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Επιστολή της Αιμι-

λίας Βενετσάνου -

μιας Ελληνίδας επι-

στήμονος της δια-

σποράς - προς τον

Υπουργό Προστα-

σίας του πολίτη.

Σελίδα 8

“Καλλικράτης”

με τον Γιώργο

Βλάχο και τους

αυτοδιοικητικούς.

Σελίδα 15,16

η Ανάσταση για την
ΕΛΛΑΔΑ επείγει

Η Ανάσταση, του Ιησού, είναι μια πίστη, είναι παρά-

δοση, είναι σύμβολο.

Είναι μια παρόρμηση ακόμη του ανθρώπινου γένους,

προερχόμενη από την ίδια τη φύση που αναγεννάται

κάθε άνοιξη. Είναι η διαλεκτική σχέση θανάτου και

(ανα)γέννησης- δημιουργίας. 

Τούτες τις μέρες λοιπόν, και κάτω

από τις δυσμενείς συγκυρίες της οι-

κονομικής κρίσης που πλήττει τη χώ-

ρα, δεν μπορείς παρά να λαχταράς

την αναγέννηση της Ελλάδας. Την

ανάσταση της Ελλάδας, μέσα απ’ τα

ερείπια, μέσα από τις στάχτες – σαν

τον φοίνικα, το μυθικό πουλί (αποκα-

θαρμένο από την καπήλευση), “...απ’ τα κόκαλα

βγαλμένη των Ελλήνων, τα ιερά...”, σαν την συνώνυ-

μη, τη ‘λευτεριά.  

Η προσδοκία της ανάστασης της Ελλάδας, ταυτι-

σμένη με την ιδέα και τα ελληνικά ιδεώδη, δεν ανα-

μένεται με παθητική προσμονή κι ευχολογίες. Καλ-

λιεργείται και επιτυγχάνεται δυναμικά. Με επιφοί-

τηση και συστράτευση των πανελλήνων, απανταχού

της γης. Των Ελλήνων και φιλελλήνων των μυημέ-

νων στα ελληνικά ιδεώδη.

Για να βιώσουν όμως αυτά τα ιδεώδη – τα ανθρωπι-

στικά ιδεώδη – που ταυτίζονται με την ελευθερία,

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Πρωταθλητής νέων Αν. Αττικής 

ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Σελ. 22

Γυμναστική σε πλατεία 

της Γλυφάδας

«Τα μωρά τα φέρνει ο 
πελαργός»  στα Καλύβια

Ένας κούκος δεν φαίρνει την άνοιξη, λέει ο σοφός λαός. Στην σημερινή συγκυρία,
ας κρατήσουμε την οργή μας - για τους υπαίτιους και τους υπεύθυνους - στην ψύ-
ξη και ας βάλουμε πλάτη να ορθώσουμε τη χώρα μας, για να μην καταποντιστούμε.
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Λαέ, πώς εν “Ξύλω θνήσκεις”
γ. κορναράκης Σελ. 8

Αδειο “πιστόλι” της Ε.Ε.

γεμάτα οπλοπολυβόλα των 

“αγορών” Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Ταξιδέψτε ευσυνείδητα
Σελ. 10

Ανακύκλωση στα Γλυκά Νερά
Σελ. 12

Θεμελιώθηκε το νέο ΚΑΠΗ

στην Κερατέα σελ. 13

Το κάπνισμα στο αεροδρόμιο

Αθηνών... Ν. Δημητρίου Σελ. 16

Ελεγχοι στην πασχαλινή 
αγορά Σελ. 18

Μαθήματα Ελληνικών στην 

καρδιά της πόλης Σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

τη δικαιοσύνη, την αληθινή δημο-

κρατία, την κοινωνικότητα και την

συλλογικότητα του ατόμου, την

ανθρωπιά, την αρετή, τη φιλία και

την ειρήνη, τη χαρά, τη γνώση τον

ορθολογισμό και την αλήθεια,

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να

ορθοποδήσει αυτή η χώρα. Η πα-

τρίδα που γέννησε αυτά τα ιδεώ-

δη, που συνέπηξαν τον πολιτισμό

της – τον πολιτισμό του σύγχρο-

νου κόσμου. 

Ν’ αναστηθεί η Ελλάδα!

Εάν αισθανόμαστε και πιστεύου-

με ότι πρέπει να διασωθεί αυτός ο

πολιτισμός των ανώτερων ανθρω-

πιστικών ιδεών πρέπει να σωθεί η

Ελλάδα.

Αυτό είναι επιτακτικό καθήκον

όλων των απανταχού της γης,

αναπαλλοτρίωτων Ελλήνων. Πρώ-

τιστα των πολιτών αυτής της χώ-

ρας που έχουν και το βάρος του

σύγχρονου κλυδωνισμού της. 

Πέρα από τον καταλογισμό και

κολασμό των ευθυνών – που βέ-

βαια και πρέπει να υπάρξουν – η

θετική ανταπόκριση στο καθήκον

είναι η ανιδιοτελής και γενναιό-

δωρη συνεισφορά σε μια κοινή και

ομόψυχη προσπάθεια ανάταξης

αυτής της χώρας. Δεν περιορίζο-

μαι στην οικονομική συνεισφορά

– τι να δώσει ο άνεργος, και ο χα-

μηλόμισθος ή ο ταλαντευόμενος

μεταξύ αφανισμού και επιβίωσης

επιτηδευματίας – τη βούληση και

την ψυχή θέλω. 

Με αυταπάρνηση και γενναιοφρο-

σύνη. Με συμμετοχή στην προ-

σπάθεια. 

Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, θα γί-
νουμε χίλιοι δεκατρείς που το πι-

στεύουμε. Και σύντομα μυριάδες. 

Έτσι κίνησε η «Φιλική Εταιρεία».

Χρειάζεται, απαιτείται η σύμπηξη

μιας νέας φιλικής εταιρείας για

την Ανάσταση της Ελλάδας!

Καλή Ανάσταση, λοιπόν.

Η Ανάσταση επείγει για την Ελλάδα

Μια μυσταγωγική παράσταση διοργανώθηκε από τον

πολιτιστικό σύλλογο Γλυφάδας «Ο Προφήτης Ηλίας»,

στο κινηματοθέατρο «Μελίνα Μερκούρη». Ήρωας της

βραδιάς ο αναγνωρισμένος καθηγητής βυζαντινής

μουσική, πρωτοψάλτης, θεολόγος και ερμηνευτής,

Σωτήρης Δογάνης. Αφηγήθηκε με εξαιρετικό τρόπο

τα πάθη του Κυρίου, αλλά και τη θαυμαστή νίκη Του

κατά του θανάτου, που προαναγγέλλει και την δική

μας ανάσταση.

Σ’ αυτή την αφήγηση συνοδεύτηκε από δύο μέλη του

συλλόγου, τους Χ. Χατζηδάβαρη και Γ. Κανόνη. Η χο-

ρωδία του συλλόγου «Οι Μελωδοί» συνόδευσε το μα-

έστρο της, Σωτήρη Δογάνη στα τροπάρια και τα πα-

ραδοσιακά τραγούδια, που συμβάδιζαν με το πνεύμα

της βραδιάς. Η γνωστή λογοτέχνης Άννα Μπιθικώτση

απήγγειλε ποιήματα.

Η προβολή σε οθόνη σχετικών αγιογραφικών θεμά-

των έκανε τον κόσμο να συμμετέχει πιο ενεργά στα

δρώμενα της παράστασης.

Στο τέλος, ο δάσκαλος των «Μελωδών» δήλωσε:

«Ήταν μια απόπειρα να κατατεθούμε στο μυστήριο το
απύθμενο του πάθους της Θείας πορείας με την ελπί-
δα της ανάστασής μας». 

Ο αντιδήμαρχος Γλυφάδας Γ. Αγγελόπουλος και η

πρόεδρος του Π.Π.Κ.Γ. Μ. Παπάζογλου έδωσαν συγ-

χαρητήρια στο σύλλογο και προέτρεψαν τον κόσμο

να κάνουμε την αυτοκριτική μας. 

Σωτήρης Δογάνης

Ένας Λαμπερός Καλλιτέχνης

Ο Σωτήρης Δογάνης, έχει πολύχρονη και αξιόλογη πο-

ρεία. Είναι ο βασικός ερμηνευτής της καταξιωμένης στι-

χουργού Άννας Μπιθικώτση. Έχουν δώσει αμέτρητες πα-

ραστάσεις ανά την υψήλιο.

Η πρώην πρόεδρος του Π.Π.Κ.Γ. Μπέσσυ ΑΡγυράκη έχει

δηλώσει: «Γνωρίζω το Σωτήρη Δογάνη πολλά χρόνια και
δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια την αξία και το ήθος
του. Όταν τον βλέπω, προτιμώ να τον αφήσω να μιλήσει
μόνος του μέσα από τη μουσική και τις κινήσεις του. Έχει
προσφέρει πάρα πολλά. Τον επέλεξα ως τον πιο άξιο άν-
θρωπο για την παιδική χορωδία, για τη διδασκαλία της
μουσικής, αλλά και την μεταλαμπάδευση αξιών και το έχει

πετύχει ήδη, πιστεύω. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλα».
Μαρία Παπαδάκη

Μια υπέροχη εκδήλωση 

από τον Προφήτη Ηλία Γλυφάδας
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΚΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

στο Συνδυασμό “ΔΑΔΑ με Οραμα”

του Αγγελου Αποστολάτου

Εύχομαι
Καλό Πάσχα και 
Καλή Ανάσταση

με τις οικογένειές σας

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, 
θανάτω θάνατον πατήσας 

και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Με τις πιο θερμές ευχές μου 
στους δημοτες των Γλυκών Νερών 

και στους πολίτες 
της Ανατολικής Αττικής

Ανδρέας Επαμ. Κοντομίχαλος
Αντιδήμαρχος Γλυκών Νερών
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Ο νέος χώρος Beton7, διοργανώνει από

τις  10 έως τις 20 Απριλίου, δεκαήμερο

μουσικής και εικαστικών με σημείο εκκίνη-

σης την πρώτη πανελλήνια εκτέλεση του

έργου Vexations  του Γάλλου συνθέτη Eric

Satie  από τον πιανίστα Τίτο Γουβέλη, και

την προβολή σειράς βίντεο σύγχρονης τέ-

χνης, διακεκριμένων διεθνώς καλλιτε-

χνών της visual art,  που πλαισιώνουν το

μουσικό έργο αναδεικνύοντας τις σχέσεις

που αυτό διατηρεί με τα εικαστικά.

Το Σάββατο 10 Απριλίου, από τις 21:00

θα ξεκινήσει η πρώτη πανελλήνια εκτέλε-

ση του έργου Vexations του πιανίστα και

συνθέτη Έρικ Σατί (1866 – 1925), από τον

πιανίστα Τίτο Γουβέλη, σε μία μαραθώνια

συναυλία που θα διαρκέσει 15 περίπου

ώρες, χωρίς διάλειμμα, μέχρι το μεσημέρι

της Κυριακής, ανοικτή στο κοινό. 

Ο Eric Satie έγραψε το Vexations,  το

1893, εμπνευσμένος από τον  θυελλώδη

έρωτά του με τη Γαλλίδα ζωγράφο

Suzanne Valadon, (Σουζάν Βαλαντόν)

την πρώτη γυναίκα που έγινε δεκτή στη

Société Nationale des Beaux-Arts. 

Ο Satie συνάντησε τη «Biqui», όπως την

αποκαλούσε χαϊδευτικά, σε ένα καμπαρέ

της Μονμάρτης και η μοιραία σχέση τους

θα διαρκέσει μόλις 6 μήνες, αποτελώντας

τη μοναδική ερωτική σχέση, που έκανε

ποτέ ο συνθέτης. Όταν τον  άφησε, ένιω-

σε σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «άδει-

ος, με μια παγερή μοναξιά, που αφήνει

ένα απέραντο κενό στο μυαλό και ένα πό-

νο στην καρδιά». Το έργο αυτό ο συνθέ-

της δεν το εξέδωσε ποτέ, καθώς παρέμει-

νε μια προσωπική αυτοτιμωρία. 

Το 1963 ήταν χρονιά ορόσημο για τα εικα-

στικά καθώς ο  Nam June Paik, μαθητής

του John Cage, απέκτησε τη θρυλική βι-

ντεοκάμερα Sony Portapak, σηματοδοτώ-

ντας τη γέννηση της video art. Η μεγάλη

περιπέτεια της video art, που σφράγισε το

δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, συμπορεύ-

εται αρχικά με την πειραματική μουσική

στο πλαίσιο ενός γόνιμου πειραματισμού

και  αναθεώρησης όλων των μορφών της

τέχνης. 

Ο ΤΙΤΟΣ ΓΟΥΒΕΛΗΣ  γεννήθηκε στην Αθή-

να και σπούδασε πιάνο στο Ωδείο Αθηνών

(καθ. Α. Γαρουφαλής, δίπλωμα με άριστα

παμψηφεί και Α’ Βραβείο, 1996), με τον ορ-

γανίστα Nicolas Kynaston, και στα Royal

College of Music του Λονδίνου (μεταπτυ-

χιακό δίπλωμα), Royal Scottish Academy of

Music and Drama (Master of Music). Υπήρξε

υπότροφος των «Οι Φίλοι της Μουσικής»

(ΟΜΜΑ – Υποτροφία Αγνής Μπάλτσα), του

Royal College of Music, του Ιδρύματος Ωνά-

ση, του Μουσικού Σωματείου «Τζίνα Μπα-

χάουερ» και του Ι.Κ.Υ.

Vexations και Video  Art      

Την πρώτη ιστορική  εκτέλεση του έργου

Vexations, το 1963,  παρακολουθεί και ο

Andy Warhol (Άντυ Γουόρχολ), ο οποίος

εμπνεόμενος από το έργο, δημιουργεί το

ιστορικό βίντεό του Sleep, το οποίο θα

προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλά-

δα, στο πλαίσιο της δεκαήμερης διοργά-

νωσης.  

Ακόμα, θα προβάλλονται και τα βίντεο

αρτ:

• «4’33’’»,   της  Ολλανδής Manon de Boer

(Μανόν Ντε Μποερ), με θέμα την ομώνυ-

μη σονάτα 4’33’  του John Cage (Τζον Κέι-

τζ), 

• "Totem" της Γαλλίδας εικαστικού Maider

Fortuné (Μαιντερ Φορτουνέ), το οποίο συ-

ντονίζεται με την ατμόσφαιρα και την αι-

σθητική του Vexations,  

• Staging Silence  του Βέλγου καλλιτέχνη

Hans Op de Beeck (Χανς οπ ντε Μπεκ), το

οποίο λειτουργεί αντιστικτικά με τον

«ωραίο κοιμώμενο» του Andy Warhol,

Είσοδος ελεύθερη 

Πληροφορίες  2107512625 

Ώρες λειτουργίας της Έκθεσης: 

Δευτέρα – Παρασκευή: 14.00-21.00

Σάββατο: 14.00-18.00

Δεκαήμερο μουσικής και εικαστικών στο Beton7
10 έως τις 20 Απριλίου, Είσοδος ελεύθερη

EKΔΡΟΜΕΣ με 

το ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ 
H Δημοτική Αρχή Βάρης με ιδιαίτερη ευαισθησία

στην Τρίτη ηλικία έχει προγραμματίσει τις παρακά-

τω δράσεις για τους παππούδες και τις γιαγιάδες

της περιοχής:

• Βόλτα με το ΚΑΠΗ Δήμου Βάρης στη νυχτερινή

Αθήνα στις 28-4-10 Τετάρτη αναχώρηση στις

20:00 από Βάρη, περιήγηση στα κυριότερα μνη-

μεία της Αθήνας και μετά γεύμα σε παραδοσιακή

ταβέρνα της Πλάκας με ζωντανή μουσική. 

• Απογευματινός περίπατος   στο μαγευτικό ηλιο-

βασίλεμα του Σουνίου την Τετάρτη 12 Μαΐου στις

18:00 αναχώρηση από Βάρη, ξενάγηση στον αρ-

χαιολογικό χώρο, απογευματινό καφέ και βραδι-

νό σε ταβέρνα της περιοχής. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 16-18/4 ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗ-

ΡΑ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΕΛΑΤΗ

ΜΑΪΟΣ 7-9/5 ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΠΑΡΤΗ – ΜΟΝΕΜΒΑ-

ΣΙΑ-ΑΡΕΟΠΟΛΗ –ΣΤΟΥΠΑ

ΜΑΪΟΣ 29/5-01/6 ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ

ΠΡΑΓΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 15/6 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΣΠΕ-

ΤΣΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 25 έως 28/6   ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕ-

ΡΑ ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΤΜΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Ανοιξε την Τρίτη 23 Μαρτίου  η έκθεση  με τίτλο «Το Βυζάντιο

και η νεώτερη τέχνη. Η πρόσληψη της βυζαντινής τέχνης στην

ελληνική ζωγραφική του α΄ μισού του 20ού αιώνα», στο Βυζα-

ντινό και Χριστιανικό Μουσείο. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται 50 έργα από τους σημαντικότερους

ζωγράφους της περιόδου (Κωστής Παρθένης, Φώτης Κόντο-

γλου, Νίκος Εγγονόπουλος, Γιάννης Τσαρούχης, Σπύρος Παπα-

λουκάς, Σπύρος Βασιλείου, Αγήνορας Αστεριάδης και Πολύκλει-

τος Ρέγκος), πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά.

Στόχος της έκθεσης είναι να καταδείξει την επίδραση που άσκη-

σε η βυζαντινή τέχνη στα εικαστικά δρώμενα, από τη στροφή

του 20ου αιώνα μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, κα-

θώς και τους τρόπους με τους οποίους αφομοιώθηκε στο έργο

των καλλιτεχνών. 

Διαρθρώνεται σε πέντε θεματικές ενότητες:

1. Κωστής Παρθένης, ο δάσκαλος και εισηγητής του διαλόγου

με τη βυζαντινή τέχνη.

2. Το ταξίδι στο Άγιον Όρος: Η ανακάλυψη της βυζαντινής τέ-

χνης· η παραγωγή αντιγράφων. 

3. Ο Φώτης Κόντογλου και οι μαθητές του.

4. Οι θρησκευτικές παραγγελίες.

5. Η επίδραση της βυζαντινής τέχνης στην κοσμική παραγωγή.

Τα έργα εκτίθενται στην τελευταία αίθουσα της μόνιμης έκθεσης

του Βυζαντινού Μουσείου που φέρει τον γενικό τίτλο «Το Βυζά-

ντιο και η νεώτερη τέχνη». Όπως έγραψε για τον ειδικό κατάλο-

γό που κυκλοφορεί ο Διευθυντής του μουσείου Δημήτρης Κων-

στάντιος, πρόκειται για «μια μουσειολογική καινοτομία που αφο-

ρά την παρουσίαση της πρόσληψης του βυζαντινού πολιτισμού

από τους σύγχρονους καλλιτέχνες». Φιλοδοξία του Μουσείου εί-

ναι στην αίθουσα αυτή να παρουσιάζονται εναλλασσόμενες μι-

κρές εκθέσεις κι άλλες δράσεις «με θέματα που αφορούν τις ποι-

κιλόμορφες συνδέσεις του Βυζαντίου με την εποχή μας. 

Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 13 Ιουνίου.

Νίκος Εγγονόπουλος, Αυτοπροσωπογραφία, 1935, αυγοτέμπερα σε ξύλο, δάνειο

διαρκείας της οικογένειας του καλλιτέχνη στο Μουσείο Μπενάκη

Το Βυζάντιο και η νεώτερη τέχνη
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

EXTRAordinary
one woman show με τη Βιολέττα Γύρα

Πρεμιέρα Τετάρτη 14 Απριλίου  2010,  11 μ.μ.

Από 14 Απριλίου 2010 και κάθε Τετάρτη  για

περιορισμένο αριθμό παραστάσεων 

” i am an extraordinary machine”
“σιωπή, μη μιλάς μονάχα  τραγούδα”
“είμαι μία, μία, μία... μία γυναίκα είμαι!”   

“Como se puede bailar? Es un escandalo”
“όταν γίνομαι έξαλλη, γίνομαι έξαλλη”
“δεν έχω τίποτα να φοβηθώ! 
Θα δουλέψω σκληρά και θα φτάσω ψηλά!”

Χιούμορ και τρέλα σ’ ένα μοναδικό one woman show

με τραγούδια από διαφορετικές χώρες, λόγια από

διαφορετικούς συγγραφείς και πολύ- πολύ χορό 

η ιδέα της  σύγχρονης γυναίκας-μηχανής που τα κάνει όλα και

συμφέρει, που της απαιτείται πάντα το maximum και που πάντα

καταβάλει extra προσπάθεια για να μπορέσει να υπάρξει

η γυναίκα ερωτική μηχανή, η γυναίκα μίξερ, η

γυναίκα πλυντήριο, η γυναίκα κομπιούτερ, η

γυναίκα που είναι EXTRA και ordinary μαζί , 

άσπρο και μαύρο, τρελή και λογική...

Σκηνοθεσία-Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα

Κοστούμι-Φωτισμοί: Ευδοκία Βεροπούλου

Χορογραφίες: Άννα Δασκάλου

Μουσική Διδασκαλία: Βασιλική Ρόρρη|

Mουσική Διασκευή: Οδύσσειας Κωνσταντόπουλος  

Οργάνωση Παραγωγής: Βιολέττα Γύρα 

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

Για πληροφορίες συμμετοχών, επικοινωνείστε με την Σαντορινιού Τα-

τιάνα, στο 6941599634, 2105782610 και στο info@enzzodecuba.gr, ή με

την Ηλέκτρα Βενετσάνου στο 6937-153054.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Το Φεστιβάλ της Επιδαύρου ξεκινάει στις 2 Ιουλίου

με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου στο έργο «Ιππής» του Αρι-

στοφάνη. Αμφί-Θέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου

με Οιδίποδα Τύραννο, Εθνικό Θέατρο με Λυσιστρά-

τη και Ορέστη και η περίφημη Schaubuhne με τον

Οθέλλο, την τραγωδία του ανθρώπου κάτω από τον

άδειο ουρανό. 

Στη Μικρή Επίδαυρο η Λένα Πλάτωνος με τη Σαβίνα

Γιαννάτου παρουσιάζουν σε πανελλήνια πρώτη το

καινούριο ηλεκτρονικό κομψοτέχνημα της Λένας

Πλάτωνος, βασισμένο σε ποίηση Κωνσταντίνου Κα-

βάφη. 

Ο τραγουδοποιός Αλκίνοος Ιωαννίδης θα παρουσιά-

σει  στον ίδιο χώρο ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα στις

16 και 17 Ιουλίου. 

Από την Επίδαυρο και πάλι στην Πειραιώς, που είναι

ο πιο εναλλακτικός χώρος του Φεστιβάλ, θα δούμε

τον Λευτέρη Βογιατζή, σαν σκηνοθέτη και ηθοποιό,

στο καινούριο έργο «Τόκος» του συγγραφέα Δημή-

τρη Δημητριάδη. 

Μέσα από το τελείως προσωπικό ύφος του, ο συγ-

γραφέας αναδεικνύει ένα νοσηρό σύμπαν πάνω

στην υποκρισία των παρηκμασμένων οικογενειακών

και ερωτικών σχέσεων. Ας σημειωθεί ότι ο Δημή-

τρης Δημητριάδης ήταν τιμώμενος συγγραφέας

στην παρισινή σκηνή την περίοδο 2009-2010. 

Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν φέτος στην

καρδιά της πόλης.

ART GALLERY 

Με αφορμή το δαντικό Καθαρ-

τήριο από τη Θεία Κωμωδία, η

ομάδα χορού “κι όμως κινείται”

επιστρέφει στο Ίδρυμα Μιχά-

λης Κακογιάννης για να πα-

ρουσιάσει την παράστασή της

puRgatoЯiο. Πρόκειται για μία

χορογραφία των Χριστίνα

Σουγιουλτζή, Ερμή Μαλκότση

και Camilo Betancor που ερμη-

νεύεται από 5 χορευτές και

συνοδεύεται από ζωντανή

μουσική. 

Έξι αρχετυπικοί ρόλοι δανει-

σμένοι από το εμβληματικό

έργο του Δάντη διαχειρίζονται

το σύμβολο του δικαίου· Ένα

ζυγό. Στον τρισδιάστατο χώ-

ρο. Επεξεργάζονται  και συνο-

ψίζουν τις έννοιες:
Δίκαιο: το σύνολο των κανόνων,

που ρυθμίζουν αναγκαστικά την

κοινωνική συμβίωση.

PuRgatoЯio (Καθαρτήριο): μια

ανηφόρα από το βαρύ στο ελα-

φρύ, μια απόπειρα ισορροπίας

των κινούμενων σωμάτων, σ΄

ένα σύστημα δύο αλληλοεξαρ-

τημένων μερών, όπου η παραμι-

κρή μεταβολή επηρεάζει το σύ-

νολο ανθρώπων και υλικών.

PuRgatoЯio - καθαρτήριο: το μέ-

ρος, όπου καθαρίζονται οι ψυ-

χές. 

Ψυχή: υποτιθέμενη άϋλος ου-

σία, που κρατά ζωντανό  και κι-

νητοποιεί τον άνθρωπο.

