνη με τις προβλεπόμενες
χρήσεις, στο από  19.4.2001 μνημόνιο συνεργα-
σίας που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Βούλας
και της εταιρίας ΕΤΑ Α.Ε. και εγκρίθηκε με το
από  96/2001 απόφαση του Δ.Σ., αλλά ούτε και με
τις προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. Βούλας
στις οποίες αυτό αναφέρεται.

Ο Δήμαρχος κατέληξε λέγοντας: «Εχετε μία

θέση το Δημοτικό Συμβούλιο, τη σέβομαι, αλλά

διαφωνώ».

Σ.Σ.: Θα θυμάστε τον Κώστα Βουτσά σε ελλη-

νική ταινία που λέει:  Βρε τρουπώνω εγώ…

Για το Κτηματολόγιο επανήλθε ο Πέτρος

Θανόπουλος, αφού ποτέ δεν ήρθε στο Δημοτι-

κό Συμβούλιο, προς ενημέρωση των συμβούλων

και ζήτησε δέσμευση να έρθει προς συζήτηση,

γιατί πιθανόν να έχουν ξεχαστεί και να μην

έχουν συμπεριληφθεί ακίνητα του Δήμου. Ηδη

εντόπισε το χώρο του παλιού νεκροταφείου,

όπως αναγνώρισε ο Δήμαρχος, το οποίο κατα-

γράφηκε.

Η ηλεκτρονική πινακίδα στο τρίγωνο,

έναντι του Ασκληπιείου, σταμάτησε να μεταδί-

δει διαφημιστικά μηνύματα, μετά από επισημάν-

σεις  δημοτικών συμβούλων και του Εξωραϊστι-

κού Συλλόγου Κάτω Βούλας σε δημοτική συνε-

δρίαση.

Και το καταγράφουμε στα θετικά του Αντιδη-

μάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου, που δέχθηκε τις

επισημάνσεις της επικινδυνότητας, αντίθετα

προς το Δήμαρχο ο οποίος θεωρεί ότι: «για μέ-

να κακώς έσβησε η ταμπέλα. Δεν έχουμε καμία

όχληση, ούτε από την Τροχαία, ούτε από το

ΥΠΕΧΩΔΕ». Οι τρεις τουλάχιστον Δημοτικοί

Σύμβουλοι και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος – δη-

λαδή οι πολίτες – δεν υπολογίζονται από τον κ.

Δήμαρχο. Τέτοιο σεβασμό στον πολίτη που τον

εκλέγει και τον εμπιστεύεται (όπως είπε)!

Οδικοί άξονες, άγνωστοι για τη Βούλα!

Ο Γιάννης Σκουμπούρης ζήτησε από το Δημοτι-

κό Συμβούλιο να πάρει θέση για τους οδικούς

άξονες, οι οποίοι θα επηρεάσουν ποικιλοτρό-

πως όλη την περιοχή. «Ερχονται με κάποια

σπουδή από τον Υπουργό χωρίς να λέμε πώς

φανταζόμαστε την Ανατ. Αττική. Στο Ελληνικό

προβλέπεται οικιστική περιοχή με εμπορικές

ζώνες. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει;», τόνισε χα-

ρακτηριστικά και ζήτησε να πάρουν απόφαση

ως Δ.Σ. 

Ο Δήμαρχος συμφώνησε αλλά δεν αποδέχθηκε!

Τόνισε «τονίζω και επαυξάνω σ’ αυτά που λέτε,

αλλά διαφωνώ για συνεδρίαση του Δ.Σ.».

Εξέφρασε το παράπονο όταν τον ξέχασε ο Δή-

μαρχος Κορωπίου στις συναντήσεις των Δη-

μάρχων και των βουλευτών που πραγματοποιή-

θηκαν και γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο

μας.

Εμείς θα λέγαμε ότι: «το αγώι ξυπνάει τον

αγωγιάτη».

Και αναφέρθηκε ότι θα συμφωνούσε να γίνει

μια σοβαρή συζήτηση, σε διαδημοτικό συμβού-

λιο. 

Προκαλέστε το κύριε Δήμαρχε!

Ιδιωτικά πάρκινγκ ο 

κοινόχρηστος χώρος!
Ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης Ι.Χ. με εγχάρακτη

αποτύπωση  εκάστου διαμερίσματος(!) έχουν

μετατρέψει τον κοινόχρηστο χώρο επί της Βασ.

Παύλου 22, κάποιοι ιδιοκτήτες, όπως καταγγέλ-

θηκε από το δημοτικό σύμβουλο Δημήτρη Δα-

βάκη, ο οποίος ζήτησε να επιληφθεί άμεσα ο

Δήμος.

Θα γίνουν τα κτίσματα μέσα στη Β’ πλαζ;

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

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
Κοινωνική προσφορά με 65 ευρώ το μήνα!

Παρακολουθήστε όμως τι γράφει μητέρα που είχε το παιδί

της στο ΚΔΑΠ. Δημοσιεύουμε αποσπάσματα της επιστολής:

Είμαι μητέρα με ένα γιο στη Β’ Δημοτικού. Το παιδί μου είανι ζωηρό, υπερ-

κινητικό και γεμάτο ενέργεια, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του.

Πριν ένα χρόνο άκουσα για το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ, έγραψα το γυιό μου

στο θεατρικό. Εκείνος ενθουσιαάστηκε, όχι μόνο με το θεατρικό, αλλά και

με τη ζωγραφική, το σκάκι, το ποδόσαιρο, τη μουσικοκινητική. Δεν του

άρεσαν οι δημοτικοί χοροί και δεν ξεκινήσαμε μαθήματα πιάνου και κιθά-

ρας γιατί ο μικρός θεωρεί περισσότερο τον εαυτό του ηθοποιό.

...Καθημερινά λοιπόν μετά το διάβασμα πηγαίναμε στα προγράμματα του

ΚΔΑΠ, σε 2 με 3 δραστηριότητες. 

Επιτέλους μακριά από την τηλεόραση και τον υπολογιστή! Οσο για μένα

ως εργαζόμενη μητέρα είχα το χρόνο να κάνω της δουλειές μου είχα προ-

γραμματίσει, αφού ήξερα ότι το παιδί μου ήταν σε ασφαλή χέρια.

Ξεκίνησε η καινούρια χρονιά και το σύστημα άλλαξε. Πρέπει να επιλέ-

ξουμε μόνο μια δραστηριότητα, για οικονομικούς λόγους!!

...Στους αθλητικούς συλλόγους μπορύν  τα παιδιά να μάθουν ποδόσφαιρο

ή μπάσκετ, έχουν όμως την πίεση και τις υπορεώσεις μιας ομάδας. Στο
ΚΔΑΠ μαθαίνουν και παίζουν απλά μπάλα!
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Την ένταξη στο σχέδιο πόλης οικιστικών πε-

ριοχών του Δήμου (κοντά στη ΔΕΗ, Αγ. Μα-

ρίνα, Προφήτη Ηλία) συζήτησαν στο Δημοτι-

κό Συμβούλιο της Κερατέας την περασμένη

Παρασκευή 10/4.

Ο γνωστός μελετητής κ. Σπανούδης ανέλυσε

τα στοιχεία και ενημέρωσε το σώμα ότι υπάρ-

χει έλλειμμα 24 στρεμμάτων από την οικιστι-

κή ζώνη. 

Ενώ θα ‘πρεπε να μείνουν σαν οικοδομήσιμοι

χώροι τουλάχιστον 815 στρ. γης, μετά την

τακτοποίηση των κοινοχρήστων χώρων (οδι-

κό δίκτυο κλπ.) στην περιοχή, μένουν

791στρ. Δηλαδή έχουν 25 στρ. έλλειμμα.

Αυτό το ισοζύγιο φαινόταν στην προμελέτη

όταν ψηφίστηκε από το Δ.Σ. και είχε συντα-

χθεί η κατεύθυνση για τη δεύτερη φάση, ενη-

μέρωσε ο μελετητής και συνέχισε.

Με 0,33 συντελεστή δόμησης σε 35 τ.μ. ανά

κάτοικο ισοδυναμούν με έναν πληθυσμό

8000 κατοίκων, αν εξαντληθεί ο συντελεστής

δόμησης.

Από τις προδιαγραφές, πάντοτε λαμβάνεται

υπ’ όψιν το μέγεθος και η φυσιογνωμία της

περιοχής, επειδή πρόκειται για παραθεριστι-

κή κατοικία, 

Την τελευταία εικοσαετία είχε μία δομήσιμη

αύξηση 55 - 60%· έστω και αυθαίρετη. Επο-

μένως ο σημερινός πληθυσμός, την επόμενη

εικοσαετία, θα φτάσει τις 4000 κατοίκους.

Οπότε με τις προδιαγραφές οι ελάχιστοι ανα-

γκαίοι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να ικα-

νοποιούν τα 60-65 στρέμματα

Οροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται σε

τρεις τομείς αρτιοτήτων με προηγούμενη

απόφαση του Δ.Σ.

Α) οικόπεδα με ελάχιστο πρόσωπο 10 μ. και

ελάχιστο εμβαδό 250τ.μ. Β) οικόπεδα με ελά-

χιστο πρόσωπο 10μ. και εμβαδό 300τ.μ. Γ) οι-

κόπεδα με ελάχιστο πρόσωπο 15μ. και

500τ.μ. ελάχιστο εμβαδό

Ο συντελεστής δόμησης πρέπει να είναι 0,4

για τα πρώτα 300 μ., 0,3 για τα 300-500 και

02, για τα πάνω από 500 τ.μ. 

Αυτό αφορά συνοπτικά κυρίως το 2ο στάδιο

της μελέτης.

Διαφοροποιείται 

η Τεχνική Υπηρεσία

Η μελέτη κατατέθηκε τον 9/2008. Αυτή τη

στιγμή υπάρχει και μία πρόταση της Τεχνικής

Υπηρεσίας για διαμόρφωση της μελέτης με

κάποια άλλα στοιχεία. Υπάρχει δηλαδή δια-

φοροποίηση της τεχνικής υπηρεσίας.

Η προϊσταμένη της Αικ. Βούζα κατέθεσε κά-

ποιες παρατηρήσεις, που διαπίστωσε η ομά-

δα που επεξεργάστηκε τη μελέτη.

Ορια οικιστικής περιοχής

Αναφέρθηκε  στη νότια και βόρεια πλευρά

της περιοχής καθώς επίσης σε τμήμα που δεν

έχει αποσαφηνιστεί κατά πόσον είναι δασικό.

Πρέπει να γίνει πολεοδόμηση 2 οικοδομικών

τετραγώνων, αλλά αν το Δασαρχείο πει ότι

είναι δασικά να μην προχωρήσει η πολεοδό-

μησή τους.

Το όριο κάλυψης της περιοχής στο νότιο - δυ-

τικό τμήμα που είναι οι πυλώνες της ΔΕΗ.

Αναφέρθηκε σε επιδημιολογική μελέτη Βρε-

τανών επιστημόνων που μιλάει για κίνδυνο

προσβολής λευχαιμίας σε παιδιά και καρκί-

νου σε ενήλικες που ζουν κοντά σε πυλώνες

υψηλής τάσης (ηλεκτρομαγνητικών πεδίων).

Το Κεντρικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγεί-

ας έχει πάρει μία απόφαση (1994) βάσει της

οποίας η μικρότερη απόσταση σε γραμμές

υψηλής τάσης από οικιστική περιοχή  είναι

τα 100 μέτρα.

Βάσει της απόφασης αυτής πρότειναν να τη-

ρηθεί αυτό το όριο της οικιστικής ζώνης από

τους πυλώνες για την υπό ένταξη περιοχή.

Το έλλειμμα των  στρεμμάτων στερεί κοινό-

χρηστους χώρους.

Την άποψη της Επιτροπής της Τεχνικής Υπη-

ρεσίας για τους πυλώνες της ΔΕΗ υιοθέτησε

και ο μελετητής, όσον αφορά την απόσταση

των 100 μέτρων επιβεβαιώνοντας διεθνείς

μελέτες και πρακτικές.

Ολες οι περιοχές που εντάσσονται στο σχέ-

διο έχουν μεγάλο έλλειμμα. Οι ιδιοκτήτες

που δεν αποζημιώνονται για τα οικόπεδα

τους που χαρακτηρίζονται κοινόχρηστα, προ-

σφεύγουν στο Διοικητικό Εφετείο, δικαιώνο-

νται και δυστυχώς κοινόχρηστοι και κοινωφε-

λείς χώροι που είναι σημαντικοί για την πόλη,

επιστρέφουν ξανά στους ιδιοκτήτες τους,

επισημαίνει η Επιτροπή.

Εδωσαν δε μία λύση, χωρίς να καταργήσουν

ζωτικούς κοινόχρηστους χώρους, να μειώ-

σουν το έλλειμμα.

Οι θέσεις των συμβούλων
Οι θέσεις των συμβούλων ήταν να προχωρή-

σει το σχέδιο, με όποιο κόστος θα έλεγα. Εί-

τε γιατί τους καίει να οικοδομήσουν, είτε για-

τί τα αυθαίρετα κάνουν μεγαλύτερη ζημιά.

«Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν θα έχουμε τό-

σο πράσινο 100 μέτρα ή 8. Εμείς δεν θέ-

λουμε καθυστερήσεις. Να προχωρήσει άμεσα

το σχέδιο». Κατσίκης

«Επ’ ουδενί δεν πρέπει να βγει έλλειμμα. Και

εφ’ όσον πληρεί προϋποθέσεις νόμιμες εγώ

προτείνω το σχέδιο να διορθωθεί έτσι που να

καλυφθούν και οι απαιτήσεις των ιδιοκτη-

τών». Γιαννούλης

«Το χειρότερο πολεοδομικό σχέδιο είναι κα-

λύτερο από το να χτίζονται αυθαίρετα. Να

κοπούν από τους κοινόχρηστους χώρους κά-

ποια τετραγωνικά για να μπορέσει να προχω-

ρήσει» Χρ. Πρίφτη.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού επεσήμανε ότι

με τη μελέτη που φτιάχνουμε – των 8000 κα-

τοίκων - δημιουργούμε άλλες 10 Κερατέες

γύρω γύρω με όλες αυτές τις περιοχές που

πάμε να εντάξουμε.

Ετσι χάνει το χαρακτήρα της η περιοχή που

επέλεξε ο καθένας να ζήσει.

Από την άλλη χρειάζονται πάρα πολλά χρή-

ματα για τους δρόμους. Από πού θα βρεθούν;

Δεν μαζεύονται από τους ιδιοκτήτες.

Σ.Σ.: Με τα 250 τ.μ. αρτιότητας, και εφ’ όσον

στερήσουν κοινόχρηστους χώρους θα φτιά-

ξουν μία νέα Κυψέλη. 

Συγκερασμός απόψεων
Επειδή προέκυψε διαφορά απόψεων όλοι ζή-

τησαν να γίνει ένας συγκερασμός και να προ-

χωρήσει η μελέτη.

Ο Δήμαρχος πρότεινε να παραμείνουν οι

χάρτες για να μελετήσουν οι σύμβουλοι, να

καταθέσουν τις όποιες απόψεις τους και να

επανέλθει το θέμα προς συζήτηση, πρόταση

που ψηφίστηκε ομόφωνα.

Ιδρύθηκε Ανώνυμη (ΑΕ)

Διαδημοτική Επιχείρηση
Ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό

Συμβούλιο Κερατέας η ίδρυση  Διαδημοτι-

κής Ανώνυμης Επιχείρησης μεταξύ των

Δήμων Κερατέας, Βούλας και Ασκληπιού.

Οπως γράφουμε και στη σελ. 7, το θέμα

των δημοτικών επιχειρήσεων είναι μέγα

και ιδιαιτέρως σοβαρό (και ακριβώς όπως

το διαχειρίζονται οι περισσότεροι Δημοι)

γι’ αυτό και θα ασχοληθούμε εκτενώς σε

προσεχές φύλλο.

Εντάξεις στο σχέδιο πόλης στην Κερατέα

με αργό βήμα στη β’ φάση

Αίτηση για να έρθει προς συζήτηση η λει-

τουργία του Βιολογικού Σταθμού Λαυρίου

είχαν καταθέσει οικιστές της Κερατέας

γιατί επηρεάζονται δυσμενώς οι περιοχές

τους από την κακή λειτουργία του.

Την απόφαση να διεκδικήσουν νομικά τη

σωστή λειτουργία του σταθμού έχουν απο-

φασίσει σε προηγούμενη συνεδρίαση το

Δημοτικό Συμβούλιο καθώς επίσης και να

προσβάλουν την πράξη επέκτασης του

σταθμού, όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος

Σταύρος Ιατρού.

Μετά από παρεμβάσεις του Δήμου στις αρ-

χές που ελέγχουν το περιβάλλον, στη Νο-

μαρχία αλλά και στους ελεγκτές Δημόσιας

Διοίκησης, διαφαίνεται κάποιο αποτέλε-

σμα. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ επισκέφθηκε το χώρο και  κατέγραψε

συγκεκριμένες παραβιάσεις και έχουν επι-

βληθεί και ποινές.

Λύματα από πολλές άλλες περιοχές και

από ιδιώτες υποδέχεται ο σταθμός, παρά

την ρητή συμφωνία των δύο Δήμων Κερα-

τέας και Λαυρίου ότι θα δέχεται λύματα

μόνο από τις περιοχές τους.

Ο τ. δήμαρχος Κ. Λεβαντής ενημέρωσε ότι

είχαν κάνει μία συνάντηση με το Δήμο

Λαυρίου (Αντιδημάρχους) οι οποίοι δε-

σμευθήκανε τότε ότι μέχρι τον Ιούνιο του

2006 θα σταματήσουν τα λύματα. 

Αναφέρθηκε σε συχνές βλάβες, στις οσμές

της περιοχής αλλά και στις φυσαλίδες που

βγαίνουν στη θάλασσα.

Ο κάτοικος Μαυρομάτης κατήγγειλε ότι ρί-

χνουν διάφορα απόβλητα μέσα στο βιολο-

γικό σταθμό από όλη την Αττική. «Η ΔΕ-

ΑΥΛ είναι επιχείρηση κέρδους. Πώς θα

βγάλει περισσότερα λεφτά εις βάρος των

πολιτών», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Προστασίας Περι-

βάλλοντος Λαυρεωτικής Μαραγκός, ανα-

φέρθηκε με μία λαϊκή παροιμία «μεταξύ
μάνας και μαμής χάνεται το παιδί».
Τελειώνει και η τρίτη φάση ακούμε κάθε

εκλογές και κάθε εκλογές.

