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ΚΕΡΑΤΕΑ: Γλυκό Σαββατοκύριακο  ΠΑΡΝΗΘΑ: Ένας χρόνος μετά!!

Τα σκουπίδια κάτω 

από το χαλί…
«… γιατί δεν συμφέρει ούτε η καταρράκωση της εκκλη-

σίας, ούτε της πολιτικής» γι’ αυτό «πρέπει να χαμηλώ-

σουμε τους τόνους». Όπως είπε ο Νίκος Καντερές (Με-

τεωρολόγος, Βουλευτής και Νομαρχια-

κός Σύμβουλος) στο τελευταίο Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο που ασχολήθηκε με

το μέγα σκάνδαλο της Μονής Βατοπε-

δίου.

Δε θ’ άξιζε ν’ ασχοληθούμε με τις θέ-

σεις του ανθρώπου… που τα χαμηλά

βαρομετρικά τον έφεραν στα έδρανα

της Βουλής, γιατί ο καθένας είναι

ελεύθερος να λέει, ό,τι θέλει κι ο καθέ-

νας από μας να του προσδίδει την ανά-

λογη βαρύτητα. Όμως, αξίζει ν’ ασχο-

ληθούμε γιατί ο εκπρόσωπος του έθνους στο κοινοβού-

λιο εξέφρασε μια τάση, μια νοοτροπία:

“Χάρη των υψηλών ιδεωδών, εθνικών σκοπιμοτήτων, σω-
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Η Παμμακεδονική USA δέσμευσε τον Ομπάμα
Επιτυχία Προέδρου Βίβας Γκατζούλη

Σε προεκλογική συγκέντρωση στο Νιού Χαμσοάιρ η Πρόε-

δρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής Νίνα Γκατζούλη

ζήτησε με παρησία από τον Υποψήφιο αμερικανό Πρόεδρο

Μπάρακ Ομπάμα να υπογράψει ψήφισμα της Γερουσίας SR-

300 το οποίο καλεί τα ΣΚΟΠΙΑ να σταματήσουν την προπα-

γάνδα εναντίον της Ελλάδας και να διαπραγματευτούν ένα

κοινώς αποδεκτό όνομα. 

Η Πρόεδρος μεταξύ άλλων επισήμανε ότι η αναγνώριση

από τον Μπους, αυτού του κρατιδίου με το όνομα "ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΙΑ” συντέλεσε στην απαράδεκτη προσπάθεια αναθεώ-

ρησης της ιστορίας. Ο Αμερικανός υποψήφιος Πρόεδρος

ανταποκριθηκε θετικά, λέγοντας: “Γνωρίζετε τις θέσεις μου
και σας υποστηρίζω”. Ζήτησε μάλιστα να του δοθεί το κεί-

μενο της παρέμβασης της. 

Στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου εμπλέκεται και η Νομαρχία

Ανατολικής Αττικής, τουλάχιστον για ανοχή, αφού έκανε τα

«στραβά μάτια» στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας,

στις ακόρεστες επιχειρηματικές βλέψεις ρασοφόρων μπίζ-

νεσμαν και εμπλεκομένων πολιτικών, επιχειρηματιών κ.ά.

για εκτάσεις φιλέτα και χρυσοφόρα ακίνητα και της Ανατ.

Αττικής.

Και δεν εμπλέκεται μόνο η Νομαρχία, αλλά και οι βουλευ-

τές θετικά και αποθετικά και κάποιοι Δήμαρχοι της περιο-

χής. Και βεβαίως ο Νομάρχης. Οι Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ

Δρυς και Φωτιάδης και της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ άλ-

λων και ο Υφυπουργός Πέτρος Δούκας, βουλευτής της

Περιφέρειας Αττικής, μαζί με τον Μπασιάκο, τον Τσιτουρί-

δη κ.ά. Συνέχεια στις σελ. 8,9
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Μετά από καταγγελίες πολιτών,

συνελήφθησαν ένας άντρας και

μία γυναίκα (αλλοδαποί) για απά-

τη κατ’ εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα μετά από καταγγε-

λίες Αστυνομικοί του τμήματος

δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος

ερευνώντας τις διαδικτυακές συ-

ναλλαγές ψηφιακά, εντόπισαν τις

απατηλές συναλλαγές που είχαν

πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύ-

ου με χρήση πιστωτικών καρτών.