Κάθαρση: 

1. αποβολή περιττών, βλαβερών. 

2. διέγερση αισθήματος οίκτου

και ελέους, που αναπτύσσεται

στο θεατή και προκαλείται από

τα πάθη-παθήματα του ήρωα. 

3. απαλλαγή από το βάρος της

αμαρτίας, που γίνεται συνήθως

με τελετουργικό τρόπο

Ήρωας: ο αψηφών τον θάνατο

υπέρ καθήκοντος. 

Αμαρτία: σφάλμα, ηθικό παρά-

πτωμα, παραβίαση του  νόμου.

Ηθική: ατομική αντίληψη για το

καλό και το κακό,  αναζήτηση μέ-

σα στον κόσμο μιας τάξης διαφο-

ρετικής από την απλή διαδοχή

γέννησης και καταστροφής.

Μέσα στην αποκάλυψη της

αβύσσου ο μικρός άνθρωπος

χαράζει σύνορα, ανοίγει δρό-

μους, στερεώνει πατώματα,

επιβάλει όρια και αυτοπεριορι-

σμούς, όλα επιτρέπονται

εκτός από την απελπισία, δεν

υπάρχει αναγέννηση χωρίς

θάνατο.

Χορευτές: Χριστίνα Σουγιουλ-

τζή, Ερμής Μαλκότσης,

Camilo Bentancor, Αντιγόνη Λι-

νάρδου, Φαίδρα Φουρούλη,

Βασίλης Δημάς

Τιμές εισιτηρίων: 20€, 12€

φοιτητικό, σπουδαστικό.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,

τηλ. 210 3418 550,  

info@mcf.gr,  – www.mcf.gr 

Μια ξεχωριστή εκδήλωση που συμβάλλει

αποφασιστικά στην προβολή του έργου

διάσωσης και προστασίας του αρχαιολο-

γικού πλούτου της Αττικής, θα πραγμα-

τοποιηθεί την Τετάρτη 14 Απριλίου και

ώρα 7 μ.μ. στη μεγάλη αίθουσα της Αρ-

χαιολογικής Εταιρείας Πανεπιστημίου

22, με την παρουσίαση του τόμου «Από

τα Μεσόγεια στον Αργοσαρωνικό».

Η έκδοση απευθύνεται σε όλους τους

κατοίκουος, ειδικούς και μη και πραγμα-

τοποιήθηκε με δαπάνη του Δήμου Μαρ-

κοπούλου. Παρουσιάζει το πλήθος των

νέων ευρημάτων -αρχαίοι δήμοι, νεκρο-

ταφεία, αγροικίες, νεολιθικοί και πρωτο-

ελλαδικοί οικισμοί, μυκηναϊκά κτήρια, τα-

φικά μνημεία, ναοί, πεδία μαχών, οδικές

αρτηρίες που ένωναν το αθηναϊκό Άστυ

με τους δήμους των Μεσογείων, υδραυ-

λικά έργα, εργαστήρια, στρατιωτικά μνη-

μεία, βυζαντινές αγροικίες, αρχαίες πό-

λεις και ακροπόλεις των Μεσογείων και

του Αργοσαρωνικού.  

Ο τόμος «Από τα Μεσόγεια στον Αργο-

σαρωνικό» είναι καρπός των εργασιών

του σημαντικού αρχαιολογικού Συνεδρί-

ου «Β' ΕΠΚΑ. Το έργο μιας δεκαετίας,

1994-2003».

ομάδα χορού “κι όμως κινείται...”
16 έως 20 Απριλίου, 21:30

Βραδιές κουκλοθέατρου για ενήλικες
Μετά το μεγάλο και συνεχές ενδιαφέρον του ενήλικου αθηναϊκού

κοινού  το Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη (ΙΜΚ) σε συνεργασία με  το

Ελληνικό Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοθέατρου (UNIMA),

αποφάσισαν τη συνέχιση και τον Απρίλιο του προγράμματος:

«Βραδιές Κουκλοθέατρου» για ενήλικες, κάθε Πέμπτη στις 22.00,

στην αίθουσα Black Box.  Ο στόχος της διοργάνωσης, που ήταν  η

δημιουργία ενός χώρου συνάντησης όλων όσων ενδιαφέρονται

για το κουκλοθέατρο, αποκτά σιγά - σιγά σάρκα και οστά και έτσι

ήδη προγραμματίστηκαν  οι επόμενες εναλλασσόμενες παραστά-

σεις, από διαφορετικό θίασο κάθε φορά, που δίνουν τη δυνατότη-

τα στο κοινό να έλθει σε στενή επαφή με τη μοναδική αυτή μορ-

φή τέχνης της εμψύχωσης και του ονείρου.

Οι παραστάσεις γίνονται κάθε Πέμπτη στις 22:00, στο Ίδρυμα Μ.

Κακογιάννης Πειραιώς 206, Ταύρος,  τηλ. 210 3418 550, και είναι:  

Πέμπτη 8/4: BARUTI:  "Στιγμές Αγάπης"

Παύλος Καββαδίας:  "Το ποντικάκι που ήθελε να παίξει ακορντεόν" 

Πέμπτη 15: Κουκλοθέατρο Αγιούσαγια!: "Φασουλής, μια ιστορία

έρωτα και θανάτου"

Πέμπτη 22: ΠαραΜάνα: "Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το μι-

σοφέγγαρο"

Πέμπτη 29: Πράσσειν Άλογα:  "Το Κορίτσι που ζήτησε μια βελό-

να, μια καλή βελόνα"

«Από τα Μεσόγεια στον Αργοσαρωνικό».
Νέα έκδοση του Δήμου Μαρκοπούλου
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Από τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Για το σχέδιο υπεραγοράς στο

Λαύριο επανήλθε ο νομαρχιακός

σύμβουλος Νίκος Στεφανίδης,

αλλά και ο Σταύρος Παπασταυ-

ρόπουλος, στην προ ημερησίας

συζήτηση του νομαρχιακού συμ-

βουλίου της περασμένης Δευτέ-

ρα 29/3.

Ο Νομάρχης δήλωσε ότι η περιο-

χή είναι στο σχέδιο με τη διυ-

πουργική απόφαση του 2006.

Ο Χαρ. Δαμάσκος δήλωσε ότι

άδεια για Carrefour δεν έχει δο-

θεί. Εκεί όμως υφίσταται ένα κτί-

ριο 60.000τ.μ. με νόμιμες άδειες.

Οι χρήσεις του καθορίζονται από

τις χρήσεις γης και από τους

όρους δόμησης.

Με το θέμα θα ασχοληθούμε πά-

λι σε προσεχές φύλλο μας, γιατί

ο εμπορικός σύλλογος της πε-

ριοχής έχει εκδόσει ανακοίνωση,

αλλά και ο νομαρχιακός σύμβου-

λος Σταύρος Παπασταυρόπου-

λος έκανε δήλωση.

Ο Ιππ. Κοκκινόπουλος εξέφρασε

την απορία, τι γίνεται με το Γραμ-

ματικό. Γιατί όπως είπε τα μηχα-

νήματα για τον ΧΥΤΑ βρίσκονται

ακόμη εκεί, ενώ εκκρεμούν προ-

σφυγές του Δήμου, αλλά και

όμορων κατοίκων.

Μήπως υποθάλπει 

...Καλλικράτη;

Σε τέσσερα θέματα που συζήτη-

σε το Ν.Σ. αφορούσαν προγραμ-

ματικές συμβάσεις μεταξύ της

Νομαρχίας και Δήμων με σκοπό

την εκπαίδευση  & εξοπλισμό

εθελοντών Πολιτικής Προστα-

σίας. Αλλά έχει σημασία η συ-

στοιχία των Δήμων. Δεν  γίνεται

σε μεμονωμένους Δήμους, αλλά: 

Α) Δήμοι Λαυρίου, Κερατέας και

Κοινότητας  Παλαιάς Φωκαίας

Β) Δήμοι Βάρης, Βούλας & Βου-

λιαγμένης

Γ) Δήμοι Κορωπίου, Καλυβίων

και Κοινότητας  Κουβαρά,

Ε) Δήμοι Σπάτων &  Μαρκοπού-

λου

Μήπως μας λένε κάτι, σαν «Καλ-

λικράτης» μυρίζει.

Καλά τα προγράμματα αυτά, αλ-

λά όπως έχει αποδειχθεί στην

πράξη, μετά την εκπαίδευση, δεν

τους ενεργοποιούν τους εθελο-

ντές οι Δήμοι και έτσι χάνονται

άσκοπα έμψυχες εθελοντικές

δυνάμεις, αλλά και τεράστια κον-

δύλια.

180.000 καμμένα 

στρέμματα γης 

περιμένουν αναδάσωση

Ο διευθυντής της Υποδιεύθυν-

σης Δασών Ανατολικής Αττικής

Χριστακόπουλος παρευρέθη στο

Νομαρχιακό Συμβούλιο, όπου και

ενημέρωσε για τις αναδασώσεις

που έχουν προγραμματιστεί, με

προϋπολογισμό 17 εκατομμύρια

ευρώ, όπως:

8.000 στρέμματα στο Πεντελικό

Ορος (Περιοχές Πικέρμι-Ραφήνα)

2.600 στρέμματα στο Μαραθώνα

2.500 στρέμματα στην Πάρνηθα

και συντήρηση συγχρόνως

670 στρέμματα στο Κρυονέρι

(Αδάμες)

1000 στρέμματα στη Μερέντα

Καλυβίων

Από τα 180.000 στρέμματα καμέ-

νης γης όπως βλέπουμε, μόνο

ένας μικρός αριθμός έχει προ-

γραμματιστεί για αναδάσωση.

Σ’ αυτά δεν περιλαμβάνεται ο

Υμηττός, όπως  παρατήρησε ο

Δημ. Μπαρούτας και χάσαμε τη

φυτευτική περίοδο του Μαρτίου

και απ’ ότι φαίνεται θα χάσουμε

και την επόμενη του Οκτωβρίου,

όπως είπε ο Ντούρος.

Η νέα Διοίκηση της Πάρνηθας

έχει αποφασίσει να μη γίνει φύ-

τευση την Ανοιξη, γιατί χρειάζο-

νται πολλά κονδύλια για τη συ-

ντήρησή τους το Καλοκαίρι, όπως

εξήγησε ο κ. Χριστακόπουλος.
Άννα Μπουζιάνη

Ηθελημένη παραπληροφόρηση;

Ή διαστρεβλωμένη ενημέρωση;

Ανοιχτή επιστολή – απάντηση
της Δημοτικής Συμβούλου 

& Αντιπροέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής 

Νανάς Καραγιάν

Θα μπορούσε κάποιος να αγνοήσει ή να παραβλέψει «δή-

θεν» δημοσιογραφικές πληροφορίες, που δεν έχουν καμία

υπόσταση, κανένα κύρος και δεν ανταποκρίνονται στην

πραγματικότητα.

Επειδή όμως οι καιροί ου με-

νετοί, διότι βρισκόμαστε σε

προεκλογική περίοδο, που θα

επιφέρει μια βαθιά τομή στα

αυτοδιοικητικά πράγματα, λό-

γω της νέας διοικητικής με-

ταρρύθμισης (σχέδιο «Καλλι-

κράτης») οι δημοσιογράφοι

θα πρέπει να υπηρετούν με

σεβασμό την έγκυρη και αντι-

κειμενική ενημέρωση.

Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά

προσβάλλονται βάναυσα στη συγκεκριμένη περίπτωση,

από τον αρθρογράφο της εφημερίδας «Μιτος της Αριάδ-

νης».

Και εξηγούμαι:

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι του «Μίτου», η παρουσία μου

στον ανεξάρτητο, πολυσυλλεκτικό και υπερκομματικό Συν-

δυασμό «ΔΑΔΑ» του Αγγελου Αποστολάτου, το 2006 είχε

και έχει μοναδικό κίνητρο την ανατροπή του κατεστημένου

της Βούλας, που τα τελευταία χρόνια οδήγησε την πόλη σε

πλήρη υποχώρηση σε όλα τα μέτωπα.

Στην τριετή θητεία μου από τα έδρανα της αντιπολίτευσης

μάχομαι για την ανάδειξη των προβλημάτων  της Βούλας

τεκμηριωμένα και εμπεριστατωμένα.

Με τις τοποθετήσεις μου συνετέλεσα στην προβολή και

την προσπάθεια επίλυσης σοβαρών προβλημάτων (Περι-

βάλλον, Καθαριότητα, αθλητικές εγκαταστάσεις, αρχαιο-

λογικοί χώροι, ΑμΕΑ, κοινωνική πολιτική, Ασφάλεια, Προ-

στασία δασικών και κοινοχρήστων χώρων, Αγώνες για την

προστασία Α’ και Β’ αλιπέδων Βούλας κ.ά.).

Με εποικοδομητικές προτάσεις πάντα αγωνιστική όταν

έπρεπε και με διάθεση συνεργασίας προς τη διοίκηση, συ-

νεργαζόμενη με όλους τους συμβούλους της παράταξης

ΔΑΔΑ και πάντα υπό τη σκέπη του επικεφαλής κ. Αγγελου

Αποστολάτου καταφέραμε να αναδείξουμε και να λύσουμε

κάποιες φορές σοβαρά προβλήματα της πόλης.

Ανερυθρίαστα ο δημοσιογράφος του «Μίτου» στο τεύχος

Μαρτίου-Απριλίου 2010 στη σελίδα 3, αναφερόμενος στο

πρόσωπό μου, αφού με χρίζει αυθαίρετα υπαρχηγό του

Αγγ. Αποστολάτου, ενημερώνει το αναγνωστικό του κοινό

ότι κατά πληροφορίες του (ποιες και από πού;) έπαιξα προ-

βοκατόρικο ρόλο στην αποχώρηση της κας Τσιριγώτη προ-

κειμένου απερίσπαστη να διεκδικήσω το Δήμο το 2014!

Είναι πασιφανές ότι ο αρθρογράφος δεν γνωρίζει πρόσω-

πα, γεγονότα και καταστάσεις.

Οι προσωπικές σχέσεις μου με την κα Ηλέκτρα Τσιριγώτη

ήταν και είναι σχέσεις εκτίμησης και σεβασμού, πράγμα το

οποίο έχει αποδειχθεί εκτός των άλλων και από τις τοπο-

θετήσεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πληροφορώ τον αρθρογράφο του «Μιτου» ότι ο Συνδυα-

σμός ΔΑΔΑ με Οραμα αποτελείται από Δημοτικούς σύμ-

βούλους οι οποίοι ένας – ένας και όλοι μαζί με οδηγό την

αγάπη μας για τη Βούλα και τους Βουλιώτες βαδίζουμε το

δρόμο που χάραξε ο Αρχηγός της παράταξής μας Α.Α.,

στρατιώτες όλοι χωρίς υπαρχηγούς.

Με εκτίμηση

Νανά Καραγιάν

Η ανωτέρω επιστολή απευθύνεται προς τη μηνιαία εφημε-

ρίδα «Μίτος» και κοινοποιείται στον τοπικό Τύπο.

Το Συνήγορο του Πολίτη  Γιώργο Καμίνη επισκέφθη-

καν  εκπρόσωποι του ΔΣ της Τοπικής Ένωσης Δήμων

και Κοινοτήτων Αττικής, στα γραφεία της Αρχής.     

Στη συνάντηση με τον  Γ. Καμίνη, την ΤΕΔΚΝΑ εκ-

προσώπησαν  ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Αιγάλεω Δη-

μήτρης Καλογερόπουλος, ο Πρόεδρος Κοινωνικής

Πολιτικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέ-

λος του ΔΣ, Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατού-

λης και ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Γιώργος Καπλά-

νης.

Στη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι της ΤΕΔ-

ΚΝΑ συζήτησαν με το Συνήγορο του Πολίτη ζητήμα-

τα σχετικά με το προωθούμενο σχέδιο «Καλλικρά-

της», καθώς και ζητήματα που αφορούν στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση και τη Δημόσια Διοίκηση.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρουσίασε την ετήσια έκ-

θεση του 2009, την οποία και παρέδωσε στον Πρόε-

δρο της Βουλής, όπου στον κύκλο Σχέσεις Κράτους –

Πολίτη, για μια ακόμη φορά Δήμοι και Κοινότητες βρί-

σκονται στην κορυφή της κακοδιαχείρισης.    

Μετά τη συνάντηση ο Γ. Πατούλης δήλωσε ότι ανα-

νέωσαν το ραντεβού με τον Γ. Καμίνη για το προσε-

χές διάστημα, προκειμένου να συνεχισθεί η συζήτηση

στα θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,

καθώς και να συζητήσουν ζητήματα που άπτονται του

χώρου της υγείας, από τη θέση του Αντιπροέδρου του

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

Πρωτιά στην κακοδιαχείριση οι Ο.Τ.Α.
Συνάντηση εκπροσώπων της ΤΕΔΚΝΑ με το Συνήγορο του Πολίτη  
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Συγκεκριμένα, το θέμα άνοιξε ο Αγγ. Απο-

στολάτος απευθυνόμενος στον Γρηγ. Κων-

σταντέλλο. 

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Eπειδή τα θέ-
ματα που έχουμε σήμερα δεν είναι πολύ
σοβαρά, θέλω να αναφερθώ σε μια παρα-
τυπία που έχει γίνει από τον Δήμο. Κόψατε
την γραμμή του 154 κ. Κωνσταντέλλο, μό-
νος σας, χωρίς ενημέρωση του Δημοτικού
Συμβουλίου, χωρίς ενημέρωση των κατοί-
κων και μάλιστα πολλά δημοσιεύματα στις
εφημερίδες βρίζουν όλο το Δημοτικό Συμ-
βούλιο και καλά κάνουν. Κόψατε το 154,

αφήσατε ανθρώπους και παιδιά να μη μπο-
ρούν να πάνε στη Γλυφάδα στο ΕΠΑΛ. Για-
τί το κόψατε; Έμαθα γιατί το κόψατε. Για
να εξυπηρετήσετε πολιτικό πρόσωπο. Αι-
σθάνομαι ντροπή και παρακαλώ τον Δή-
μαρχο να εισαγάγει εκτάκτως σήμερα το
θέμα. Εαν τα μεγάλα λεωφορεία και τα αρ-
θρωτά δεν εξυπηρετούν την περιοχή, ν’ αλ-
λάξουν λεωφορεία, να βάλουν τα πιο μι-
κρά».

“...Εγώ την απόφασή μου
δεν την αλλάζω”

Ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης απάντησε επί

του θέματος δηλώνοντας πως δεν καταρ-

γήθηκε η γραμμή, απλά τροποποιήθηκε σε
κομμάτια που είναι ανούσια η χρήση της.
Πρότεινε να κάνουν την διαμαρτυρία τους

όσοι ενδιαφέρονται, αλλά εμμένει στο πι-

λοτικό δοκιμαστικό σχέδιο της τροποποίη-

σης της γραμμής μέχρι τον Σεπτέμβρη και

μετά... βλέπουμε! Χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Να το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, αλλά εγώ την απόφαση μου δεν
την αλλάζω! Αν νομίζετε ότι είναι 300 υπο-
γραφές από τη μία και 2.000 από την άλλη,
αυτή την απόφαση που θα πάρετε σαν Δη-
μοτικό Συμβούλιο, εγώ δεν θα την εφαρ-
μόσω!».

Οπως διαφάνηκε, οι απόψεις  διίστανται,

όπως ακριβώς και ο κόσμος. Άλλοι υποστή-

ριζαν πως τέτοιο μεγάλο λεωφορείο (αρ-

θρωτό), δεν ήταν για τους δρόμους που

του είχαν ορίσει να περνάει, καθώς προκα-

λούσε απίστευτο θόρυβο και πως δεν έγινε

και καμιά τεράστια αλλαγή, αφού το κομ-

μάτι που κόπηκε, καλύπτεται με το 162 που

περνάει κάθε 50 λεπτά και συνδέεται σε

άλλο σημείο με το 154, ενώ άλλοι θεώρη-

σαν πως το λεωφορείο θα έπρεπε να συνε-

χίσει να λειτουργεί όπως παλιά, μέχρι ο

Δήμος να παραλάβει ένα mini bus, από τη

στιγμή που τόσο καιρό λειτουργεί και δεν

είναι τίποτα οι ενοχλημένοι να κάνουν υπο-

μονή για άλλους 3-4 μήνες, μέχρι το Σε-

πτέμβρη.

Βέβαια, όπως είπε και η Ν. Κάραγιαν, αν οι
υποσχέσεις για το mini bus είχαν υλοποιη-
θεί από τον καιρό που ακούγουνται δεν θα
αντιμετωπίζαμε αυτό το πρόβλημα, ούτε
θα υπήρχε διχασμός Δημοτικών Συμβού-
λων και κατοίκων.
Υπέρ της διατήρησης του δρομολογίου

όπως ίσχυε, ήταν η θέση του Π. Θανόπου-

λου, μέχρι να δρομολογηθούν τα mini bus.

Τελικά αποφασίστηκε να πάνε όλοι μαζί,

Δήμαρχος και Δημοτικοί Σύμβουλοι, στον

πρόεδρο του ΟΑΣΑ, για να ζητήσουν να

παραδοθεί αμέσως ένα mini bus ούτως

ώστε να λυθεί αβίαστα και λογικά το θέμα.

Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε από

την εικόνα που είδαμε, είναι πως πλέον ο

ατομισμός έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας

και έχει καταπατήσει κάθε έννοια κοινωνι-

κής ευαισθησίας. Δεν αρνούμαστε ότι ένα

αρθρωτό λεωφορείο σε δρόμους σαν αυ-

τούς του Πανοράματος δημιουργεί και θό-

ρυβο και πρόβλημα. Όμως, από πότε απαι-

τούμε να κοπεί κάτι που όσο κι αν ενοχλεί

εμάς εξυπηρετεί τους συνανθρώπους μας;

Δεν είναι όλος ο κόσμος δικός μας, ούτε ο

δρόμος μπροστά από το σπίτι μας.  

Υδραγωγείο χωρίς γεννήτρια

Η Νανά Καραγιάν, προ ημερησίας, ανα-

φέρθηκε στο χρονίζον θέμα του υδραγω-

γείου, το οποίο σε περίπτωση διακοπής

ρεύματος, αφού δεν διαθέτει γεννήτρια,

δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τους κατοί-

κους του Πανοράματος.

Εν όψει και της θερινής περιόδου και της

πυροπροστασίας, το πρόβλημα γίνεται

εντονότερο. Ζήτησε δε την άμεση λύση

του προβλήματος.

Από την πλειοψηφία η απάντησε που δόθη-

κε ήταν ότι αφ’ ενός είναι πολύ ακριβή η

γεννήτρια και αφ’ ετέρου ότι είναι αρμόδια

η ΕΥΔΑΠ.

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας

Διχάζει η γραμμή 154 συμβούλους και κατοίκους
Για την τροποποίηση της γραμμής 154 έχουμε γράψει σε προηγούμενα φύλλα

μας και έχουμε προβάλει τις απόψεις και των δύο πλευρών των κατοίκων, αλλά

και επιστολή του τ. Αντιδημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που εξηγούσε τους

λόγους που άλλαξε τις στάσεις.

Το θέμα ζήτησε να συζητηθεί ως έκτακτο και στη συνεδρίαση της Δευτέρας 29/3

ο Αγγελος Αποστολάτος.

Ο Αγγ. Αποστολάτος με μορφή ερωτήσεων που

απηύθυνε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, Ανδ. Κάσδαγλη, μίλησε για κατεστη-

μένα του Δήμου Βούλας και άφησε αιχμές για

πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει, αλ-

λά δεν έγιναν από αυτούς που τα οραματίζονται

τώρα. Μίλησε για την Β Πλάζ και για τις 5 άδει-

ες που έχουν δοθεί για καταστήματα και για το

κάμπινγκ, που δεν έχει γίνει τίποτα εδώ και 12

χρόνια – «όταν ψηφίζατε το μνημόνιο ήταν κα-

λοδεχούμενο;» είπε χαρακτηριστικά. 

Εν συνεχεία, μίλησε για τα 124 στρέμματα δα-

σικού χώρου που υπάρχουν σε προγραμματικές

δηλώσεις άτοπα, καθώς δεν τα αμφισβητεί κα-

νείς και για την παραμονή του Ασκληπιείου ως

Δημόσιου Νοσοκομείου που επίσης είναι αναμ-

φισβήτητο. Αναφέρθηκε ακόμη στο Γηροκο-

μείο, το οποίο δεσμεύτηκε να τακτοποιήσει μέ-

σα σε 1-2 μήνες, αν εκλεγεί Δήμαρχος, ώστε να

περιέλθει στον Δήμο μας.

Επιγραμματικά τόνισε για την απαλλοτροίωση

του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου: «Δεν πρόκειται

να εκταμιευτούν αυτά τα εκατομμύρια €».