Η απόφαση του 1997 που τροποποιήθηκε

το 2006 μιλάει ότι θα έρχονται με αγωγούς

στο βιολογικό και θα γίνεται επεξεργασία

τρίτου βαθμού. Και δεν θα έρχονται βοθρο-

λύματα.

Τώρα μιλάνε για επέκταση. Και δεν τον λέ-

νε βιολογικό, αλλά επιχείρηση επεξεργα-

σίας λυμάτων.

Ο Δήμος Λαυρίου αρνείται να συζητήσει,

παρά τις προσπάθειες του Δήμου Κερατέ-

ας, όπως επισημάνθηκε από το Δήμαρχο.

Πρότεινε  δε στο Δ.,Σ. να ακολουθήσουν

την ίδια λογική διαδικασία που προχωρούν

και να κάνουν μία δυναμική κοινωνική δια-

μαρτυρία σ’ αυτό το χώρο, όταν θα ανοίξει

ο καιρός και θα κατέβει ο κόσμος.

Αννα Μπουζιάνη

Ρυπαίνει ο Βιολογικός Λαυρίου! 

Ο μελετητής εξηγεί με τους χάρτες αναρτημέ-
νους μέσα στο Δ.Σ. 
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«Εί δε Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών,

κενή δε και η πίστις  υμών» 

(Παυλ. Κορινθ.Α. Κεφ. ΙΕ).  

Ο Χριστιανισμός είναι μια ζώσα παράδοση πίστης που δη-

μιούργησε παιδεία, πολιτισμό, κανόνες ζωής και αρχές αλ-

λά και ξεχωριστή ιδεολογία. Αυτά όλα, επί 20 αιώνες με-

ταβιβάστηκαν από γενιά σε γενιά, ενίοτε όμως σε μια

εσκεμμένη  κατακρεούργηση. 

Τα τελευταία χρόνια ίσως περισσότερο από κάθε άλλη

εποχή,  βάλαμε τη χριστιανική μας πίστη στο κρεβάτι του

Προκρούστη.* Καταπατούμε και αφαιρούμε κατά το δο-

κούν και συμφέρον, κανόνες και αρχές από μια a priori θρη-

σκευτική παραδοχή, που ήδη είναι χωρισμένη σε 22.000

κομμάτια και αιρέσεις. 

Στον χριστιανισμό πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Μέσος όρος

δεν υπάρχει. Ο μέσος όρος είναι ένα δικό σου σαθρό δη-

μιούργημα. Αν πιστεύεις, αποδέχεσαι ένα σύνολο αναπό-

δειχτων θρησκευτικών αξιωμάτων, αρχών και κανόνων  και

με αυτά πορεύεσαι. Αν αμφιβάλεις, αν αμφισβητείς  το με-

ταφυσικό γεγονός τη Ανάστασης, δεν είσαι πιστός, όπως

τονίζει ο Απόστολος Παύλος, στην αρχή του άρθρου.  Εί-

σαι από την απέναντι μεριά. 

Αυτές τις μέρες των  Θείων Παθών και της Ανάστασης, κα-

λούμεθα σε ένα συνειδησιακό απολογισμό. Οι πιστεύο-

ντες, σε αναγκαστική πράξη απόδειξης θρησκευτικότητας,

κα οι μη πιστεύοντες, σε απενταφιασμό κάποιας ξεχασμέ-

νης παιδικής μνήμης και οικογενειακής παράδοσης. Και θα

πρέπει να διευκρινισθεί  ότι η συνειδησιακή αρετή  δεν κα-

θορίζεται, ούτε δεσμεύεται μόνο από τη θρησκευτική μας

προσήλωση. Γι΄αυτό και αφυπνίζεται τις μέρες αυτές. Οι

μέρες αυτές λειτουργούν σαν εγερτήριο αφύπνισης και

ελέγχου των καταγεγραμμένων πράξεων μας.    

Αυτή όμως η συνειδησιακή αφύπνιση πρέπει να φέρει σε

προβληματισμό κυρίως τους πιστεύοντες. Γιατί αυτοί απο-

τελούν τα πρότυπα δείγματα εφαρμογής των ρήσεων του

Ποιμένα.  Αυτοί στηρίζουν, αλλά και αυτοί είναι που σείουν

καταστροφικά τους στύλους του θρησκευτικού οικοδομή-

ματος. 

Άς αναφερθώ όμως για λίγο στα πρώτα τα καλά χρόνια

του Χριστιανισμού. Στα χρόνια της αθωότητας θα έλεγα –

αν υπήρξαν βέβαια ποτέ τέτοια. 

Η σκηνή της ευλογίας του άρτου και του οίνου, από τον

Ιησού στον Μυστικό Δείπνο, (Ματθ. 26, 26-29. Μαρκ. 14,

22-25. Λουκ. 22, 15,-20. Παυλ. Κορινθ. 11, 23-26) αποτέ-

λεσε τον βασικό πυρήνα της Θείας Λειτουργίας. Λειτουρ-

γία, από την αρχαιότητα  σημαίνει - εκτός των άλλων - και

δημόσια λατρεία. Στην Βυζαντινή ορολογία, σημαίνει λα-

τρευτική τελετή  που έχει σαν επίκεντρο την Θεία Ευχαρι-

στία. Εκεί αλληγορικά επιτελείται και η μετουσίωση των

προσφερομένων δώρων - άρτου και οίνου - σε σώμα και αί-

μα του Χριστού, με συνέπεια την άφεση των αμαρτιών των

μεταλαμβανομένων πιστών. Εκτός από τη Θεία  Λειτουρ-

γία έχομε και τις “Ακολουθίες”. Αυτές  είναι λατρευτικές

τελετουργίες όπως ο Όρθος,  ο Εσπερινός, η ακολουθία

του Αγιασμού του Ύδατος κ.α. Σ’ αυτές τις Ακολουθίες

δεν τελείται το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και αυτή

είναι η διάκριση. Συχνά όμως, είναι συνδεδεμένες με την

Θεία Λειτουργία  όπως ο “πρωινός Όρθος” προ της Θείας

Λειτουργίας  και ο Εσπερινός προ της Θείας Λειτουργίας

των Θεοφανείων. 

Το μυστήριο της

Θείας Λειτουργίας,

τα παλιά  χρόνια

φαίνεται ότι συν-

δυαζόταν  με “κοινό
δείπνο”. (Παυλ. Κο-

ρινθ.Α΄). Ακόμη στη

Λειτουργία, τον

πρώτο μετά Χρι-

στόν αιώνα το εκ-

κλησίασμα συμμε-

τείχε σε κοινή ψαλ-

μωδία**. (Κλήμε-

ντος Ρώμης, Επιστ.

Κορινθ. Α΄). Απο

τότε ήταν ήδη

εντεταγμένος, στο

τελετουργικό της

Θείας Ευχαριστίας

και ο “Επινίκιος

Ύμνος” «Άγιος,
άγιος, άγιος, Κύριος Σαββαώθ».

Αυτή η συμμετοχή του εκκλησιάσματος σε κοινή ψαλμω-

δία, ιδιαίτερα  κατά  την Λειτουργία της Κυριακής, την βρί-

σκομε επιβεβαιωτικά και στην Α΄Απολογία  του Ιουστίνου.

Και όπως διαβάζω με συγκίνηση εκτός από κοινή ψαλμω-

δία υπήρχε και κοινή προσευχή προς τον Δημιουργό και

στο τέλος ο αλληλοασπασμός των πιστών. 

Το 253 ο Ωριγένης, στη Λειτουργία του στην Αλεξάνδρεια,

εκτός από κοινή δέηση και ασπασμό μνημονεύει Ευχαρι-

στηριακή προσευχή, τον Επινίκιο ύμνο και ίσως για πρώτη

φορά τη φράση «Τα Άγια τοις Αγίοις».

Τον 4-5 αιώνα, περίοδο θεολογικών αντιπαραθέσεων της

Ορθοδοξίας με τον Αρειανισμό, προστίθεται το Σύμβολο

της Πίστεως με τον διευκρινιστικό ύμνο «ο Μονογενής Υι-
ός και Λόγος του Θεού» (Εισήχθη επι Ιουστινιανού το

535μ.Χ.). Το Σύμβολο, σε πολλές εκκλησίες με προτροπή

των ιερέων απαγγελλόταν μεγαλόφωνα από το εκκλησία-

σμα. (Ιωάννης Μόσχος “Λειμωνάριο”). Επανέρχομαι στα

κοινά γεύματα, που απηχούν και το πνεύμα αυτής της επο-

χής, μιας εποχής που ο λόγος του Χριστού, βλάσταινε και

μάγευε.     

Μας το αποδίδει η ομιλία του μεγάλου πατέρα Ιωάννη

Χρυσόστομου “Δεί και Αιρέσεις είναι ημίν”, καθώς και η

πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους που μεταξύ των άλ-

λων αναφέρει ότι οι πιστοί μετά την ακρόαση της διδα-
σκαλίας  δεν αναχωρούσαν αμέσως για τα σπίτια τους αλ-
λά οι πλούσιοι και οι πιο εύποροι, έφερναν από τα σπίτια
τους τροφές και διάφορα φαγώσιμα, καλούσαν όλους
τους φτωχούς και έκαναν κοινά τραπέζια, κοινές συνε-
στιάσεις  κοινά συμπόσια μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή τον
ιερό ναό. Έτσι δυνάμωνε κάθε μέρα η μεταξύ τους αγάπη.   

Ο χριστιανισμός κτίστηκε με αγώνες, θύματα  και αγωνίες

επάνω σε μια άλλη αρχική βάση. Οι ανθρώπινες όμως αδυ-

ναμίες τον οδήγησαν σε εκείνους τους χώρους που απο-

δοκίμασε ο Χριστός, χρησιμοποιώντας το φραγγέλιό του. 

Ο Χριστός αυτές τις μέρες θα αναστηθεί και πάλι. Αλλά

χωρίς το φραγγέλιό του. Φαίνεται για μια ακόμη φορά, ότι

εκείνο το Σοφόκλειο «πολλά τα δεινά, και ουδέν του αν-
θρώπου δεινότερον πέλει» δηλαδή ότι «δεν υπάρχει φο-

βερότερο πράγμα από τον άνθρωπο»,  ήταν απόλυτα προ-

φητικό και ισοπεδωτικό, για τη εξέλιξη του χριστιανισμού

σε διεθνές επίπεδο... Για τον σύγχρονο χριστιανισμό που

καταπάτησε τις αρχές του ιδρυτή του. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Προκρούστης: Μυθικός ληστής, της Αττικής, ο οποίος βασά-

νιζε τους οδοιπόρους. Τους ξάπλωνε σε ένα κρεβάτι και αν

ήταν κοντύτεροι από το μήκος του κρεβατιού τους τέντωνε

έτσι ώστε να καλύψουν ολόκληρο το κρεβάτι, ενώ  αν ήταν

ψηλότεροι τους έσπαζε τα πόδια με σφυρί. Ο Θησέας τον φό-

νευσε με τον ίδιο τρόπο.

** Προ διετίας βρέθηκα σε ένα εξωκλήσι στην Αστυπάλαια,

στην γιορτή του Σωτήρος Χριστού. Εκεί το ταπεινό εκκλησία-

σμα έψελνε μαζί με τον ιερέα σε μια κοινή προσευχή. Ήταν

μια μυσταγωγία. Έζησα κάποιες στιγμές συναδέλφωσης. Την

ίδια θρησκευτική συγκίνηση την είχα γνωρίσει και πιο παλιά

στην Νέα Μονή της Χίου, στον εσπερινό του Δεκαπενταύγου-

στου, όπου το εκκλησίασμα με το μοναδκό φώς των κεριών

έψελνε και προσευχότανε.

––––––––––

Βοηθήματα

1) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς, Μπριτάννικα

2) “Ιεροτελεστία και  Πίστη”, Υπουργείο Πολιτισμού, Εκδ. Καπόν  

Νοσταλγικές σκέψεις

ενός χριστιανού

Την Πέμπτη, 9.4.2009, στο

γνωστό ξενοδοχείο της

Γλυφάδας, μίλησε ο ποιη-

τής και φορέας της Πανελ-

λήνιας Ένωσης Λογοτε-

χνών Νίκος Ταβουλάρης,

“με θέμα την Ελληνική

Γλώσσα.

Η ομιλία έγινε στο καθιε-

ρωμένο πρόγραμμα του

Αττικού Πνευματικού Ομί-

λου Γλυφάδας.

Ο ομιλητής στην αρχή της

ομιλίας του αναφέρθηκε

στην επιστολή που έστειλε

στον Κύπριο Ευρωβουλευ-

τή Ματσάκη, που προτείνει

αδιάντροπα την αλοίωση

και ισοπέδωση της Ελληνι-

κής γλώσσας σε μια λαϊκί-

στικη πολιτική του έξαρση. 

Στη συνέχεια η ομιλία εξε-

λίχθηκε σε ένα κοινό που

απορροφούσε τον τεκμη-

ριωμένο λόγο του ομιλητή,

τον οποίο και χειροκρότη-

σε. Στο τέλος ο ομιλητής

δώρισε στους παρευρεθέ-

ντες τη νέα του ποιητική

συλλογή “Πέτρινος Κό-

σμος”
γιάννης κορναράκης του μάνθου

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Εκδήλωση για την 

ελληνική γλώσσα

Αφαιρέθηκε η κεραία

στη Λεωφόρο 

Μαραθώνος

Η Πολεοδομική Υπηρεσία της Νομαρχίας

ολοκλήρωσε τη διοικητική διαδικασία για

την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής

κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας

WIND Ελλάς σε κτήριο επί της Λ. Μαραθώ-

νος στον αριθμό 120 του Δήμου Παλλήνης

και προγραμμάτισε την κατεδάφισή της

ενημερώνοντας σχετικά την εταιρία.

Ετσι η εταιρεία  WIND Ελλάς προχώρησε

στην αφαίρεση της κεραίας, χωρίς να χρει-

αστεί να γίνει η προγραμματισμένη κατεδά-

φιση από τα συνεργεία της Νομαρχίας.

Ειδικά τμήματα στα σχολεία 

για μαθησιακές δυσκολίες

Ειδικά τμήματα σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Ανατ.

Αττικής για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αποφάσισε το Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο.

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σωτηρόπουλος μίλη-

σε για 8 Τμήματα σε Δημοτικά Σχολεία και 3 σε Νηπιαγωγεία. «Στό-

χος είναι να καλυφθεί το 100% των παιδιών, που στο σύνολό τους

είναι 967. Τα τμήματα αυτά θα λειτουργούν παράλληλα με τα άλλα

και δεν θα επηρεάζεται η λειτουργική του σχολείου» εξήγησε ο Δι-

ευθυντής. 

Τα τμήματα δημιουργούνται σε Δήμους που τα σχολεία έχουν

κάνει τέτοιες αιτήσεις.

Ο Δημ. Μπαρούτας συνεχάρη τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτι-

κούς και υπαλλήλους που μέσα σε ασφυκτικά χρονικά όρια (μιας

εβδομάδας) κατάφεραν και παρουσίασαν μια πολύ καλή πρόταση,

σε αντίθεση με την Δευτεροβάθμια η οποία δεν κατέθεσε καμιά.
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Δ
εν έζησα την Κατοχή και τον Εμφύλιο,

όπως αρκετοί από εσάς που μου κάνε-

τε την τιμή να διαβάζετε όσα γράφω.

«Τυχερός είσαι», θα μου πείτε και δίκιο θα

‘χετε. Κι  επί χούντας του ’67, που ήμουν στα

19 μου όταν μας αποχαιρέτισε, δεν θυμάμαι

τέτοια μαυρίλα σαν τη σημερινή να ‘χε πλα-

κώσει την ψυχή των Ελλήνων. Όλοι ξέραμε

τότε ότι λίγα θα ‘ναι τα ψωμιά της χούντας.

Ενώ σήμερα, ποιός τολμά να ελπίσει ότι κα-

λύτερο θα ‘ναι το αύριό μας;

Λίγοι οι πυρσοί, λίγο το φως, λυτοί οι βρυκο-

λάκοι. Και πολλοί, τόσοι πολλοί, Χριστέ μου!

Δεν μας χρειάζεται τα τελευταία χρόνια η

ψυχική προπαρασκευή για την Εβδομάδα των

Παθών Σου. Προετοιμασμένοι είμαστε όλες

τις υπόλοιπες 360 μέρες κάθε χρόνο. Συν πέ-

ντε μέρες τα δικά Σου Πάθη, μας κάνουν 365

μέρες τις δικές μας Μεγαλο-Παρασκευές. Κι

ευτυχώς, δηλαδή, που τη δική Σου Ανάσταση

γιορτάζουμε μιά φορά τον χρόνο και ξεχνάμε

για λίγο με το χαρμόσυνο άγγελμά της τη δι-

κή μας σταύρωση διαρκείας. Σαν τον φουκα-

ρά τον πρόγονό μας, τον Προμηθέα, έχουμε

καταντήσει, που του ‘τρωγε το όρνιο το συ-

κώτι κι εκείνο ξαναγεννιότανε για να ‘χει το

βρωμόπουλο δουλειά και την επόμενη μέρα. 

Ήθελα να ‘ξερα ποιός νεραϊδοπαρμένος σκέ-

φτηκε και πρωτοείπε εκείνο το απίθανο, ότι

«του Έλληνος ο τράχηλος, ζυγόν δεν υπομέ-

νει». Αμ υπομένει...υπομένει! Και ζυγόν και

σφαλιάρες και ταπεινώσεις και κοροϊδίες και

πλείστα άλλα, ων ουκ έστιν αριθμός. Μόνο

στην αυτοκριτική δεν αντέχουμε και λιποθυ-

μάμε και στην ελάχιστη απόπειρα. Υπάρχουν

βέβαια και κάποιοι λίγοι που δεν το σηκώνει

ο οργανισμός τους το καμτσίκι, αλλά εμείς οι

άλλοι, οι πολλοί, τους βαφτίζουμε «ακραί-

ους» και καθαρίζουμε μαζί τους. Όπως καθα-

ρίζουμε και με τη συνείδησή μας όταν ρεαλι-

σμό βαφτίζουμε τον ραγιαδισμό και τον ωχα-

δερφισμό μας κι «Αλλαγή», «νέο ξεκίνημα»

και «φυγή προς τα εμπρός», το τρέξιμο επί

περιστρεφόμενου διαδρόμου γυμναστικής,

που αναγκαστικά μας επαναφέρει περιοδικά

στα ίδια σημεία που μέχρι πρότινος αναθεμα-

τίζαμε.