Μετέβησαν στην έδρα διαδικτυα-

κής εταιρείας πώλησης εισιτη-

ρίων (συναυλίων) και συνέλαβαν

τον πρώτο δράση που προέβαινε

σε παραλαβή 20 εισιτηρίων.

Στη συνέχεια μετέβησαν σε κατά-

στημα που εργαζόταν η δεύτερη

δράστις, η οποία ομολόγησε ότι

κρατούσε τους αριθμούς των πι-

στωτικών καρτών από πελάτες

και τα έστελνε στον πρώτο δράση

με SMS.

Επτά σελίδες με αριθμούς πιστω-

τικών καρτών κατάσχεσε η Αστυ-

νομική υπηρεσία, καθώς και διά-

φορα άλλα υλικά. Ολοι οι παθό-

ντες είχαν χρησιμοποιήσει το κα-

τάστημα όπου εργαζόταν η δρά-

στης.

Αρχαιοκάπηλοι

Συνελήφθη άνδρας ημεδαπός στα

Μεσόγεια για παράβαση του νό-

μου περί προστασίας αρχαιοτή-

των, αφού από έρευνα που έγινε

στο κατάστημά του βρέθηκαν και

κατασχέθηκαν ως παράνομα αρ-

χαία αντικείμενα: τμήμα μαρμάρι-

νου κιονίσκου των ελληνιστικών –

ρωμαϊκών χρόνων και μία εικόνα

δίζωνη που απεικονίζει τον Πα-

ντοκράτορα με την Παναγία και

τον Αγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο,

στο κάτω αριστερό μέρος τους

Αποστόλους Πέτρο και Παύλο

ενώ στο κάτω δεξιό μέρος τον

Αγιο Βλάσιο του 19ου αιώνα. 

Ληστεία στο Λαύριο

Συνελήφθησαν (14/9) από Αστυνομι-

κούς της Ασφάλειας Νοτιοανατολι-

κής Αττικής τρεις άντρες ημεδαποί

νέοι σε ηλικία κατηγορούμενοι για

ληστεία σε πιτσαρία στο Λαύριο.

Οι τρεις νέοι με κουκούλες και

όπλα, πυροβολώντας στον αέρα για

εκφοβισμό, εξανάγκασαν ιδιοκτήτη

πιτσαρίας να τους δώσει τις εισπρά-

ξεις της ημέρας.

Επιβιβάστηκαν σε μηχανή χωρίς πινα-

κίδες και διέφυγαν. Τους κυνήγησε ο

παθών και στη διαδρομή ανατράπηκε η

μηχανή και ετράπησαν σε φυγή, αφή-

νοντας όμως στοιχεία που οδήγησαν

τους Αστυνομικούς στη σύλληψή τους

λίγες ώρες αργότερα.

Μόνο μία εβδομάδα στην Αττική!

8 νεκροί (4 από αυτοκίνητα και 4 από δίκυκλα)

5 σοβαρά τραυματισμένοι, 214 ελαφρά τραυματισμένοι.

255 βρέθηκαν να οδηγούν υπό μέθη!

Όλα αυτά μέσα στην εβδομάδα που έφυγε (8-14/9) στην

Αττική!

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς

σύνεση, παραβίαση προτεραιότητας και επικίνδυνοι ελιγμοί.

Οσοι οδηγούν αποστάσεις καθημερινά, πιστεύω ότι

έχουν ιδία αντίληψη. Παράνομες προσπεράσεις, εκβια-

στικό κόλλημα με μεγάλες ταχύτητες για προσπέρασμα

και ας είναι κλειστός μπροστά ο δρόμος. Παραβιάσεις

φαναριών κατά κόρον. Ως και παπάς μου βγήκε με κόκκι-

νο προ ημερών στη Λεωφ. Μαραθώνος και τρελάθηκα…

Τα σκουπίδια κάτω 

από το χαλί…

Συνέχεια από τη σελ. 1

ρείας και συσχετισμού προβλημάτων, κύρους θεσμών

και προσώπων” κι άλλα τέτοια σπουδαία, να πετάξουμε

άρον - άρον τα σκουπίδια κάτω από το χαλί, να μη φα-

νούν οι πομπές μας, και «μ’ αυτά» (τα σκουπίδια, τα

αποστήματα και τους οχετούς) θ’ ασχοληθεί η Δικαιο-

σύνη!...