(Επί του θέματος παρέμαβαση έκανε ο Κ. Βενε-

τσάνος, ο οποίος επέστησε την προσοχή του

Δημοτικού Συμβουλίου στη σοβαρότητα του

πράγματος και στον κίνδυνο που υπάρχει να

μην απαλλοτριωθεί αν δεν έχει τακτοποιηθεί το

θέμα μέχρι τις 15 Μαΐου, που θα ψηφιστεί το

πρόγραμμα «Καλλικράτης», διότι με αυτό πε-

ριέρχεται η αρμοδιότητα της κατασκευής των

σχολείων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οπότε θα

πούνε απαλλοτριώστε το εσείς).

Συνεχίζοντας, ο Αγγ. Αποστολάτος αναφέρθη-

κε στις χρήσεις γης, καθώς τώρα όλοι λένε ότι

θα μείνουν αναλλοίωτες, αλλά μέσα σε 12 χρό-

νια χτίστηκε όλο το αριστερό μέρος της Βου-

λιαγμένης και τα Πηγαδάκια. Δε νοείται πόλη

χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό και χρήσεις γης.

Εξάλλου προ ετών, «εσείς το είχατε φέρει».

(Σ.Σ: Υπόψιν ότι το 2002 προ των εκλογών το

θέμα είχε αναβληθεί και με προτροπή της «7ης»

για να το αποφασίσει η νέα Δημοτική Αρχή).

Απαντήσεις σχεδόν για όλα τα παραπάνω δό-

θηκαν από τον Γ. Μάντεση, ο οποίος μίλησε για

αναθεώρηση της Β΄ Πλαζ που προέβλεπε μέσα

μαγαζιά, για την αποτυχημένη προσπάθεια να

πάρουν το κάμπινγκ και για το Γηροκομείο, το

οποίο αποτελεί πολυσύνθετο θέμα αφού εμπλέ-

κονται ο Δήμος, οι διαχειριστές, το Υπουργείο

Υγείας και Πρόνοιας, το Υπουργείο Οικονομι-

κών και το Υπουργείο Εσωτερικών. Τόνισε ότι

«στο σημείο αυτό συμφωνώ απόλυτα με τον Κ.

Βενετσάνο», ότι δηλαδή λύνεται μόνο με

Υπουργική απόφαση.

Ζαφείρα Ατσίδη

Τα κατεστημένα έργα δεν κερδίζονται, υπάρχουν ήδη!

Άξιο αναφοράς, παρόλο που

το Δημοτικό Συμβούλιο δεν

έδειξε την απαιτούμενη προ-

σοχή, είναι το πρόβλημα που

ανέφερε ο Ι. Σκουμπούρης

κατά πόσον λειτουργούν νό-

μιμα η λιμνούλα με τις βαρ-

κούλες και τα παρακείμενα

“αυτοκινητάκια” στο χώρο

που καταλαμβάνει το αναψυ-

κτήριο  ΝΟΤΟΣ, στην παραλία

και κατά πόσο διαφεύγουν

έσοδα από το Δήμο. Απάντη-

ση δεν πήρε!

Ποιός εισπράττει απ’ τη λιμνούλα του Νότος;
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Πάντα πίστευα αλλά και καθημερινά

δεν παύω να διαπιστώνω, ότι εκείνοι

που εκάστοτε μας κυβερνούν, πλην

εξαιρέσεων, είναι οι πλέον αδιάβαστοι

και ανεπαρκείς, ανάμεσα στους πολ-

λούς τέτοιους αυτής της χώρας. Και

το πιστεύω αυτό,  γιατί δεν θα ήθελα

να πιστέψω αυτό που είναι εξ’ ίσου,

ίσως  πραγματικό και πιθανότερο,  ότι

είναι και εμπλεκόμενοι σε μια κομπίνα

σε βάρος του μεροκαματιάρη. Αφορμή

μου έδωσε ένα άρθρο του Φ. Δ.Δρακο-

νταειδή στη «Βιβλιοθήκη» της Ελευθε-

ροτυπίας (2004 τευχ.: 414), στην όμορ-

φη αυτή εβδομαδιαία έκδοση - προ-

σφορά θα έλεγα-, που έπαψε δυστυ-

χώς  να εκδίδεται. Ο συγγραφέας του

άρθρου, αναφέρεται στο βιβλίο, της

διεθνούς εμβέλειας οικονομολόγου,

Νορίνας Χέρτζ του Πανεπιστημίου του

Cambridge. Η εν λόγω οικονομολόγος,

στο βιβλίο της “Silent Τakeover”, το

2003 δήλωνε πως ο Καπιταλισμός

στην  παγκοσμιοποιημένη μορφή του,

συνεπάγεται τον θάνατο της Δημοκρα-

τίας. 

Στην παγκοσμιοποίησή του, ο καπιτα-

λισμός οδηγεί την οικονομία σε σύ-

γκρουση με την πολιτική, αλλά και

ταυτόχρονη αλληλοεξυπηρέτηση, ενί-

σχυση της διαφθοράς, κατάργηση και

εξοβελισμό των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων. Και τότε εκείνο που απομένει,

είναι η αντίσταση που αυτόματα γεν-

νιέται από τις μικρές εκείνες ομάδες,

που δίνουν κάποια  έστω και μικρή ελ-

πίδα συγκράτησης του ‘’θηρίου του φέ-

ροντος κέρατα αρνίου’’ κατά την Απο-

κάλυψη του Ιωάννου, που συμβολίζει

την εγκαθίδρυση  του  άτεγκτου ασε-

βούς κράτους.

Στο επόμενο βιβλίο της «The Dept and

Threat», ήτοι  η ‘’Απειλή του Χρέους’’,

διευκρινίζοντας πως το χρέος κατα-

στρέφει τον αναπτυσσόμενο κόσμο,

μας δίνει μια ζοφερή εικόνα των προ-

γραμμάτων εξέλιξης και δανεισμού

των φτωχών χωρών. Και ο Δρακοντα-

ειδής σε παρένθεση συμπληρώνει:

«του δανεισμού όπου ο δανειστής
καρπούται τα οφέλη, ενώ ο υπόχρεος
βουλιάζει όλο και περισσότερο στην
διαφθορά αποψιλώνοντας το παρόν
και φυλακίζοντας το μέλλον». 
Στο βιβλίο της η οικονομολόγος, ανα-

φέρει σαν παράδειγμα τον πάλαι ποτέ

πασίγνωστο Μομπούτου, της Δημο-

κρατίας του Ζαΐρ, που έτρωγε κάθε μέ-

ρα γαλλικά φαγητά. (γιατί βρε παιδιά

όλοι οι “μεγάλοι“ γοητεύονται και θέ-

λουν γαλλικά φαγητά, γαλλικές δεξιώ-

σεις και γαλλικά ξενοδοχεία;).

Τα φαγητά έφθαναν καθημερινά από

το Παρίσι, με υπερηχητικό  Κονκόρντ,

φυσικά με δημοσία δαπάνη που ανήρ-

χετο σε εκατομμύρια  δολλάρια,  όταν

ο λαός του Ζαΐρ, φτωχός στην ολότη-

τά του, πέθαινε από την πείνα. 

Αμείλικτη η οικονομολόγος,  παρα-

δειγματικά πάλι μας λέει, πως στη

Βραζιλία, μεγάλο φράγμα που είχε

προγραμματιστεί για κάποιες εκατο-

ντάδες εκατομμύρια δολλάρια, αλλά

ξεπέρασε το δισεκατομμύριο, όταν

ολοκληρώθηκε ήταν τελείως άχρηστο,

γιατί ο σιδερένιος εξοπλισμός του είχε

σκουριάσει.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η

Παγκόσμια Τράπεζα της Ευρώπης, τρί-

βουν τα χέρια τους χαμογελώντας, κα-

θώς συνωθούνται όταν καταλύουν στα

πολυτελή ξενοδοχεία των φτωχών

χωρών για να συνεντευξιαστούν, συ-

νεδριάσουν, για να πουλήσουν το νέο

«θάνατο» με μέσο ;h μακροπρόθεσμο

δάνειο. 

Με άλλα λόγια να πάρουν τα λύτρα,

για να μην τραβήξουν άμεσα το σχοινί

της γκιλοτίνας που το αφήνουν να χαϊ-

δεύει σκόπιμα, τρυφερά και προστα-

τευτικά, το λαιμό του δανειολήπτη. 

Αυτά, κύριοι Υπόλογοι και Ένοχοι της

όλης κατάστασης, είχαν γραφεί σε ξέ-

νες μελέτες και προειδοποιούσαν· φυ-

σικά τους σοφούς που μπορούσαν να

οσμίζονται τα μέλλοντα. Εσείς όμως

ανεπαρκείς όντες, δεν διαβάζατε· και

αν διαβάζατε, συμβιβαζόσασταν προς

το ατομικό σας συμφέρον. 

Κύριοι, η επιλογή είναι δική σας: ή εί-

σαστε και υπήρξατε ανεπαρκείς και

ανίκανοι, ή είσαστε ανίεροι εμπλεκό-

μενοι στο κατά της Ελλάδος παιχνίδι

εξαθλίωσης και θανάτου. Τρίτη εκδοχή

δεν υπάρχει. Κάποτε πρέπει να επιλέ-

ξετε και ορθοί ιστάμενοι να πείτε σε

αυτόν το δύστυχο λαό: «‘’ΣΥ ΕΙΠΑΣ’’.
Είμαστε ένοχοι». Και αυτό το ‘’ΣΥ ΕΙ-
ΠΑΣ’’ θα επιβεβαιώνει ότι είμαστε και

υπήρξαμε ανεπαρκείς και ανίκανοι, αλ-

λά και εμπλεκόμενοι.  Και ίσως τότε ο

λαός, εν τη αφελή μεγαλοθυμία του,

σας λυπηθεί και μετατρέψει την εσχά-

τη των ποινών σε ισόβιο αποτροπια-

σμό.

Προς το παρόν, για τις μέρες αυτές

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ. Γιατί ΑΝΑΣΤΑΣΗ μάλ-

λον δεν προβλέπεται. 
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα

Φ.Δ.Δρακονταειδής: ‘“Τα χρέη των φτωχών και η
Δύση” Βιβλιοθήκη Ελευθεροτυπίας τευχ.  414/

2006 

–––––––––––

Υ.Γ. για τον κ. Γαρουφαλή

Σας ευχριστώ για την επιστολή σας και τις

παρατηρήσεις σας, που αφορούν τη γυναί-

κα και σέβομαι τις υποδείξεις σας.

Θα ήθελα μόνο να δηλώσω ότι, ό,τι γράφω

επιβεβαιώνεται από την αναγραφόμενη βι-

βλιογραφία.

Λαέ, πώς εν “Ξύλω θνήσκεις’’, 
και παρά ταύτα βάζεις τη “μάχαιρα” στη θήκη της;

Το παρακάτω γράμμα στάλθηκε και στον ημερήσιο

Τύπο, όπως τα Νέα, Βήμα, Ελευθεροτυπία και στο

γραφείο του Υπουργού προστασίας του πολίτη.

Σκέφτηκα πως αν ενωθούν πιο πολλές φωνές ίσως

το μήνυμα περάσει. Ζω έξω από τα Ελληνικά πράγ-

ματα και δεν ξέρω να κινηθώ στα Ελληνικά κοινω-

νικά διαδίκτυα. Ίσως κάποιοι από σας είναι ικανοί να

το κάνουν. Passa parola!!! Ίσως κάποιοι άλλοι στεί-

λουν μια δική τους επιστολή στον Υπουργό

pressoffice@yptp.gr. Ας κάνουμε κάτι πέρα από

τους συναισθηματισμούς και τις καλές αλλά στεί-

ρες προθέσεις. Σαν Πασχαλινό αυγό, σαν κεράκι

στην εκκλησία· όπως θέλετε.  Μα ας κάνουμε το

παρακάτω μήνυμα να φέρει κάποιο χειροπιαστό

αποτέλεσμα και ας ζητήσουμε απάντηση από τις

αρμόδιες αρχές.

Τρομοκρατία όχι,  κράτος δικαίου ναι 
έμπρακτη υπεράσπιση των ανθρώπινων αξιών 

και της Ελληνικής Ιδέας

Η άνοδος της τρομοκρατίας μας βάζει μπροστά σε

νέες προκλήσεις σε διάφορα μέτωπα. Βασικά, σαν

απλό πολίτη, με βάζει μπροστά στην ανθρωπιά μου

και την δυνατότητα ή την αδυναμία να την υπερα-

σπίσω με συνέπεια μέχρι βάθους. Ζω μακριά από

την Ελλάδα χρόνια τώρα και αισθάνομαι βαριά την

ανικανότητα να μη μπορώ να τρέξω, να κάνω κάτι

για τα θύματα. 

Στέλνω λοιπόν αυτή την επιστολή με την ελπίδα να

φτάσει στα χέρια αυτών που πρέπει να δράσουν,

επειδή έχουν νομική και ηθική υποχρέωση και θε-

σμική εντολή να το κάνουν. Αυτό το κοριτσάκι που

κινδυνεύει ή όρασή του· αυτή η μητέρα που τρομά-

ζω μπροστά στην απελπισία της, είναι θύματα τρο-

μοκρατίας και το κράτος έχει υποχρέωση κάλυψης

και αποζημίωσης. 

Χρειάζομαι να ξέρω ως Ελληνίδα ότι η γενέτειρά

μου είναι ένα κράτος δικαίου που βάζει σε προτε-

ραιότητα την προστασία των ασθενέστερων και τα

ανθρώπινα δικαιώματα· στοιχεία που δεν πρέπει να

λείψουν αλλά να ενδυναμωθούν σε περιστάσεις

κρίσης οικονομικής. Ειδάλλως εγκυμονούνται κρί-

σεις κοινωνικές μέχρι και πολιτισμικές. 

Απλά, επειδή χάσαμε την ευμάρειά μας ας μη χά-

σουμε και την ανθρωπιά μας γιατί εκεί θα σβήσει ο

Ελληνισμός, που, αν μη τι άλλο, είναι μια ιδέα! Μη

σβήσετε αυτήν την ΙΔΕΑ.

Αιμιλία Βενετσάνου*

Emilia_Venetsanou@hotmail.com

––––––––––––––

* Η Αιμιλία Βενετσάνου, που υπογράφει απλά ως

πολίτης, είναι κοινωνιολόγος με master στα ανθρώ-

πινα δικαιώματα και έχει “οργώσει” όλη την Αφρικη

επί 25ετία συνεργαζόμενη με διεθνείς οργανισμούς

Unesco, FA.O, E.E. κλπ. Τώρα ζει στη βόρεια Ιταλία.

Τρομοκρατία όχι, 
κράτος δικαίου ναι 
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«Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν» (κοιλοπόναγε βουνό και γέν-

νησε ποντίκι) η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ελλάδα. Αυτό

που από καιρούς αισιοδοξίας ψιθυριζόταν στα ευρωπαϊκά πη-

γαδάκια ως ένοχο μυστικό, έκανε την επίσημη πρεμιέρα του

στο σαλονάκι κορυφής της Ε.Ε. όπου παρατέθηκε τσάϊ και

συμπάθεια στις ελληνικές ικεσίες, αλλ’ ουδέν το ουσιαστικό-

τερο. Οι Ευρωπαίοι έχουν συναθροισθεί στην αγορά και περι-

μένουν τους βαρβάρους. Κι αν στο ποίημα του Καβάφη οι

βάρβαροι δεν ήρθαν τελικά, εισβάλλουν οι προπομποί τους

στην Ευρώπη υπό τον μανδύα της ασύδοτης οικονομίας της

αγοράς εδώ και χρόνια κι αγοράζουν εταιρείες και πολιτικές

συνειδήσεις προετοιμάζοντας την ακώλυτη επέλαση του βαρ-

βαρικού στρατού.

Οι Ευρωπαίοι ανθύπατοι Σαρκοζί και Τρισέ προσπάθησαν να

κρατήσουν τα κοινοτικά προσχήματα, αλλά το βροντερό nein

(όχι) της Γερμανίδας υπάτου κάλυψε τους ψιθύρους τους,

επιβάλλοντας και χαιρετίζοντας την εγκατάσταση της αμερι-

κανικής φρουράς του Δ.Ν.Τ. στην ακρόπολη των Βρυξελλών.

Λες κι έχει περάσει αιώνας από την δεκαετία του ’60 που σε

πολλά γερμανικά καταστήματα δέσποζε η επιγραφή «Δεν

εξυπηρετουμε Αμερικανούς».

Τι λέει το κείμενο της συμφωνίας ευρωπαϊκής «αλληλεγ-

γύης» προς την Ελλάδα; Ότι αν η χώρα μας φτάσει στο κα-

τώφλι της χρεωκοπίας, τότε θα μπορούμε να δανειστούμε

από ευρωπαϊκές τράπεζες με το μέσο ευρωπαϊκό επιτόκιο

...αλλά η απόφαση στήριξης θα πρέπει να ληφθεί ομόφωνα

από τα κράτη της ευρωζώνης. Δηλαδή θα πρέπει το κοινο-

βούλιο του κάθε κράτους-μέλους να υπερψηφίσει την ενερ-

γοποίηση του μηχανισμού στήριξης. Έστω και ένα κοινοβού-

λιο να αποφασίσει αρνητικά, το σχέδιο διάσωσης θα παρα-

μείνει στα χαρτιά. Ακόμα όμως κι αν όλα τα κοινοβούλια απο-

φασίσουν να μας δώσουν το φιλί της ζωής, η «Ευρωπαία» κυ-

ρία Μέρκελ φρόντισε ώστε πίσω από τα ευρωπαϊκά χλωμά

χείλη να προβάλλει η απαστράπτουσα οδοντοστοιχία του

Δ.Ν.Τ. με τους αμερικανικούς τραπεζίτες, κυνόδοντες και κο-

πτήρες. Των οποίων ο ανατριχιαστικός τριγμός ακούστηκε

ήδη με την σαφή δήλωση  του Ντομινίκ Στρος Καν, προέδρου

του Δ.Ν.Τ., ότι «εάν κληθούμε να παράσχουμε την βοήθειά

μας, αυτό θα γίνει με τους δικούς μας όρους κι όχι με της

Ε.Ε.». Πάνω στο τραπέζι υπάρχουν τελικά δύο πιστόλια. Το

γεμάτο –που ζήτησε ο υπουργός μας των Οικονομικών- δεν

είναι στραμμένο προς τους ληστές των «αγορών», αλλά προς

την ελληνική οικονομία. Και το άλλο, της υποτιθέμενης ευ-

ρωπαϊκής αποφασιστικότητας, που στρέφεται προς τους κερ-

δοσκόπους, είναι πασχαλιάτικο παιχνιδάκι από κείνα που κά-

νουν μόνο «μπουμ».

Απόδειξη, ότι μετά την περιλάλητη απόφαση στήριξής μας

δανειστήκαμε με το ληστρικό επιτόκιο του σχεδόν 6%. Και τα

διαβόητα  spreads των ελληνικών ομολόγων πήραν πάλι τον

ανήφορο.

Η επιδρομή στο εισόδημα των Ελλήνων μισθωτών με την πε-

ρικοπή του 14ου μισθού και τους έμμεσους φόρους, δεν φά-

νηκε να αναβαθμίζει προς το καλύτερο την πιστοληπτική μας

δυνατότητα. Τον Ιανουάριο η ελληνική κυβέρνηση δανείστη-

κε με 6%, τον Φεβρουάριο με 6,3 και μετά τα μέτρα που ανα-

μένεται να μας βυθίσουν σε ακόμα χειρότερη ύφεση, στον

απόηχο μάλιστα της αμφιλεγόμενης ευρωπαϊκής απόφασης

για στήριξή μας, δανειστήκαμε και πάλι με ελάχιστα κάτω του

6% επιτόκιο. Οι διεθνείς κερδοσκόποι πήραν το μήνυμα αλλ’

όχι αυτό που ευελπιστούσε η κυβέρνησή μας. Ουδόλως εν-

διαφέρονται για τα μέτρα δημοσιονομικής μας εξυγίανσης.

Όπως κάθε θηρευτής εντοπίζουν τα τρωτά του θηράματος και

επιτίθενται. Αγοράζουν και πουλάνε τα ομόλογα του ελληνι-

κού δημοσίου κι απλά περιμένουν τις ημερομηνίες για να κά-

νουν ταμείο, τσεπώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα. 

Η οικειοθελής απίσχναση του θηράματος που ονομάζεται ελ-

ληνική οικονομία βολεύει μιά χαρά τους θηρευτές του. Ο αρ-

χηγός της αγέλης μας την οδηγεί από νερόλακο σε νερόλα-

κο για λίγες δανεικές γουλιές στον δρόμο που αφήνουν επί-

τηδες ανοιχτό τα λιοντάρια. «Δανειστείτε για να πληρώσετε

τα παλιά σας δάνεια, ξαναδανειστείτε για να πληρώσετε τα

καινούργια, δανειστείτε, δανειστείτε, δανειστείτε ...». Βοσκή

δεν έχει, μόνο δανεικές γουλιές ίσα για να κρατιόμαστε στη

ζωή, αλλ’ όχι και για να πάρουμε δυό δράμια κρέας πάνω μας,

να δυναμώσουμε και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε απ’ τη θα-

νάσιμη παγίδα.  Η δυναμωτική βοσκή βρίσκεται στην κοιλάδα

των παραγωγικών επενδύσεων. Για να φτάσεις όμως εκεί

πρέπει να πάρεις το μονοπάτι των δημόσιων επενδύσεων

όπως τονίζουν δικοί μας και ξένοι οικονομικοί εμπειρογνώμο-

νες αλλά και γνωστοί Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες. Πώς

όμως να σου μείνουν δυνάμεις για να φτάσεις ως εκεί, όταν

δανείζεσαι μόνο και μόνο για να πληρώνεις τα δάνεια των δα-

νείων, ω δάνεια; Κι όλο και πλησιάζουμε σπρωγμένοι απ’ τα

λιοντάρια, από γουλιά δανείου σ’ άλλη γουλιά, εκεί που κρυμ-

μένες ενεδρεύουν οι λέαινες του Δ.Ν.Τ. για να εφορμήσουν

στα φιλέτα της δημόσιας περιουσίας σε τιμές εκτάκτου ανά-

γκης, με αντάλλαγμα να μη μας σκοτώσουν αμέσως.

Στο επόμενο θα ρίξουμε μιά ματιά στο τι υπάρχει μπροστά

μας. Θα φωτογραφίσουμε νύχια και δόντια κοφτερά που ακο-

νίζονται και μας περιμένουν. Τα δικά μας φρόντισαν σιγά-σι-

γά να μας τα βγάλουν οι λακέδες των ηγετών της Παγκό-

σμιας Διακυβέρνησης, τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτοί τους

οποίους με αγελαία πολιτική συνείδηση επιλέγουμε για να

μας κυβερνούν και μας παραδίδουν ως αγέλη προβάτων

στους σφαγείς μας. Συγχωρείστε μου την ορολογία του ...

οβελία, είναι άλλωστε επίκαιρη.

Κι επειδή η ελπίδα, ως γνωστόν, πεθαίνει τελευταία ...Καλή

Ανάσταση πανΕλληνες και Χαρούμενη Λαμπρή, τώρα που το

σούβλισμα του πασχαλινού σμνού δεν συνιστά ακόμα τεκμή-

ριο πολυτελούς διαβίωσης.

Άδειο “πιστόλι” της Ε.Ε,
γεμάτα οπλοπολυβόλα των “αγορών”

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Η «ημετέρα παιδεία» διαθέτει διεθνές κύρος,

δεν αρκεί όμως πλέον ο Παρθενώνας, η δημο-

κρατία και ο κλασσικός πολιτισμός, μαζί με τον

ήλιο και την ελληνική ακτογραμμή, ούτε για να

ζούμε σε βάρος άλλων, ούτε για να δανειζόμα-

στε. Εσείς με τι όρους θα δανείζατε, αν δανεί-

ζατε, κάποιον που φοβάστε ότι μπορεί να χρε-

ωκοπήσει; Θα δανείζατε με υψηλό κίνδυνο χά-

ριν της μοναδικότητας των πυραμίδων και του

σινικού τείχους; Επομένως χρειάζεται να ανα-

κτήσουμε αξιοπιστία, όχι απλώς και αναπόδρα-

στα «κλείνοντας τρύπες» χρεών και ελλειμμά-

των, αλλά ουσιαστικά διορθώνοντας τον παρα-

γωγικό ιστό. Σε ποιους τομείς ανάπτυξης δια-

θέτουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, πως θα

βρούμε τους πόρους ώστε να επενδύσουμε σε

αυτούς και κυρίως να υλοποιήσουμε με συνέ-

πεια και σύστημα ότι αποφασίσουμε. Αυτό πρέ-

πει δε να γίνει άμεσα, τώρα, χθες. Φτάνει αυτό;

Ξεκάθαρα όχι. Απουσιάζουν οι αξίες των αν-

θρώπων που είναι απολύτως απαραίτητες.