Καλή Ανάσταση, λοιπόν αδέρφια. Θα ‘θελα,

όμως, να μπορώ να σ’ ευχηθώ και να μην

σφάζει εκείνη η ανείπωτη πίκρα στα μάτια

σου, απολυμένε απ’ τη δουλειά σου, τέτοιες

χρονιάρες μέρες, συμπατριώτη και συμπα-

τριώτισσά μου. Όπως θα ‘θελες κι εσύ να κοι-

τάς τα παιδιά σου στα μάτια και να σου γε-

λούν κείνα τα μάτια τα λατρεμένα. Κι όχι να

κάνουν τις ερωτήσεις τις βουβές, που να τις

απαντήσεις δεν μπορείς και μόνο εύχεσαι ν’

άνοιγε η γη να σε καταπιεί. Τι κι αν Εσύ Κύ-

ριε κοιτάς στα μάτια όλα τα παιδιά Σου; Πολ-

λοί από εμάς δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τα

δικά μας. Κάθε βουβό τους ερωτηματικό είναι

καρφί στην ψυχή μας.

Εσύ σταυρώθηκες εν μέσω δυό ληστών Χρι-

στούλη μου και του ενός την κέρδισες την

ψυχή. Στις μέρες τις δικές μας, οι πιό επικίν-

δυνοι ληστές δεν σταυρώνονται πιά. Φορούν

κοστουμιά γκραν και σταυρώνουν εμάς, τους

εσαεί ληστευόμενους. Βέβαια, δεν μας φταίς

Εσύ, αν εμείς τα καταφέραμε να κυβερνιόμα-

στε από ληστές της τσέπης και της ψυχής

μας και της Πατρίδας μας, που σε λίγα χρό-

νια ίσως και να μην μπορούμε, ούτε κατ’ επί-

φαση να την ορίζουμε. Εσύ μας έδωσες μυα-

λό Μεγαλοδύναμε, αλλά επιτρέψαμε να μας

το κουρκουτιάνουν. Μακάρι να ‘χαμε μόνο ν’

αντιμετωπίσουμε τους ληστές των μαγαζιών

και των σπιτιών μας. Αυτοί είναι πρόσκοποι

μπροστά στους άλλους.

Δικαιούσαι, βέβαια, Πανάγαθε να υπενθυμί-

σεις σ’ εμάς τους γκρινιάρηδες ότι Εσύ σταυ-

ρώνεσαι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή

εδώ και 2.000 χρόνια, από εμάς και τα κρίμα-

τά μας. Έτσι είναι, αλλά Εσύ είσαι Θεός και

δική Σου επιλογή είναι να μας αγαπάς εμάς

τους αχάριστους. Ενώ εμείς τι είμαστε; Αν-

θρωπάκια μικρά και εφήμερα. Και δεν μας εί-

ναι εύκολο να φιλοσοφήσουμε τη μαυρίλα

που μας πλακώνει, ούτε ακαδημαϊκά, ούτε

μεταφυσικά. Σε τούτη τη ρημάδα τη ζωή, ζού-

με-όπως ζούμε-και για την άλλη, δεν στο

κρύβω ότι με το φτωχό μας το μυαλό, έχου-

με τις επιφυλάξεις μας οι περισσότεροι, σχώ-

ρα μας.

Όπως και να ‘χει, πιό κοντά στον Σταυρό Σου

από ποτέ, νοιώθουμε φέτος. Στο λέω, δηλα-

δή, για να μη νομίζεις ότι μόνο από πίστη βα-

θειά και κατάνυξη, τέτοια μούτρα μαύρα

έχουμε στον Επιτάφιό Σου. Είμαστε για να

μας κλαίνε οι ρέγγες, Κύριε. 

Βάλε Εσύ το χέρι Σου, γιατί όλοι οι άλλοι που

το βάζουνε μας κόβουνε κι από ένα κομμάτι.

Και βάλε μας και λίγο ακόμα μυαλό να ρεφά-

ρουμε αυτό που έχουμε χάσει, γιατί με δική

μας κύρια ευθύνη πάμε κατά ...άσε να μην

τον πιάσω στο στόμα μου άγιες μέρες.

Καλή Ανάσταση και σ’ εμάς και στην Ελλάδα

μας αδέρφια. Και καλή μας φώτιση για ν’ αρ-

χίσουμε και πάλι ν’ ανεβαίνουμε, ότι πολύ χα-

μηλά έχουμε πέσει και δεν μας πρέπει. Όσο

θα υπάρχει ακόμα από πάνω μας, ουρανός δι-

κός μας, ας αρχίσουμε τ’ ανέβασμα.

Καλή Ανάσταση
(δική Σου και δική μας)

Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

Το Ελληνικόν Έλαιον δεν προετοιμάσθηκε για το μεγάλο ραντεβού του με την διε-

θνή αγορά τις δεκαετίες του 70-80. Αντίθετα ένας ανώτατος αξιωματούχος – «πρά-

σινος αξιωματούχος» ήθελε να κόψει τις Ελιές.

Δεν προετοιμάσθηκε και για τις επόμενες δεκαετίες. Την τελευταία του 20ου και

την πρώτη του 21ου αιώνα. Ένα σχετικά έμπειρο μάτι κατά την επίσκεψη στο λε-

γόμενο φεστιβάλ Λαδιού του Γηπέδου του Φαλήρου διέκρινε τις μεγάλες καθυ-

στερήσεις του Ελληνικού Συστήματος Ελαιολάδου και την αδυναμία του να σταθεί

στον Ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό.

Το Ελληνικόν Έλαιον δεν θα είναι παρόν και στο νέο ραντεβού της δεύτερης δε-

καετίας της 3ης Χιλιετίας. Η σημαντικότερη επιβεβαίωση αυτής της διαπίστωσης

είναι η θρασύτητα της τηλεοπτικής παρουσίας στο Φεστιβάλ του Γηπέδου των

υπευθύνων του ευτελισμού του Ελληνικού Ελαίου. Κύρια της νομενκλατούρας της

νέας διοίκησης του ΚΚΚΑΣΟΡ (όπως ονομάζω την μεταλλαγμένη εκδοχή του πρώ-

ην ΠΑ.ΣΟ.Κ.).

Ιστορικά καμία νομενκλατούρα στον κόσμο δεν έδειξε παρόμοια θρασύτητα.

Το Ιστορικό και Εθνικό ερώτημα είναι αν θα βρεθούν σήμερα υπεύθυνοι και έξυπνοι

άνθρωποι στους θεσμούς, στους ανώτερους θεσμούς οι οποίοι θα σεβασθούν αυ-

τό το ιερό προϊόν που ταυτίζεται με την οικολογία και την ανθρωπολογία μας.

Επί 30 και πλέον χρόνια δεν βρήκα συνομιλητές, αντίθετα βρήκα πολέμιους για αυ-

τό στον παλιό και ένοχο «πολιτικό» κόσμο της μεταπολίτευσης όπως αναλύω και

στο βιβλίο μου «Αγροφιλία». Αν τους συναντούσα η Ελλάδα θα ήταν υπερδύναμη

του Ελαίου.

Ούτε σήμερα συναντάς ενγράμματους, ειλικρινείς, υπεύθυνους ανθρώπους σε αυ-

τόν τον τομέα των σπουδών, της γνώσης, της επινόησης, του σχεδιασμού, της

δράσης.

Η δημιουργικότητα στον τομέα του Ελαίου ώστε αυτό να μην χάνει τα ιστορικά ρα-

ντεβού του είναι έργο νέων δυνάμεων και όχι του γκρίζου, του απρόσωπου και ανί-

κανου παλιού.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Παρατηρώ έκπληκτος τη χαλαρή αντί-

δραση πολλών πολιτικών μας σε εθνικά θέ-

ματα. Το κράτος των Σκοπίων προτείνει να

ονομαστεί «Βόρεια Μακεδονία»· να το κου-

βεντιάσουμε λένε πολιτικοί μας. Κυνηγάνε

τους Έλληνες τουρίστες οι Σκοπιανοί με

πέτρες και ξύλα, να μη βγάλει η Ελλάδα

ταξιδιωτική οδηγία για το κράτος των Σκο-

πίων γιατί είναι σκληρό. Παραβιάζουν συ-

νέχεια τα τουρκικά αεροπλάνα τον εναέριο

χώρο μας· να κάνουμε παράπονα λένε πο-

λιτικοί μας. Ομολογεί ο Ολγκάτς ότι σκό-

τωσε δέκα αιχμαλώτους, να μη δώσουμε

και μεγάλη σημασία στο θέμα λένε κάποιοι

και πάει λέγοντας.

Γιατί τόση δειλία κύριοι πολιτικοί; Ή έχε-

τε ονομάσει τη δειλία σας σύνεση. Γιατί να

βγαίνει συνέχεια, αλήθεια η φράση «όσα

κερδίζει η Ελλάδα στα πεδία των μαχών, τα

χάνει στα τραπέζια των διαπραγματεύσε-

ων»;

Καλά, τους Σκοπιανούς που είναι μια

χούφτα δεν τους φοβόμαστε. Μήπως να

φοβηθούμε τους Τούρκους επειδή είναι

πολλοί; Μα αυτοί είναι φοβητσιάρηδες.

Στην Κύπρο το 1974, από τον πολύ πανικό

και φόβο, τους έριξαν 19 δικά τους αερο-

πλάνα, βύθισαν ένα πλοίο τους και παραλί-

γο να βυθίσουν και άλλα δυο. Οι Τούρκοι

στρατιώτες ξέρουν μόνο να σκοτώνουν

αλυσοδεμένους αιχμαλώτους. Τόση

«αντρεία» έχουν! Γιατί ποιος μας λέει ότι

σκότωσε μόνο ο Ολγκάτς αιχμαλώτους και

δε σκότωσαν κι άλλοι. Ας ρωτήσουν να μά-

θουν πως φερόντουσαν στους Ιταλούς αιχ-

μαλώτους οι Έλληνες στρατιώτες το 1940.

Οι Ιταλοί επειδή ήξεραν πόσο καλά φέρο-

νται οι Έλληνες στους αιχμαλώτους, εύχο-

νταν να πιαστούν αιχμάλωτοι. Μπορεί οι

Έλληνες στρατιώτες να μην είχαν να φάνε,

οι Ιταλοί αιχμάλωτοι όμως είχαν πάντα το

φαγητό τους. 

Οι Έλληνες στρατιώτες δε φοβούνται κι

ας τους σημαδεύουν με το όπλο. Τους φτύ-

νουν κατάμουτρα για να τους δείξουν ότι κι

αν σκοτώνουν το σώμα τους δεν μπορούν

να σκοτώσουν την ψυχή τους. Τους φτύ-

νουν για να τους δείξουν ότι οι Έλληνες δε

φοβούνται το θάνατο, γιατί οι Έλληνες πά-

ντα προτιμούσαν το θάνατο από μια ντρο-

πιασμένη ζωή. Έτσι και το δεκαεννιάχρονο

παλικάρι δεν τρόμαξε, δεν έπεσε στα γό-

νατα για να του χαρίσουν τη ζωή, αλλά

έφτυσε κατάμουτρα τον Ολγκάτς που τον

σημάδευε με το όπλο.

Ποιον να φοβηθεί λοιπόν η Ελλάδα μας

όταν έχει τέτοιους στρατιώτες; Επειδή κά-

ποιοι που επιβουλεύονται την Ελλάδα μας

έχουν περισσότερα όπλα; Ας το συνειδη-

τοποιήσουν επιτέλους όλοι οι πολιτικοί  και

να αγριέψουν στα εθνικά μας θέματα. Οι

Έλληνες δεν πολεμούν με τα όπλα. Ποτέ οι

Έλληνες, από το Μέγα Αλέξανδρο μέχρι

και στην Κύπρο το 1974, δεν πολέμησαν με

τα όπλα. Οι Έλληνες πολεμούν με τις ψυ-

χές τους!                                                                                                    

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

Καθηγητής Χημικός

Η  «αντρεία» των Τούρκων 

είναι να σκοτώνουν αιχμαλώτους! 
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ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Στο Δήμο Βάρης

Το σκηνικό γνώριμο. Μια κατάμεστη αίθουσα από ένα κοι-

νό που ενθουσιάζεται με ποιοτικές εκδηλώσεις. Στο Δη-

μοτικό Θέατρο Βάρης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είχε

την τιμητική του (29.3). Μια εννεαμελής ορχήστρα ανέλα-

βε να εισάγει τους συμμετέχοντες, στο μαγικό κόσμο των

τραγουδιών του. Οι στίχοι του, ύμνος στον ρεαλισμό, στην

καθημερινότητα, στην αγάπη, στον έρωτα … 

Η μουσική και ο λόγος έγιναν τέχνη από μια ορχήστρα

που καταχειροκροτήθηκε.

Και νέα επίσκεψη της  Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλο-

ντος πραγματοποιήθηκε στον Ασωπό ποταμό την Τρίτη 7

Απριλίου, στην οποία συμμετείχε και  ο Βουλευτής  της Περι-

φέρειας Αττικής   Νίκος Καντερές. 

Η Επιτροπή επισκέφθηκε τον ποταμό στο ύψος των Οινοφύ-

των με τη συνοδεία των Νομαρχών Ανατολικής Αττικής και

Βοιωτίας, των Δημάρχων Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Αυλώ-

νος, αλλά και τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων και εκπρο-

σώπων τοπικών φορέων και συλλόγων. Στην επίσκεψη έλαβε

μέρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΧΩΔΕ, γεγονός εν-

δεικτικό της βαρύτητας που δίδει η κυβέρνηση στο όλο θέμα.

Κατά την επιτόπια παρατήρηση σε διάφορα σημεία του ποτα-

μού διαπιστώθηκε ότι τα επιφανειακά ύδατα βρίσκονται σε

σχετικά ικανοποιητική κατάσταση και ότι το πρόβλημα έγκει-

ται κυρίως στη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από το εξα-

σθενές χρώμιο.

Τέλος, αποφασίστηκε ότι σε μελλοντική ειδική συνεδρία της

Επιτροπής, που ορίστηκε για αμέσως μετά το Πάσχα, θα κλη-

θούν στο Κοινοβούλιο όλοι οι παράγοντες και οι φορείς για

να καταθέσουν αναλυτικά τις απόψεις και τους προβληματι-

σμούς τους, πριν την έκδοση του τελικού πορίσματος. 

Ο Δήμος Παιανίας  πραγματοποίησε Εθε-

λοντική Αιμοδοσία (12 Απριλίου), την

πρώτη για φέτος, ενώ έχουν πραγματο-

ποιηθεί άλλες 4 τα προηγούμενα δύο

χρόνια.  Το συνεργείο του Κέντρου Αιμο-

δοσίας του  Νοσοκομείου Μελισσίων

«Αμαλία Φλέμινγκ» βρέθηκε στο Παλαιό

Δημαρχείο,  και προσέφερε τις υπηρε-

σίες του στους εθελοντές αιμοδότες που

θέλησαν να δώσουν ένα μήνυμα ζωής,

αγάπης και αλληλεγγύης στους συναν-

θρώπους μας.   

Η συμμετοχή συνεχώς είναι αυξανόμενη

και αυτό γεννάει ελπίδες, αφού προστέ-

θηκαν  12 νέοι Εθελοντές στην ήδη με-

γάλη λίστα.  Ο Αντιδήμαρχος Σταύρος

Δάβαρης, αιμοδότης ο ίδιος, ευχαρίστη-

σε και συνεχάρη τους δημότες  για τη

συμμετοχή τους.  

Η Αντιδήμαρχος Ζωή Αγγελοπούλου, νο-

σηλεύτρια και επισκέπτρια υγείας,  ανέ-

λαβε και έφερε εις πέρας την πραγματο-

ποίηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, ευ-

χαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό

προσωπικό του Κέντρου Αιμοδοσίας,

που στέκονται αρωγοί στην προσπάθειά

του Δήμου Παιανίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυ-

μος την Παρασκευή - 10 Απριλίου - επισκέφθηκε τον επί-

σκοπο Γλυφάδας κ. Παύλο στα γραφεία της Μητροπόλε-

ως.

Ο Σεβασμιώτατος υποδέχθηκε τον Πρωθιεράρχην της Εκ-

κλησίας της Ελλάδος, με τη συνοδεία του, στα προπύλαια

του Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας και στη συνέ-

χεια τον ξενάγησε στα Γραφεία, όπου και συνωμίλησαν,

για θέματα Εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος.

Μετά τη σύντομη συνάντησή τους οι δύο Ιεράρχες παρα-

κολούθησαν τη Βυζαντινή Μουσική Εκδήλωση του Πέτρου

Γαϊτάνου, που πραγματοποιήθηκε στον Ι. Καθεδρικό Ναό

της Γλυφάδας, με πρωτοβουλία του Δήμου και με ύμνους

της Μεγάλης Εβδομάδος και τον Υμνον της Αγάπης.

Η Επιτροπή περιβάλλοντος ξανά στον Ασωπό

Ο βουλευτής Νίκος Καντερές μιλάει σε δημοσιογράφο του Mega.

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Παιανία

Ο Δήμος Γέρακα και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου  διορ-

γάνωσαν, (11/4)  μια μοναδική συναυλία-μουσικοθρησκευτικό έρ-

γο: “Το Οδοιπορικό του Θείου Πάθους” με έντονη την παρουσία

της θρησκευτικής κατάνυξης.

Ένα μουσικό οδοιπορικό με αφετηρία την είσοδο στα Ιεροσόλυμα

και κατάληξη το μαρτύριο της Σταύρωσης και την Ανάσταση του

Θεανθρώπου. 

Ο  κόσμος συμμετείχε ενεργά, έψαλαν ευλαβικά τους Βυζαντι-

νούς Ύμνους και ταξίδεψαν μέσα από τις νότες και τις εικόνες

των αγίων ημερών.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος, ανέφερε ότι για μία ακόμη φο-

ρά ο Δήμος μέσα από την Κοινωφελή Επιχείρηση, κατάφερε να

παρουσιάσει άλλη μια ποιοτική εκδήλωση ταυτισμένη με το νόη-

μα των ημερών. 