Ή μήπως δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη; Οποία Ιεροσυ-

λία! Τοιούτου μεγέθους και μορφής, ώστε να οδηγεί

τους παντοειδείς Φαρισαίους στη διάρρηξη των ιματιών

τους. Θ’ άξιζε στ’ αλήθεια να γραφτεί ένα βιβλίο με τις

μεγάλες στιγμές της Δικαιοσύνης. Εκείνες που σε κά-

νουν να αισθάνεσαι ασφαλής και περήφανος για το θε-

σμό, αλλά και τις άλλες που σε κάνουν  να αισθάνεσαι

αποτροπιασμό, καταισχύνη, τρόμο, ανασφάλεια και

χλεύη, δυστυχώς.

Πολύ φοβάμαι ότι οι πολιτικοί, όταν θέλουν ν’ αποφύ-

γουν τις ευθύνες τους, πετάνε το μπαλάκι στη δικαιο-

σύνη – και για να μη θίγουμε τον ιερό, όντως, θεσμό,

στους δικαστές. Οι «δικαστές» έχουν το μειονέκτημα

να είναι κι αυτοί άνθρωποι με αδυναμίες, όπως οι δή-

μαρχοι, οι γιατροί, οι εφοριακοί, οι πολεοδόμοι, οι δη-

μοσιογράφοι κλπ, αλλά και άνθρωποι ξεχωριστοί, κι απ’

την άλλη χρονοτριβούν στις αποφάσεις τους, γιατί αυ-

τό είναι το σύστημα και αυτό απαιτεί η διαδικασία της

κρίσης. Έχουν κι ένα τρίτο «κακό»: Κρίνουν και αποφα-

σίζουν σύμφωνα με τους νόμους και όχι πολιτικά. Δεν

κρίνουν με τον υπέρτατο νόμο, όπου «το συμφέρον, - η

σωτηρία – του λαού προέχει νομικά» (salus populi

suprema lex esto). Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη

και ας δούμε πώς θα περισώσουμε «την εκκλησία και

την πολιτική, από την καταρράκωση».  

Τέτοια θρησκεία σαν του Εφραίμ και τέτοιους πολιτι-

κούς σαν κι αυτούς που ξεπουλάνε τη δημόσια περιου-

σία, δηλαδή την περιουσία του Λαού κρυπτόμενοι πίσω

από «γνωμοδοτήσεις» και «αποφάσεις» των υπαλλή-

λων τους, που αυτοί κατευθύνουν, τέτοιους πολιτικούς

και δικαστικούς που επικαλούνται βυζαντινά χρυσόβου-

λα κι άλλες τέτοιες αηδίες και φιρμάνια των ολετήρων

κατακτητών, για να καλύψουν τα ιδιοκτησιακά “δικαιώ-

ματα” των εφιαλτών, παθητικών “αμνών”, και συνεργα-

τών των καταπιεστών και σφαγέων του ελληνισμού, δεν

είναι για να τους κρύβεις «κάτω απ’ το χαλί», αλλά να

τους πετάς στη χαβούζα. 

Έτσι διασώζεις και το κύρος της πολιτικής και τους έντι-

μους, και ευσυνείδητους πολιτικούς. 

Την δε θρησκεία, τόσο έχουμε απομακρυνθεί από το

περιεχόμενό της και την ουσία της, ώστε αφού αυτή

εκκοσμικεύθηκε πλήρως, να τις προσδίδουμε ιδιότη-

τες Ανωνύμων ή οφ σορ εταιρειών ακίνητης περιου-

σίας (real estate) με οικονομολόγους μοναχούς και

business plan περιβαλλόμενους με σταυρούς, καντή-

λια και θυμιατήρια. 

Ουαί υμίν φαρισαίοι υποκριτές, Ανανίες και Σαπφεί-

ρες, εκάνατε τον οίκον του πατρός Του, οίκον εμπο-

ρίου!

Αν κατέβαινε ο Χριστός στη μονή Βατοπεδίου (κι άλ-

λες μονές), δεν θα σας κάλυπτε «κάτω από το χαλί»

για να καλύψει τις πομπές σας και τις ληστείες σας,

αλλά θα σας πέταγε με τις κλωτσιές έξω από ‘δω.