Οι θετικές αξίες είναι ένα ελάχιστο συμφωνη-

μένο πεδίο αυτοδέσμευσης. Τούτο λείπει από

τους απογόνους των κλεφτών και των αρματο-

λών της εθνικής παλιγγενεσίας, η διάρρηξη αυ-

τής της αδιάλειπτης συνέχειας του έθνους, της

αβάσταχτης ελαφρότητας της άρχουσας τάξης

του. Να παραμερίσουμε εκείνους που επιτυγ-

χάνουν χωρίς αρχές, οι οποίοι αρχικώς εξαγο-

ράζουν κι αν δεν τα καταφέρουν στη συνέχεια

εκβιάζουν, τους κουτοπόνηρους και καταφερ-

τζήδες, τους εραστές του άκοπου, ευκαιριακού,

δικολαβίστικου και παρασιτικού κέρδους. Κι ας

έχουν διπλώματα εσωτερικού ή εξωτερικού, τα

πτυχία μορφώνουν, χαρακτήρα όμως δεν δια-

μορφώνουν. Η συνταγή της

προσωπικής επιτυχίας, ειδι-

κώς δε μακροημέρευσης σε

δημόσιες θέσεις, δηλαδή τυφλή υποταγή στον

ανώτερο, εξαγορά συνειδήσεων και τήρηση

ισορροπιών προσωπικής επιβίωσης παρά το κα-

θήκον και το πνεύμα δικαίου, οδήγησε στη συ-

νένοχη σιωπή βολεμένων συνασπισμών ή συμ-

μοριών, με ή χωρίς λαμπερά κοστούμια και απο-

δείχθηκε συνταγή συλλογικής αποτυχίας. Χρή-

μα χωρίς κόπο, χαμερπής παραδοπιστία, μυστι-

κοπάθεια, θεωρίες συνωμοσίας, φθόνος, δια-

στρέβλωση, συκοφαντία, προχειρότητα, επίδει-

ξη, πατριδοκαπηλεία, λαϊκισμός υπό προσχή-

ματα κοινωνικής δικαιοσύνης, νομιμοποίηση

αθλίων κινήτρων και υποχώρηση μπροστά στην

επέλαση του θράσους, κατηγόρια των άλλων

γι’ αυτά που κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι, ατέρμο-

νες έριδες ευτελών εγωϊσμών ψευτολεβέντη-

δων ραγιάδων και αυταρχισμοί αντί συνεργα-

σίας και ειλικρινούς διαλόγου με επιχειρήματα,

απουσία ατομικής ευθύνης. Χρειάζονται λοιπόν

θετικές αξίες, κοινωνία πολιτών, αλλιώς χαθή-

καμε. Τίποτα δεν είναι μόνον τυπικό, δεν βά-

ζουμε την υπογραφή μας απλώς και μόνο τυπι-

κά, αλλά το τυπικό είναι και ουσιαστικό, από-

λαυση δικαιωμάτων συνεπάγεται και τήρηση

υποχρεώσεων, αυτή είναι η δυτική κοινωνία

που τώρα πλέον έγινε επείγον να ενστερνι-

σθούμε κι εμείς βαθειά, αν θέλουμε να μετέ-

χουμε κι εμείς στο ίδιο ευρωπαϊκό της μέλλον.

Ο πραγματικός κόσμος πρέπει να συγκλίνει με

τα θεσμικά συμπεφωνημένα, να δοθεί τέλος

στους άγραφους κώδικες της συμψηφιστικής

ανομίας, της χυδαίας συγκάλυψης και της ατι-

μωρησίας, ουκ ισότης εν τη παρανομία. 

Προτείνω να επενδύσουμε άμεσα σε δύο πολύ-

τιμους και ανεκμετάλλευτους πόρους. 

Πρώτον, να δώσουμε στον τρίτο τομέα της οι-

κονομίας, στα σωματεία και τους μη κερδοσκο-

πικούς οργανισμούς, τα κίνητρα να αξιοποιή-

σουν ιδιωτικούς πόρους, που αναμφισβήτητα

υπάρχουν, αλλά που ορθώς δεν εμπιστεύονται

τη μαύρη χωρίς πάτο χοάνη του δημοσίου. Ας

είναι χορηγίες, ας υπάρχει δηλαδή αντιστάθμι-

σμα, αλλά και δωρεές που εκπίπτουν, ας μην

φορολογούμε τη φιλανθρωπία. Να πέσουν με

τα μούτρα οι νέες αυτές συλλογικότητες να κα-

λύψουν αναρίθμητες ανάγκες, επείγουσες και

μη, σε κάθε περίπτωση καλύτερα θα τα κατα-

φέρουν από το δημόσιο και με πολύ λιγότερη

σπατάλη. Σε δεύτερο στάδιο, οι λειτουργοί του

εθελοντισμού, οι άνθρωποι καλής πίστης, να

κάνουν εισοδισμό στην πολιτική, παραμερίζο-

ντας τους αποτυχημένους επαγγελματίες της.

Η επανεκλογή μετά την τρίτη φορά είναι ένδει-

ξη προσωπικής αποτυχίας και διαβατήριο συλ-

λογικής παρακμής, αρκούν οι δύο θητείες. Αν οι

ενάρετοι δεν κολυμπούν στα βαθειά, τότε οι

φελλοί θα επιπλέουν στα ρηχά.  

Δεύτερον, να δώσουμε δυναμική ώθηση στη

νέα γενιά. Να αναθέσουμε στη γενιά αυτή θέ-

σεις ευθύνης, εγκαταλείποντας τη δεινοσαυρι-

κή και πατριαρχική δικτατορία της επετηρίδας.

Είδαμε εξάλλου πόσο καλά τα κατάφερε τόσα

χρόνια η εμπειρία και η σοφία της σε βάρος της

γνώσης, της ζωντάνιας και της νεανικής ακε-

ραιότητας, του νέου πατριωτισμού! Τι άλλο έχει

μείνει να χάσουμε περισσότερο από αυτά που

έχουμε χάσει μέχρι τώρα, υποθηκεύοντας τη

μεγαλύτερη μεταπολεμική κατάκτηση, την ίδια

την ευρωπαϊκή προοπτική; 

Ας θέσουμε ως ορόσημο τα 200 χρόνια από το

ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης. Ας

προσέλθουμε στις Θερμοπύλες της σημερινής

γενιάς, αλλάζοντας γενναία οι ίδιοι και εργαζό-

μενοι συλλογικά. Να αποτάξουμε, αρχής γενο-

μένης από σήμερα τις αρνητικές παραπάνω

όψεις της ημετέρας παιδείας. Να οργανώσουμε

μια ποιοτική πανστρατιά, ένα εθνικό κίνημα με

στόχο τον Ελληνα Ευρωπαίο πολίτη του 2021. 

Να (ξανα)κάνουμε την Ευρώπη περισσότερο

ελληνική και την Ελλάδα περισσότερο ευρω-

παϊκή, έναν φάρο για ολόκληρο τον πλανήτη.

ΔΝΤ και ΕΕ μπορούν να μας δώσουν

χρήματα, όχι όμως αξίες
Ανατολίτες εκβιαστές ή κοσμοπολίτες Ελληνες;

γράφει 

ο Νίκος Γιαννής
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Το Σάββατο 10 Απριλίου 

λέμε όχι στο άγχος και ναι στη Χαρά!

Μία καινούργια πρωτοποριακή τεχνική, προσανατολισμένη στη

σωματική άσκηση, η λεγόμενη γιόγκα του γέλιου, έρχεται να

μας “γαργαλίσει” και να μας ξεκαρδίσει. 

Η συνταγή, λένε, είναι απλή: συνδυάζουν απλές ασκήσεις γέ-

λιου, ήπιες αναπνοές και ασκήσεις stretching, ρυθμικά χειρο-

κροτήματα, τραγούδι, και πάνω απ’ όλα παιδική διάθεση και το

αποτέλεσμα είναι γέλιο που ρέει κα-

τευθείαν από την καρδιά!

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Χα-

ρούμενος Πλανήτης το Σάββατο 10

Απριλίου, στις 17:30 – 18:30 στον

πολυχώρο Spring People, (Αγαθάρ-

χου 12, Ψυρρή), θα μας “γιατρέψει”

κάνοντας Γιόγκα του Γέλιου!

Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η

διάθεση και η υγεία, αυξάνεται η ευ-

εξία μας και λέμε αντίο στο άγχος!

Η Γιόγκα του Γέλιου ξεκίνησε το

1995 από το Δρ. Μαντάν Κατάρια, παθολόγο, στην Ινδία. Σή-

μερα έχει γίνει παγκόσμιο κίνημα μια και υπάρχουν πάνω από

6.000 Κλαμπ Γέλιου σε 60 χώρες με 300.000+ μέλη σε όλο τον

Κόσμο. Στην Ελλάδα το πρώτο Κλαμπ ιδρύθηκε στην Αίγινα

από την Ελένη και τη Βασιλική Σκρέκου τον Οκτώβρη του

2008.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο 693 47 85 499 (11:00-16:00) ή

στο 210 32 52 034 (16:00-21:00). Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Γελάστε μέχρι δακρύων
κάνοντας γιόγκα

Πληροφορίες γι’ αυτούς 

που θα φύγουν αλλά 

και γι’ αυτούς που θα μείνουν 

Όσοι επιλέξουν να πάνε βόρεια, δόθη-

κε στην κυκλοφορία μέχρι και την Κυ-

ριακή του Θωμά το οδικό δίκτυο στο

ύψος των Τεμπών για την εξυπηρέτη-

ση των εκδρομέων του Πάσχα. 

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έχουν

αλλάξει το ωράριο λειτουργίας τους,

τις μέρες αυτές. Συγκεκριμένα, όπως

ανακοινώθηκε από τον ΟΑΣΑ το Μ.

Σάββατο τα λεωφορεία της ΕΘΕΛ και

τα Τρόλεϊ θα αποσύρονται από την κυ-

κλοφορία σταδιακά ενώ το Μ. Σάββα-

το, Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα θα

πραγματοποιούνται δρομολόγια βασι-

σμένα σε πρόγραμμα αργίας. Τη Μ.

Παρασκευή, αλλά και την Τρίτη του

Πάσχα θα πραγματοποιούνται δρομο-

λόγια βασισμένα σε πρόγραμμα Σαβ-

βάτου.

Τα τελευταία δρομολόγια του Μετρό

για τη Μ. Παρασκευή θα αναχωρούν

από τους σταθμούς γύρω στα Μεσά-

νυχτα, ενώ το Μ. Σάββατο περίπου

ένα τέταρτο πριν από τις 11 το βράδυ.

Σε ότι αφορά τον Ηλεκτρικό Σιδηρό-

δρομο, το Μ. Σάββατο οι τελευταίοι

συρμοί θα αναχωρούν γύρω στις 10:30

το βράδυ. Επίσης τη Μ. Παρασκευή και

το Μ. Σάββατο δεν θα ισχύσει το βρα-

δινό ωράριο λειτουργίας στις γραμμές

2 και 3 του Μετρό και στη γραμμή 1

του ΗΣΑΠ.

Στον Προαστιακό το Μ. Σάββατο ακυ-

ρώνονται 3 βραδινά δρομολόγια από

Αεροδρόμιο με αναχώρηση μετά τις

22:00 και 3 δρομολόγια από Άνω Λιό-

σια με αναχώρηση από τις 22:35 και

μετά. Στη γραμμή Πειραιάς-Κιάτο ακυ-

ρώνονται 3 δρομολόγια από Πειραιά

με αναχώρηση στις 04:36, 06:44 και

16:44 και από Κιάτο-Πειραιά άλλα 4

δρομολόγια με αναχώρηση από Κιάτο

στις 06:36, 08:36, 14:36 και 18:36.

Στο Τραμ τη Μ. Παρασκευή τροποποι-

ούνται οι συχνότητες των δρομολο-

γίων σε 20΄λεπτά (από 15΄) για όλες

τις γραμμές. Το Μ. Σάββατο, την Κυ-

ριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα τρο-

ποποιούνται οι συχνότητες των δρο-

μολογίων σε 25΄λεπτά (από 15΄) για

όλες τις γραμμές. αλλά θα λειτουργεί

όλο το 24ωρο στις 2/4 και 3/4, όπως γί-

νεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Καλό Πάσχα

Την Τετάρτη 24 Μαρτίου και μετά από την σχολική εορτή της επετείου για την 25η

Μαρτίου του 1821, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Περιβαλλοντικής Ομάδας του 2ου

ΕΠΑΛ Γαλατσίου, ανήρτησαν ξύλινες τεχνητές φωλιές στα δένδρα του Άλσους

Βεΐκου με σκοπό να φωλιάσουν διάφορα είδη πουλιών του αστικού δάσους. Οι φωλιές

μάλιστα καταγράφηκαν με ειδικό σύστημα GPS ως προς τις συντεταγμένες μέσα στο

πάρκο.

Εκτός από την ανάρ-

τηση των ξύλινων τε-

χνητών φωλιών, πα-

ράλληλα υλοποιήθη-

κε πρόγραμμα περι-

βαλλοντικής εκπαί-

δευσης με θέμα η πα-

νίδα και η χλωρίδα

του άλσους Βεΐκου.

Οι μαθητές και οι μα-

θήτριες της περιβαλ-

λοντικής ομάδας χω-

ρίστηκαν σε πενταμε-

λείς υποομάδες  και κατέγραψαν τα είδη των πουλιών και τα είδη των φυτών του

άλσους. 

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια προγραμματισμένων  δράσεων

των περιβαλλοντικών ομάδων του 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου και του ειδικού περιβαλλο-

ντικού προγράμματος που υλοποιείται σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, δια

βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας σε

επιλεγμένα Πάρκα του Νομού Αττικής με την βοήθεια του Διευθυντή Σεραφείμ Κε-

ρασιώτη και τον εκπαιδευτικό Κων/νο Σαβελλώνα, σε συνεργασία με τους ειδικούς

επιστήμονες της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε) με επικεφαλής την Αγ-

γελάκη Στυλιανή.

Ξύλινες φωλιές στο Άλσος Βεΐκου

Προτιμήστε την οικολογική οδήγηση

Οταν ένα ΙΧ κινείται με 50km/h και τρακάρει σε σταθερό

σημείο ο επιβάτης που δε φοράει ζώνη θα χτυπήσει στο

ταμπλό με δύναμη 3 τόνων. 

Μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται με ταχύτητα 100 χλμ

προσθέτοντας και την ταχύτητα του άλλου αυτοκινήτου;

Αν δεν φοράμε ζώνη το αποτέλεσμα θα είναι μοιραίο. 

Η χρήση της ζώνης, η σωστή οδική συμπεριφορά των οδη-

γών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι

βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση. 

Ένας τρόπος να διατηρήσουμε την σωστή οδική συμπερι-

φορά στον δρόμο είναι να υιοθετήσουμε την οικολογική

οδήγηση. Εκτός του ότι θα κάνουμε οικονομία στην βενζί-

νη που έχει πάει στα ύψη, θα αναγκαστούμε να μη γκαζώ-

νουμε και να μην κολλάμε στους μπροστινούς μας, οπότε θα προστατευθούμε κι από πιθανά ατυχήματα. 

Ήρθε το Πάσχα και μαζί μ’ αυτό ξεκίνησε η έξοδος των Αθηναίων προς βουνά και θάλασσες να βρούνε

συγγενείς, φίλους και να το γιορτάσουν άλλοι πιο χριστιανικά, άλλοι με πολύ φαΐ και ποτό.

Όπως κάνουν στα αεροπλάνα, οι αεροπορικές εταιρείες, που σου δίνουν οδηγίες για τις καταστάσεις έκτακτης

ανάγκης και μετά λένε: «και τώρα χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι». Έτσι κι εμείς θα υπενθυμίσουμε κάποια

μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρουμε προκειμένου να πάμε και να γυρίσουμε καλά. 

Τα στατιστικά στοιχεία λένε, ότι στην Ελλάδα κάθε 3 ώρες σκοτώνεται ένας άνθρωπος σε τροχαίο ατύ-

χημα κι ότι το 80% των ατυχημάτων γίνεται με ταχύτητες μικρότερες των 65 km/h και σε απόσταση που

δεν ξεπερνά τα 40km από το σπίτι μας.

Ταξιδέψτε ευσυνείδητα
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Δεκαέξι χρόνια μετά, οι δικοί, αλλά και η

Κύπρος δεν ξεχνά, τη θυσία του Θεόφιλου

Γεωργιάδη, που δολοφονήθηκε από πρά-

κτορες Τούρκους στις 20/3/94.

Κάθε χρόνο διοργανώνεται μνημόσυνο

από την οικογένεια και από το Σύνδεσμο

Εφέδρων καταδρομέων, του οποίου ο Γε-

ωργιάδης ήταν ιδρυτικό στέλεχος.

Στο μνημόσυνο φέτος χοροστάτησε αντί

του Αρχιεπισκόπου Κύπρου (λόγω ασθε-

νείας) ο Μητροπολίτης Καρπασίας.

Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Υπουρ-

γός Εσωτερικών Νεοκλής Συλικιώτης, ο

οποίος εξήρε τους αγώνες του Θεόφιλου

για την απελευθέρωση της Κύπρου και τον

εντοπισμό των αγνοουμένων.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.

Η ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών Νεο-

κλή  Συλικιώτη, «ζωγράφισε» τον Θεόφιλο

Γεωργιάδη και έδωσε ένα ακόμα μήνυμα

αγώνα για ελεύθερη Κύπρο. 
Δημοσιεύουμε αποσπασματικά:

«…τιμούμε σήμερα έναν σπουδαίο Κύπριο

αγωνιστή, τον Θεόφιλο Γεωργιάδη. Μπορεί ο

Θεόφιλος Γεωργιάδης να έφυγε νωρίς από κο-

ντά μας, όμως στο σύντομο πέρασμά του από

τη ζωή πρόλαβε να αφήσει τέτοιες παρακατα-

θήκες, τόσο σε μας τους ζώντες, όσο και στις

μελλοντικές γενιές, τις οποίες δεν μας επιτρέ-

πεται να ξεχάσουμε. 

…στο πρόσωπό του ο λαός μας γνώρισε έναν

γνήσιο πατριώτη και συνάμα διεθνιστή. Εναν

αγωνιστή των πανανθρώπινων αξιών της ελευ-

θερίας και της δικαιοσύνης. Γνώρισε έναν άν-

θρωπο που ανήκει σε ολόκληρη την αγωνιζό-

μενη ανθρωπότητα. Δικαίως, λοιπόν, ο Θεόφι-

λος έχει πάρει τη θέση που του αρμόζει ανά-

μεσα σε όλους τους σπουδαίους οραματιστές

των λαών που αγωνίζονται κόντρα σε όλες τις

κακουχίες και δυσκολίες για τα δίκαια των λα-

ών.

…Το 1974 μετά την τουρκική εισβολή, ο Θεό-

φιλος, μαθητής του Λυκείου ακόμη, αναγκά-

στηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του και να πά-

ρει το δρόμο της προσφυγιάς, όπως και τόσοι

άλλοι συμπατριώτες μας. Η βαρβαρότητα του

πολέμου, οι νεκροί, οι αγνοούμενοι και ο ξερι-

ζωμός από τις πατρογονικές εστίες σφράγισαν

ανεξίτηλα την ψυχή και τη μνήμη του Θεόφι-

λου και τον καθόρισαν στη μελλοντική του πο-

ρεία. Οι πανεπιστημιακές του σπουδές, η πα-

ραπέρα επαγγελματική του κατάρτιση, οι πρω-

τοβουλίες που αναλάμβανε, η πολύπλευρη

δραστηριότητα που τον χαρακτήριζε είχαν

έναν κεντρικό στόχο: την απελευθέρωση και

την τελική δικαίωση της πατρίδας του.

Με την αποφοίτησή του από το Παγκύπριο Γυ-

μνάσιο κατατάσσεται στη Εθνική Φρουρά και

υπηρετεί ως καταδρομέας με το βαθμό του

Εφέδρου Ανθυπολοχαγού. Με την ολοκλήρω-

ση της στρατιωτικής του θητείας, συνεχίζει να

υπηρετεί ως έφεδρος στην Εθνική Φρουρά και

προάγεται στο βαθμό του Υπολοχαγού. Πρω-

τοστατεί στην Ιδρυση του Παγκύπριου Συνδέ-

σμου Εφέδρων Καταδρομένων.

…Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα.

Εμαθε την τουρκική γλώσσα και εξειδικεύθηκε

στην τουρκολογία, ενώ προχώρησε και διεύρυ-

νε τις επιστημονικές του γνώσεις με περαιτέ-

ρω σπουδές στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Αργότερα (1986) διορίζεται λειτουργός Τύπου

στο Τμήμα τουρκικών θεμάτων του Γραφείου

Τύπου και πληροφοριών. Ετσι αξιοποιεί τη γνώ-

ση της τουρκικής γλώσσας αλλά και την ικανό-

τητα στην ανάλυση της σύγχρονης τουρκικής

πραγματικότητας προς όφελος της Κύπρου.

Ανάμεσα στις δράσεις του είναι η διοργάνωση

του Συνεδρίου των Βρυξελών που πραγματο-

ποιήθηκε (13-14 Μαρτίου/94), όπου αποκάλυψε

στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη στοιχεία για το

τουρκικό καθεστώς, που θα μπορούσαν να δια-

βρώσουν καταλυτικά και να συμβάλουν στην

αλλαγή στάσης του στα διάφορα μέτωπα που

είχε ανοίξει.

…η αγωνιστική του δράση κρίνεται από την

Τουρκία επικίνδυνη, ιδιαίτερα δε η δράση που

ανέπτυξε ο Θεόφιλος Γεωργιάδης, ως ένας

από τους πιο δραστήριους υπερασπιστές του

αγωνιζόμενου Κουρδικού λαού, στη διεκδίκηση

του δικαιώματος για αυτοδιάθεση και ελευθε-

ρία.

Λίγες ημέρες  μετά (20 Μαρτίου 1994), ο Θεό-

φιλος δολοφονείται άνανδρα, από τις τουρκι-

κές μυστικές υπηρεσίες έξω από το σπίτι του

στη Λευκωσία.

…Μνημονεύοντας τον Θεόφιλο Γεωργιάδη, εκ-

φράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και δίνουμε

παράλληλα μια υπόσχεση. Ότι θα αγωνισθούμε

για τη λευτεριά και την επανένωση της πατρί-

δας μας. Με συνέπεια και προσήλωση θα συνε-

χίσουμε να μοχθούμε για να αρθεί η κατοχή και

να επανενωθεί η Κύπρος μέσα από μια λύση

που θα σέβεται και θα εφαρμόζει τα ανθρώπινα

δικαιώματα και ελευθερίες όλου του λαού.

Αγαπητοί Φίλοι,

Στις 15 Δεκεμβρίου 2009, οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων συ-

νήλθαν υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα τη δια-

φάνεια και τη διαφθορά στη χώρα μας… Η σιωπηρή ανοχή όλων

μας, το βόλεμα στην καθημερινότητά μας, εξέθρεψε σε κάθε Κοινό-

τητα, σε κάθε Δήμο φαινόμενα διαφθοράς που κάνανε πια την Ελ-

λάδα διεθνώς «ρεζίλι». Δεν αρκούν οι

αφορισμοί των Πολιτικών Αρχηγών, πρέ-

πει να πάρουμε την κατάσταση στα χέ-

ρια μας.  Στη μικρή μας κοινωνία, έτυχε

να κάνω εγώ μία αρχή (150 στρέμματα

στις Αλυκές Αναβύσσου, που προσπά-

θησαν να δωρίσουν στην ΕΤΑ και στους

εργολάβους,  το 1ο πέτρινο-αυθαίρετο

που είχε μισθώσει ο Δήμαρχος σε συγ-

γενή του για εκμετάλλευση, η καντίνα

του Αγίου Νικολάου, το Ακρωτήρι που

πουλήσανε, τα «πολεοδομικά» που απο-

καλύψαμε κ.α.). Στην προσπάθειά μου

δεν ήμουν μόνη, είχα την ηθική σας συμπαράσταση, τη βοήθεια πο-

λύτιμων Συνεργατών, μα πάνω απ' όλα την αγάπη  ανώνυμων και

επώνυμων συμπολιτών μας που με τα γράμματα, τα e-mail τους και

τα λόγια τους μου έδιναν κουράγιο και με παρακαλούσαν «να μην

σταματήσω» …Είμαι σίγουρη, ότι ακόμα κι εκείνοι που με κατηγό-

ρησαν άδικα για πολλά θέματα, μέσα τους επικροτούσαν τις προ-

σπάθειές μου για τον όμορφο τόπο μας. Όμως, η καθαρότητα της

κοινωνίας μας είναι υπόθεση όλων μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι

γύρω μας, νοικοκυραίοι, με βαρύτητα γνώμης, με ειδικές γνώσεις,

με ευαισθησίες, που τηρούν μια στάση σιωπής και αποχής από τα

κοινά… Έχουν όλοι υποχρέωση και ευθύνη υγιούς συνεισφοράς

στην κοινωνία. Έχουμε όλοι ευθύνη για την κοινωνία που θα αφή-

σουμε στα παιδιά μας…

Κάνω θερμή έκκληση σε όλους να ορθώσουμε ανάστημα…

Γιατί ο τόπος μας αξίζει… Γιατί εμείς είμαστε ένα μέρος αυτού του

τόπου… Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν να έχουν ένα καθαρότερο μέλ-

λον…

Πάμε όλοι μαζί… Χέρι-χέρι… Μια σφιγμένη γροθιά… Μην αφήσου-

με μερικούς έξυπνους και αρκετούς φαύλους να υπονομεύσουν το

μέλλον του τόπου μας…

Σας χαιρετώ,

Με εκτίμηση,

Νικολέττα Καπερώνη

Ενεργός Πολίτης Αναβύσσου

Μνήμη και υπόσχεση

Η νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης, με τη γνωστή πλέον  ονο-

μασία “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, βρίσκεται

ήδη στην τελική ευθεία. Ο νέος Νό-

μος της Αυτοδιοίκησης, είναι βέ-

βαιο ότι θα σηματοδοτεί για πολλά

χρόνια, μία μεγάλη θεσμική αλλα-

γή και η αποτελεσματικότητά του

θα κριθεί  στην πράξη.