Όσοι παρευρέθησαν είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εξαι-

ρετικά έργα Αγιογραφίας της Εκκλησιαστικής σχολής του “Προ-

φήτη Ηλία” Τσακού Αγ. Παρασκευής, που κοσμούσαν το φουαγιέ

του θεάτρου, προσθέτοντας μια ακόμη νότα θρησκευτικής συγκί-

νησης στα πλαίσια της εκδήλωσης.

Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης

Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στη Γλυφάδα

Θρησκευτική συναυλία στο Γέρακα
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Ποιητική βραδιά στα Καλύβια
Μια όμορφη βραδιά αφιερωμένη στην καταξιωμένη ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ διορ-

γάνωσε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλυβίων το Σάββατο (11 Απριλίου) στις 8 μ.μ. στο

Αμφιθέατρο του Δημαρχείου. 

Μέσα σε ζεστή ατμόσφαιρα, ο Κων/νος Τζούμας και η Αν. Παπαθανασίου διάβασαν ποιήματα

της Κ. Αγγελάκη-Ρουκ, ενώ την βραδιά πλαισίωσαν μουσικά ο Γ. Δούσης στο πιάνο και η σο-

πράνο Τζίνα Φωτεινο-

πούλου στο τραγούδι. 

Η απαγγελία της  Κ.

Αγγελάκη-Ρουκ ήταν

τόσο χαρισματική και

βιωματική, που αναπό-

φευκτα το μυαλό γέν-

νησε εικόνες και η ψυ-

χή συναισθήματα. Την

επιμέλεια της εκδήλω-

σης είχε ο καλλιτεχνι-

κός διευθυντής Θέμης

Ροδαμίτης. 

Στο τέλος της βρα-

διάς, η οποία θα μείνει

αξέχαστη σε όσους εί-

χαν την τύχη να την

παρακολουθήσουν, το

λόγο πήρε ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην

Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ 

Την Κυριακή των Βαΐων ομάδα γυναικών του Δημοτικού Συνδυασμού «Δ.Α.Δ.Α. με
ΟΡΑΜΑ» επισκέφθηκε τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ και μοίρασε δώρα στα παιδιά.
Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βούλας Ηλέκτρα Τσιρι-
γώτη και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νανά  Κάραγιαν και Τζούλια Γερακίου.
Τις επισκέπτριες συνόδευε ο κος Νικολαίδης, Πρόεδρος των Εθελοντών του ΠΙΚΠΑ.

Παραθέτουμε έναν από τους χάρτες της μελέτης Ρ.Σ. Αθή-

νας Αττικής, όπου απεικονίζονται με σαφήνεια αφ’ ενός οι

πόλεις που θα καταστούν πόλοι ανάπτυξης (οικιστικής, δι-

οικητικής, επιχειρηματικής) και αφ’ ετέρου οι άξονες ανά-

πτυξης (περιοχές, εκατέρωθεν των οδικών αξόνων).

Ετσι βλέπουμε την Παλλήνη, την Παιανία και το Κορωπί

να εξελίσσονται σε πόλους «διεθνούς και εθνικής εμβέ-

λειας» (κοίτα υπόμνημα στο χάρτη), όπως και σε ανάλογο

βαθμό η Αθήνα και ο Πειραιάς.

Η Ραφήνα, η Νέα Μάκρη, το Λαύριο, όπως και η Γλυφάδα

και Αργυρούπολη μετατρέπονται σε πόλους «ενδοπεριφε-

ρειακής εμβέλειας».

Οι χιαστί «πολύποδες» ροζ και μωβ χρώματος είναι οι άξο-

νες ανάπτυξης (διεθνούς, εθνικής, μητροπολιτικής και εν-

δοπεριφερειακής εμβέλειας, ανάλογα με το χρώμα).

Οι «άξονες» οριοθετούν τις περιοχές ένθεν και ένθεν των

οδικών αξόνων που προβλέπεται ν’ αναπτυχθούν ακόμη

περισσότερο.              Σχετικό άρθρο στις σελίδες 1 & 2

ΠΟΛΟΙ (Πόλεις) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και Αξονες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

στο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής

Πόλος διεθνούς και εθνικής εμβέλειας

Πόλος εθνικής και 

μητροπολιτικής εμβέλειας.

Πόλος ενδοπεριφερειακής εμβέλειας

Αναπτυξιακός άξονας

διεθνούς και εθνικής εμβέλειας

Αναπτυξιακός άξονας

μητροπολιτικής ακτινοβολίας

Αναπτυξιακός άξονας

ενδοπεριφερειακής σημασίας

Λοιπές χρήσεις εξωαστικού χώρου
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Συμβαίνουν στην Κερατέα

Επιτέλους έκλεισε με άσφαλτο, η μεγάλη λακούβα με τα

5-6 λακουβάκια που υπήρχαν στον πιο κεντρικό δρόμο της

Κερατέας (Λεωφ. Σουνίου) στην πλατεία των ταξί.

Δύο ήταν οι λόγοι που φωνάζαμε. Ο πρώτος ότι όποιο αυ-

τοκίνητο έπεφτε μέσα, πήγαινε κατευθείαν στο συνερ-

γείο ή στο βουλκανιζατέρ εάν ιδιαίτερα είχε ταχύτητα.

Ο δεύτερος για να προστατέψουμε τον Δήμαρχο από τις

φωνές του κόσμου. 

Τέλος καλό, όλα καλά.

Το ίδιο είχε γίνει και στη λεωφόρο Κερατέας - Αναβύσ-

σου. Εκοψαν ένα μέρος του βουνού και δεν έβαλαν προ-

στατευτικό. Ετσι με τις πρώτες βροχές η λεωφόρος γέμι-

ζε χώματα και πέτρες. Αφού το γράψαμε αρκετές φορές

πραγματοποιήθηκε. Κι εδώ τέλος καλό όλα καλά.

Βέβαια, το έργο αυτό ανήκει στο ΥΠΕΧΩΔΕ και δεν ήταν

του Δήμου.

Σε μέγα ευεργέτη θα ανακηρυχθεί ο σημερινός δήμαρχος

Σταύρος Ιατρού, εάν καταφέρει να απομακρύνει τη Χω-

ματερή που θέλουν να μας φέρουν στην πόλη της Κερα-

τέας.

Λέει ο δήμαρχος: για τη ΔΕΗ Λαυρίου, είναι σε περιοχή

της Κερατέας επιβαρύνοντας με καπνούς που πνίγουν κά-

ποια προάστια ανάλογα με τον καιρό.

Ο βιολογικός σταθμός Λαυρίου πέφτει στην περιοχή της

Κερατέας και έχει μολύνει τη θάλασσα.

Το χημικό εργοστάσιο επίσης σε περιοχή της Κερατέας,

που πριν δύο χρόνια θυμόμαστε όλοι την καταστροφή που

έκανε. 

Τώρα θέλουν να φέρουν και τα σκουπίδια των Αθηνών!

ΟΧΙ δεν θα τους περάσει.

Αλλά για να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθεια χρειάζεται

η βοήθεια όλων των κατοίκων. Ο Δήμαρχος γέμισε την πό-

λη με αφίσες που δίνουν οδηγίες.

Κανείς δεν πρέπει να λείψει από αυτή την προσπάθεια.

Και μη σας ξεγελούν τα περί εργοστασίου κλπ. διότι στην

Ευρώπη, τέτοιου είδους εργοστάσια είναι μέσα στην πό-

λη!

Εδώ γιατί θέλουν να τα στείλουν στην άλλη άκρη της Ατ-

τικής, την Κερατέα; Αρα κάτι άλλο σκοπεύουν να κάνουν.

Και ποιος Ελληνας σήμερα πιστεύει τους πολιτικούς; ΚΑ-

ΝΕΙΣ!!
Κώστας Χρηστίδης

Την χαριστική βολή στα οικονομικά των Νομαρχιακών Αυ-

τοδιοικήσεων όλης της χώρας δίνει η Κυβέρνηση με σχέ-

διο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.

Πρόκειται συγκεκριμένα για το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτω-

ση Οδηγιών 2006/98ΕΚ, 2008/8/ΕΚ κλπ» όπου στο άρθρο

25 στις παρ. 4 και 5, προβλέπεται η κατάργηση του σημα-

ντικού για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όλης της χώ-

ρας οικονομικού πόρου που προέρχεται από τα τέλη με-

ταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών. Οι

πόροι αυτοί έχουν μεταβιβαστεί εξ ολοκλήρου στις Νο-

μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν. 3220/2004), αποτελώντας

βασικό έσοδο για τη λειτουργία τους. 

Η παράταξη «Κίνημα Αυτοδιοίκησης στην ΕΝΑΕ»,  με επι-

στολή του επικεφαλής της Νομάρχη Πειραιά Γιάννη Μίχα

εξέφρασε την έντονη διαμαρτυ-

ρία της τόσο προς τον Υπουργό

Οικονομίας και Οικονομικών  Γ.

Παπαθανασίου, όσο και προς

τον Υπουργό Εσωτερικών Π.

Παυλόπουλο.

Στην επιστολή του προς τους

Υπουργούς της Κυβέρνησης ο

Γ. Μίχας σημειώνει ότι με την

αφαίρεση αυτού του εξαιρετικά

σημαντικού εσόδου που κατα-

βάλλεται απευθείας στις ΝΑ και

εκτιμάται ότι φέτος θα ανερχόταν στα 120 εκ. €, οι προϋ-

πολογισμοί των ΝΑ όλης της χώρας τινάζονται κυριολε-

κτικά στον αέρα και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα

στην υλοποίηση του προγράμματος και της λειτουργίας

τους. 

Καταλήγοντας στην επιστολή του ο Γ. Μίχας ζητά την

άμεση απόσυρση των επίμαχων διατάξεων, επισημαίνο-

ντας ότι τυχόν δικαιολογίες περί συμμετοχής των ΝΑ

στην οικονομική κρίση δεν ευσταθούν, αφού οι ΝΑ έχουν

ήδη αποστραγγιστεί οικονομικά από την μέχρι σήμερα

ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική, τόσο με τη μείωση

κατά 31,7 % του ΠΔΕ για νομαρχιακά έργα από τον Κρα-

τικό Προϋπολογισμό του 2009, όσο και με την μη καταβο-

λή των μέχρι σήμερα οφειλομένων.

Σε καταγγελία που δη-

μοσίευσε ο Σύνδεσμος

Εμπόρων Εισαγωγέων

Αυτοκινήτων Ελλάδος

(ΣΕΕΑΕ), λένε ότι βρί-

σκονται στον αέρα γιατί

υπάρχει ασυνεννοησία

μεταξύ του Υπουργείου

Οικονομίας & Οικονομιι-

κών και των Νομαρχιών.

“Με έκπληξη διαπιστώ-
σαμε ότι όχι μόνο ισχύει
το παλαιό καθεστώς, όχι
μόνο πληρώνουμε κανο-
νικά όλο το ποσόν του
τέλους μεταβίβασης και
αδείας αλλά σε επικοι-
νωνία που προσπαθήσα-
με να κάνουμε με το
Υπουργείο Οικονομίας

και Οικονομικών, στάθη-
κε αδύνατον να μιλήσου-
με με κάποιον υπεύθυνο.
Ζητάμε από τον Υπουρ-
γό να διευθετήσει άμεσα
την εκκρεμότητα που
υπάρχει με τις Νομαρ-
χίες ούτως ώστε να ξε-
μπλοκάρουν οι χιλιάδες
μεταβιβάσεις που εκκρε-
μούν και να επιστρα-
φούν τα χρήματα σε
όσους έκαναν μεταβίβα-
σηα πό τις 6/4/09 και με-
τά, βάσει της εξαγγελίας
του Υπουργού, ότι το μέ-
τρο θα τεθεί σε ισχύ
άμεσα, δηλαδή από τις
6/4/09”.

μαρχιακό Συμβούλιο την περα-

σμένη Δευτέρα 13/4, η προω-

θούμενη νομοθετική ρύθμιση

που αναστέλει μέχρι 31-12-09

την απόδοση στις Νομαρχια-

κές Αυτοδιοικήσεις των τελών

μεταβίβασης και αδειών κυ-

κλοφορίας αυτοκινήτων, όπως

γράφουμε και παραπάνω.

Στην εκτενή συζήτηση έλαβαν

μέρος ο Νομάρχης Λ. Κουρής,

οι επικεφαλείς των νομαρχια-

κών παρατάξεων Αθ. Μπαλής,

Γ. Πάντζας, Ι. Στεργίου, Χρ.

Καλαποθαράκος και πολλοί

Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, οι

οποίοι τόνισαν τον σοβαρό πε-

ριορισμό των οικονομικών πό-

ρων της Νομαρχίας που επιφέ-

ρει η συγκεκριμένη ρύθμιση η

προώθηση της οποίας έγινε

χωρίς καμία διαβούλευση με

την ΕΝΑΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της συ-

ζήτησης το Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο αποφάσισε:

• να εκφράσει την έντονη δια-

μαρτυρία του για την προω-

θούμενη ρύθμιση που αφαιρεί

θεσμοθετημένους πόρους των

νομαρχιών

• να απαιτήσει από το Υπουρ-

γείο Οικονομίας και Οικονομι-

κών την άμεση αναπλήρωση

των συγκεκριμένων ποσών

που αφαιρούνται από κάθε Νο-

μαρχία

• να ζητήσει την σύγκλιση της

Γενικής Συνέλευσης της ΕΝΑΕ

προκειμένου να συζητηθούν τα

σοβαρά οικονομικά προβλήμα-

τα που αντιμετωπίζουν οι Νο-

μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε

όλη την χώρα.

Διαφωνεί και ζητάει Γενική Συνέλευση της ΕΝΑΕ

Η Νομαρχία Ανατ. Αττικής

Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων

Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ) 

Χαριστική βολή το Σχέδιο Νόμου 

για τα τέλη μεταβίβασης
υποστηρίζει το Κίνημα Αυτοδιοίκησης στην ΕΝΑΕ
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Το «πευκοβριθές προάστειον»

μετετράπη σε πολυπληθή πό-

λη πολυόροφων κτιρίων, θα

μπορούσε να είναι ο υπότιτλος

του βιβλίου – μελέτη του Λεω-

νίδα Οικονόμου, διδάκτορος

του Παντείου Πανεπιστημίου,

στην παρουσίαση του οποίου

αναφερθήκαμε στο προηγού-

μενο φύλλο μας. Σήμερα πα-

ρουσιάζουμε αναλυτικότερα

το βιβλίο αυτό, που θα μπο-

ρούσε δίκαια ν’ απονείμει στο

συγγραφέα του τον τίτλο του

πρώτου ιστορικού της σύγχρο-

νης Βούλας. 

Ο τίτλος του βιβλίου που κάνει

μια γενικότερη επιστημονική

αναφορά στην «παραγωγή

αστικού χώρου» με χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα τη Βούλα,

είναι «Η Κοινωνική παραγωγή

του Αστικού χώρου στη μετα-

πολεμική Αθήνα” και καθίστα-

ται ιδιαίτερα επίκαιρο μετά τις

προχθεσινές (13/4/09) δηλώ-

σεις του Υπουργού Γ. Σουφλιά

για το νέο ρυθμιστικό σχέδιο

της Αθήνας και της Αττικής.

(κύριο θέμα της «7ης»).

Το βιβλίο ήρθε σαν καταστά-

λαγμα και φυσική συνέχεια

προηγούμενων ερευνών του

μελετητή και βασίζεται «σε

πολύ πιο εκτεταμένη επιτόπια

και αρχειακή έρευνα και βι-

βλιογραφικών αναφορών»,

όπως λέει και ο ίδιος ο μελε-

τητής. 

Εστιάζεται κυρίως στις διαδι-

κασίες της «παραγωγής του

χώρου», στην μεταπολεμική

κυρίως περίοδο του 20ου αιώ-

να και της μετάλλαξης μιας

αγροτικής και παραθεριστικής

παραθαλάσσιας περιοχής σε

καθαρώς αστική. 

«Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει

τις βασικές θεωρητικές προ-

σεγγίσεις και έννοιες, που κα-

τηύθυναν τη διερεύνηση του

θέματος».

Στο δεύτερο τμήμα μάλιστα

του κεφαλαίου διεισδύει στις

πολιτικές διαστάσεις της ζύ-

μωσης μεταλλαγής και στις

πελατειακές ιδίως σχέσεις

που αναπτύχθηκαν και στον

καθοριστικό τους ρόλο.

«Το δεύτερο κεφάλαιο είναι

μια εισαγωγή στη κοινωνία, τη

γεωγραφία, και την πολιτική

της Bούλας στην περίοδο

1920-1974.

...Η μελέτη καταγράφει επίσης

τις σύνθετες διαπραγματεύ-

σεις ανάμεσα σε διάφορες

ομάδες για τη χρήση του χώ-

ρου και δείχνει ότι τα προά-

στια έχουν μια σύνθετη κοινω-

νική ιστορία και αποτελούν

χωρικά και πολιτισμικά υβρίδια

που έχουν δημιουργηθεί με τη

συνεισφορά ποικίλων ομάδων

και παραδόσεων».

Αναφέρεται ακόμα στην σύν-

θεση και την κοινωνική και

ιστορική προέλευση των ομά-

δων που συναποτέλεσαν βαθ-

μιδόν το όλον σύνολον της

κοινωνίας της Βούλας.

Συμβάλλει τέλος στη μελέτη

της τοπικής πολιτικής και στο

ρόλο της τοπικής (αυτο)διοίκη-

σης και στην αμφίπλευρη επί-

δρασή τους στην εξέλιξη και

στη μορφή της πόλης.

«Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει

τις διαδικασίες της οικοπεδο-

ποίησης του προσφυγικού

αγροκτήματος και ιδίως την οι-

κοπεδοποίηση του κοινόχρη-

στου τμήματός του.

...Στη συνέχεια αναλύεται πιο

λεπτομερειακά η δράση, η ορ-

γάνωση και η ιδεολογία των

διαφόρων συμμετεχόντων, κα-

θώς και οι οικονομικές και πο-

λιτικές δυνάμεις που επηρέα-

σαν την οργάνωση της αγοράς

γης στην μεταπολεμική Aθήνα.

Η ανάλυση αρχίζει με την εξέ-

ταση του προσφυγικού συνε-

ταιρισμού, ο οποίος είχε τη νο-

μή της γης και διεκδικούσε τη

κυριότητά της» πράγμα που

βεβαίως κατάφερε και επιπλέ-

ον «κατάφερε να ιδιοποιηθεί

σχεδόν πλήρως μια κοινόχρη-

στη δημοτική έκταση 3.200

στρεμμάτων».