Μαθήματα Λύρας και Ριζίτικου

Η Ενωση Κρητών Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης και φέτος διοργα-

νώνει μαθηματα χορού για ενήλικες και παιδιά: Λύρας, Ριζίτικου τρα-

γουδιού.

Πληροφορίες κα Ντίνα 6944 863 797 & κα Ειρήνη Αννα 6937 514 999.

Χρέωναν πιστωτικές κάρτες με 

χιλιάδες ευρώ μέσω διαδικτύου

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

Εργα Αλίμου – Κατεχάκη
Λόγω εκτέλεσης εργασιών στο οδόστρωμα, θα πραγματοποιούνται προσωρινές

και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων εναλλάξ στη δεξιά

και αριστερή λωρίδα της Λεωφ. Αλίμου-Κατεχάκη στο τμήμα από τη Λ. Μεσο-

γείων έως τον κόμβο του Καρέα, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και από ώρες 10.00 έως

13.30 τις καθημερινές και 07.00 έως 14.00 τα Σαββατοκύριακα.

Την Τετάρτη 17/9 βρέθηκε πνιγμένος

ένας ηλικιωμένος στην πλαζ Ωκεανίδα

της Βουλιαγμένης. 

Για την ακρίβεια ο ηλικιωμένος ήταν

μπρούμητα, εκεί που σκάει το κύμα, όταν

οι ναυαγωσώστες αντιλήφθηκαν τι είχε

συμβεί. Παρά τις προσπάθειές τους δεν

κατάφεραν να σώσουν τον άνθρωπο που

και κάποια ελπίδα να υπήρχε έσβησε κι

αυτή μετά τα 45 λεπτά αναμονής για το

ασθενοφόρο!

Το λιμεναρχείο πήρε καταθέσεις από

τους ναυαγοσώστες για το χαμό του αν-

θρώπου μόλις λίγα εκατοστά μέσα στη

θάλασσα.  

Την περασμένη βδομάδα περίπου το ίδιο

περιστατικό συνέβει στην ελεύθερη πα-

ραλία της βάρκιζας με θύμα γυναίκα. 

Πνιγμοί στη θάλασσα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Το Σάββατο 20/9 από στις 16.00 ξεκινάει ποδηλατικός γύρος στο

κέντρο της Αθήνας. Έτσι θα διακοπεί η κυκλοφορεία των οχημά-

των στους δρόμους: Αθηνάς, Ερμού, Αγίων Ασωμάτων, Τεχνόπολη.

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κορωπί, που μας έχουν αποστείλει κά-

τοικοι σχετικά, θα παρουσιάσουμε ρεπορτάζ σε επόμενο φύλλο.

Επιμορφωτικά προγράμμα-
τα και προγράμμτα ενηλί-
κων στους Δήμους.    Σελ. 12

Ολοήμερα Σχολεία στην Παλλήνη
Σελ. 12

“Η αξιοποίηση τους Λουμπάρ-

δας” στο σύλλογο Αγ. Μαρίνας

Σελ. 13

Η Γερμανική γλώσσα στο

Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης 

Σελ. 13

Χλωρίνη στα κοτόπουλα Σελ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
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Ο Δήμαρχος ενημερώνει 

Εχει γίνει μία διαδικασία
των ελεγκτών Δημόσιας Δι-
οίκησης, που βρήκαν ότι μία
άδεια που έχει εκδόσει η
Πολεοδομία δεν ήταν σύμ-
φωνη με τις διατάξεις.
Εστειλαν σε εμένα, όπως
ορίζει ο νόμος, να ενεργή-
σω. Τους κάλεσα σε απολο-
γία και ανάλογα με το ήθος
του καθενός έκρινα.
Δεν άρεσε στους ελεγκτές
και έκαναν ένσταση.
Ο λόγος είναι μεταξύ δύο
πολιτών της Βουλιαγμένης
κοντραριστήκανε και έφτα-
σαν στα άκρα.
Εγώ αυτά δεν μπορώ να τα
ξέρω.
Και δεν έχω πειστεί ότι οι
ελεγκτές Δημόσιας Διοίκη-
σης ξέρουν ότι αυτό είναι
παράτυπο ή όχι. Τα πολεο-
δομικά είναι μια πολύ δύ-
σκολη ιστορία. Δεν μπορείς
εύκολα να κρίνεις σωστά.
Εν πάσει περιπτώσει έχω
καταλογίσει ευθύνη. Στον
μεν Τσαϊλά πήρε ποινή 15
ημέρες, στον δε Καράβα-
ντο έπρεπε λένε ότι, ως
προϊστάμενος, την αίτηση
που έχει κάνει ο ενδιαφε-
ρόμενος, έπρεπε να την
έχει κρίνει. Δεν γίνονται
αυτά τα πράγματα. Δεν
βρήκα καμία παράβαση και
έκανα μία παρατήρηση
στον Αντωνιάδη.
Εν πάσει περιπτώσει εγώ
έλαβα υπ’ όψιν την ποιότη-
τα των ανθρώπων και έβα-
λα αυτά.