Χωρίς καμιά αμφιβολία όμως, το πρό-

γραμμα “Καλλικράτης”, θα επηρεάσει

αποφασιστικά και καθοριστικά το πα-

ρόν και το μέλλον, όχι μόνον της Αυ-

τοδιοίκησης, αλλά το ίδιο το Κράτος

και την Κοινωνία των Πολιτών.

Ανεξάρτητα με τις όποιες διαφορετι-

κές απόψεις έχουν διατυπωθεί και

εξακολουθούν ακόμη να διατυπώνο-

νται, από Φορείς και πολίτες, στο

στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης,

είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι

στο όνομα της ανάγκης μιας Αυτοδι-

οικητικής Μεταρρύθμισης, έχει δια-

μορφωθεί μία μεγάλη κοινωνική και

πολιτική συναίνεση. 

Με διαφορετικά λόγια, ο ισχυρός

Δήμος, με την αιρετή και δυνατή

Περιφέρεια, σε συνδυασμό με την

αναδιάρθρωση του σημερινού συ-

γκεντρωτικού και αναποτελεσμα-

τικού Κράτους, έχει γίνει μονόδρο-

μος και ζητούμενο.

Οι  πολίτες της Χώρας μας ζητούν,

όσο ποτέ άλλοτε, βαθιές αλλαγές

σε πρόσωπα, σε νοοτροπίες και

πρακτικές και απαιτούν να “σπά-

σουν” επιτέλους τα πάσης φύσεως

κατεστημένα συμφέροντα, για να

μπορέσουν να αισθανθούν έμπρα-

κτα το ενδιαφέρον των δημόσιων

υπηρεσιών και την εξυπηρέτησή

τους, ισότιμα και αξιοκρατικά. 

Με αυτήν την έννοια, η μεγάλη

πλειοψηφία της Κοινωνίας των Πο-

λιτών, προσβλέπει θετικά στη νέα

Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης

και ελπίζει ότι από αυτή, θα μπορέ-

σουν να  ξεκινήσουν οι μεγάλες

ανατροπές, για να δρομολογηθούν

λύσεις που σήμερα στην κυριολε-

ξία βαλτώνουν.

Μπροστά όμως σ` αυτό το νέο σκη-

νικό που αρχίζει να διαμορφώνεται

στην  Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα

όμως στο νέο Καλλικράτειο Δήμο,

ΤΩΡΑ είναι η κατάλληλη ώρα, για

να ενεργοποιηθούν όλες οι άφθαρ-

τες δυνάμεις των Τοπικών Κοινω-

νιών, που θέλουν και μπορούν να

προσφέρουν.

ΤΩΡΑ είναι η ώρα, αυτές οι “φρέ-

σκιες” δυνάμεις, που βρίσκονται σε

διάσταση με τα κατεστημένα τοπι-

κά συμφέροντα και έχουν διακριθεί

για το ήθος, τις συμπεριφορές, τις

ιδέες και τις γνώσεις τους, να

μπουν στην πρωτοπορία των εξελί-

ξεων, να δρομολογήσουν τη “μεγά-

λη συμφωνία” και τις απαιτούμενες

συναινέσεις, παραμερίζοντας ακό-

μη και θεμιτές προσωπικές  φιλο-

δοξίες, ώστε:

Να δημιουργήσουν, ΜΑΖΙ με τους

πολίτες, το ρεύμα της μεγάλης

πλειοψηφίας που διψάει για ΑΛΛΑ-

ΓΗ.

Να φράξουν την επέλαση των  πα-

ρηκμασμένων, δοκιμασμένων και

αποτυχημένων διαχειριστών των

τοπικών εξουσιών και,

Να παλέψουν με όραμα και όρεξη για

τα συμφέροντα του νέου Καλλικράτει-

ου Δήμου και των Δημοτών του.  

Με την ευκαιρία του άρθρου, εύ-

χομαι από καρδιάς Καλή Ανάσταση

και Καλό Πάσχα στους φίλους της

εφημερίδας και στους κατοίκους

της Βάρης. 

Ο “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” στην τελική ευθεία
Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη συμφωνία και την πραγματική αλλαγή

Δημήτρης Κυπριώτης
Επικεφαλής της “Δημοτικής 

Ανανέωσης Βάρης”

Δημοτικός Σύμβουλος
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Βραδιά ποίησης στα Σπάτα

Βραδιά Ποίησης και Μουσικής διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου

Σπάτων (19 Μαρτίου) στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Χρήστος Γε-

ωργακόπουλος  καλωσόρι-

σε τους παρευρισκομένους,

τους ευχαρίστησε για την

παρουσία τους και τόνισε

ότι το δυναμικό παρών που

έδωσαν σε αυτή την εκδή-

λωση  γεμίζει δύναμη το

Δ.Σ του Πολιτιστικού Οργα-

νισμού να συνεχίσει στη

διοργάνωση και άλλων πα-

ρόμοιων εκδηλώσεων.

“Διαμάντια και μπλουζ…» στα Σπάτα

“Διαμάντια και μπλουζ…» ήταν το έργο που ανέβασε η Ομάδα Θεάτρου Ενηλί-

κων του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων σε τέσσερις παραστάσεις

(13,14, 20 & 21/3) στο Πνευματικό Κέντρο του  Δήμου. Το έργο είναι της Ρούλας

Αναγνωστάκη σε σκηνοθεσία Περικλή Καρακωνσταντόγλου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού  Χρήστο

Γεωργακόπουλο στους  Φίλιππο Αργυρό και  Εύη Λουκά για τον συντονισμό και

την επιμέλεια της θεατρικής παράστασης, που μαζί με τους συνεργάτες τους ερ-

γάστηκαν με πολύ κέφι, μεράκι και επαγγελματισμό και μας έδωσαν την ευκαι-

ρία να παρακολουθήσουμε μια τέτοια θεατρική παράσταση.

Εντάχτηκαν σε ξεχωριστό πρόγραμμα

για την ανακύκλωση χαρτιού μόνο, τα

Γλυκά Νερά, πέρα από το πρόγραμμα

ανακύκλωσης που ήδη τρέχει με τους

γνωστούς μπλε κάδους.

Ο δήμαρχος Γιώργος Σιώκος και ο

υπεύθυνος  Ανακύκλωσης και Δημοτι-

κός σύμβουλος Βαγγέλης Αλμπάνης,

κρίνουν ότι η κοινωνία των Γλυκών

Νερών είναι ώριμη και

έχει μπει

στο πνεύ-

μα της ανακύκλωσης.

Ετσι με την προμήθεια των συ-

γκεκριμένων κάδων θα μπορούν πε-

ρισσότεροι κάτοικοι να τους προσεγγί-

σουν εύκολα.

Οι νέοι κάδοι έχουν ειδική υποδοχή

στην οποία μπαίνουν τα χαρτιά που

πάνε για ανακύκλωση. Διαφέρουν από

τους παραδοσιακούς μπλε κάδους της

ανακύκλωσης τόσο στο σχήμα όσο και

στο χρώμα. Οι πρασινο-κίτρινοι αυτοί

κάδοι της ανακύκλωσης χαρτιού έχουν

τοποθετηθεί ήδη σε κεντρικά σημεία

του Δήμου και φέρουν αυτοκόλλητο

που αναγράφει πως είναι μόνο για

χαρτί.  

Οπως ενη-

μέρωσε ο

Βαγγέλης

Αλμπάνης,

από την

πλευρά του

Δήμου των

Γλυκών Νε-

ρών υπάρ-

χει ο σχε-

διασμός για τη σταδιακή προμήθεια και

επιπλέον κά-

δων χαρτιού,

έτσι ώστε

βαθμιαία να

αναπτυ-

χθούν περί

τους 80

κάδους

στο σύνολο

του Δήμου. 

Το γεγονός

αυτό, σε

συνδυα-

σμό με την ανακύκλωση συσκευασιών

που αριθμεί ήδη 200 μπλε κάδους, εί-

ναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την πο-

ρεία της ανακύκλωσης. Ήδη οι ποσό-

τητες των ανακυκλώσιμων υλικών αυ-

ξάνονται με γοργούς ρυθμούς και οι

δημότες ολοένα και περισσότερο

ανταποκρίνονται και συμμετέχουν, με-

τά και από τις συντονισμένες προσπά-

θειες του υπεύθυνου των προγραμμά-

των ανακύκλωσης του Δήμου κ. Αλ-

μπάνη. 

Παράλληλα με την ευαισθητοποίηση

όλο και περισσότερων κατοίκων στο

θέμα της ανακύκλωσης, αλλά και την

αύξηση των νοικοκυριών στα Γλυκά

Νερά, απαιτείται και αυξημένη προ-

σπάθεια από την πλευρά του Δήμου

για την έγκαιρη και επαρκή ανταπόκρι-

ση στις αυξημένες απαιτήσεις της

ανακύκλωσης. 

Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι η

επέκταση των προγραμμάτων ανακύ-

κλωσης και η διάδοσή τους, ώστε οι

δημότες να ανταποκριθούν στη σωστή

διαλογή των οικιακών ανακυκλώσιμων

υλικών. Ήδη τα δείγματα από τον ενά-

μιση χρόνο εφαρμογής της ανακύκλω-

σης στα Γλυκά Νερά είναι πολύ ενθαρ-

ρυντικά.      

Συνεργασία για σχέδιο αντιπυρικής προστασίας
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ΣΠΑΥ

Κλιμάκιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συνάντησε στα γραφεία του Συνδέ-

σμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) τον Πρόεδρο του ΣΠΑΥ και Δήμαρχο Βύ-

ρωνα, Νίκο Χαρδαλιά, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες, όπου συζήτησαν την προε-

τοιμασία της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου. 

Στη διαβεβαίωση του Υπουργείου ότι φέτος ο Υμηττός θα προστατευθεί με κάθε μέσο, ο

Πρόεδρος του ΣΠΑΥ τόνισε ότι οι υπηρεσίες του Συνδέσμου και οι εθελοντές πυροπρο-

στασίας θα παραμείνουν όλο

το καλοκαίρι σε μέγιστη ετοι-

μότητα για την προστασία

του πράσινου πνεύμονα του

λεκανοπεδίου. 

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου

και ο ΣΠΑΥ σε συνεργασία με

το Πυροσβεστικό Σώμα επε-

ξεργάζονται το συγκεκριμένο

σχέδιο πυροπροστασίας που

θα εφαρμοστεί φέτος στον

Υμηττό και το οποίο θα ανα-

κοινωθεί σε ειδική ημερίδα

στις αρχές Μαΐου. 

Με κοινωνική συμμετοχή επεκτείνεται 

η ανακύκλωση στα Γλυκά Νερά 

Ο Δήμαρχος Γιώργος Σιώκος

Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιεύσουμε

ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Δημάρ-

χου Γλυκών Νερών Γιώργου Σιώκου
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Για να μην 
τρέχετε εσείς!

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη

διαγραφή 

& Ανακύκλωση

Αλέξανδρος

Τσάκος

6977993158

Οργασμός στην Κερατέα στις κτιριακές εγκαταστάσεις για

την στέγαση των μαθητών της πόλης. Εθεμελίωσε πριν

ένα μήνα περίπου το 4ο Δημοτικό Σχολείο, το 4ο Νηπια-

γωγείο και το νέο κλειστό Γυμναστήριο. 

Την περασμένη Κυριακή (28/3) όμως θεμελιώκηκε το κτι-

ριακό συγκρότημα του ΚΑΠΗ στην οδό Στρατηλάτου Κων-

σταντίνου (πίσω ακριβώς από την Δημοτική Φιλαρμονική),

τη στέγη της 3ης ηλικίας, σε οικόπεδο του Δήμου και δω-

ρεά κατασκευής του εφοπλιστή Κερατιώτη Κων/νου Α.

Πρίφτη, προϋπολογισμού 1.850.000 € με ανάπτυξη κτιρί-

ου 1.348 τ.μ.

Σημειωτέον ότι η δωρεά αυτή του Κωνσταντίνου Πρίφτη

είναι η δεύτερη, αφού η πρώτη ήταν η  ανέγερση του Κέ-

ντρου Υγείας στην είσοδο της πόλης το οποίο αναμένεται

να ξεκινήσει την λειτουργία του το 2010. 

Το νέο κτιριακό συγκρότημα του ΚΑΠΗ το οποίο έχει ήδη

ξεκινήσει με την επίβλεψη του Δημήτριου Κωστάκου, προ-

χωρά με ταχύτατους ρυθμούς και αποτελεί μία μεγάλη

προσφορά του ευεργέτη της πόλης στην τρίτη ηλικία της

Κερατέας. Περιλαμβάνει δε ισόγειο 480 τ.μ.,  όροφο 217

τ.μ. και αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων  ημιυπόγειο 651

τ.μ. 

Στην τελετή θεμελίωσης παρευρέθη πολύς κόσμος και ιδι-

αίτερα άνθρωποι της 3ης ηλικίας,  οι βουλευτές Γ. Βλάχος,

Θ. Μπούρας, Παν. Ασπραδάκης και εκπρόσωποι φορέων

της πόλης.

Μετά τον αγιασμό και την ομιλία του εκπροσώπου του Μη-

τροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, ο Δήμαρχος Κε-

ρατέας Σταύρος Ιατρού ξεκίνησε την ομιλία του τονίζο-

ντας την έκδηλη συγκίνηση όλης της Κερατέας για την

προσφορά του δεύτερου μεγάλου έργου, από τον ευεργέ-

τη εφοπλιστή γέννημα - θρέμμα της πόλης Κωνσταντίνο

Πρίφτη.

Ευχαρίστησε θερμά τον δωρητή του έργου, τον επιβλέπο-

ντα Δημ. Κωστάκο, την δημοτική σύμβουλο Χαρίκλεια Πρί-

φτη, τους αντιδημάρχους Σοφία Παπαγιάννη και Παναγιώ-

τη Κατσίκη και τον αρχιτέκτονα μηχανικό, σχεδιαστή του

κτιριακού συγκροτήματος Κωνσταντίνο Σφυρή για  την

προσπάθεια του Δήμου να ξεκινήσει έγκαιρα το έργο.

Υπογράμμισε επίσης την προσπάθεια του Δήμου και του

δωρητή για την στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου

Υγείας.

Ο δωρητής Κωνσταντίνος Πρίφτης τόνισε ότι αρχική του

πρόθεση ήταν να ξεκινήσει το ΚΑΠΗ πριν το Κέντρο Υγεί-

ας, γιατί έχει μεγάλη ευαισθησία στους ηλικιωμένους. Το

ΚΑΠΗ καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τελειώσει σε 14

μήνες, δηλ. το καλοκαίρι του 2011.

Αναφέρθηκε στη συνάντηση (πριν λίγες ημέρες) με την

Υπουργό Υγείας  και τη δημοτική Αρχή, για τη λειτουργία

του Κέντρου Υγείας – όπου έλαβαν υπόσχεση ότι θα ξεκι-

νήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Η πρόεδρος του ΚΑΠΗ Σοφία Παπαγιάννη μίλησε εκ μέ-

ρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του εθελοντικού συμ-

βουλίου και των μελών του ΚΑΠΗ χαιρετίζοντας τη δημι-

ουργία αυτού του μεγάλου έργου, το οποίο όπως είπε

“αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για την κοινωνία μας – κεφά-
λαιο εμπειρίας ζωής και συμπυκνωμένης γνώσης ιδιαίτερα
χρήσιμο”.
Ο Κωνσταντίνος Πρίφτης -είπε- εξασφαλίζοντας τους οι-

κονομικούς πόρους για τη δημιουργία του κτιρίου ΚΑΠΗ

(προϋπολογισμού 1.850.000Ευρώ), συμπληρώνει και αντι-

καθιστά την πολιτεία σε σημαντικά έργα για τον τόπο,

όπως αυτό του Κέντρου Υγείας, το οποίο του κόστισε πε-

ρίπου 5.000.000 ευρώ και το έχει παραδώσει.

Θεμελιώθηκε το νέο ΚΑΠΗ στην ΚερατέαΘεμελιώθηκε το νέο ΚΑΠΗ στην Κερατέα
Δωρεά του 

Κων/νου Α. Πρίφτη

Ο Αστερίξ, ο ξακουστός Γαλάτης, ο ήρωας όλων των εποχών, εί-

ναι 50 χρονών. Επιθυμεί να γιορτάσει τα γενέθλιά του σε μια μι-

κρή ελληνική πόλη νότια των Αθηνών, το Κορωπί, επ’ ευκαιρία

των αρραβώνων του γιου του Αμοραμίξ. 

Ο Αμοραμίξ, ένας νέος αξιαγάπητος, που δεν γνώρισε τη μητέ-

ρα του, ερωτεύθηκε την Ελένη. Η Ελένη είναι μία κοπέλα πολύ

εργατική που βοηθάει τη μητέρα της. Οι πρόγονοί της πολέμη-

σαν στο Τρωικό Πόλεμο και είναι αυτοί που νίκησαν χάρη στο

Δούρειο Ίππο, αυτό το τέχνασμα που έγινε γνωστό σε όλο τον

κόσμο. Η Ελένη γνώρισε τον Αμοραμίξ στις “Galleries Lafayette”

κατά τη διάρκεια της σχολικής εκδρομής που οργάνωσαν οι μα-

θητές του 2ου Γυμνασίου Κορωπίου στη Γαλλία με την καθηγή-

τριά τους των Γαλλικών. Έτσι, μία ημέρα που έβρεχε και όλα τα

παιδιά ήταν βρεγμένα, η Ελένη βρήκε καταφύγιο κάτω από την

ομπρέλα του ευγενικού Αμοραμίξ. Αυτή ήταν η αρχή μιας ιστο-

ρίας αγάπης, που δε διακόπηκε χάρη στα κινητά τηλέφωνα που

τους έφερναν κοντά μετά την αναχώρηση της Ελένης για το Κο-

ρωπί. Ο Αμοραμίξ της έστελνε μηνύματα κάθε μέρα κι έτσι κατά-

λαβαν ότι ήταν γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Τώρα, λοιπόν, η

παρέα των Γαλατών, ο Αμοραμίξ, ο Αστερίξ με τον έμπιστο φίλο

του Οβελίξ, τον Κακοφωνίξ, τον Πανοραμίξ, όπως επίσης και τον

Ιντεφίξ ήρθαν στο Κορωπί για τη μεγάλη γιορτή!!!

Το κόμικ, “Ο Αστερίξ στο Κορωπί “, με το οποίο συμμετείχε το 2ο

Γυμνάσιο Κορωπίου στο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2010, βρα-

βεύτηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και η τελετή βρά-

βευσης των συμμετεχόντων έγινε στις 20.03.2010.

Γαλατικός θρίαμβος στο Κορωπί

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την εκδήλωση, με εκπροσώπους του Κοι-
νοβουλίου (Ασπραδάκης, Βλάχος, Μπούρας) και της Δημοτικής Αρχής.
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Η απαγόρευση του καπνίσματος στις αεροπορικές

πτήσεις είχε σαν επακόλουθο τον περιορισμό των κα-

πνιστών σε ειδικούς κλειστούς χώρους στα αεροδρόμια,

όπου μπορούν να ικανοποιούν το πάθος τους χωρίς να

ενοχλούν και χωρίς να βλάπτουν την υγεία των άλλων.

Πολλά μάλιστα αεροδρόμια, όπως της Θεσσαλονίκης,

απαγορεύουν το κάπνισμα σε όλους τους χώρους, προ-

φυλάσσοντας έτσι έμπρακτα την υγεία των επιβατών.

Όμως, όποιος μπαίνει στο αεροδρόμιο της Αθήνας, πα-

ρατηρεί ότι αμέσως μετά την είσοδο υπάρχει ένας χώ-

ρος περιορισμένος μόνο από ζαρντινιέρες, όπου αρει-

μάνιοι καπνιστές κάθονται αναπαυτικά δημιουργώντας

σύννεφα καπνού, που εξαπλώνονται στον υπόλοιπο χώ-

ρο. Μάλιστα στα τραπέζια μπροστά τους έχουν ποτά και

φαγητά από παρακείμενη καφετέρια, που κάνει με τον

τρόπο αυτό χρυσές δουλειές. 

Η κατάσταση αυτή είναι συνέχεια της άτολμης και

επομένως αποτυχημένης προσπάθειας της προηγούμε-

νης κυβέρνησης να περιορίσει τους καπνιστές και την

οποία οι σημερινοί κυβερνώντες επέλεξαν να διαχειρι-

στούν, αντί να αναμορφώσουν. Οι διοικούντες χαρίζο-

νται στους καπνιστές, που είναι μια πρώτης τάξεως

εκλογική πελατεία, αδιαφορώντας για τη δημόσια υγεία

και την τριτοκοσμική κατάσταση, που δημιουργείται. Ευ-

νοούν όμως και το συγκεκριμένο αναψυκτήριο προσβλέ-

ποντας σε απτά και συγκεκριμένα κέρδη. Το άσχημο εί-

ναι ότι το σύμπτωμα αυτό της κακοδιοίκησης και της μη

εφαρμογής των νόμων δεν εκθέτει μόνο τους αρμόδι-

ους Υπουργούς, αλλά υποβιβάζει και την Ελλάδα στα

μάτια των επισκεπτών της, ως μία χώρα ανάξια να σε-

βαστεί κανείς, αφού η ίδια δεν σέβεται τον πολιτισμό

της και τη νομοθεσία της. 

Η ευθύνη για την πολιτισμική αυτή κατάντια βαρύνει

τους Υπουργούς, που πήραν την πολιτική πρωτοβουλία

να επιτρέψουν την ασχήμια αυτή. Την απόφαση μάλιστα

της κυβέρνησης να ενοποιήσει τους τομείς πολιτισμού

και τουρισμού φάνεται να τορπιλλίζει το ίδιο το νεοσύ-

στατο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με την ανι-

κανότητά του να αντιληφθεί ότι η πολιτισμική εικόνα της

καπνιστικής ασυδοσίας απωθεί και δεν προωθεί τον υγιή

τουρισμό. Αφού λοιπόν οι κυβερνητικοί φορείς δεν

έχουν την πολιτική πυγμή να απαγορεύσουν το κάπνι-

σμα στους χώρους του αεροδρομίου, είναι ανάγκη να

δημιουργηθεί επειγόντως κλειστός χώρος για καπνιστές

στο αεροδρόμιο, για να δείξουμε έστω και έτσι στους

ημεδαπούς και αλλοδαπούς επισκέπτες ότι η Ελλάδα

σέβεται τουλάχιστον το υπέρτατο αγαθό της δημόσιας

υγείας. Η διαφορά των Υπουργών της προηγούμενης

κυβέρνησης, που είχαν μπερδέψει το νόμιμο με το ηθι-

κό, με τους τωρινούς, που δεν αντιλαμβάνονται τη σχέ-

ση του επιπέδου του πολιτισμού με την προώθηση του

τουρισμού, είναι ότι οι τελευταίοι έχουν ακόμη καιρό να

διορθώσουν τα ατοπήματά τους: οι προσεχείς εκλογές

είναι η ώρα της κρίσεως από την κοινωνία των πολιτών,

που θα καθαρίσει το πολιτικό τοπίο από τους ανεπαρ-

κείς, τους ανίκανους και τους ακατάλληλους.  
Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Το κάπνισμα στο αεροδρόμιο

Αθηνών και η ευθύνη 

των διοικούντων

Ο αιρετός εκπρόσωπο της ΑΠΥΣΠΕ

Αττικής, Δημοσθένης Μπαρούτας,

δάσκαλος στο ειδικό σχολείο Νταού

Πεντέλης και νομαρχιακός σύμβου-

λος με ειστολή που απευθύνει στην

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ-

πάιδευση και σε όλους τους συναρμό-

διους Υπουργούς, καυτηριάζει  την

πραγματοποίηση Σεμιναρίων για εκ-

παιδευτικούς  δημόσιων σχολείων σε

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια!

Είναι η δεύτερη επιστολή που απευ-

θύνει αφού η πρώτη έπεσε στο ...κε-

νό.