Εξετάζει ακολούθως τη δρα-

στηριότητα των οικοδομικών

συνεταιρισμών που λειτούρ-

γησαν «ως κερδοσκοπικές

επιχειρήσεις» και το ρόλο της

Κοινότητας (τότε) Βούλας, κα-

θώς και της κεντρικής, κρατι-

κής, διοίκησης, των υπηρεσιών

και των γραφειοκρατιών.     

Δεν αποφεύγει να διερευνήσει

τις στρατηγικές του κράτους

και υπογραμμίζει τις βαθιές ρί-

ζες των άτυπων και ημιπαρά-

νομων τρόπων διαμοιρασμού

της γης. 

Τέλος, «Το τέταρτο και τελευ-

ταίο κεφάλαιο του βιβλίου

εστιάζει στις διαδικασίες του

αστικού σχεδιασμού και της

ένταξης των διαφόρων τμημά-

των του προσφυγικού αγρο-

κτήματος στο σχέδιο πόλης».

Η εκτενής παρουσίαση του βι-

βλίου θα αδικούσε τη βαρύτη-

τα της εν λόγω μελέτης επι-

στημονικού κύρους αντάξιου

του αντικειμένου αλλά και της

«ψυχής» του συγγραφέα που

δεν ξεπήδησε από τα Πανεπι-

στημιακά έδρανα, αλλά από

την ίδια την ιστορική κοινωνία

της Βούλας.  
Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα,

σελ. 336, σχήμα 16ο.

Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία.

Κ. Βενετσάνος

«Η Κοινωνική παραγωγή του 

Αστικού χώρου στη μεταπολεμική Αθήνα”

Μία έκδοση για τη σύγχρονη ιστορία της Βούλας

του δρ. Λεωνίδα Οικονόμου

Ο συγγραφέας και καθηγητής
Λεωνίδας Οικονόμου.
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Η δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχει-

ρήσεις» αποτελεί δράση εθνικής εμβέλειας του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-

τικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και έχει ως στόχο την ενίσχυση των επι-

χειρήσεων μέσω της αγοράς γνώσης και εμπειρογνωμοσύ-

νης από τους φορείς καινοτομίας, ώστε να επιλυθεί κάποιο

συγκεκριμένο πρόβλημα ή / και να βελτιωθεί η παραγωγική

διαδικασία τους. 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι Μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις (ΜΜΕ) οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομική,

ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι

παρακάτω προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα:

– Απασχολούν κατά την τελευταία χρήση 0 έως 20 εργαζο-

μένους (υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργα-

σίας),

– Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκ.

Ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τα 43 εκ. Ευ-

ρώ, 

- Καλύπτουν το κριτήριο της «ανεξάρτητης επιχείρησης» κα-

θώς δεν πρέπει να συνδέονται μετοχικά σε ποσοστό άνω

του 25% του Μετοχικού Κεφαλαίου με άλλη επιχείρηση ή

να ελέγχεται η αιτούσα επιχείρηση κατά ποσοστό μεγα-

λύτερο του 25% από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις.

Οι αναλυτικές προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μιας επιχείρη-

σης ως ΜΜΕ περιλαμβάνονται στη σύσταση της Επιτροπής

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2003/361/ΕΚ, η οποία είναι

αναρτημένη συμπληρωματικά με το υλικό της παρούσας

δράσης, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας

και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), www.gsrt.gr. 

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στη δράση «Κουπόνια Και-

νοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» επιτρέπει τη λήψη

μόνον ενός «Κουπονιού Καινοτομίας», αξίας έως 7.000 Ευ-

ρώ, ανά συμμετέχουσα επιχείρηση, που επιτρέπει τη λήψη

αντίστοιχων υπηρεσιών τεχνογνωσίας/εμπειρογνωμοσύνης

που θα παρασχεθεί από Δημόσιο Φορέα  Καινοτομίας, όπως

Πανεπιστήμιο (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ), Ερευνητικό Κέντρο, Ινστιτούτο,

Εργαστήριο. 

Σε περίπτωση που η αξία των υπηρεσιών είναι μεγαλύτερη

από το ανώτατο επίπεδο της επιχορήγησης (7.000 Ευρώ), η

επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση ενώ

εάν η δαπάνη είναι μικρότερη από το ανώτατο επίπεδο της

επιχορήγησης, θα καταβάλλεται το ποσό που αναγράφεται

στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του Φορέα Καινοτομίας. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα συνέργειας μεταξύ

δύο (2) ΜΜΕ που έχουν κοινά προβλήματα προς επίλυση ή

αντιμετωπίζουν ζητήματα διεπιστημονικής προσέγγισης και

εφόσον επιθυμούν, μπορεί η αξία των δύο «Κουπονιών Και-

νοτομίας» να αθροισθεί και να λάβουν κοινή υποστήριξη από

έναν Φορέα Καινοτομίας, ή περισσότερους, έως την αξία

των δύο επιχορηγήσεων μαζί.

Η συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής στοιχείων της αίτη-

σης της επιχείρησης είναι ηλεκτρονική, μέσω του ειδικού

κόμβου http://voucher.gsrt.gr, επιτρέποντας την ευχερή αξιο-

λόγηση των αιτήσεων κατά σειρά προτεραιότητας και μέ-

χρις ότου εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, όπως

προβλέπεται ανά γεωγραφική περιφέρεια. 

Μετά το πέρας της επιλογής των ΜΜΕ που θα επιχορηγη-

θούν, παρέχεται προθεσμία δύο  (2) μηνών στις επιχειρήσεις

να επιλέξουν το Φορέα Καινοτομίας από τον οποίο επιθυ-

μούν να λάβουν υπηρεσίες και να προβούν σε σχετική σύ-

ναψη συμβάσεως. 

Η διαχείριση της συνεργασίας μεταξύ Φορέα Καινοτομίας

και ΜΜΕ θα διεξάγεται μέσω ειδικής δικτυακής εφαρμογής

της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στον

ιστοτόπο http://www.gsrt.gr/voucherinno. 

Η απόφαση υπαγωγής-ένταξης του προτεινόμενου έργου

θα εκδίδεται άμεσα και θα παρέχεται χρόνος υλοποίησης

τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση του.

Ως πρόγραμμα τα «Κουπόνια Καινοτομίας» προς ΜΜΕ απο-

τελούν μια σημαντική εξέλιξη στην ανάπτυξη συνεργασίας,

μεταξύ Δημόσιων Φορέων Έρευνας και Καινοτομίας και Επι-

χειρήσεων, καθώς καταβάλλεται προσπάθεια απλοποίησης

των διαδικασιών υποβολής αιτημάτων και επιλογής Φορέων

που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά σε συγκεκριμένες

ανάγκες τους, τις ΜΜΕ. 

Τέλος, σημαντικό στοιχείο αποτελεί η δημόσια πρόσβαση

όλων των ενδιαφερομένων, στα στοιχεία Επισκόπησης των

αιτημάτων Επιχορηγήσεων, όπου αναλυτικά παρέχονται

πληροφορίες για το μέγιστο αριθμό επιχορηγήσεων ανά γε-

ωγραφική Περιφέρεια, τον αριθμό των αιτήσεων (που έχουν

κατατεθεί) και εν τέλει το ποσοστό κάλυψης της δράσης,

στις συγκεκριμένες Περιφέρειες. 

Η διαφάνεια της παρουσίασης των στοιχείων και η προσπά-

θεια αξιοποίησης των μέσων της κοινωνίας της πληροφο-

ρίας, για την υλοποίηση της δράσης, αποτελούν –ενδεχομέ-

νως- τα κυριότερα γνωρίσματα της συγκεκριμένης διαδικα-

σίας επιχορήγησης, περισσότερο από τα απόλυτα αριθμητι-

κά δεδομένα που θα προκύψουν, δηλαδή, τη χρηματοδότη-

ση των ΜΜΕ με 8,4 εκ. Ευρώ και έως 1200 επιχορηγήσεις

«Κουπόνια» για το σύνολο της Επικράτειας.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις βασίζο-

νται στην Προκήρυξη της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» (Μάρτιος 2009),  Υπουργείο

Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.

Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

γράφει ο Δημήτρης Λεμονάκης

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Διευθύνων Σύμβουλος της

Κέδρος Α.Ε. και μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιο-

μηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Τ: +30-210-9944909, F: +30-210-9958977, 

E: dlemonakis@gmail.com .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

1. Με την υπ’ αρ. 3605/07 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττι-

κής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την υφιστάμενη Κτηνο-

τροφική Μονάδα δυναμικότητας 270 προβάτων του Μεντζέλη Δη-

μητρίου, που βρίσκεται στη θέση «Λουτρόθι» του Δήμου Κερατέας,

Ν. Αττικής.

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

ντος της ΝΑΑΑ.

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

κάθε ενδιαφερομένου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρ-

χίας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη),

όπου μπορεί να προσέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

Παλλήνη, 4/2009

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

1. Με την υπ’ αριθ. 206/09 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττι-

κής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του υπό εγκατάσταση τυπο-

γραφείου της «ΑΦΟΙ Κ. & Μ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη θέ-

ση Ντοροβατέζα στο Δήμο Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

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

ντος της ΝΑΑΑ.

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

κάθε ενδιαφερομένου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρ-

χίας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη),

όπου μπορεί να προσέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

Παλλήνη, 4/2009

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΡΟΣΙΑ 13.4.2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1384

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Αποκομιδή απορριμμάτων 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & και καθαριότητα του Δ. Δροσιάς»

Δ/ΚΗΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Δροσιάς

ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Προϋπ/σμός: 450.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Δ/νση: Γρηγ. Λαμπράκη 19 τ.κ. 145 72 Δροσιά Χρηματ/ση: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

Τηλ.: 210-8131332, 8137526 

Fax: 210-8136129

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δροσιάς Αττικής

1. Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διεθνούς  διαγωνι-

σμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την τεχνι-

κοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την «Αποκομιδή απορριμμά-

των και καθαριότητα του Δ. Δροσιάς». Ο προϋπολογισμός της μελέτης

είναι 450.000, 00€ πλέον Φ.Π.Α.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 03-06-2009, στο Δημαρχείο Δρο-

σιάς, οδός Γρηγ. Λαμπράκη αρ. 19, με ώρα έναρξης παραλαβής των προ-

σφορών την 09:30 και ώρα λήξης την 10:00.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά

πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοι-

νή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Διαχείριση Απορριμ-

μάτων) και εκτελούν αντίστοιχες εργασίες σχετικά με το αντικείμενο του

διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνω-

σία και την εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας αυτής.

4. Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά στην εκτέλεση των

εργασιών που περιγράφονται στο άρθρο 16 της σχετικής διακήρυξης και

για χρονική διάρκεια (12) μηνών.

5. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 9.000,00€ (2% επί

της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης).

6. Παραλαβή τευχών δημοπράτησης είναι δυνατή μέχρι και έξι (6) εργά-

σιμες ημέρες προ της ημερομηνίας της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Αντιδήμαρχος 

Χαράλαμπος Λαζαρίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 14/4/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Αριθ. Πρωτ.: 4151

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τεχνική

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας τ.κ. 153 51 Παλλήνη

Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΔΗΣ

Τηλ.: 210-6668612 – 6666059 – Fax: 6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Παλλήνης Νομού Αττικής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό

για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου Μουσείου Οίνου

– Πολιτιστικό Κέντρο», με προϋπολογισμό 220.000,00 ευρώ μαζί με δα-

πάνη του Φ.Π.Α. 19%. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το σύστημα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ. 609/1985

και σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 και το Ν. 1418/84. Το έργο συντίθεται

από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με

προϋπολογισμό 163.303,89 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό-

βλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 19.738,46 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις 31/4/2009. Η

διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-

6600714, Fax επικοινωνίας 210-6667870, αρμόδιος υπάλληλος για επι-

κοινωνία Καλδής Παναγιώτης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5/5/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι Ενιαίο Ποσοστό

Έκπτωσης του άρθρου 6 παρ. 1 του π.δ. 609/1985.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-

μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις

κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2, στην κατηγορία ΟΙΚΟ-

ΔΟΜΙΚΑ, τάξεις Α1, στην κατηγορία Η/Μ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι

που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει

έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 3.665,00€ και ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά την

ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών

είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ στο ποσό των

150.000,00€ για το οικονομικό έτος 2009. Προκαταβολή δε θα χορηγη-

θεί στον ανάδοχο.

7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες και αρχίζει από

την υπογραφή της σύμβασης.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή του Δήμου Παλλήνης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το απεμπλουτισμένο ουράνιο

αύξησε τους καρκίνους 
στη Σερβία

Ο αριθμός πασχόντων από κακοήθεις ασθένειες τα τελευ-

ταία δέκα χρόνια στην επαρχία της Κόσοβσκα Μιτρόβιτσα εί-

ναι δυο φορές μεγαλύτερος από αυτό πριν από τους NATO-

ικούς  βομβαρδισμούς το 1999, δείχνουν τα στοιχεία της μη

κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) «Εύσπλαχνος άγγελος»

από την Κόσοβσκα Μιτρόβιτσα, η οποία ασχολείται με την

μελέτη της ακτινοβολίας και της επίδρασής της στους αν-

θρώπους.

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ καρδιολόγος Δρ Νεμπόισα Σρμπλιακ

λεει ότι οι έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει τρομερή αύξηση κα-

κοηθών ασθενειών, κατά 200% σε σχέση με την περίοδο πριν

τους ΝΑΤΟ-ικούς βομβαρδισμούς.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η κύρια αιτία για αυτό είναι το απε-

μπλουτισμένο ουράνιο, διότι οι εγκληματικές ΝΑΤΟ δυνάμεις

το χρησιμοποιούσαν κατά τον βομβαρδισμό της Σερβίας.

«Η ραδιενεργή ακτινοβολία είναι αποτέλεσμα δράσης της

ΝΑΤΟ αεροπορίας και χρήσης των ραδιενεργών πυρομαχι-

κών, ήτοι πυρομαχικών με απεμπλουτισμένο ουράνιο, διότι

μέχρι τον πόλεμο είχαμε 10 πάσχοντες από την ασθένεια αυ-

τή ανά 300.000 κατοίκους, ενώ τώρα η αντιστοιχία είναι 20

πάσχοντες ανά 60.000» είπε ο Σρμπλιακ.

Μετά τον πόλεμο ειδικευμένες στρατιωτικές και αστικές

ομάδες ασχολιόνταν με την εξουδετέρωση της ραδιενεργού

μόλυνσης του εδάφους στο οποίο έπεσαν πυρομαχικά με

απεμπλουτισμένο ουράνιο στο νότο της κεντρικής Σερβίας,

στα πέριξ του Μπουγιάνοβατς και του Βράνιε, ενώ οι τοπο-

θεσίες στο Κόσσοβο και τα Μετόχια έμειναν απρόσιτες για

τους εμπειρογνώμονές μας.
Πηγή: Κρατικό δημοσιογραφικό πρακτορείο Τανγιούγκ

Hellenic Quest λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκ-

μάθησης της Ελληνικής που το CNN άρχισε να διανέμει

παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγ-

γλόφωνους και ισπανόφωνους.  

Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληρο-

φοριών στην οθόνη του Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση

ήχου και κινούμενης εικόνας.

Το πρόγραμμα παράγεται από την εταιρία Η/Υ Apple, o

Πρόεδρος της οποίας Τζον Σκάλι είπε σχετικά: “αποφασί-
σαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελ-
ληνικής, επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο
που θα της επιτρέψει ν' αναπτύξει τη δημιουργικότητά της,
να εισαγάγει καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει γνώ-
σεις περισσότερες απ' όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώ-
ρα να ανακαλύψει”.

Αλλά και οι Άγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτε-

ρα στελέχη να μάθουν Αρχαία Ελληνικά επειδή αυτά πε-

ριέχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώ-

σεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων.

Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγήθηκαν μετά από διαπιστώ-

σεις Βρετανών ειδικών ότι η Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη

λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες.

Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πληροφορική και

στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργανώσε-

ως και διοικήσεως.

Αποθησαύριση της Ελληνικής

Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήμιο

Ιρμάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του

πλούτου της. Επικεφαλής του προγράμματος τοποθετήθη-

καν η γλωσσολόγος - Ελληνίστρια - Μακ Ντόναλι και οι κα-

θηγητές της ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι.

Στον Η/Υ Ίβυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτι-

κοί τύποι της γλώσσας μας όταν η Αγγλική έχει συνολικά

490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους, δηλαδή σαν

γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας. Στον Ίμυκο τα-

ξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων

και το έργο συνεχίζεται.

Μιλώντας γι' αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: “Σε όποι-
ον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια για την αποθη-
σαύριση των λέξεων της Ελληνικής απαντούμε: Μα πρό-
κειται για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας
μ' αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας”.
Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελλη-

νικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, ένα-

ντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής.

Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από τη διαπί-

στωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών

ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως νοη-

ματική γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες

γλώσσες τις χαρακτήρισαν σημειολογικές.

Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το ση-

μαίνον, δηλαδή η λέξη, και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό,

που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα, κατάσταση), έχουν με-

ταξύ τους πρωτογενή σχέση. 

Ενώ σημειολογική είναι η γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως

ορίζεται ότι το χ πράγμα (σημαινόμενο) εννοείται με το χ

(σημαίνον).

Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα

της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια, ενώ σε όλες τις

άλλες, οι λέξεις είναι συμβατικές, σημαίνουν, δηλαδή, κά-

τι, απλώς επειδή έτσι “συμφωνήθηκε” μεταξύ εκείνων

που την χρησιμοποιούν.

Τα πιο τέλεια προγράμματα Ίβυκος, Γνώσεις και Νεύτων

αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε

ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής,

πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες.

Και τούτο επειδή η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που

επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους απεικόνιση.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική

γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή ότι δεν υπάρχουν όρια και γι'

αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες όπως η Πληρο-

φορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες.

Αυτές οι επιστήμες μόνο στην Ελληνική γλώσσα βρίσκουν

τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες

η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει.