Γράφει μεταξύ άλλων Ο Δημ. Μπα-

ρούτας.
Βρίσκομαι στην εξαιρετικά δυσχερή  θέση

να επανέλθω στις παρατηρήσεις και τις

διαπιστώσεις, που δημοσίευσα στις 8-2-

2010 με θέμα  «Σεμινάρια για εκπαιδευτι-

κούς δημόσιων σχολείων σε ιδιωτικά εκ-

παιδευτήρια» (σας το επισυνάπτω), σχετι-

κά με την επιλεκτική διεξαγωγή παιδαγω-

γικών σεμιναρίων σε ιδιωτικά εκπαιδευ-

τήρια για τους εκπαιδευτικούς των δημο-

σίων σχολείων εκ μέρους  Σχολικών

Συμβούλων, γιατί ως συνέχεια της συγκε-

κριμένης τακτικής ήταν η έγγραφη αξίωση

σχολικής συμβούλου, προς τους προϊστα-

μένους των Γραφείων, να «διωχθούν» οι

εκπαιδευτικοί που δεν παρευρέθηκαν

στα συγκεκριμένα σεμινάρια στο ιδιωτικό

εκπαιδευτήριο.

Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου προέ-

κυψε μέσα από τους αγώνες της εκπαι-

δευτικής κοινότητας και  ο ρόλος  του,

όπως άλλωστε ορίζεται τόσο από τις θε-

σμικές αλλά και από τη φιλοσοφία της θέ-

σης, είναι να δημιουργεί και να προάγει

συνθήκες παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής

συνεργασίας, παρέχοντας με αυτό τον

τρόπο υπευθυνότητα και κύρος τόσο στον

ίδιο τον εκπαιδευτικό όσο και στο έργο

του. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι τα διοικη-

τικά μέτρα και  η έμμεση  αξίωση ή η  πρό-

θεση λήψης τους από στελέχη που κα-

λούνται να εκτελέσουν επιστημονικό και

παιδαγωγικό έργο απομακρύνουν σε με-

γάλο βαθμό την πιθανότητα συνεργασίας

και εμπιστοσύνης μεταξύ σχολικού συμ-

βούλου και εκπαιδευτικών , γεγονός που

αποβαίνει εν τέλει σε βάρος των μαθητών

και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Είμαι αναγκασμένος για άλλη μια φορά να

καλέσω τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκ-

παίδευσης  Αττικής να δώσει σαφής οδη-

γίες  για τον τρόπο  διεξαγωγής των επι-

μορφωτικών σεμιναρίων, λαμβάνοντας

υπόψη τις ευαισθησίες των εκπαιδευτικών

της δημόσιας εκπαίδευσης.

Σεμινάρια σχετικά με 

προϊόντα και συσκευασίες

To Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών (ΕΕΚΧΜ)

υλοποιεί τον Απρίλιο  σεμινάρια με θέμα:
1. ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ (CLP), ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙ-

ΝΟΜΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΝΕΟ), 22-23

Απριλίου 2010, 16 ώρες

2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΝΈΟ)

(ΝΕΟ), στις 26-27 Απριλίου 2010, 16 ώρες 

3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ στις 28-29 Απριλίου 2010, 16

ώρες

Τα προγράμματα μπορούν να διοργανωθούν και ενδοεταιρικά με ειδικές προσφο-

ρές. 

Ειδικές τιμές για εκπαιδευόμενους:

1) για φοιτητές-μεταπτυχιακούς 40% 

2) για ελεύθερους επαγγελματίες 30%

3) για άνω των 2 ατόμων της ίδιας επιχείρησης 15%

Πληροφορίες για τις ημερομηνίες διεξαγωγής (αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και

αίτηση συμμετοχής), για την οικονομική προσφορά προεγγραφής, παρέχονται. στο

τηλ.: 2109536775 -6 ή στέλνοντας mail στο eekxm@hol.gr.
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

– ΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ &

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ Ο.Τ.Α.»

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων &

Πολιτισμού του Παντείου Πανεπι-

στημίου, σε συνεργασία με το Δήμο

Βύρωνα διοργανώνει συνέδριο με

τίτλο: «Διοργάνωση Φεστιβάλ: Τά-

σεις, Εξελίξεις και Προκλήσεις για

την Τοπική Αυτοδιοίκηση». Το διήμε-

ρο συνέδριο που θα πραγματοποιη-

θεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βύρω-

να (16-17 Ιουνίου 2010), φιλοδοξεί

να αναδείξει ζητήματα που σχετίζο-

νται με το χώρο των φεστιβάλ, προ-

σεγγίζοντάς τα από επιστημονική

και καλλιτεχνική σκοπιά.

Πληροφορίες σχετικά με το συνέ-

δριο καθώς και τη διαδικασία συμ-

μετοχής σε αυτό, μπορείτε να

αντλήσετε από το δικτυακό του τό-

πο http://www.culturedb.gr/df.php 

Με κοινή πρωτοβουλία του Υφυπουργού

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων Απόστολου Κατσιφάρα και

της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθη-

σης και Θρησκευμάτων  Εύης Χριστοφιλο-

πούλου, πραγματοποιήθηκε, σύσκεψη με

αντικείμενο τη λειτουργία σχολείων μέσα

στις φυλακές. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν και στελέχη του

Υπουργείου καθώς και διευθυντές Κατα-

στημάτων Κρατουμένων και σχολείων που

λειτουργούν σε αυτά.

Η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου

υπογράμμισε  τη σημασία συνεργασίας

των δυο συστημάτων Σωφρονισμού και

Παιδείας με απώτερο στόχο  όπως είπε

«να αποδώσουμε τους συμπολίτες μας

κρατούμενους στην κοινωνία όσο το δυνα-

τόν πιο ενεργούς πολίτες. Έτοιμους να κά-

νουν μια καινούργια αρχή». 

Μετά τη συνάντηση από κοινού συμφωνή-

θηκαν:

• Λειτουργία μόνιμης επιτροπής, με σκοπό

την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων

εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης

κρατουμένων

• Αύξηση των σχολείων και των προγραμ-

μάτων Δια Βίου Μάθησης και κατάρτισης

στα Καταστήματα Κράτησης.

• Η κοινή επιμόρφωση των Διευθυντών και

Αρχιφυλάκων των καταστημάτων κράτη-

σης ενηλίκων και των εκπαιδευτών της Δια

Βίου Μάθησης, σε κοινά προγράμματα της

Δια Βίου Μάθησης. 

«Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς δημόσιων

σχολείων σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια»!!
Καυτηριάζει ο Δημοσθένης Μπαρούτας

Σύσκεψη για τη λειτουργία σχολείων 

μέσα στις φυλακές
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Ο Γιώργος Βλάχος δεν έκατσε

στο πάνελ, γιατί ήρθε για να

ακούσει όπως είπε. «Σήμερα μι-
λάτε εσείς. Εμείς καταγράφουμε,
κωδικοποιούμε τις απόψεις και τις
κάνουμε σημαία. Πάμε να προ-
σεγγίσουμε προβλήματα».
Επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία

προέκυψε από το γεγονός ότι

όλο τον καιρό ακούγονται πολλά

για το σχέδιο «Κ» και μένουμε

αδρανείς· καθόμαστε και περιμέ-

νουμε;

Μετά τη ομιλία του Γιώργου Βλά-

χου και του προέδρου της ΤΕΔ-

ΚΝΑ Δ. Καλογερόπουλου, μίλη-

σαν Δήμαρχοι και σύμβουλοι.

Δεν μπορούμε να στρώ-
σουμε ούτε λακκούβα!

Να καθαρίσει το οικονομικό το-
πίο. Πώς θα στηριχτεί αυτό το εγ-
χείρημα, τι προετοιμάζει;
Εχουμε φτάσει σήμερα να μιλάμε
για Δήμους της Ευρώπης και να
μη μπορούμε πλέον να στρώσου-
με μία λακκούβα. 

Ποιος Δήμος δεν χρωστάει αυτή
τη στιγμή τεράστια κονδύλια. Χω-
ρίς λοιπόν να ξεκαθαρίσει το οι-
κονομικό τοπίο τι κάνουμε; Ενώ-
νουμε τα χρέη μας και τη φτώχεια
μας…
Είναι καθαρά θέμα πολιτικής βού-
λησης, πώς αντιμετωπίζει η κε-
ντρική διοίκηση την Αυτοδιοίκη-
ση. Υποτίθεται ότι φτιάχνεται κά-
τι που θα έχει μία προοπτική, που
θα πάει μπροστά, χωρίς εμείς οι
ίδιοι να έχουμε πεισθεί ότι αυτό
θα προχωρήσει.

“Θα προχωρήσουμε μόλις ανακοι-
νωθεί το χωροταξικό στο έκτακτο
συνέδριο της ΚΕΔΚΕ. Για να ξα-
νασυζητήσουμε τι; 
Και ποιος μας εμποδίζει αύριο να
ξεσηκωθούμε για τα οικονομικά.
Ποιος έχει να πληρώσει δώρο Πά-
σχα, ας σηκώσει το χέρι. Ο Κοινο-
τάρχης Σαρωνίδας, Ανδρέας Πέ-

γκας – όπως είπε - είναι ο μόνος
που δεν χρωστάει.
Παίρνουμε 30% μικρότερη προ
κρατική επιχορήγηση. Ως Δήμος
Καλυβίων, μόνο από το 2% που
έγινε  0,5 εισπράξαμε 670.000 το
2008 και 125.000 ευρώ πέρυσι με
το 0,5%. 500.000 κάτω. Μόνο δύο
κονδύλια έπιασα και έχουμε
1.200.000 ευρώ κάτω.
Κατά τη δική μου γνώμη, είναι

ένα πολιτικό παιχνίδι. Οι Δήμαρ-
χοι να απογοητεύσουν τις τοπι-
κές κοινωνίες. 
Κομματικοποιείται πλήρως και ο
χώρος της Τ.Α. Πού μπορεί να
παίξει ανεξάρτητος Δήμαρχος; 
Ας κάνουν ένα Δήμο τη Λαυρεω-
τική, όπως λένε, με τη συνένωση
8 Δήμων και άντε να κατέβει υπο-
ψήφιος Δήμαρχος να θέλει να δη-
μιουργήσει 8 εκλογικά κέντρα.
Δεν μπορεί να κατέβει. Ποιοι θα
είναι αυτοί που θα πάνε υποψή-
φιοι;
Ετσι όπως εξελίσσεται το εγχεί-
ρημα πάμε για μία νέα αποτυχία.

Πέτρος Φιλίππου

Δήμαρχος Καλυβίων

––––––––––

Απαξίωση της Τ.Α.
Βλέπει ο Φώτης Μαγουλάς

Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Η τοπική Αυτοδιοίκηση είναι μία κα-

τάκτηση, που δεν πρέπει να την

αφήσουμε, έτσι όπως πάνε να την

κάνουν.

Εγώ και οι περισσότεροι συνάδελ-

φοι εδώ, είμαστε πεπεισμένοι ότι,

διοικητική μεταρρύθμιση θα συζη-

τηθεί και ουσιαστικά θα προχωρή-

σει.

Μειώθηκαν οι Κεντρικοί Αυτοδιοι-

κητικοί Πόροι (ΚΑΠ) από 30 έως

45%. Πώς μπορεί να γίνει η Δημοτι-

κή Μεταρρύθμιση όταν απ’ τη μια

έχουμε την περικοπή των πόρων

μας και απ’ την άλλη χρειάζονται

5.5 εκατομμύρια ευρώ; Αναρωτήθη-

κε, μα συνέχισε:

«Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει,

αλλά φοβούμαι ότι θα φτάσουμε σε

ένα σημείο που θα δεν θα μπορού-

με να κάνουμε τίποτα.

Χωρίς μεταφορά αρμοδιοτήτων και

οικονομικούς πόρους θα οδηγηθού-

με σε περιπέτεια, σε τραγωδία και

θα την πληρώσουν οι κοινωνίες

μας, η τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ΤΕΔΚΝΑ που είναι ο κεντρικός

μας φορέας δεν συμμετέχει στη

διαβούλευση! Πώς μπορώ να πιστέ-

ψω μια υλοποίηση ενός τόσο σοβα-

ρού προγράμματος χωρίς να συμ-

μετέχει η ΤΕΔΚΝΑ;

Ο στόχος πλέον είναι η απαξίωση

της Τ.Α. Μια αδιαφορία στις τοπι-

κές κοινωνίες. Σχεδιάζουν, συζη-

τούν μεμονωμένα, ενώ λείπει η

ΤΕΔΚΝΑ, λείπουν οι φορείς και σε

15 ημέρες θα έρθει ένα κείμενο που

θα πάει προς ψήφιση. 

Το Σχέδιο εμπεριέχει
πλήρες πρόγραμμα

Ο Δήμαρχος Γέρακα Αθ. Ζού-

τσος, τόνισε ότι είχε αντιταχθεί

όταν συζητιότανε το σχέδιο «Κα-

ποδίστριας 2» στο συνέδριο της

Κυλλήνης για συγκεκριμένους

λόγους, όπως το χωροταξικό, που

για παράδειγμα άφηνε τους Θρα-

κομακεδόνες και τη Βουλιαγμένη,

- δύο πολύ μικρούς Δήμους – μό-

νους τους ανεξάρτητους.

“Αντίθετα το σχέδιο «Καλλικρά-
της», θεωρώ ότι εμπεριέχει πλή-
ρες πρόγραμμα για την Τ.Α. όπως
έχει εκφραστεί μέσα από το συ-
νέδριο της ΚΕΔΚΕ.
Καθιερώνει δεύτερο βαθμό αιρε-
τής περιφερειακής αυτοδιοίκη-
σης. Καθιερώνει μεγάλους και
ισχυρούς Δήμους και μιλάει για
μια ολοκληρωμένη διοικητική με-
ταρρύθμιση με αποκέντρωση του
κράτους. 
Σήμερα πολλά από τα δεινά μας
είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο
γραφειοκρατικό κράτος που δα-
πανά περισσότερα από όσα έπρε-
πε να δαπανά, και το οποίο είναι
αναποτελεσματικό αφενός και
δημιουργεί αγκυλώσεις.

Όλα αυτά θα ξεπεραστούν και θα
πάμε ένα βήμα μπροστά”.
Θεωρεί ότι ο «Καλλικράτης» είναι

ένα πλαίσιο αρχών πάνω στο

οποίο γίνεται μία κουβέντα. Και

ως πλαίσιο αρχών βάζει τη δημι-

ουργία ισχυρών ΟΤΑ. Όχι μεγά-

λων Δήμων, γιατί άλλο είναι ο με-

γάλος και άλλο ο ισχυρός.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί

στην τακτοποίηση των οικονομικών

των υπό συνένωση Δήμων για να

μην υπάρξουν κοινωνικές αδικίες.

Ο Δήμος Γέρακα, για παράδειγμα,

έχει πληρώσει την ΕΥΔΑΠ μέχρι και

το Φεβρουάριο/10 ενώ πολλοί Δή-

μοι χρωστάνε πολλά εκατομμύρια

για νερό. Δεν χρωστάει σε κανέναν

προμηθευτή και δεν έχει πάρει κα-

νένα δάνειο.

Το πληθυσμιακό πρέπει να λη-

φθεί υπόψιν γιατί είμαστε στην

Ανατολική Αττική, η οποία ανα-

πτύσσεται ραγδαία.

Δεν μπορεί να υπάρξει

Τ.Α με 2,7%

Εμείς το θέλουμε το σχέδιο, το

ζητάγαμε. Από τους 400 εκλέκτο-

ρες οι 390 είναι υπέρ, οι δέκα δια-

φωνούν. Σε πολλά συμφωνούμε.

Ολοι θυμόμαστε όταν ψηφίστηκε

ο Καποδίστριας ήταν στη σωστή

κατεύθυνση, και οι αιρετοί Νο-

μάρχες. Ποιος τολμούσε παλιά να

πάει σε Νομάρχη που ήταν τοπο-

θετημένος από ένα κόμμα;

Δεν φταίει ο «Καποδίστριας» αν

απέτυχε. Φταίνε αυτοί που δεν

έδωσαν τα κονδύλια.

Θέλει και το κράτος να μεταρρυθ-

μιστεί για να λειτουργήσει ο

«Καλλικράτης». Δεν θέλει μόνο η

Τ.Α. μεταρρύθμιση.

Ηρθε ένα ολόκληρο χωριό, το Ολυ-

μπιακό, με 10.000 κατοίκους και δεν

εισπράξαμε τους ΚΑΠ, οι οποίοι μει-

ώθηκαν κατά 30%, ενώ είμαστε υπο-

χρεωμένοι να έχουμε καθαριότητα,

περισυλλογή σκουπιδιών κλπ.

Με 2,7% πόρους δεν μπορεί να υπάρ-

ξει Τ.Α. Στη Δανία φτάνει το 40%.

Παν. Γ. Φωτιάδης

Δήμαρχος Αχαρνών

Συνέχεια στη σελ. 16

Οσο πλησιάζουν οι ημέρες, που θα ανακοινωθεί η υλοποίηση του σχεδίου «Καλλικράτης» για την

Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο αναπτύσσεται ένας προβληματισμός μεταξύ των Δημάρχων και των

δημοτικών και νομαρχιακών συμβούλων.

Στα πλαίσια ενημέρωσης και προβληματισμού εξελίχθηκε και η σχετική Ημερίδα που οργάνωσε

ο βουλευτής  Περιφέρειας Αττικής και τέως Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος, την πε-

ρασμένη Παρασκευή σε ξενοδοχείο της Αττική Οδού. 

Παρόντες, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τις Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από Δημάρχους και συμβούλους

όλων των παρατάξεων και αποχρώσεων. Παρών και ο βουλευτής Νίκος Καντερές.

Στο πάνελ ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Φώτης Μαγουλάς, ο δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίπ-

που, ο Δήμαρχος Αχαρνών Παναγιώτης Φωτιάδης και ο Δήμαρχος Λιοσίων Χρ. Παππούς.

Δει δη χρημάτων, ο θεμέλιος λίθος

για τον “Καλλικράτη”
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συνέχεια από τη σελ. 15

Εδώ και 8 μήνες 
δεν κινείται τίποτα

Νιώθω από τον Αύγουστο του

2009 ότι δεν λειτουργεί τίποτα. 

Εδώ και 8 μήνες δεν κινείται τίπο-

τα.

Επί της ουσίας συμφωνώ με τον

«Κ», επί της πράξεως όμως είναι

ένα πολιτικό παιχνίδι, δεν γίνεται

τίποτα, βράζουμε στο ζουμί μας

και πολλοί δήμαρχοι δεν έχουν

να πληρώσουν το δώρο. Οι πόροι

έρχονται μειωμένοι 30%.

Ο Δήμος Λιοσίων δεν με χαλάει

να συνενωθεί με άλλον ή να μεί-

νει ως έχει. Εκείνο που με χαλάει

είναι να στηθεί ο «Κ» σε κομματι-

κά γραφεία, να περιμένουν οι Δή-

μαρχοι τι θα διαβάσουν από τις

εφημερίδες και με χαλάει άσχημα

όλοι οι δήμαρχοι να συζητάνε το

χωροταξικό και όχι τα προβλήμα-

τα που έχουν οι τοπικές κοινω-

νίες.

Μεθαύριο οι δήμαρχοι θα είναι

κομματικοί παράγοντες, αφού θα

ενωθούν πολλοί Δήμοι και σίγου-

ρα θα υπάρχει μία τεράστια δια-

πλοκή για να μπορεί να συντηρή-

σει κάθε εντολή. 

Χρήστος Παππούς

Δήμαρχος Λιοσίων

Χωρίς προϋπολογισμό!

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος

Ζάγαρης, έφερε ένα απλουστευ-

μένο παράδειγμα: «για να βγά-

λεις μία άδεια μικρής κλίμακας

για να βάψεις το σπίτι σου κατα-

θέτεις στην Πολεοδομία προϋπο-

λογισμό, τεχνική περιγραφή, με-

λέτη του έργου και τώρα εδώ πά-

με για ένα τεράστιο γεγονός χω-

ρίς προϋπολογισμό!  

Ο δημοτικός σύμβουλος μειοψη-

φίας στο Δήμο Παιανίας Κοσμάς

Καρανικόλας, αναρωτήθηκε πού

είναι η νεολαία, πού είναι τα Τοπι-

κά Συμβούλια Νέων, που έφτια-

ξαν οι Δήμοι; Αποφασίζουμε για

50-100 χρόνια γι’ αυτούς, χωρίς

αυτούς!

Απευθυνόμενος δε στο Δήμαρχο

Παιανίας είπε ότι εφεξής θα είναι

ηπιότερος μετά απ’ αυτά που

άκουσε μέσα στην αίθουσα!

Κλείνοντας την ημερίδα ο Γ. Βλά-

χος επεσήμανε ότι ήταν μια πολύ

υπεύθυνη και εποικοδομητική

κουβέντα από όλες τις πλευρές.

Συνεχάρη την Δ. Καλογερόπουλο

που βρέθηκε εκεί από την πρώτη

ώρα και παρέμεινε.

«Σήμερα αναλύσαμε και συνθέσαμε

όλες τις απόψεις. Κάποιοι δεν ήρ-

θαν, ας μείνουν με τις φοβίες τους.

Οι πολλοί ήρθαν. Είχε μεγάλη επι-

τυχία και πρέπει να έχει συνέχεια»,

είπε και επεσήμανε για την Περιφέ-

ρεια: Μία περιφέρεια, ένας Περι-

φερειάρχης είναι όχι πρωθυπουρ-

γός αλλά υπεράνθρωπος με 5

εκατομμύρια κόσμο. Μια μικρή κυ-

βέρνηση.
Αννα Μπουζιάνη

Δει δη χρημάτων, ο θεμέλιος λίθος

για τον “Καλλικράτη”

Ο “Καλλικράτης” έχει πολύ μεγάλη παθογένεια

Τι σημαίνει αποκέντρωση. Ότι η υπηρεσία θα πάει πιο κοντά στον

πολίτη. Όταν όμως μεγαλώνουμε έχω την αίσθηση ότι το προϊόν

πάει πιο μακριά από τον πολίτη.

Οι μεγάλοι Οργανισμοί Τ.Α. είναι οι

πιο παθογενείς, είτε στα οικονομικά

είτε στην παροχή υπηρεσιών. 

Γίνεται μία κατ’ ευφημισμόν διαβού-

λευση, μόλις χτες το βράδυ έχει

1063 προτάσεις στο διαδίκτυο και

καμία δεν έχει πάρει απάντηση.

Εχω την αίσθηση ότι καταργούμε τις

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις

αντικαθιστούμε με Περιφέρειες.

Δηλαδή οι Περιφερειάρχες γίνονται αιρετοί για να έχουν ρόλο πα-

ρεμφερή με το Νομάρχη και θα συνεχίσουμε να έχουμε την επο-

πτεία, την κηδεμονία, την ποδηγέτηση της Τ.Α. από τις επτά Γενι-

κές Διοικήσεις. 

Η λογική αυτή δημιουργεί ένα μοντέλο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη

παθογένεια και έχω την αίσθηση ότι θα δημιουργήσει ένα χάος

στους ΟΤΑ την 1/1/11.

Γρηγόρης Κωνσταντέλος
δημοτικός σύμβουλος Βούλας και υποψήφιος Δήμαρχος

Το σχέδιο είναι καταδικασμένο!

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης Γιάννης Σαμέ-

λης αναρωτήθηκε: για ποια λειτουργικότητα και μεταφορά αρμο-

διοτήτων μιλάμε; Όταν δεν μεταφέρονται πόροι!

Με βάση αυτό και λειτουργικά το

σχέδιο «Κ» είναι καταδικασμένο.

Ο μεγαλύτερος παράνομος σήμερα

είναι η κεντρική διοίκηση, η κεντρική

διακυβέρνηση.

Κύριοι είμαστε κάτοικοι της Ευρω-

παίκής Ενωσης και δεν έχουμε όχι

αποχέτευση ούτε ένα σχέδιο, μια

προοπτική για να δούμε πού πηγαί-

νουμε.

Με την ενιαία Περιφέρεια φοβάμαι ότι η Ανατ. Αττική θα γίνει η πί-

σω αυλή, ο χώρος εναπόθεσης σκουπιδιών. Δεν θα έχουμε δυνατή

φωνή και οδηγούμαστε από εκεί που θα ήμασταν ο μοχλός της οι-

κιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της πρωτεύουσας, να γίνουμε

ο χώρος της εναπόθεσης σκουπιδιών της Αττικής.

Όλα γενικόλογα

και αφηρημένα

Για πρώτη φορά η Τ.Α. βρίσκε-

ται να συζητάει χωρίς συγκε-

κριμένες πολιτικές προτάσεις,

χωρίς σχέδιο νόμου. Όλα γενι-

κόλογα και αφηρημένα. 

Ολη αυτή η μεταρρύθμιση δεν

έχει να προσφέρει τίποτα παρα-

πάνω από αυτό που είπε ο Πρω-

θυπουργός στο συνέδριο της

ΚΕΔΚΕ, ότι είναι μια πολύ σημα-

ντική  υπόθεση, η οποία εντάσ-

σεται μέσα στο ίδιο το πρόγραμ-

μα σταθερότητας που ψηφίστη-

κε στις Βρυξέλες

Δημιουργούν μεγάλους γραφειο-

κρατικούς Δήμους, σε βάθος χρό-

νου, οι οποίοι όμως δεν θα μπο-

ρέσον να αγκαλιάσουν τα ζητή-

ματα της Τ.Α. της επικουρικότη-

τας, της δυνατότητας του πολίτη

να αυτοδιοικείται και να μην ετε-

ροδιοικείται και να μη χάνεται σε

ένα γραφειοκρατικό χάος.

Επιχειρείται μία μεταρρύθμιση

που έχει μόνο οικονομικό σκε-

πτικό και θα οδηγήσει σε κατε-

ξευτελισμό της Τ.Α.

Τι θα κάνει η ΤΕΔΚΝΑ και η

ΚΕΔΚΕ;

Σωτήρης Μεθενίτης
δημοτικός σύμβουλος 

Μαρκοπούλου

Ως πρωταπριλιά

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Κουβαρά Σταμάτης Γκίνης έκα-

νε τη διαφορά:

«Εγκυρες πληροφορίες της τε-
λευταίας στιγμής λένε ότι κλεί-
δωσε το θέμα της Λαυρεωτι-
κής. Γίνονται  δύο μεγάλοι Δή-
μοι και η Κοινότητα Κουβαράς
των 2.500 κατοίκων παραμένει
μόνη της», δήλωσε και έγινε

χαμός στην αίθουσα.

Δυστυχώς, όλο αυτό τον καιρό

συζητάμε για σενάρια, ασχο-

λούμεθα όλοι ποιος θα ενωθεί

με ποιον και πότε.

Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμε-

ρα και επειδή δεν υπάρχουν οι

δομές, πολύ φοβάμαι ότι με την

υποχρηματοδότηση που ξεκί-

νησε πριν λίγες ημέρες, γνωρί-

ζω Δήμο που είχε μείωση του

ΚΑΠ 50%, δεν μπορεί να περ-

πατήσει κανένα σχέδιο για τη

μεταρρύθμιση.

Θεωρώ ότι ή θα πρέπει να ψη-

φιστεί άμεσα στον «Κ» το χω-

ροταξικό· να μας πούνε τι πρέ-

πει να κάνουν ή να πάμε στις

εκλογές μ’ αυτά τα σχήματα

που υπάρχουν και να πάμε με

αιρετό Περιφερειάρχη. Να γί-

νει βήμα – βήμα η διοικητική

μεταρρύθμιση.

Το σχέδιο «Κ» σε καμιά περί-

πτωση δεν μπορεί να είναι έρ-

γο των επιστημόνων. Είναι έρ-

γο μόνο των  πολιτικών κομμά-

των.  Είναι ζήτημα, που μόνο τα

πολιτικά κόμματα μπορούν να

αποφασίσουν. 

Για τα περισσότερα προβλήμα-

τα της Τ.Α. δεν υπάρχουν λύ-

σεις.

Αύριο η πρωτοβάθμια Τ.Α. θα

έχει περισσότερες αρμοδιότη-

τες.

Δημήτρης Μπουραΐμης

Δήμαρχος Φυλής

Αλληλοκατανόηση!

Ο Δήμαρχος 
Παιανίας 
σε στιγμές 
αγάπης με τον
“εχθρό” 
του δημοτικό 
σύμβουλο της 
μειοψηφίας 
Κοσμά 
Καρανικόλα.
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Η ανάκληση αδείας της ασφαλιστι-

κής εταιρείας ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ έχει

επιφέρει ισχυρότατο πλήγμα στον

εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο των

ασφαλειών ζωής, με τους εργαζόμε-

νους να οδηγούνται στην ανεργία και

τους χιλιάδες ασφαλισμένους να

στερούνται  τόσο των πολύτιμων

υπηρεσιών υγείας που δικαιούνται,

όσο και της αυτονόητης διασφάλισης

των αποταμιεύσεών τους και μάλιστα,

εν μέσω της παρούσας, εξαιρετικά

δυσοίωνης οικονομικής συγκυρίας.

Για την αντιμετώπιση αυτού του, κυ-

ριολεκτικά εκρηκτικού, προβλήματος

προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία,

η οποία όμως, βρίσκει κατηγορηματι-

κά αντίθετους τους άμεσα ενδιαφε-

ρόμενους ζημιωθέντες - ασφαλισμέ-

νους από την ΑΣΠΙΣ.

Ειδικότερα και όπως αναφέρεται, το

σύνολο των διαδικαστικών  προωθού-

μενων ρυθμίσεων, το οποίο επιχειρεί

να οργανώσει την κάλυψη των ασφα-

λισμένων, διακρίνεται  από αδικαιο-

λόγητη περιπλοκή και καθυστέρηση,

ακυρώνοντας στην πράξη την άμεση

ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων

των ασφαλισμένων. Όπως τονίζεται,

οι απανωτές παρατάσεις των ενδιάμε-

σων διαδικαστικών σταδίων, η εμπλο-

κή του Ο.Π.Α.Δ., οι προϋποθέσεις

αναδοχής των ασφαλιστικών σχέσε-

ων και η μακροχρόνια αναστολή εξα-

γοράς των ασφαλιστηρίων καταδει-

κνύουν ότι δεν υφίσταται καμμία προ-

οπτική  επίλυσης των προβλημάτων

των ασφαλισμένων σε εύλογο χρονι-

κό διάστημα.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες

ρυθμίσεις δεν διαγράφεται καμμία

προοπτική  μεταβίβασης  του χαρτο-

φυλακίου της ΑΣΠΙΣ, χωρίς να τεθεί

ζήτημα  φερεγγυότητας του αναδό-

χου, αφού δεν εισπράττονται ασφάλι-

στρα για τις υφιστάμενες ασφαλιστι-

κές συμβάσεις. Όπως υπογραμμίζε-

ται, η δραστική μείωση των νομίμων

και συμβατικών δικαιωμάτων των

ασφαλισμένων, κατά την εφαρμογή

της διαδικασίας μεταβίβασης χαρτο-

φυλακίου, αντίκειται στο κοινό περί

δικαίου αίσθημα, αφού απαλλοτριώ-

νει  ασφαλιστικά δικαιώματα τα οποία

αποκτήθηκαν με μακροχρόνια και

εμπρόθεσμη εκπλήρωση  των συμβα-

τικών υποχρεώσεων των ασφαλισμέ-

νων προς την ΑΣΠΙΣ, ενώ  προσκρού-

ει και σε βασικούς κανόνες  του κοι-

νοτικού δικαίου περί ασφαλιστικής εκ-

καθάρισης.

Όπως προκύπτει, η προτεινόμενη

απαλλοτρίωση άνευ αποζημιώσεως

οδηγεί στην πλήρη απαξίωση του ομί-

λου της ΑΣΠΙΣ, με την απώλεια όλων

των υπεραξιών του, τη σταδιακή απο-

μείωση όλων των επιχειρησιακών

αξιών του και, τελικά, την εξαφάνιση

του ενεργητικού που θα μπορούσε να

καλύψει τις απαιτήσεις  των ασφαλι-

σμένων, ως μέρος του καθημερινώς

δημιουργούμενου παθητικού  της εκ-

καθαριζόμενης ασφαλιστικής επιχεί-

ρησης.

Η μακροχρόνια παράλειψη της οφει-

λόμενης κρατικής εποπτείας  στην ως

άνω ασφαλιστική εταιρεία είχε ως συ-

νέπεια την κατάρρευσή της, με πρω-

τόγνωρες συνέπειες για τους ασφαλι-

σμένους στην ΑΣΠΙΣ.

Ερωτά δε ο βουλευτής:

• Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να

προβούν προκειμένου να γίνει  δεκτή

η αρχή της πλήρους κάλυψης  των

ασφαλισμένων, η οποία επιτάσσει την

άμεση συνέχιση των ασφαλιστικών

τους σχέσεων και την πλήρη, έντοκη

εξόφληση των ασφαλιστικών τους

απαιτήσεων;

• Προτίθενται να υιοθετήσουν τις προ-

τάσεις των ζημιωθέντων-ασφαλισμέ-

νων για  τη διάσωση των  επιχειρη-

σιακών υπεραξιών της ΑΣΠΙΣ με την

επαναλειτουργία της - έστω και σε εκ-

καθάριση - και την είσπραξη των

ασφαλίστρων από τον εκκαθαριστή;  

Αποκατάσταση ζημιωθέντων 

από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ερώτηση του βουλευτή Φώτη Κουβέλη

Παράνομος ανταγωνισμός

στα κρασιά
ερώτηση του βουλευτή Μάκη Βορίδη

Την αδυναμία ελέγχου του παράνομου ανταγωνισμού

στην αγορά του ελληνικού οίνου διαπιστώνει ο βουλευτής

Μάκης Βορίδης και κατέθεσε σχετικό ερώτημα στους αρ-

μόδιους Υπουργούς.

«Ο αμπελοοινικός τομέας, σύμ-

φωνα με επίσημα στοιχεία της

Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένω-

σης Αμπελοοινικών Προϊόντων

(ΚΕΟΣΟΕ), είναι ιδιαίτερα ανε-

πτυγμένος στην Ελλάδα, αφού

καλλιεργούνται περίπου 700.000

στρέμματα με οινοποιήσιμες ποι-

κιλίες εκ των οποίων τα 107.000

στρέμματα σε νησιωτικές περιο-

χές. Η ετήσια οινοπαραγωγή,

ανέρχεται περίπου στα 4 εκατ.

εκατόλιτρα και αποτελεί το 2% της συνολικής παραγωγής

της Ε.Ε.

Παρά ταύτα η αδράνεια των μηχανισμών του ανταγωνι-

σμού στην Ελληνική επικράτεια, οδηγεί στην αναπόφευ-

κτη αδυναμία του ελέγχου κυκλοφορίας οίνων με βάση

τη σήμανση χώρας προέλευσης. Αυτό έχει ως αποτέλε-

σμα, όχι μόνο την κυκλοφορία στην Ελλάδα μεγάλων πο-

σοτήτων οίνου που αποκτώνται από τρίτες χώρες, αλλά

την εισαγωγή και διάθεσή τους σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή,

που η αντιστοιχία τους στην Ελλάδα, δεν καλύπτει ούτε

το καλλιεργητικό κόστος των οινοσταφύλων.

Επακόλουθο της στρέβλωσης αυτής, είναι το γεγονός ότι

κάθε τρυγητική περίοδο, η απειλή εισαγωγής τέτοιων οί-

νων, διαμορφώνει σε αντίστοιχα χαμηλά επίπεδα τις τι-

μές των εγχώρια παραγομένων σταφυλιών. Έτσι στην Ελ-

λάδα που η άμπελος καλλιεργείται σε ορεινές, ημιορεινές

και νησιωτικές περιοχές και όχι σε πεδινές, όπως συνήθως

συμβαίνει στις ευρωπαικές οινοπαραγωγές χώρες- οι δια-

μορφούμενες τιμές από τον εξωτερικό αθέμιτο ανταγωνι-

σμό, όχι μόνο ζημιώνουν τους Έλληνες αμπελοκαλλιερ-

γητές, αλλά και τους ωθούν στην εγκατάλειψη της καλ-

λιέργειας. 

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να ελέγξει την κυκλοφορία οίνου

στην Ελλάδα, με βάση τη σήμανση χώρας προέλευσης;  

Μετά τον αποκλεισμό της εκπροσώπησης του Δήμου στον

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διεξαγωγής των Ιπ-

ποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε), ο βουλευτής  Γεώργιος Βλά-

χος, ζητά να ενημερωθεί με ποιο σκεπτικό το Υπουργείο Πο-

λιτισμού προέβη στον απροειδοποίητο και αναίτιο αποκλει-

σμό αυτό, τονίζοντας ότι αυτό αντίκεται σε πρακτική ετών.

Ο βουλευτής, επισημαίνει πως ο Δήμος Μαρκοπούλου, ήταν

ex officio μέλος του ΔΣ του ΟΔΙΕ από το 2004, εξασφαλίζο-

ντας με τον τρόπο αυτό, τόσο τη συμμετοχή της τοπικής κοι-

νωνίας και της αυτοδιοίκησης στον έλεγχο του Οργανισμού

ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτή-

των του, όσο και την συνέχιση μιας πρακτικής, σύμφωνα με

την οποία, ο Δήμαρχος της περιοχής όπου είχαν την έδρα οι

εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου να έχει συμμετοχή στο ΔΣ.

Στη Βουλή ο αποκλεισμός του Δήμου 

Μαρκοπούλου από τον Ο.Δ.Ι.Ε.
με ερώτηση από το βουλευτή Γιώργο Βλάχο

Η κυρία Μαριέττα Γιαννάκου, Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομά-

δας της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έλαβε το πα-

ράσημο του Αξιωματικού του Εθνικού Τάγματος Αξιών της Γαλλικής

Δημοκρατίας “Officier dans l’ Ordre National du Merite”, με προεδρικό

διάταγμα που υπέγραψε ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Nicola

Sarkozy. Το παράσημο απενεμήθη στην Μ. Γιαννάκου, εις αναγνώριση

της πολύτιμης προσφοράς της στο θεσμό της γαλλοφωνίας, κατά τη

διάρκεια της θητείας της ως Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων, καθώς και της πολυετούς στήριξής της στην προώθηση της ελ-

ληνογαλλικής φιλίας. Η τελετή παρασημοφόρησης πραγματοποιήθηκε 29 Μαρτίου στη Γαλ-

λική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Η ευρωβουλευτής ευχαρίστησε τον Γάλλο Πρέσβη Christophe Farnaud, για την τιμητική αυτή

διάκριση και τόνισε ότι θα συνεχίσει την προσπάθειά της για περαιτέρω εμβάθυνση των ελ-

ληνογαλλικών σχέσεων.    

Παρασημοφορήθηκε η Μαριέττα Γιαννάκου 

από τη  Γαλλική Δημοκρατία για την προσφορά

της στη γαλλοφωνία
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Την Κυριακή 21 Μαρτίου ο Σύλλογος Μεσσηνίων «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» σε συνεργασία με το

Σύλλογο Εργατικών Κατοικιών «ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», πραγματοποίησαν ημερήσια εκδρο-

μή στα Καλάβρυτα. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν πάρα πολλά μέλη και φίλοι των συλ-

λόγων. 

Δόθηκε η ευκαιρία στους εκδρομείς να γνωρίσουν από κοντά την όμορφη και ιστορική πό-

λη, τον τόπο Θυσίας στον οποίο οι Ναζί το 1943 εκτέλεσαν του άνδρες και τα παιδιά της πό-

λης, τη Μονή της Αγίας Λαύρας στην οποία ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το Λάβα-

ρο της Επανάστασης και το ιστορικό μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου. Αξίζει να σημειω-

θεί ότι λόγω της επετείου πραγματοποιήθηκε στην πλατεία των Καλαβρύτων αναπαράστα-

ση της ύψωσης του Λάβαρου της Επανάστασης. Η θαυμάσια ημέρα που επικράτησε συνε-

τέλεσε ώστε να επιστρέψουν όλοι ενθουσιασμένοι.

Τα Διοικητικά Συμβούλια αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τα μέλη και τους φί-

λους των Συλλόγων για τη συμμετοχή τους.

Ο Πρόεδρος   του Δ.Σ. «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. «ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»

Αναστάσιος Μπουντουβάς Αθανάσιος Ηλιόπουλος

Τρίτη, 30/3/10, συνεργεία

ελέγχου του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων, του Ε.Φ.Ε.Τ. και των

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε-

ων σε όλη τη χώρα διενήργη-

σαν ελέγχους στην αγορά

κρεάτων λόγω της περιόδου

του Πάσχα σε σούπερ μάρκετ

και κρεοπωλεία με έμφαση

στην έλλειψη σφραγίδας της

χώρας προέλευσης.

Συγκεκριμένα πραγματοποιή-

θηκαν έλεγχοι σε 665 σημεία

λιανικής πώλησης. Διαπι-

στώθηκε ότι τα κρέατα είναι

γενικά σε καλή κατάσταση

και με σήμανση για την προ-

έλευσή τους.

Ταυτόχρονα για τον ίδιο σκο-

πό ελέγχθηκαν 54 ψυκτικές

αποθήκες, 20 αγορές χονδρι-

κής πώλησης και 153 σφα-

γεία καθώς τα σημεία αυτά

αποτελούν τις πηγές διοχέ-

τευσης των κρεάτων στην

αγορά. 

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν

μέχρι και το Μ. Σάββατο, θα

είναι καθολικοί στα σφαγεία

και τις αποθήκες ενώ στα ση-

μεία λιανικής γίνεται κάθε

προσπάθεια για αύξηση του

αριθμού των ελεγχθέντων

σημείων. 

Μέχρι τις 30/3/10 έχουν

πραγματοποιηθεί  συνολικά

έλεγχοι σε 1.189 σημεία λια-

νικής πώλησης, 141 ψυκτικές

αποθήκες, 60 αγορές χονδρι-

κής πώλησης και 153 σφα-

γεία.

Κατασχέθηκαν 680 κιλά απο-

ψυγμένων παραπροϊόντων

σφαγής (συκωταριές) σε επι-

χειρήσεις λιανικής.

Κατά τους παραπάνω ελέγ-

χους δεν διαπιστώθηκαν πα-

ραβάσεις για ζητήματα επι-

σήμανσης προέλευσης και

«ελληνοποίησης» κρεάτων. 

Σημειώνεται ότι για πρώτη

φορά φέτος διεξάγεται τόσο

μεγάλος αριθμός ελέγχων

από τα σύνορα μέχρι τα τελι-

κά σημεία πώλησης με βάση

ένα συντεταγμένο, αναλυτι-

κό πρόγραμμα με το οποίο

συντονίζονται κάτω από ένα

κέντρο όλοι οι ελεγκτικοί μη-

χανισμοί.   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ

ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΒΑΡΗ-ΚΟΡΩΠΙ: Βίλα 1000τ.μ. πολυτελής με πολλά έξτρα,

με πισίνα σε 10.000τ.μ. οικόπεδο, θέα θάλασσα, απεριόρι-

στη. Ετερη 500τ.μ. σε 1500τ.μ. οικόπεδο με πισίνα πολυ-

τελές. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ 6945.876499, 210

8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ, Μονοκατοικία 450τ.μ. πολυτελής,

θέα θάλασσα σε οικόπεδο 440.τμ. 1.300.000€. Μεσιτικό

Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210 8973.060

ΒΑΡΗ – ΜΗΛΑΔΕΖΑ: Μεζονέτα 200τ.μ. νεόκτιστη 4 υπνο-

δωμάτια, 3 μπάνια με play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ,

αποθήκη, μεγάλες βεράντες BBQ, θέα 530.000€ Μεσιτικό

Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ Μεζονέτα 220τ.μ., 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, με

play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη σε οικόπεδο 500τ.μ.,

θέα θάλασσα απεριόριστη. Σαρωνικός, 650.000€, Μεσιτικό

Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210 8973.060.

ΒΑΡΗ – ΚΟΡΩΠΙ, Μεζονέτα 270τ.μ. γωνιακή νεόκτιστη, 4

υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ασανσέρ, play room, πολυτελής,

πισίνα 650.000€. Ετερη 300τ.μ. σε 400τμ. Οικόπεδο στα

μπετά 550.00€. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210

8973.060.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΗ – ΚΟΡΜΠΙ Σ.Δ. 0,3 195τ.μ. 200.000€, 380τ.μ. Γω-

νιακό 390.000, 800τ.μ. 710.000€, 1740τ.μ. 1.600.000€,

4.600τ.μ. 4.600.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210

8973.060.

ΒΑΡΗ – ΜΗΛΑΔΕΖΑ, ΣΔ. 0,6 225τ.μ. Γωνιακό, 350τ.μ.,

700τ.μ., 830τ.μ., 910τ.μ., 3.900τ.μ. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒ-

ΒΑΛΟΣ  Τριπτολέμου 17 Βάρη, 210 8973.060.

ΒΑΡΚΙΖΑ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ, Σ.Δ. 0,4, 440τ.μ. 470.000€,

900τ.μ. 930.000€, 4000τ.μ. + 7000τ.μ. εκτός σχεδίου οικο-

δομήσιμα. Σοβαρές προτάσεις Βάρη (κέντρο) Σ.Δ.1

590τ.μ., 800τ.μ. Σ.Δ.0,6 με άδεια. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒ-

ΒΑΛΟΣ  210 8973.060.

ΒΑΡΚΙΖΑ – ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ, 230τ.μ. 320.000€, 500τ.μ. με

άδεια 630τ.μ. θέα θάλασσα, 4.300τ.μ. και 11.000τ.μ. εκτός

σχεδίου οικοδομήσιμα. Βάρκιζα (κέντρο) 490τ.μ. Σ.Δ. 0,8

1.000.000€, 700τ.μ. Σ.Δ. 0,8, 1.500.000€, Φλέμιγκ

3.100τ.μ. 3.000.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210

8973.060.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

Τριπτολέμου 17 Βάρη (έναντι κέντρου Υγείας)

Τηλ. – fax: ΚΑΒΒΑΛΟΣ  210 8973.060.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυ-

σικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκεί-

ου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται

από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου -

Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλ-

λήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
μέλος του Π.Σ.Λ. με master και 12 έτη πείρα, αναλαμ-

βάνει και κατ’ οίκον θεραπείες σε παιδιά, καθώς και συμ-

βουλευτική καθοδήγηση γονέων.

Διάγνωση - θεραπεία - διαταραχών λόγου - ομιλίας -

φωνής. Δ.Α.Δ-αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, νοητική

υστέρηση. τηλ. 6973395686 - 6979139915

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης,

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου

και Λυκείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση

σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.        

Τηλέφωνο: 6989427922

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Από RE/MAX  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέ-

λος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της

RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους

απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,

υψηλές προμήθειες  έως 80% επι των πωλήσεων, εκ-

παίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,

ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947 

email: remax-anagen@ath.forthnet.gr 

Άμεσα κύριος-α άνω των 18

ετών ζητείται για ανεξάρτητη

συνεργασία. Δεν απαιτούνται

ιδιαίτερες γνώσεις. Μερική ή

πλήρης απασχόληση. Δυνατό-

τητες προσωπικής ανάπτυξης.

Τηλ. 2241051812. www.work-

4all.com

Ζητείται barman/barwoman

για εστιατόριο στην Ανατο-

λική Αττική. Δυνατότητα

12μηνης απασχόλησης.

Τηλ. Επικοινωνίας 210

3602.202.

Ζητούνται Μπουφετζής, Σερ-

βιτόρος/α ή βοηθός, υπεύθυ-

νος καταστήματος. Τηλ. Επι-

κοινωνίας 210 3602.202.

Ζητούνται 6 άτομα από επι-

χείρηση για την οργάνωση.

Μερική – πλήρης απασχόλη-

ση ανεξάρτητης συνεργα-

σίας. 1000€-10.000€/μήνα.

Τηλ. 2102801185, www.multi-

millionaires.biz

Ζητούνται  άτομα από επι-

χείρηση για μερική – πλή-

ρη απασχόληση. Εργασία

μέσω Η/Υ στο χώρο σας.

Ανεξάρτητη, συνεργασία.

Κέρδη 1000€ - 3.000€/μή-

να. Τηλ. 2118001004,

www.multi-millionaires.biz

ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW TOUAREG 3,2, ασημί μεταλλικό, αε-

ρανάρτηση, 20’’ ζάντες alutec, nav, full extra. Δεκτός

έλεγχος. Ιδιώτης τηλ. 6974027375.



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

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 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Συνεδριάζει ΣΑΒΒΑΤΟ 10/04,  6μ.μ.

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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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

ΣΑΒΒΑΤΟ 3, ΤΡΙΤΗ 6 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/4

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 -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

Το Δημοτικο Συμβούλιο Αρτέμιδας συνεδριάζει το

Σάββατο 10 Απριλίου στις 6 μ.μ. στην αίθουσα συ-

νεδριάσεων του Δ.Σ. που βρίσκεται στην 5η στάση

Λεωφ. Βραυρώνος, προκειμένου να γίνει συζήτηση

με θέμα το περιβάλλον.

– Αεροδρόμιο

– Λύματα
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Μπορούμε να εισάγουμε τα τηγανιτά 

τρόφιμα στην διατροφή μας;
Το τηγάνισμα θεωρείται ο πιο ανθυγιεινός τρόπος μα-

γειρέματος και όχι άδικα. Κατά το τηγάνισμα αναπτύσ-

σεται υψηλή θερμοκρασία 175-200οC και ο χρόνος μα-

γειρέματος μειώνεται σημαντικά. Το μέσο που χρησι-

μοποιείται για να επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρα-

σία, είναι οι λιπαρές ύλες, οι οποίες διασπώνται και

οδηγούν στο σχηματισμό της ακρολεΐνης, η οποία ευ-

θύνεται για τη δυσάρεστη οσμή των λιπών στο τηγάνι-

σμα. Κατά τη θέρμανση των λιπών και των ελαίων σχη-

ματίζονται υπεροξείδια, τα οποία σε πολύ μεγάλες συ-

γκεντρώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επι-

πλοκές.

Το τηγάνισμα των τροφών καταστρέφει ένα μεγάλο

μέρος των αντιοξειδωτικών και των βιταμινών συ-

γκριτικά με το βράσιμο. Επίσης ένα μέρος της λιπαρής

ύλης προσροφάται στο τρόφιμο, αυξάνοντας έτσι τις

συνολικές του θερμίδες. Το ποσό των λιπών που απορ-

ροφώνται εξαρτάται από τον τρόπο τηγανίσματος και

από το μέγεθος των κομματιών του τροφίμου που τη-

γανίζεται. Έτσι ενώ στις τηγανιτές πατάτες προσρο-

φάται 0.2% λιπαρή ύλη στα τσιπς φθάνει μέχρι και

15%.