Γι' αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί Ευρωβουλευτές ζήτη-

σαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η επίσημη της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης.  
Γαβαλάς Σιδέρης

e-mail: sgavalas@icons-travellers.gr

Τάση για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού 

στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων

Επίθεση από ποντικό σε ασθενή
Την Τετάρτη 1/4/2009, σημειώθη-

κε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου τρα-

γελαφικό περιστατικό, μοναδικό

ίσως στα ευρωπαϊκά χρονικά. 

Χειρουργημένος ασθενής σε δω-

μάτιο του 1ου ορόφου, αφού ευ-

χαρίστησε τον γιατρό του για την

επιτυχημένη επέμβασή του, συζη-

τούσε με τους συγγενείς του, που

είχαν έλθει να τον επισκεφτούν

όταν ξαφνικά δέχθηκε επίθεση

από ποντικό μεγάλου μεγέθους,

πιθανώς αρουραίος, ο οποίος δά-

γκωσε επανειλημμένα τον ασθε-

νή! 

Από τις φωνές των συγγενών συ-

γκεντρώθηκαν νοσοκόμες οι οποί-

ες τρομαγμένες μπροστά στο μέ-

γεθος του ποντικού προσέθεσαν

και αυτές τις δικές τους εκκλήσεις

για βοήθεια ανεβασμένες στις κα-

ρέκλες, μέχρι τη στιγμή

που την κατάσταση

έσωσαν οι συγγε-

νείς του ασθενή που

απομόνωσαν και εξό-

ντωσαν τον ποντικό «ει-

σβολέα» στις τουαλέτες του

νοσοκομείου. 

Παραμένει ερώτημα το πώς οι

συγγενείς εξόντωσαν τον πο-

ντικό καθώς, όπως καταλαβαί-

νεται δεν είναι καθόλου εύκολο.

Το γεγονός έλαβε χώρα στο Νο-

σοκομείου του Ρεθύμνου και ο

Βουλευτής Μιχάλης Καρχιμάκης

έθεσε ερώτημα στη Βουλή για αυ-

τό το καθόλου αστείο συμβάν ρω-

τώντας τι ενέργειες πρόκειται να

γίνουν για την βελτίωση των

άθλιων αυτών συνθηκών.

Είπε μεταξύ άλλων: “αντι-
λαμβάνεσθε ότι με την
απαξίωση και τις δυσκο-

λίες που αντιμετωπί-
ζουν καθημερινά οι
ασθενείς που εξαρτώ-
νται από το δημόσιο

σύστημα υγεί-
ας, ωθούνται

έμμεσα δια της
μεθοδευμένης πολιτικής εγκατά-
λειψης των δημόσιων νοσοκομεί-
ων, στην εξυπηρέτησή τους από
ιδιωτικά νοσοκομεία”... 

Αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής των ανδρών
Σύμφωνα με μελέτη Αμερικανών επιστημόνων το 2035 αναμέ-

νεται να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά του μέσου όρου ζωής

ανδρών και γυναικών. 

Ο σημαντικότερος λόγος για αυτή την αύξηση έχει να κάνει με

την αλλαγή των ανδρικών επαγγελμάτων αφού το χαμηλό

προσδόκιμο ζωής των ανδρών συνδεότανε άμεσα με τα υψη-

λού κινδύνου επαγγέλματα που κάνανε.

Ρόλο σ’ αυτή την αλλαγή “παίζουν” και οι μεταβολές στις καθημε-

ρινές συνήθειες των δύο φύλων, για παράδειγμα οι άνδρες έχουν

μειώσει αρκετά το κάπνισμα σε αντίθεση με τις γυναίκες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Παραλαβή, μεταφορά και 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διάθεση οικιακών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ και ογκωδών απορριμμάτων 2009

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 600.000,00€ + 19% ΦΠΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6230/09-04-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο Διεθνή διαγω-

νισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και

προϋπολογισμού προσφοράς και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση της

εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1α και 2 του Π.Δ. 60/2007:

«Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση οικιακών και ογκωδών απορ-

ριμμάτων 2009»

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 600.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19%

και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας

ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής στις 27 Μαΐου 2009 ημέρα Τε-

τάρτη με ώρα έναρξης 11:00π.μ. και λήξης 11:30π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πα-

ρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Εγγύηση συμμετοχής ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (€ 30.000,00) σε

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακα-

ταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης

και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου

Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλ. 210-6622379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 13/4/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6343

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Αττικής 12 τ.κ. 194 00 Κορωπί

Τηλ. 210-6623628 Fax: 210-6624963

Πληροφορίες: κ. Παπαμηχάλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέ-

ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Π.Δ/τος 60/07, του ΕΚΠΟΤΑ, κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέ-

ρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια ενός με-

ταφερόμενου σπαστήρα – λειοτεμαχιστή μετά ρυμουλκού (τράκτορα),

και ενός ειδικού βραχιονοφόρου φορτωτή».

Η πρ/σμός δαπάνης για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των

798.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η Μαΐου

2009 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα λή-

ξης την 10:30π.μ.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών

του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6623628). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γ.Γ.Δ.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+824 (ΑΝΑΝΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Π. ΕΡΑ-

ΣΙΝΟΥ) ΕΩΣ Χ.Θ. 8+161 (ΣΥΜΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥ-

ΒΑΡΑ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:                    ΣΑΜ 076 

ΕΡΓΟ : 2000ΣΜ07600000

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:      292.904,22  € (με Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 

ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

II.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 38  11473 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ.: 210 8211449 - Fax : 210 8211994

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι 

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟ Χ.Θ. 0+824 (ΑΝΑΝΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Π. ΕΡΑΣΙΝΟΥ) ΕΩΣ Χ.Θ. 8+161

(ΣΥΜΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ)» 

και ο τόπος της παροχής Νομός Αττικής 

II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών

για την διευθέτηση του χειμάρρου Αγ. Γεωργίου Αν. Αττικής, ήτοι

υδραυλική μελέτη διευθέτησης, μελέτη τεχνικών έργων, κτηματογρα-

φική μελέτη, γεωτεχνική μελέτη και έρευνα, περιβαλλοντική μελέτη και

οικονομοτεχνική μελέτη Κόστους-Οφέλους. Η υδραυλική μελέτη θα εκ-

πονηθεί στο στάδιο της οριστικής μελέτης για μήκος 7,337 χλμ, πρου-

παρχούσης προμελέτης. Για την περιβαλλοντική μελέτη θα εκπονηθεί η

Β΄ φάση περιβαλλοντικών όρων.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις,

δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές

προσφορές 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική:246.138,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης 

– για μελέτη Κατηγορίας 13 112.281,00 €

– για μελέτη Κατηγορίας   08 34.684,00 €  

– για μελέτη Κατηγορίας 16 7.606,00 €  

– για μελέτη Κατηγορίας 21 36.202,00 €  

– για μελέτη Κατηγορίας 27 42.505,00 €

– για μελέτη Κατηγορίας 03 9.972,00 €

– για σύνταξη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 2.888,00 €  

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης (9 μήνες)

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής : 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε

4.922,76 Eυρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης

αμοιβής της σύμβασης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπο-

γραφή της σύμβασης  ανέρχεται σε 12.306,90 Eυρώ (€) (5% επί της

προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-

ων ΣΑΜ 076 (αρ. έργου 2000ΣΜ07600000). Η καταβολή της αμοιβής θα

γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υπο-

χρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμε-

τέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοι-

νοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση

της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του

Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομέ-

νων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυ-

ξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμ-

μετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.1 του τεύχους της

αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου

αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης

των διαγωνιζομένων.

2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμέ-

νοι  ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες με-

λετών και είναι εγγεγραμμένοι στα  Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή

Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την

έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτε-

λεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:

– στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Γ’  ή Δ’ ή Ε΄ 

– στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχία τάξεων Γ’  ή Δ’

– στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Α΄ ή Β’

– στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων Β’  ή Γ’

– στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων B’  ή Γ’

– στην κατηγορία μελέτης 03, πτυχία τάξεων Α’  ή Β’  

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης),

σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε

τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή 

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης,  ή κρά-

τη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη πε-

ρίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά

Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντί-

στοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντί-

στοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα,

δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες με-

λετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:

– για την κατηγορία μελέτης 13 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 12ετή εμπειρία, 

– για την κατηγορία μελέτης 08 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 12ετή εμπειρία, 

– για την κατηγορία μελέτης 16 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 4ετή εμπειρία, 

– για την κατηγορία μελέτης 21 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 8ετή εμπειρία, 

– για την κατηγορία μελέτης 27 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 8ετή εμπειρία,

– για την κατηγορία μελέτης 03 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 4ετή εμπειρία,

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις

των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να

εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε

ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύ-

μπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατη-

γορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κα-

τηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3),

επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα

κριτήρια:

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντι-

κειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%)

2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέ-

της  (βαρύτητα 40%)

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφο-

ριών 15-5-2009 έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγρά-

φων  25 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν

συνεννόησης με την υπηρεσία. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 25η Μαίου και ώρα 13.00,

κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της

Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι

συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 270 ημέρες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97),

κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι Δ/ΝΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)/ Γ.Γ.Δ.Ε./

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 38, Αθήνα 11473, από την οποία μπορούν

επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α)  Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότε-

ρο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

β)   Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1.  κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα

(10) ημερολογιακές ημέρες

β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνω-

σης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απε-

στάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις 9-4-2009. 

Αθήνα, 13 Απριλίου 2009

Η Διευθύντρια Δ10

Αλεξάνδρα Τσιρούλη

Πολ. Μηχ. με Α΄ βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας τ.κ. 153 51 Παλλήνη

Πληρ. Β. Παπαϊωάννου Παλλήνη 14/4/2009

Τηλ.: 210-6600711 Fax: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ. 28/80 για τις εργα-

σίες επισκευής μεταφορικών μέσων έτους 2009 αξίας 30.000,00€ συ-

μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η του μηνός Απριλίου 2009 ημέρα Τε-

τάρτη και ώρα έναρξης επίδοσης προσφορών 10.00π.μ. και λήξη

11:00π.μ. (πέρας καταθέσεως προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά

μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και

την 28η Απριλίου ημέρα Τρίτη.

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών τεχνικών προδιαγρα-

φών που την συνοδεύουν χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μέχρι την

27η Απριλίου 2009 ημέρα Δευτέρα.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (5%) επί του

ποσού του Ενδεικτικού – Προϋπολογισμού με ΦΠΑ και δίδεται με ισόπο-

σο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά-

πεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το

Δημόσιο ήτοι 1.500,00€.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δή-

μου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου). 

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς
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Ο βουλευτής Αττικής Μάκης Βορίδης  είχε καταθέσει στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ερώτηση

που αφορά την παράνομη λειτουργία των Λατομείων Μαρκοπούλου

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 9697/11-11-08 ερώτησης  (Δ10/Γ/Φ11.1.68/115955/ 2-1-2009),

όπως σημειώνει στο δελτίο τύπου, πήρε την απάντηση ότι «…η
Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος έχει επιβάλλει …χρημα-
τικές ποινές στις εν λόγω επιχειρήσεις για παράνομη διενέργεια
εξορυκτικών εργασιών… ενώ αντίστοιχα πρόστιμα έχουν επιβλη-
θεί από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΧΩΔΕ…». 
Από την απάντηση δεν έμεινε ικανοποιημένος ο βουλευτής και

επανήλθε με νέα ερώτηση σχετικά με το θέμα της λειτουργίας των

λατομείων, μιας και η απάντηση του αρμοδίου Υπουργείου, ήταν

αόριστη και ασαφής. 

Από τις 16/02/09, οπότε και

οι συρμοί του Μετρό δεν

πραγματοποιούν δρομολό-

για από το σταθμό της Εθνι-

κής Άμυνας μέχρι το αερο-

δρόμιο, οι πολίτες της Παλ-

λήνης που χρησιμοποιούν

τη λεωφορειογραμμή 314

ταλαιπωρούνται σημαντικά.

Η αφετηρία λεωφορειακής

γραμμής 314 δεν μεταφέρ-

θηκε στο σταθμό της Εθνι-

κής Άμυνας ως έπρεπε, αλ-

λά παρέμεινε στο σταθμό

Δουκίσσης Πλακεντίας. 

Για την εξυπηρέτηση του

κοινού ο Ο.Α.Σ.Α. δρομολό-

γησε λεωφορειακές γραμ-

μμές από το σταθμό της

Εθνικής Άμυνας προς το

σταθμό Δουκίσσης Πλακε-

ντίας. Το μέτρο όμως αυτό

έχει σαν αποτέλεσμα οι

επιβάτες που χρησιμοποι-

ούν το μετρό για να μετακι-

νηθούν από το κέντρο με

προορισμό την Παλλήνη να

πρέπει να χρησιμοποιούν

δύο λεωφορεία, το ένα για

να φτάσουν στην Δουκίσ-

σης Πλακεντίας και το 314

για να φτάσουν στην Παλ-

λήνη. 

Η μόνη διαθέσιμη λεωφο-

ρειογραμμή που έχει αφε-

τηρία την Εθνική Άμυνα εί-

ναι η 305 με κατεύθυνση το

Δήμο Αρτέμιδας, τα λεω-

φορεία της οποίας όμως εί-

ναι μόνιμα σε πληρότητα

και αν σκεφθούμε ότι έρχε-

ται η καλοκαιρινή περίοδος,

η ταλαιπωρία των πολιτών

θα αυξηθεί. 

Ετσι με ερώτησή της στους

αρμόδιους Υπουργούς η

βουλευτής ζητάει τη μετα-

φορά της αφετηρίας του

314 από το σταθμό Δ. Πλα-

κεντίας στο σταθμό της

Εθνικής Άμυνας.

Παράνομη λειτουργία Λατομείων

στο Μαρκόπουλο
ερώτηση του βουλευτή Μάκη Βορίδη

Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ.

Πρωτ. 11376/11.12.08) που κατατέ-

θηκε από τον Βουλευτή περιφέ-

ρειας Αττικής, Βασίλη Οικονό-

μου, όσον αφορά την έλλειψη

χώρου στάθμευσης στους σταθ-

μούς προαστιακού και ΜΕΤΡΟ

της Παλλήνης ο Υφυπουργός

Εσωτερικών Θ. Νάκος,  απάντησε

ότι αρμόδιο  να σας ενημερώσει

είναι το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και

ότι έχει μεταβιβάσει αντίγραφο

της Ερώτησης   (υπ’ αρ.

77400/16.12.2008) στο Δήμο Παλ-

λήνης, για τις δικές του ενέργει-

ες ή απόψεις. Τις οποίες μάλιστα

σημειώνει ότι θα τις κοινοποιήσει

στον ερωτώντα βουλευτή, όταν

τις μάθει!!

Ο Υφυπουργός Μεταφορών και

Επικοινωνιών, επίσης ερωτώμε-

νος, τους παρέπεμψε σε έγγρα-

φο της Αττικό Μετρό Α.Ε., το

οποίο αναγράφει: «Θέλουμε να

ενημερώσουμε ότι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-

ΤΡΟ Α.Ε. επιδιώκει και προγραμ-

ματίζει τη δημιουργία χώρου

στάθμευσης και τους τρεις σταθ-

μούς των Μεσογείων, δηλαδή την

Κάντζα, Παλλήνη και Κορωπί. Αλ-

λά κι αυτοί έχουν ζητήσει  «αρμο-

δίως από την Κτηματική Εταιρεία

του Δημοσίου την παραχώρηση

σχετικών εκτάσεων σε περιοχές

παρακείμενες της Αττικής Οδού,

οι οποίες χαρακτηρίζονται ως

Χώροι Εγκαταστάσεων Υποστήρι-

ξης (ΧΕΥ)».

“Πινακωτή, πινακωτή”· το ξέρετε

το παιχνίδι που παίζαμε παιδιά!

Και βέβαια μου γεννήθηκε και η

απορία: δηλαδή η Κτηματική

Εταιρεία του Δημοσίου ΚΕΔ θα

παραχωρήσει ακίνητα στην ιδιω-

τική εταιρεία Μετρο για να φτιά-

ξει χώρους στάθμευσης, που θα

τα μισθώνει και θα ξηλωνόμαστε

οι πολίτες κανονικά για να αφή-

σουμε το ΙΧ μας;

Ελλειψη χώρων στάθμευσης στο Μετρό Παλλήνης
Οι αρμόδιοι υπουργοί παραπέμπουν “από τον Αννα στον Καϊάφα”

είχε καταθέσει ερώτηση ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Οχημάτων Δήμου Βούλας 2009-2010 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ                  

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                     

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος Α.Μ.:  17(Λ-14)09

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα

Πληρ. : Κούσιας Α. - ΤΗΛ. : 213 2020000 - 801 11 86852

Fax : 210 9659208 - E-mail : akousias@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3536/07

2. Τις διατάξεις της Π.Δ. 28/80

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 56/08-03-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 7578/15-04-09)

Τη διεξαγωγή μειοδοτικό διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για

την συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Βούλας 2009 – 2010, με

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμο-

λογίου και με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτι-

κών (επί τιμοκαταλόγου).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 06 Μαΐου του

2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθε-

σμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφρά-

γισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να

κατατεθούν στο  Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα

και έως της 14:00 μ.μ της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυν-

ση: Λεωφ. Κ.  Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν,

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξου-

σιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης

των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 208.500,00

€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδε-

ται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δα-

πάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών και ειδών που

προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ανά κατηγορία δαπάνης (π.χ. για το σύνο-

λο των κατηγοριών είναι 10.425,00 €) η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον

120 ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα επιβαρύνουν τους αναδόχους.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3) μή-

νες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 213 20 20000 - 801 11 86852

Υπεύθυνος  κ Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά

από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Δευτέρα

04/05/2009.  

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Κοινότητα Σαρωνίδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ.

52/09 απόφαση του Κ.Σ. Σαρωνίδας, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρ.

08/ΔΤΑ/5895/06-04-09 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Τοπ.

Αυτ. & Δ/νσης Αν. Αττικής, θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες)

ως κατωτέρω:

1. Δύο (2) θέσεις οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου).

2. Πέντε (5) θέσεις εργατών καθαριότητας.

3. Μία (1) θέση εργάτη ύδρευσης.

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

Για τις θέσεις ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων ως κύριο προσόν απαιτείται:

Α. Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού οχημάτων ή (β) εκπαι-

δευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή

– Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι-

δευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκι-

νήτου ή απολυτήριος τίτλος:

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, τμη΄ματος Μηχανικών αυτοκινή-

των ή 

– Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ει-

δικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 

– Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτε-

χνίτη αυτοκινήτου, ή Συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού

Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή

– Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

– Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου

ΤΕΕ ή

– Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης ή

– Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.

1346/1983 ή 

– άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα-

πής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

Το αναλυτικό τεύχος της ανακοίνωσης έχει αναρτηθείς τον πίνακα

ανακοινώσεων της Κοινότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εντός δέκα (10)

ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης στον τύπο, τις εργάσιμες

ώρες και ημέρες.

Πληροφορίες κ. Μπατάλη Βασιλική, τηλ. 2291054444 &  2291054891.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΓΚΑΣ

Αιολικά πάρκα στο

Μαραθώνα;
Ερώτηση του βουλευτή  Γιάννη Γκιόκα

Ο Βουλευτής Αττικής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας κατέθεσε (10.4.2009)

ερώτηση στη Βουλή  σχετικά με την πληροφορία εγκατάστασης αιολι-

κού πάρκου στον κόλπο του Μαραθώνα.   Τονίζει ότι έχουν ανησυχή-

σει ιδιαίτερα  κάτοικοι και φορείς της Ανατ. Παραλίας Αττικής (Μαρα-

θώνα, Ν. Μάκρης, Ραφήνας) από την πληροφορία ότι είναι στις προθέ-

σεις ιδιωτών να κατασκευάσουν αιολικό πάρκο στη θαλάσσια περιοχή

του κόλπου του Μαραθώνα σε απόσταση 2 χλμ. από την ακτή. Το πάρ-

κο θα αποτελείται από 90 ανεμογεννήτριες ύψους περίπου 150 μ. 

Η συγκεκριμένη μοναδικού φυσικού κάλλους περιοχή, είναι χώρος

αναψυχής για χιλιάδες λουόμενους, συγκεντρώνει δεκάδες ερασιτέ-

χνες και επαγγελματίες ψαράδες, ενώ αποτελεί και καταφύγιο για

σκάφη που σε περίπτωση θυελλωδών ανέμων αδυνατούν να ελλιμενι-

στούν στο Λιμένα της Ραφήνας. 

Μεταφορά αφετηρίας λεωφορειογραμμής

314 προς Παλλήνη στο σταθμό Εθν. Άμυνας
ζητάει η βουλευτής Εύη Χριστοφιλοπούλου



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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

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
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JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία SECURITY ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό

ασφαλείας για τις περιοχές Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,

Ανθούσα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Γέρακα, Κορωπί,

Λούτσα, Παιανία και ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. 

Δεκτοί και συνταξιούχοι. 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
� � �

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Περικλέους 11, Σπάτα 190 04 - Τηλ. 210 6633658, 6973248621
E-mail: siderim1@otenet.gr
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Ανάμεσα στα καθήκοντα των χριστιανών, βρίσκεται και αυ-

τό της νηστείας συγκεκριμένες μέρες του έτους. Νηστεία

είναι η αποχή από συγκεκριμένα είδη τροφίμων. Δεν είναι

όμως μόνο αυτό. Νηστεία είναι να τρώμε μικρές ποσότη-

τες από τα επιτρεπόμενα τρόφιμα και να προσπαθούμε να

απέχουμε από κάθε αμαρτία (= ευχαρίστηση), αφιερώνο-

ντας ταυτόχρονα κάποιο χρόνο της ημέρας στην προσευ-

χή. 

Παράλληλα όμως με την τήρηση των θρησκευτικών παρα-

δόσεων, απ’ όσους τις ακολουθούνε, ένας πολύ καλός λό-

γος για να κάνετε νηστεία είναι η αποτοξίνωση από τρό-

φιμα ζωικής προέλευσης· όχι για πολύ βέβαια αφού αυτά

είναι πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, βασικά

δομικά στοιχεία του ανθρώπινου οργανισμού.

Μια ισορροπημένη διατροφή τις ημέρες της νηστείας θα

σας εξασφαλίσει τις απαραίτητες πρωτεΐνες από άλλες

τροφές και σαν αποτέλεσμα θα έχετε την μείωση πρόσλη-

ψης λίπους. Πολύ χρήσιμο είναι για αυτούς που έχουν αυ-

ξημένη χολιστερόλη αφού με έναν ανώδυνο τρόπο θα “κα-

τεβάσουν” τις τιμές τους. Άλλωστε έχει τεκμηριωθεί και

επιστημονικά ότι 40 ημέρες νηστεία είναι αρκετές για να

μειώσουν τη χοληστερόλη κατά 40-50 mg/dl αίματος.

Ένα καλό πρωινό με δημητριακά και τσάι ή καφέ, μερικά

φρούτα μεταξύ των γευμάτων, ένα μεσημεριανό και ένα

βραδινό αποτελούμενα πάντα από σαλάτα και ένα κυρίως

πιάτο, είναι ένα πλήρες μενού που θα σας κρατήσει ικανο-

ποιημένους. 

Η αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, ακατέρ-

γαστων δημητριακών και ελαιόλαδου είναι ένας καλός

τρόπος εφοδιασμού του οργανισμού με στοιχεία όπως η β-

καροτίνη, τα φλαβονοειδή και οι βιταμίνες, γνωστά για την

αντιοξειδωτική τους δράση και την τόνωση του ανοσοποι-

ητικού συστήματος.

Την κατανάλωση ψωμιού, πατάτας, ζυμαρικών και ρυζιού

πρέπει να προσέξετε καθώς μπορεί αν τις καταναλώσετε

σε μεγάλες ποσότητες να σας προσθέσουν βάρος. 

Φαγοπότι αλλά με μέτρο

Αν συνδέουμε το πάσχα με κάτι άλλο εκτός από τα

θρησκευτικά μυστήρια και τη νηστεία, αυτό είναι το κα-

λό φαγητό που έπεται της μεγάλης εβδομάδας.

Αλλά όταν έρθει με το καλό η ημέρα της Λαμπρής, η

Κυριακή, που θα ψήσουμε τον οβελία μη το παρακάνε-

τε και φάτε ότι ποσότητα κρέατος γλιτώσατε 40 μέρες

νηστείας σε 3 ώρες φαγοποτιού γιατί τα νοσοκομεία

τις ημέρες εκείνες γεμίζουν από εμφράγματα και στο-

μαχικές διαταραχές. 

Κόκκινα “φυσικά” αυγά

Εκτός από το κλασικό αρνάκι ή κατσικάκι μη ξεχνάμε ότι

πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν και τα αυγά στη διατροφή

του Πάσχα. 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίζει να τα βάφουμε με

τις έτοιμες βαφές που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ

ή ακόμα και να τα παίρνουμε βαμένα από τους φούρνους. 

Κι επειδή πολλά έχουν ακουστεί για τοξικές βαφές εμείς

σας προτείνουμε φυσικούς τρόπους βαφής και διακόσμη-

σης των πασχαλινών αυγών που δεν περιορίζονται μόνο

στο κόκκινο χρώμα όπως πολλοί νομίζουν.

Έτσι αναλόγως με το χρώμα που θα διαλέξουμε για τα αυ-

γά μας θα χρειαστούμε και τα ανάλογα υλικά. 

Για να τα βάψουμε βαθιά κόκκινα θα χρειαστούμε κοκκινο-

γούλια (το κάτω μέρος των παντζαριών).
� Για ανοιχτό κόκκινο, παπαρούνες.  � Για μωβ, βιολέτες.

� Για κίτρινο, ζαφορά ή άχυρο ή φυλλα αμυγδαλιάς. 

� Για πράσινο, μαϊντανό. � Για μελί, φλούδες ξερών κρεμμυδιών.

� Για πορτοκαλί, σκόνη τσίλι ή πάπρικα.

Ο τρόπος βαφής είναι εύ-

κολος. Αφήνουμε τα αυγά

που πρόκειται να βάψου-

με εκτός ψυγείου από την

προηγούμενη ημέρα για

να μην σπάσουνε κατά το

βράσιμο. Τα βάζουμε σε

μια, παλιά κατά προτίμη-

ση, κατσαρόλα για να μην

βάψει και τα βράζουμε σε

σχετικά χαμηλή φωτιά.

Ανάλογα με την ποσότη-

τα των αυγών που θέλου-

με να φτιάξουμε βάζουμε

και την αντίστοιχη ποσό-

τητα νερού και φυσικών

υλικών βαφής. Τα αφή-

νουμε να βράσουν για αρ-

κετή ώρα ώστε να πάρει

το ανάλογο χρώμα το νε-

ρό και μετά τα βγάζουμε

απ’ την φωτιά. 

Η υπόλοιπη διαδκασία εί-

ναι ίδια με αυτή των αγο-

ραστών βαφών, δηλαδή

τα βάζουμε αφού κρυώ-

σουν σε ένα αλουμινό-

χαρτο να στεγνώσουν και

μετά τα περνάμε με λίγο

λάδι για να πάρουνε γυα-

λάδα. 

Καλά τσουγκρίσματα

Η αξία της σαρακοστιανής αποτοξίνωσης
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Η Ιταλία είχε ηττηθεί στο λεγόμενο Έπος της Αλβανίας (κατ’

εμέ Βορειοηπειρωτικό), ο Άξονας είχε δεχθεί μεγάλο πλήγ-

μα, το κυριότερο όμως ήταν ότι κινδύνευε  η εξέλιξη των επι-

χειρήσεων στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία. Η ώρα να

επέμβει η μεγάλη δύναμη του Άξονα είχε φθάσει. Η Ελλάδα

φάνταζε στα μάτια των αλαζόνων Γερμανών σαν εύκολη

λεία. Η αήττητη μέχρι τότε Γερμανική πολεμική μηχανή πί-

στευε ότι θα προελάσει  και θα φθάσει στην Αθήνα άφθαρτη

για να συνεχίσει τις κατακτήσεις της. 

Το πρώτο όμως Γερμανικό ανακοινωθέν της 6ης Απριλίου άλ-

λα μηνύματα δίδει! Αναφέρει ότι τα Γερμανικά στρατεύματα

κατά την επίθεση εναντίον της Ελλάδος «προσέκρουσαν εις
πείσμονα αντίστασιν!!». Κάποιοι εκεί στη μικρή Ελλάδα αντι-

στέκονται σθεναρά! Η υπεροπλία του άξονα δεν τους τρομά-

ζει. Υπερτερούν σε γενναιότητα, φρόνημα ψυχής και αίσθη-

ση ιστορικού καθήκοντος!  

Νέες Θερμοπύλες ζωντανεύουν, τα Γερμανικά αεροπλάνα

κρύβουν τον ήλιο, οι Έλληνες όμως ξαναπολεμούν υπό

σκιάν! Το μεγαλείο της Ελληνικής φυλής ξαναγράφει ιστο-

ρία. O κόσμος όλος άφωνος παρακολουθεί και απορεί με το

σθένος αυτού του λαού. Η Γραμμή Μεταξά δεν ενδείκνυται

για παρέλαση. Τα Οχυρά δεν υποκύπτουν στις λυσσαλέες

επιθέσεις των Γερμανικών ορδών. Μια-μια οι Γερμανικές μο-

νάδες αποδεκατίζονται. Οι απώλειες των Γερμανών τερά-

στιες. Η φοβισμένη Ευρώπη, που σχεδόν καθόλου δεν αντι-

στάθηκε στους Γερμανούς αναθαρρεύει και  οι ελπίδες ανα-

ζωπυρώνονται. 

Στα οχυρά Ρούπελ το Ελληνικό Εθνος έγραψε για μια ακόμη

φορά ιστορία και ανάγκασε φίλους και εχθρούς να εκφρα-

σθούν για τους Έλληνες με λόγια όπως αυτά του Ουίνστων

Τσώρτσιλ: «από τούδε και στο εξής δε θα λέμε ότι οι Έλλη-
νες πολεμούν ως ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν ως
Έλληνες»! 
Σας παραθέτω κάποια στοιχεία των οχυρών για να έχετε μια

πιο ολοκληρωμένη εικόνα της μάχης αυτής και του ηρωϊ-

σμού των μαχητών των οχυρών Ρούπελ, που υποχρέωσε για

πρώτη φορά στα ιστορικά δεδομένα, τους νικητές να παρου-

σιάσουν όπλα στους «ηττημένους» και τον Χίτλερ να πεί: «η
ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι απ’
όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο
Έλλην στρατιώτης ιδίως επολέμησε με ύψιστον ηρωϊσμό
και αυτοθυσία».

Ήταν σαν τώρα, Κυριακή, 6 Απριλίου 1941!
Την 1η Μαρτίου 1941, μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας

στον Άξονα, οι γερμανικές δυνάμεις στην περιοχή έναντι της

οχυρωμένης τοποθεσίας Κερκίνη-Ρούπελ, ήταν οι 5η και 6η

Ορεινές Μεραρχίες (έναντι Κερκίνης), το 125ο Σύνταγμα

Επιλέκτων, ενισχυμένο με ένα Τάγμα της 5ης Ορεινής Με-

ραρχίας (έναντι Ρούπελ) και η 72η Ορεινή Μεραρχία (υψίπε-

δο Νευροκοπίου).

Σε δεύτερη γραμμή, στην πεδιάδα Μαρινούπολης, η 2η Τε-

θωρακισμένη Μεραρχία και 2 βουλγαρικές μεραρχίες. Όλες

οι παραπάνω δυνάμεις ανήκαν στο 18ο Γερμανικό Σώμα

Στρατού, του οποίου ο ελιγμός περιλάμβανε επίθεση κατά

μέτωπο για διάνοιξη της στενωπού του Ρούπελ, υπέρβαση

της Κερκίνης, με παράλληλη ενέργεια παράκαμψης ολόκλη-

ρης της τοποθεσίας συνόρων δια του άξονα Στρούμνιτσα -

Κωστουρίνο - Θεσσαλονίκη.

Το ελληνικό Συγκρότημα Σιδηροκάστρου, με έδρα το Σιδηρό-

καστρο, κατείχε το χώρο μεταξύ της ανατολικής όχθης του

Στρυμόνα μέχρι το οχυρό Περσέκ. Στο συγκρότημα Σιδηρο-

κάστρου υπάγονταν:

Ο δυτικός υποτομέας, που περιλάμβανε το οχυρό Ρούπελ με

διοικητή τον Τχη (ΠΖ) Γεώργιο Δουράτσο και δύναμη 27 Αξ-

κούς και 950 οπλίτες και το οχυρό Καρατάς με διοικητή τον

Τχη (ΠΖ) Αστέριο Κοντογιάννη και δύναμη 28 Αξκούς και 785

οπλίτες. 

Ο κεντρικός υποτομέας, περιλάμβανε το οχυρό Κάλης με δι-

οικητή τον Τχη (ΠΖ) Κων/νο Κωστόπουλο και φρουρά 30 Αξ-

κούς και 902 οπλίτες και ο ανατολικός υποτομέας, που περι-

λάμβανε τον υπόλοιπο χώρο.

Η επίθεση των Γερμανών κατά των οχυρών άρχισε την

05:15 της 6ης Απριλίου 1941 με σφοδρό βομβαρδισμό του

Πυροβολικού και από τις 06:00 και με αεροπλάνα κάθετης

εφόρμησης (Στούκας), που  έριχναν βόμβες υπό το τρομερό

σφύριγμα των σειρήνων τους. Με την έναρξη της επίθεσης

των Στούκας, ένας γερμανικός ειδικός λόχος, με 18 λέμβους

από καουτσούκ, που εμφανίστηκε να πλέει στον Στρυμόνα

ποταμό, καθηλώθηκε σε συρματόπλεγμα. Τα πληρώματα

προσπάθησαν να απεμπλέξουν τις βάρκες, αλλά βαλλόμενοι

από τα οχυρά Ουσίτα και Παλιουριώνες φονεύθηκαν ή πνί-

γηκαν. Οι ελάχιστοι, που διασώθηκαν, κατόρθωσαν κολυμπώ-

ντας να συννενωθούν με τα προκεχωρημένα στοιχεία του

1ου Τάγματος. Ο δεξιός λόχος του Τάγματος κινήθηκε κατά

μήκος της στενωπού και μόλις βρέθηκε κάτω από το οχυρό

Ουσίτα, δέχθηκε καταιγισμό πυρών και καθηλώθηκε με σο-

βαρές απώλειες. Την ίδια εξέλιξη είχε και η επίθεση του υπό-

λοιπου Τάγματος.

Στον αριστερό τομέα του Συγκροτήματος (2ο-3ο Τάγμα),

τμήμα του Συγκροτήματος αιφνιδίασε τη Διμοιρία Προκάλυ-

ψης και κατέλαβε τη γέφυρα Μπίστριτσα, που καταστράφη-

κε αργότερα από τα πυρά του πυροβολικού. Τα τμήματα του

Συγκροτήματος, αφού πέρασαν τον Μπίστριτσα ποταμό, κι-

νήθηκαν προς τα νότια και το 2ο Τάγμα κατόρθωσε να κατα-

λάβει το ύψωμα 354 (Χαλάσματα), και επιτέθηκε κατά των

υψωμάτων Νέοι-Ανατ. Προφήτες. Παρά τις επίμονες προ-

σπάθειες των Γερμανών, υπέστησαν σοβαρές απώλειες και

τις εσπερινές ώρες μετέπεσαν σε κατάσταση άμυνας. 

Έτσι, έληξε η πρώτη ημέρα της επίθεσης των Γερμανών ενα-

ντίον του Ρούπελ, με τρομακτικές απώλειες για τον εχθρό.

Ενώ όμως οι μετωπικές επιθέσεις κατά του Συγκροτήματος

Ρούπελ αποκρούσθηκαν, στο άκρο δεξιά το 2ο Τάγμα, μετά

την κατάληψη του υψώματος 354 στις 06:30, επιχείρησε βα-

θιά διείσδυση μεταξύ των οχυρών Ρούπελ και Καρατάς και

εκμεταλλευόμενο τις βαθιές χαραδρώσεις, κατόρθωσε μέχρι

το απόγευμα να καταλάβει το χωριό Κλειδί και το υπερκεί-

μενο ύψωμα Τσούκα.