Το τηγάνισμα αν και δεν είναι ο πιο υγιεινός τρόπος

μαγειρέματος,  δεν χρειάζεται να το αποκλείσουμε τε-

λείως από τη διατροφή μας. Αν ακολουθήσουμε κάποι-

ους γενικούς κανόνες και καταναλώνουμε τηγανιτές

τροφές με μέτρο, τότε μπορούμε να το εντάξουμε στη

διατροφή μας.

Λάδια τηγανίσματος

Τα λάδια που χρησιμοποιούνται για το τηγάνισμα συ-

νήθως είναι:

� Το ελαιόλαδο, το οποίο είναι πλούσιο σε μονοακό-

ρεστα λιπαρά οξέα

� Τα σπορέλαια, που είναι πλούσια σε πολυακόρεστα

λιπαρά και διακρίνονται σε ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο,

σογιέλαιο και βαμβακέλαιο

� Και μια καινούργια κατηγορία σπορέλαιων εμπλουτι-

σμένων με φυτοστερόλες και ω3- λιπαρά που υπόσχε-

ται να συμβάλει στη μείωση της χοληστερόλης.

Το καταλληλότερο λάδι για τηγάνισμα θεωρείται το

«εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο». Παρουσιάζει μεγα-

λύτερη αντοχή στην οξείδωση κατά το τηγάνισμα από

τα σπορέλαια, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στην

περιεκτικότητα σε ολικές πολυφαινόλες και στη σύ-

στασή του σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα.

Τα σπορέλαια είναι πολύ ασταθή και ευαίσθητα, με

αποτέλεσμα να οξειδώνονται ευκολότερα στις υψηλές

θερμοκρασίες και να σχηματίζουν ελεύθερες ρίζες. Το

σογιέλαιο είναι το λιγότερο κατάλληλο από τα σπορέ-

λαια, γιατί οξειδώνεται γρηγορότερα. Το βαμβακέλαιο

είναι επίσης χαμηλής ποιότητας γιατί περιέχει μεγάλο

αριθμό κορεσμένων λιπαρών οξέων.

Χρόνος τηγανίσματος

Ο χρόνος τηγανίσματος καλό είναι να μην ξεπερνά τα

4-5 λεπτά και η θερμοκρασία να είναι ήπια. Καταλλη-

λότερη είναι η θερμοκρασία μεταξύ 160-180οC (δηλα-

δή λίγο πιο πάνω από τη μεσαία σκάλα στην κουζίνα)

για το ελαιόλαδο, αφού είναι το μόνο που μπορεί να

αντέξει σε τέτοιες θερμοκρασίες. Για τα σπορέλαια

συστήνονται ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες 160οC,

αφού δεν αντέχουν σε υψηλότερες. Σε θερμοκρασίες

πάνω από 180οC τα έλαια διασπώνται σε βλαβερές για

τον οργανισμό ουσίες που μπορεί να είναι και καρκι-

νογόνες.

Πόσες φορές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο

λάδι για τηγάνισμα;

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί συ-

στήνεται η χρήση του ίδιου ελαιολάδου για το τηγάνι

εώς και τρεις φορές. Το «εξαιρετικά παρθένο ελαιό-

λαδο» μπορεί να αντέξει εώς και 8 φορές.

Αν χρησιμοποιείτε σπορέλαια το λάδι θα πρέπει να

αλλάζεται μετά από κάθε τηγάνισμα, διαφορετικά

οξειδώνεται. Αν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές αλλοι-

ώνονται σε μεγάλο βαθμό τα συστατικά του και δημι-

ουργούνται ελεύθερες ρίζες, οι οποίες σχετίζονται με

καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκινογενέσεις.

Γενικά καλό θα ήταν να προτιμάτε μόνο το ελαιόλαδο

για το τηγάνισμα αφού είναι το πιο ανθεκτικό.

Να καταναλώνω άφοβα τηγανιτές τροφές

εκτός σπιτιού;

Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία που να επιβάλει στα

εστιατόρια και τα fast-food τη χρησιμοποίηση συγκε-

κριμένου λαδιού ή την αλλαγή του μετά από κάποιο

χρονικό διάστημα. Έτσι για λόγους καθαρά οικονομίας,

πολλά μαγαζιά χρησιμοποιούν πολύ χαμηλής ποιότη-

τας λάδια, τα οποία δεν  τα ανανεώνουν συχνά, με

αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία. Κα-

λό θα ήταν να αποφεύγετε τη συχνή κατανάλωση τη-

γανητών εκτός σπιτιού και να επιλέγετε να τα κατα-

ναλώνετε σε μέρη που γνωρίζετε πολύ καλά.

Χρήσιμες συμβουλές για το τηγάνισμα

� Τα τηγανισμένα τρόφιμα θα πρέπει αμέσως μόλις τα

βγάλουμε από τη φωτιά να τα τοποθετήσουμε σε

απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το

λάδι που βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια του τρο-

φίμου και να μειωθεί έτσι το θερμιδικό του περιεχόμε-

νο, που είναι ήδη υψηλό.

� Αν θέλουμε να πανάρουμε τα φαγητά που θα τηγα-

νίσουμε με αυγό μπορούμε να αποφύγουμε τον κρόκο

που περιέχει χοληστερόλη και να χρησιμοποιήσουμε

μόνο το ασπράδι.

� Αποφεύγουμε τα ξεροτηγανισμένα μέρη του τροφί-

μου, γιατί είναι τα πιο ανθυγιεινά.

� Δεν χρησιμοποιούμε πιρούνι για να γυρίσουμε τα

τηγανιτά, γιατί έτσι τρυπάμε το τρόφιμο και επιτρέ-

πουμε την έξοδο στους χυμούς του. Το τρόφιμο γίνε-

ται στεγνό και το λάδι τηγανίσματος αλλοιώνεται γρη-

γορότερα.

� Αν βράσουμε πρώτα τις πατάτες και μετά τις τηγανί-

σουμε, θα γλιτώσουμε πολλές θερμίδες και το τηγάνι-

σμα θα ολοκληρωθεί γρηγορότερα. Με το βρασμό

εξάλλου το άμυλο της πατάτας διογκώνεται και δεν

απορροφά επιπλέον λάδι.

Ισαρη Γεωργία

Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Πτυχιούχος Χαρο-

κοπείου Πανεπιστημίου

medNutrition

Συμβουλευτική Ψυχολογία on-line

Ο ψυχικός πόνος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της

ανθρώπινης ζωής και πολλές φορές γίνεται τόσο

έντονος ώστε να κάνει την καθημερινότητα δυ-

σλειτουργική ή ακόμα και δυσβάστακτη.

Η συμβουλευτική ψυχολογία on-line αποτελεί και-

νοτόμο εγχείρημα παροχής ψυχοθεραπείας και

συμβουλευτικής εξ αποστάσεως που χρησιμοποι-

εί το διαδίκτυο (τεχνολογία video-conference) και

το τηλέφωνο ως μέσα επικοινωνίας μεταξύ θερα-

πευτή και θεραπευόμενου.

Απευθύνεται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. Κυ-

ρίως, όμως, σε ανθρώπους που δεν θέλουν να

σπαταλούν χρόνο & χρήμα στις μετακινήσεις ή

κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές ή αντιμε-

τωπίζουν κινητικά προβλήματα.

Πρόκειται για αναγνωρισμένη μορφή παρέμβασης

που προσφέρει άμεση πρόσβαση στο Σύμβουλο-

Ψυχολόγο από το χώρο του θεραπευόμενου.

http://www.therapynet.gr/site/
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Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Γλυφά-

δας προς τους κατοίκους της πόλης, μικρούς και μεγάλους, ο Δήμος εγκατέ-

στησε στο πάρκο στην συμβολή των οδών Τατάκη και Άλσους, δέκα πρωτότυπα

όργανα γυμναστικής. 

Τα όργανα αυτά γυμνάζουν όλες τις μυϊκές ομάδες λειτουργώντας με το βάρος

του σώματος. Ο περιβάλλων χώρος σύντομα θα αναβαθμιστεί με παγκάκια και

σκίαστρα.  

Δέκα παρόμοια όργανα θα τοποθετηθούν και στην περιοχή της Τερψιθέας, έτσι

ώστε να είναι προσιτό σε για όλους τους Γλυφαδιώτες να μπορούν να κάνουν

χρήση αυτών των οργάνων. 

Δύο αμαζόνες και δύο ιππείς ξεχώρι-

σαν στον 3ο αγώνα Πρωταθλήματος

Υπερπήδησης Εμποδίων, που ολοκλη-

ρώθηκε την περασμένη Κυριακή, με με-

γάλη επιτυχία στις εγκαταστάσεις του

Ελληνικού Ιππικού Ομίλου. Και σ’ αυτό

τον αγώνα διαφορετικοί ήταν οι πρωτα-

γωνιστές στις τέσσερις ηλικιακές κατη-

γορίες, που θα αναδείξουν τους Πρω-

ταθλητές 2010. Στις τρεις κατηγορίες

Ενηλίκων, Εφήβων και Παίδων, δύο ιπ-

πείς κατάφεραν να κάνουν άπταιστες

διαδρομές στους πρώτους γύρους και

έλυσαν τις διαφορές τους στους αγώ-

νες διαβάθμισης. 

Στην Κατηγορία Ενηλίκων μεγάλη νική-

τρια αναδείχθηκε η Καρίνα Κυπραίου

ενώ μετά από τρεις αγώνες στη βαθμο-

λογία εξακολουθεί να προηγείται η

Μυρτώ Ηλιάδη Κούτσικου με 94 βαθ-

μούς. Στην Κατηγορία Εφήβων την

πρώτη της φετινή νίκη πέτυχε στον 3ο

αγώνα η Μόνικα Μαρτίνη, ενώ πρώτη

στη βαθμολογία είναι η περσινή Πρωτα-

θλήτρια Ζέτα Φούντα με 92 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων την 1η θέση

κατέλαβε ο Σπύρος Τόπης από την

Χαλκίδα, ο οποίος πέρασε και στην 1η

θέση της βαθμολογίας με 100 βαθμούς.

Τέλος στην Κατηγορία Νέων Ιππέων

πρώτος αναδείχθηκε ο μοναδικός ιππέ-

ας που έκανε άπταιστη διαδρομή, ο Κώ-

στας Ασημάκης, ενώ στη βαθμολογία

εξακολουθεί να είναι πρώτη η Μαρία

Ραγκούση με 48 βαθμούς. 

Ο επόμενος, 4ος αγώνας Πρωταθλήμα-

τος, είναι προγραμματισμένος να διε-

ξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και στο Ιππικό

Κέντρο Μακεδονίας το τριήμερο 23-25

Απριλίου.

3ος αγώνας Πρωταθλήματος Υπερπήδησης Εμποδίων

ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΜΑΡΤΙΝΗ & ΤΟΠΗΣ 

Οργανα γυμναστικής σε πλατεία της Γλυφάδας!

Μετά από εξαιρετική εμφάνιση κυρίως στο Β’ ημίχρονο, ο Άρης Βούλας υπέταξε το συ-

γκρότημα του ΑΟ Κρυονερίου και ανακηρύχτηκε πρωταθλητής ΕΠΣΑΝΑ στην κατηγο-

ρία ΝΕΩΝ με ευρύ σκορ 3-0.

Σκόρερ της θριαμβεύτριας ομάδας ο Νίκος Μελαχροινός με δύο

υπέροχα γκολ και ο Παναγιώτης Φατσέας με εκπληκτική εκτέλεση

φάουλ.

Η νίκη αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει την μεθοδική δουλεία που γίνεται

στα τμήματα υποδομής του Συλλόγου.

Ας σημειωθεί ότι πέρυσι η ομάδα Παμπαίδων του Συλλόγου κατέκτησε το πρωτάθλημα

της ΕΠΣΑΝΑ, ενώ το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι να δούμε και την ομάδα των Παίδων

στον τελικό.

Οι ποδοσφαιριστές που συνέβαλλαν στην επιτυχή πορεία της ομάδας είναι οι: 

Μαρινάκης, Μελαχροινός, Ζεϊν, Ματσάγγος Β., Θεμελίδης Δ., Καρατσιώλης, Μαντακίδης

Π., Τσακίρης, Σκουτέρης, Παναγάκης, Φατσέας, Μπαλλής, Φλέγκας, Τσελίκος, Κρητικό-

πουλος Ν, Παππά, Θεμελίδης Κ., Μαντακίδης Λ., Κάτσικας, Σταθακόπουλος, Ματσάγγος

Μ., Λιλελάρι.

Πρωταθλητής  Νέων Ανατολικής

Αττικής 2009-2010 ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/10/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5240/31-03-2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση Φωτιστικών

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ: 37.184,00 € πλέον  ΦΠΑ 21%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-

σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την

ανάθεση της εργασίας:

“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.184,00 € πλέον Φ.Π.Α.

21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.

3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 15η Απριλί-

ου 2010, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 12:00 π.μ. και ώρα λήξης την

12:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 743,68 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης

Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/11/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5238/31-03-2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Εργασία φορτωτή για  

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ δράσεις πυροπροστασίας

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ: 24.500,00 € πλέον  ΦΠΑ 21%

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-

σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την

ανάθεση της εργασίας με τίτλο

“ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 24.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.

21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.

3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 16η Απριλί-

ου 2010, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης

την 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.225,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/132010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5160/30-03-2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Εργασίες και συντηρήσεις 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ αυτοκινήτων και μηχανημάτων

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ του Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ: 129.000,00 € πλέον  ΦΠΑ 21%

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-

σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την

ανάθεση της κάτωθι εργασίας

«Εργασίες και συντηρήσεις αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου»

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 129.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.

3463/06 και Ν. 3731/08.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών

του προϋπολογισμού η και για ένα από τα επί μέρους τμήματα Α  η Β αυ-

τού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 14η Απριλί-

ου 2010, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την

11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής ποσού 3.400,00 € για το τμήμα Α του ενδεικτικού

προϋπολογισμού της Τεχνικής Μελέτης ή 3.050,00 € για το τμήμα Β ή

6.450,00 € και για τα δύο τμήματα σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6620208.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Πολύ καλή αρχή στο Κιλκίς

Ανέλπιστη επιτυχία σημείωσε ο πρώτος ιστορικός και

επίσημος αγώνας του αθλήματος της Ιππικής Αντο-

χής, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή

στην περιοχή του Κιλκίς. Η διοργάνωση ήταν άψογη, ενώ

όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν τον πρώτο αγώνα του

αγαπημένου αθλήματός τους. 

36 συνολικά ιππείς και αμαζόνες από όλη την Ελλάδα πή-

ραν μέρος σε μία διαδρομή 26 χιλιομέτρων, που ήταν σχε-

διασμένη από τους διοργανωτές. Μόλις τρεις ιππείς δεν

κατάφεραν να τερματίσουν και εγκατέλειψαν. 

Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε το φαβορί, αθλήτρια τόσο

της Ιππικής Αντοχής όσο και της Υπερπήδησης Εμποδίων,

η Έφη Κουτσάφτη, που ίππευσε τον Rasputjn του Ιππικού

Ομίλου Αυλώνας, η οποία διένυσε την απόσταση των 26

χιλιομέτρων σε 2 ώρες και 53 λεπτά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανθούσα 24 Μαρτίου 2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 957

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2010

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανθούσας

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιη-

θεί και ισχύουν.

2. Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ.5 του

άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδο-

τικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθ. 225/15.10.2009 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αν-

θούσας.

4. Την υπ’ αριθ. 08/ΔΤΑ/18237/26.10.2009 απόφαση της Περιφέρειας Αττι-

κής, Δ/νση Ανατ. Αττικής,

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Κοινότητάς μας (ΦΕΚ

154/2005).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

νου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών

αναγκών της Κοινότητας Ανθούσας, που εδρεύει στην Ανθούσα, πλατεία

25ης Μαρτίου, και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα

και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα

απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κωδικός Υπηρεσία Εδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός

Θέσης σύμβασης ατόμων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

101 Κοινότητα Κοινότητα ΔΕ Οκτώ (8) 1

Ανθούσας Ανθούσας Ηλεκτρολόγων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότη-

τας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:

– Για τη θέση με κωδικό: 101

(1) Προηγούνται οι δημότες Κοινότητας Ανθούσας (Α’ βαθμός εντοπιότη-

τας)

(2) Επονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων & Κοινοτήτων του νομού

Αττικής (Β’ βαθμός εντοπιότητας)

(3) Επονται οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων & Κοινοτήτων των υπολοίπων

νομών της χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγου με κωδ. αριθμό 101

πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων

Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ο.Χ.)»

Σημείωση: Ολοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πάρει υποχρεωτι-

κά την υπ’ αρ. 613/2010 ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται τα προσό-

ντα πρόσληψης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Οι ενδιαφερόμε-

νοι θα υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά στα γραφεία της Κοι-

νότητας, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η προθε-

σμία υποβολής αιτήσεων είναι εντός δέκα (10) ημερών από την τελευ-

ταία δημοσίευση.

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η

άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η

οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση

καταταίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο

ΑΣΕΠ (Πουλίου 6 Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί,

πρέπει να  συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους

σαράντα ευρώ (40€) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

(Δ.Ο.Υ.)

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Κατσικούρης Π. Τριαντάφυλλος

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Τέλος οι αγώνες για την γυναικεία ομάδα της Θέτιδας, οι οποί-

ες έδωσαν τον τελευταίο τους αγώνα για το πρωτάθλημα της

ΕΣΠΑΑΑ τη Μ Δευτέρα. Οι γυναίκες έκαναν ένα καταπληκτικό

φινάλε με αντίπαλο το Βύρωνα,παρ'όλο που έχασαν με 3-1

σετ(28-30,25-20,22-25,21-25). 

Ήταν ένας αγώνας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υψηλού επιπέ-

δου, μιας και ο Βύρωνας είναι πρώτος στην κατηγορία. Με τη λή-

ξη του αγώνα επικρατούσε ευδιάθετο κλίμα και δίνονταν ευχές

απ'όλους. Τελικά οι γυναίκες κατέλαβαν την 5η θέση στην κατη-

γορία και μετά απ'όλη αυτή τη χρονιά, θα επιστρέψουν στις προ-

πονήσιες ανανεωμένες και ξεκούραστες ύστερα από πολλές μέ-

ρες χαλάρωσης. 

Η ομάδα των γυναικών  αποτελείται από τις παρακάτω παί-

κτριες: Γκολφινοπούλου Δώρα , Κερασσιώτη Μαρία, Ηλιακοπού-

λου Βούλα, Διαμαντοπούλου Σελίνα, Τσίαρα Έφη, Σκόρδου Αλε-

ξάνδρα, Μέρα Ελένη, Ψωμά Αλεξάνδρα, Καράμπαλη Χρυσάν-

θη,, Γκιοβάσο Κατερίνα, Βλαχάκη Ηρώ, Κανταρέλη Όλγα.  

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ-ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Οι κορασίδες δεν τα καταφεράν και ηττήθηκαν με 3-0 σετ από

την Ένωση Βύρωνα, κάνοντας μια όχι και τόσο καλή εμφάνι-

ση(25-15,-25-16,25-23). Απομένουν άλλοι 2 αγώνες για να τε-

λειώσει και αυτό το πρωτάθλημα και ευελπιστούν να είναι νικη-

φόροι, αρχής γενομένης το Σάββατο 10/4, όπου οι κορασίδες

υποδέχονται τη Ραφήνα 6:30. 

Οι Πανκορασίδες τώρα έκαναν το 7 στα 7, αντιμετωπίζοντας το

Κορωπί και κερδίζοντας με 3-2 σετ (13-25,25-16,12-25,25-17,2-

15). Είχε πολύ ένταση και ενδιαφέρον και αυτός ο αγώνας, άλ-

λωστε το αποδεικύει και το σκορ. Ο αγώνας που ακολουθεί με

τον Καρέα, είναι ο τελευταιός για τις πανκορασίδες γι'αυτή την

φάση και ελπίζουν να γίνει το 8 στα 8.  

Οι προπονητές, οι αθλητές και οι αθλήτριες εύχονατι σε όλους

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και η ανάσταση του Χριστού να χαρίσει στις καρ-

διές όλων μας μια νέα ελπίδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  ΤΥ/8/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5241/31-03-2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Εργασία λειοτεμαχισμού 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ προϊόντων κλαδέματος

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ με ειδικό μηχάνημα

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ: 16.380,00 € πλέον  ΦΠΑ 21%

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμέ-

νες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προ-

σφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση

της εργασίας με τίτλο

“ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 16.380,00 € πλέον Φ.Π.Α.

21% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.

3463/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 15η Απριλί-

ου 2010, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την

10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 819,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης

Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
με τη Χρυσάνθη Καράμπαλη
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Μία ιδιαίτερη εκδήλωση πραγματοποι-

ήθηκε στο κατάμεστο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο του Δήμου Κερατέας από τη Δη-

μοτική Χορωδία και το ΚΑΠΗ. Ο υπεύ-

θυνος του Πνευματικού Φάρου Κερα-

τέας Ιωάννης Παπαθανασίου,  μίλησε

για τις “παραδόσεις” μας και το “Πά-

σχα” αναλύοντας όλες τις παραδό-

σεις, τα ήθη και τα έθιμα των ημερών. 

Στη συνέχεια η 36μελής χορωδία

έψαλλε θρησκευτικούς ύμνους που

έβαλαν τους παρευρισκομένους στο

κλίμα των Άγιων ημερών.

Την Παρασκευή, παραμονή του Σαββά-

του του Λαζάρου, οι γυναίκες της ομά-

δας εργοθεραπείας του ΚΑΠΗ συγκε-

ντρώθηκαν και ζύμωσαν – έπλασαν και

στόλισαν τα “Λαζαράκια”, που έδωσαν

ξεχωριστό χρώμα διατήρησης της πα-

ράδοσης και έδωσαν μεγάλη χαρά

στους παρευρισκόμενους.

Σε όλους τους συμμετέχοντες μοιρά-

στηκε επίσης η συνταγή για τα Λαζα-

ράκια. Η εκδήλωση θα καθιερωθεί και

θα πραγματοποιείται από τη Δημοτική

Χορωδία και τις γυναίκες του ΚΑΠΗ

κάθε χρόνο.    

«Λαζαράκια», ένα όμορφο έθιμο που χάνεται 
αναβίωσε η Δημοτική Χορωδία και το ΚΑΠΗ Κερατέας

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κα-

λυβίων (Περιοχής Λαγονησίου) και η

Θεατρική Πορεία «Ανοιχτά Πανιά»

ανέβασαν  τη θεατρική παράσταση

«ΤΑ ΜΩΡΑ ΤΑ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΠΕΛΑΡ-

ΓΟΣ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Πετρι-

νόλη, την Κυριακή 28 Μαρτίου στο

Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγά-

ρου Καλυβίων. 

Η παράσταση, απέσπασε το θερμό

χειροκρότημα των θεατών που κατέ-

κλυσαν, για μια ακόμα φορά, το αμφι-

θέατρο. Το έργο αναφέερεται στην

ιστορία δύο άτεκνων ζευγαριών, τα

οποία προσπαθούν μάταια να «πιά-

σουν» παιδί. 

Πρόκειται για τη μεγάλη θεατρική επι-

τυχία των Θανάση Παπαθανασίου και

Μιχάλη Ρέππα που παντρεύει με

αστείρευτο χιούμορ την τραγωδία του

πολέμου με την ανθρώπινη τρυφερό-

τητα. Η περίοδος όπου διαδραματίζε-

ται η υπόθεση του έργου, είναι τα

χρόνια της κατοχής. Εκεί, όπου οι

ίδιες οι συνθήκες ζητάνε από τον άν-

θρωπο να υπερβεί τον εαυτό του μέσα

σε χρόνια δύσκολα, να διατηρήσει την

ελπίδα για τη ζωή και το χαμόγελό

του. Είναι ένα έργο στο οποίο κυριαρ-

χεί η ανθρωπιά και η συγκίνηση. 

Η παράσταση θα επαναληφθεί και με-

τά  το Πάσχα (7, 9, 10, 11, 12, 14, 16,

18/4 στο Δημαρχείο.

«Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός» 
από τη Θεατρική Ομάδα «Ανοιχτά Πανιά» του Δήμου Καλυβίων

Ο Δήμαρχος Βάρης Ο Δήμαρχος Βάρης 

και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

σας εύχονται Χρόνια Πολλά, σας εύχονται Χρόνια Πολλά, 

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση! Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση! 

Ευχόμαστε να μη χαθεί η ελπίδα για την αλλαγή της σημερινής

σκληρής, γεμάτης συγκρούσεις, αλλά και οικονομικά αδιέξοδα

παγκόσμιας πραγματικότητας, για έναν κόσμο ανθρωπιάς, 

αλληλεγγύης, ειρήνης και συνεργασίας. 

Επιθυμούμε να στείλουμε μήνυμα αισιοδοξίας μαζί 

με τις ειλικρινείς μας ευχές για υγεία, ευτυχία και προκοπή.