Στα οχυρά Καρατάς και Κάλης, η εχθρική δράση περιορίστη-

κε σε βομβαρδισμό πυροβολικού και αεροπορίας. Η επίθεση

του 100ού Τάγματος κατά του οχυρού Παλιουριώνες είχε

την ίδια εξέλιξη, όπως και η επίθεση κατά του Ρούπελ, ενώ

στα υπόλοιπα οχυρά Κερκίνης (Ιστίμπεη-Κελκαγιά-

Αρπαλούκι), οι Γερμανοί κατόρθωσαν να επικαθήσουν σ΄ αυ-

τά. Κατά τη 2η ημέρα (7 Απριλίου), συνεχίστηκε η επίθεση

των Γερμανών κατά των οχυρών, ενώ παράλληλα η Γερμανι-

κή Διοίκηση έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο παράκαμψης των

οχυρών από την κοιλάδα του Στρούμνιτσα ποταμού. Το βρά-

δυ της 7ης Απριλίου, η 2η Τεθωρακισμένη Γερμανική Μεραρ-

χία έφθασε στα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα στην περιο-

χή της λίμνης Δοϊράνης. Κατά την 3η ημέρα (8 Απριλίου), πα-

ρά την σφοδρή επιθετική προσπάθεια σ΄ όλο το μέτωπο και

ιδιαίτερα εναντίον των οχυρών Ρούπελ και Παλιουριώνες τα

οχυρά έμειναν ανέπαφα. Οι απώλειες των Γερμανών ήταν

τρομακτικές. 

Κατά την 4η ημέρα (9 Απριλίου), οι βομβαρδισμοί και οι επι-

θέσεις επαναλήφθηκαν κυρίως εναντίον των οχυρών Ρούπελ

και Παλιουριώνες. Στις 17:00, Γερμανοί κήρυκες, γνωρίζο-

ντας ότι είχε υπογραφεί στη Θεσσαλονίκη η συνθηκολόγη-

ση, ήρθαν στο Ρούπελ και ζήτησαν την παράδοση του οχυ-

ρού. Ο Διοικητής του Ταγματάρχης Γεώργιος Δουράτσος

απάντησε, ότι «τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνο-
νται». Τελικά η παράδοση του Ρούπελ έγινε την επομένη 10

Απριλίου, στις 06:00, αφού ο διοικητής έλαβε διαταγή κατά-

παυσης του πυρός.

Ο Γερμανός συνταγματάρχης, που παρέλαβε το οχυρό Ρού-

πελ, έδωσε συγχαρητήρια στο Διοικητή και εξέφρασε το

θαυμασμό του για την αντίσταση και τον ηρωισμό των στρα-

τιωτών. Οι απώλειες της φρουράς του οχυρού Ρούπελ ανήλ-

θαν σε 44 νεκρούς και 152 τραυματίες.

Σ’ ένα συγκρότημα προκαλύψεως το 11.8 που καταλαμβά-

νουν οι Γερμανοί, ο ταγματάρχης τους ζητά να μάθει ποιός

διοικεί και τι βαθμό έχει. Ο λοχίας Ίντζος παρουσιάζεται

μπροστά του. Ο Γερμανός ταγματάρχης του δείχνει διακόσι-

ους νεκρούς Γερμανούς στρατιώτες και του λέει: ”Λοχία τού-
το το μακελειό είναι δικό σου έργο. Μου σκότωσες τους κα-
λύτερους άνδρες μου, σε συγχαίρω» και του δίνει το χέρι.

Στη συνέχεια διατάζει τον επιλοχία του να τον τουφεκίσει.

Την τρίτη ημέρα κι ενώ οι Γερμανοί πάλευαν να σπάσουν την

Ελληνική άμυνα, ο Γιουγκοσλαβικός στρατός έσπασε στην

Στρώμνιτσα αφήνοντας τα πλευρά του Ελληνικού στρατού

ακάλυπτα.

Ο Γερμανικός στρατός μπαίνει από την Γιουγκοσλαβία στην

Θεσσαλονίκη. Σαν κεραυνός μεταδίδεται η είδηση στα οχυ-

ρά: “Η Θεσσαλονίκη συνθηκολόγησε. Η μεραρχία διατάζει
να σταματήσετετο πύρ”. Οι φαντάροι έμειναν με το στόμα

ανοικτό. “Αδύνατον” ψυθυρίζουν. “Εμείς δεν παραδινόμαστε.

Αρκάδι θα το κάνουμε το οχυρό”. Ένας νεαρός δάσκαλος κι

ένα χωριατόπουλο αυτοκτονούν.

Το πρωϊ παρουσιάζονται οι Γερμανοί για να παραλάβουν τα

οχυρά και τότε ξεκινά μια τελετή, που κανείς ποτέ δεν θα

φανταζόταν. Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΜΕΝΟ!! Η Ελληνι-

κή σημαία εξακολουθεί να κυματίζει στο φρούριο, δεν την

κατεβάζουν. Αφήνουν στους αξιωματικούς τα ξίφη τους. Πα-

ρατάσσουν τιμητικό άγημα στους πρόποδες κάποιου οχυρού

και παρακαλούν τον Έλληνα φρούραρχο να το επιθεωρήσει.

Μιλούν με θαυμασμό και απορία για την Ελληνική άμυνα, χα-

ρακτηρίζοντάς την μεγαλειώδη. Καταλαβαίνουν, πως η παλ-

ληκαριά και η αυτοθυσία, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σ’ αυτόν

τον αγώνα. Ο στρατηγός Μπάϊμε λέει στον μέραρχο, πως

λυπάται που ένας τέτοιος στρατός, σαν τον Ελληνικό ήταν

αντίπαλος και όχι σύμμαχος του Άξονα. Ένας άλλος Γερμα-

νός ταγματάρχης στο Καρατάς ζητά να γνωρίσει τον αξιω-

ματικό που διεύθυνε με τόση ευθυβολία τα πυρά. Ο μέραρ-

χος του παρουσιάζει έναν αμούστακο ανθυπολοχαγό. Ο ταγ-

ματάρχης δείχνοντάς του τους νεκρούς κι ακρωτηριασμέ-

νους Γερμανούς στρατιώτες του λέει : “Ανθυπολοχαγέ μου

θανατώσατε 400 άνδρες σας συγχαίρω”.

Στο συγκρότημα “Μολών λαβέ” του Ρούπελ, οι Γερμανοί βρί-

σκουν γραμμένη με κιμωλία την εξής φράση: ” Στις Θερμο-

πύλες έπεσαν τριακόσιοι. Εδώ θα πέσουν οι ογδόντα”.

Άς στρέψουμε λοιπόν σήμερα ευλαβικά την μνήμη σ’ εκεί-

νους τους ήρωες κι ας ορκισθούμε, αν χρειασθεί να τους ξε-

περάσουμε.

Μάχη των Οχυρών Ρούπελ, 6-10 Απριλίου 1941
«Επειδή μόνο εμείς,
αντίθετα προς τους βαρβάρους,
ποτέ δεν μετρήσαμε τον εχθρό στη μάχη»

Αισχύλος

γράφει ο Σπύρος Σταματόπουλος
Σχης ( ΠΖ ) ε.α.
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Την πρώτη θέση της κα-

νονικής περιόδου στην

Α1 γυναικών «επικύρω-

σε» ο ΝΟΒ που νίκησε

με 10-6 τον Ολυμπιακό

στο κολυμβητήριο του

Λαιμού για την 14η και

τελευταία αγωνιστική.

Οι Πρωταθλήτριες Ευρώ-

πης μπήκαν κάπως χαλα-

ρά στο παιχνίδι με αποτέ-

λεσμα να βρεθούν πίσω

στο σκορ με 3-4 στο πρώ-

το οκτάλεπτο χάρη σε 3

γκολ της Αντωνάκου που

ήταν κίνδυνος-θάνατος

από πλευράς «ερυθρό-

λευκων».

Σιγά-σιγά όμως ο αγώνας

άρχισε να ισορροπεί και

με τα γκολ των Λιόση και

Κουτέλη το ημίχρονο έλη-

ξε ισόπαλο 5-5. Από την

τρίτη περίοδο και μετά η

άμυνα του ΝΟΒ έκανε τη

διαφορά και με την Τσου-

καλά να «πυροβολεί»

στην επίθεση το σκορ έγι-

νε 7-5 στο τέλος της τρί-

της περιόδου.

Στο τελευταίο οκτάλε-

πτο οι παίκτριες της

Αλεξίας Καμμένου είχαν

τον απόλυτο έλεγχο του

ματς γεγονός που τις

οδήγησε στη νίκη με 10-

6 η οποία τους έδωσε

ακόμα 2 βαθμούς, φτά-

νοντας συνολικά τους

26 αφήνοντας τον Ολυ-

μπιακό δεύτερο, με 22.

Μια ακόμη πετυχημένη

και άρτια οργανωμένη

Αθλητική Εκδήλωση στο

ενεργητικό του Αθλητι-

κού Οργανισμού του Δή-

μου Σπάτων. Με την

συμμετοχή 21 Δήμων,

Αθλητικών Συλλόγων,

και ιδιωτικών Εκπαιδευ-

τηρίων με 100 Ομάδες

και 400  πλέον μικρών

αθλητών  διεξήχθη το

Σάββατο 11 Απριλίου η

6η Διαδημοτική συνά-

ντηση πετοσφαίρισης

κατηγορίας Μίνι στο κα-

τάμεστο κλειστό Γυμνα-

στήριο του Δημοτικού

Σταδίου “Δ΄ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΥ”. Την έναρξη των

αγώνων έκανε ο Πρόε-

δρος του Αθλητικού Ορ-

γανισμού  Γεώργιος Πα-

παχρήστου ο οποίος στο

σύντομο χαιρετισμό του

καλωσόρισε και ευχαρί-

στησε τους παρευρισκό-

μενους φορείς για την

παρουσία τους και την

ενεργή συμμετοχή τους

σ΄ αυτόν τον θεσμό, που

ξεπέρασε σε συμμετο-

χές κάθε προηγούμενο.

Τον γενικό συντονισμό

της Διοργάνωσης είχε  η

Επιστημονική σύμβου-

λος του Αθλητικού Ορ-

γανισμού Κωσταντίνου

Μαρία, και την υλοποίη-

ση του προγράμματος ο

τεχνικός Διευθυντής

των Ακαδημιών πετο-

σφαίρισης Φώντας Τσα-

μπής και η υπεύθυνη γυ-

μνάστρια  Κατερίνα Γα-

λατιανού.

Τα αποτελέσματα των

αγώνων  διαμορφώθη-

καν ως εξής:               

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
1η Θέση : ΣΧΟΛΗ ΧΑ-

ΤΖΗΒΕΗ

2η Θέση : ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

3η Θέση:  ΣΧΟΛΗ ΧΑ-

ΤΖΗΒΕΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1η Θέση: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΣΠΑΤΩΝ

2η Θέση: ΑΕΚ

3η Θέση: ΠΑΛΛΗΝΗ

Τις απονομές των Κυ-

πέλλων, και  μεταλλίων

στις νικήτριες ομάδες

έκανε ο  Πρόεδρος  του

Αθλητικού Οργανισμού

Παπαχρήστου Γεώργιος.

Ευχαριστούμε τους χο-

ρηγούς  της εκδήλωσης

INTERAMERICAN και

την Εταιρεία 3 έψιλον.

Διαδημοτική συνάντηση πετοσφαίρισης Πρώτη η ομάδα

του ΝΟΒ 

στην Α1 γυναικών

Αφιερωμένο  στη μνήμη της αθλήτριας των Γλυκών Νερών, Φένιας Αλμπάνη

διοργανώθηκε Τουρνουά Βόλλευ  από το Δήμο Γλυκών Νερών με τη συμμετο-

χή 4 ομάδων, (ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΛΑΓΟΝΗΣΙ, ΣΠΑΤΑ , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ).

Στους δύο ημιτελικούς που έγιναν, τα αποτελέσματα είχαν  ως εξής:

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ –ΣΠΑΤΑ     0-2       &      ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ –ΛΑΓΟΝΗΣΙ    2-0

Στον τελικό που ακολού-

θησε η ομάδα  του

Αθλητικού Οργανισμού

του Δήμου Σπάτων επι-

κράτησε με 2-1 της ομά-

δας του Μαρκοπούλου

κατακτώντας την 1η θέ-

ση, και προσθέτοντας

έτσι άλλη μία   χρυσή

επιτυχία στο ενεργητικό

της.

Παρών ήταν και ο Πρόε-

δρος επιτροπής θεσμών

και διαφάνειας της βουλής  Απόστολος Σταύρου.

Τουρνουά Βόλλευ από τα Γλυκά Νερά

Β’ φάση Παμπαίδων

επαναληπτική

Τετάρτη 22/4/09

Γήπεδο Ρότσα: ΝΕΟΙ

ΑΘΛ. ΡΟΤΣΑ - ΘΥΕΛΛΑ

ΡΑΦΗΝΑΣ 

Γήπεδο Βάρης: ΚΥΑ-

ΝΟΥΣ Α. ΒΑΡΗΣ - Α.Ο.

ΩΡΩΠΟΣ

Γήπεδο Δημ. Αχαρνών:

Α.Ο. ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ -

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Γήπεδο Γραμματικού:

ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ -

ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ
Όλοι οι αγώνες ξεκινάνε

στις 16.00

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 
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ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ

Φίλες και Φίλοι,
λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, το
φετινό Πάσχα αποκτά μια πρόσθετη σημασία και
αποτελεί ταυτόχρονα μια σπουδαία ευκαιρία.
Τις άγιες αυτές ημέρες, καλούμαστε όλοι μας, σε
προσωπικό και συλλογικό επίπεδο, να αναλογι-
στούμε την πορεία, τις επιλογές μας, αλλά κυ-
ρίως να συμπορευτούμε σε έναν κοινό αγώνα
διεξόδου προς το φως. Όπως ο Κύριός μας «ανέ-
στη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας», έτσι
και εμείς οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, στο μεγα-
λύτερο δυνατό βαθμό, τις εμπειρίες που έχει να
μας προσφέρει ακόμη και μια τόσο πρωτοφανής
διεθνής συγκυρία, για να γίνουμε καλύτεροι και
πιο δυνατοί.

Μέσα από τη θυσία οδηγούμαστε στη λύτρωση,
όπως και μετά την καταιγίδα έρχεται το ουράνιο
τόξο. Μόνο όταν επέλθει η αποκατάσταση και η
κρίση θα αποτελεί παρελθόν, - επικείμενο νομο-
τελειακό γεγονός, - θα αποδείξουμε αν μάθαμε
από τα λάθη μας, για να μην τα επαναλάβουμε.
Το Πάσχα σημαίνει πέρασμα, αλλαγή και ανανέω-
ση, αναζωογονεί την ελπίδα μας. Στη διαδικασία
αυτή συμμετέχει και η φύση και όλα ανθίζουν ξα-
νά... 

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλους

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Φώτης Μαγουλάς

Μια δεύτερη έκδοση για το Οβριόκαστρο της Κερατέ-

ας, είναι γεγονός! Κυκλοφόρησε αρχές Απριλίου το

φωτογραφικό ποιητικό λεύκωμα για το Οβριόκαστρο,

από τον Σύνδεσμο Πνευματικής και Κοινωνικής Δρα-

στηριότητας «Χρυσή Τομή»  και τον Εξωραϊστικό Σύλ-

λογο οικιστών Οβριόκαστρου “Ο Γερο-Πλάτανος” με

την χορηγία του Δήμου Κερατέας.

Το λεύκωμα είναι ένα "εγκώμιο" για έναν από τους τε-

λευταίους όμορφους τόπους της Αττικής γης, αποτε-

λείται από φωτογραφίες που αναδεικνύουν την φυσική

ομορφιά, την αρχαιολογική αξία του Οβριοκάστρου και

παράλληλα δίνουν το μήνυμα ότι η περιβαλλοντική

βαρβαρότητα του Χ.Υ.Τ.Α. δεν θα περάσει.

Οι φωτογραφίες είναι των: Γιώργου Κρικέλλη, Πανα-

γιώτη Αθανασίου, Κώστα Αντωνίου, Γιώργου Βασιλακό-

πουλου, Δ. Ιατρού, Χανς Λόμμαν.

Αντί για υπότιτλους, οι φωτογραφίες έχουν στίχους

από κορυφαίους Έλληνες ποιητές όπως ο εθνικός μας

ποιητής Διονύσιος Σολωμός, οι δύο Έλληνες Νομπελί-

στες Οδυσσέας Ελύτης, Γιώργος Σεφέρης κι ακόμα ο

Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Κωστής

Παλαμάς, ο Νικηφόρος Βρεττάκος, ο Κώστας Βάρνα-

λης, ο Νίκος Γκάτσος κ.α.

Η επιμέλεια των κειμένων και η επιλογή των ποιημάτων

είναι του Γ. Ιατρού.

Δεν είναι τυχαίο – τονίζεται στον πρόλογο- ότι οι ονο-

μασίες των δύο φορέων "ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ" και "ΓΕΡΟ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ" παραπέμπουν, η μεν πρώτη στον αρχαίο

Ελληνικό πολιτισμό, η δε δεύτερη στη φύση, δύο οι-

κουμενικές αξίες που με τον αγώνα αυτό υπερασπιζό-

μαστε με πίστη, θέληση και αποφασιστικότητα ως την

τελική δικαίωση.

Το λεύκωμα όπως και το βιβλίο “Αρχαιολογικός χώρος

του Οβριόκαστρου”  θα σταλεί παντού. Στον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στα Υπουργεία,

στους αρχηγούς των κομμάτων, στους βουλευτές, σε

δημοσιογράφους, σε Αρχαιολόγους, στο Νομάρχη

Ανατολικής Αττικής, στους δημάρχους Αττικής και στον

Περιφερειάρχη, στον ΕΣΔΚΝΑ.

Οι κάτοικοι της Κερατέας μπορούν να το προμηθευτούν

από τη «Χρυσή Τομή» και το «Γέρο Πλάτανο» έναντι

του συμβολικού ποσού των 5€.

Απομακρύνεται η Χωματερή

Την Τετάρτη 15 Απριλίου, έληγε η ημερομηνία παραί-

τησης των εργολάβων από την ανάληψη του έργου των

ΧΥΤΑ. Ολη η Κερατέα ήταν επιφυλακή· ετοιμοπόλεμη

με κινητά και αναμμένες μηχανές...

Οπως δείχνουν τα πράγματα, τελικά η Κερατέα θα την

κερδίσει τη μάχη. 

Νέο λεύκωμα για το Οβριόκαστρο