Μετά ταύτα 

ο Γ. Τσαϊλάς 

παραιτείται

Οπως είχαμε γράψει και σε

προηγούμενο φύλλο, ο Γ.

Τσαϊλάς έχει καταθέσει την

παραίτησή του.

Ο δήμαρχος συνεχίζει: Εγώ
προσωπικά δεν δέχτηκα
την παραίτηση, γιατί κατά
την προσωπική μου άποψη
είναι άδικη, και αφήνει τε-
ράστιο κενό και εκκρεμότη-
τες στο Δήμο. Ο Νόμος ορί-
ζει ότι από τη στιγμή που
υπάρχει μια διαδικασία κα-
ταγγελίας, δεν μπορεί ο
Δήμος να κάνει δεκτή την
παραίτηση του καταγγελο-
μένου. 

Ετσι ακολουθώντας το

γράμμα του Νόμου, δεν

έκανε δεκτή την παραίτη-

ση. Αν δεχόταν την παραί-

τηση (όπως είπε ο δήμαρ-

χος) θα μπορούσε το

Υπουργείο Εσωτερικών να

εγείρει αξιώσεις από αυτόν.

Μετά την ενημέρωση του

Δημάρχου, και αφού δεν

υπήρξαν από καμία πλευρά

απορίες, συνεχίζεται η δια-

δικασία κανονικά με θέματα

προ ημερησίας διάταξης.

Ένα εξ αυτών αφορούσε τα

τεκταινόμενα στην Πολεο-

δομία, αφού δύο δημότες

ζητούν με αίτησή τους να

εξαιρεθούν από την επιτρο-

πή ενστάσεων ο προϊστά-

μενος της Πολεοδομίας

Ζαχ. Παπαχατζάκης και ο

Γ. Τσαϊλας.

Επισημαίνουμε εδώ ότι δη-

μοτικοί σύμβουλοι δεν

έχουν πάρει τις αιτήσεις

στα χέρια τους και δεν

γνωρίζουν καν το περιεχό-

μενό τους.

Ο Δήμαρχος 

εισηγείται να 

απορριφθούν

Ο Δήμαρχος εισηγείται να

απορριφθούν. “Θα έρχεται
ο καθένας, εξαίρεσε τον
έναν και εξαίρεσε τον άλ-
λον; Εγινε καμιά ενέργεια
από την Περιφερειάρχη, να
πει εξαιρέστε αυτή την επι-
τροπή; Η Επιτροπή έχει κώ-
λυμα πουθενά; Δεν υπάρχει
κώλυμα πουθενά. Την ψη-
φίσατε; Την ψηφίσατε. Και
επομένως είναι απόφασή
δική σας, όχι δική μου. Θα
απορριφθεί οπωσδήποτε.  
– Υπάρχει κανένας λόγος
να απορριφθεί η επιτροπή;
– Σιωπή των αμνών από
κάτω
– Λοιπόν, δεν υπάρχει.
Επομένως να απορριφθεί.

Δ. Τζιώτης: «Πρέπει να πε-
ριβάλουμε με εμπιστοσύνη

τους υπαλλήλους για να
μπορούν να κάνουν τη δου-
λειά τους»!!
Δ. Γεωργουλόπουλος: Εγώ
θα παρακαλέσω τους υπαλ-
λήλους να παραιτηθούν μό-
νοι τους από την περίπτω-
ση αυτή.

Ρεγγίνα Αργυράκη:

κάτοικος
Η κάτοικος και αιτούσα την

εξαίρεση των υπαλλήλων

της πολεοδομίας, Ρεγγίνα

Αργυράκη είναι καθηγήτρια

στο Αριστοτέλειο Παν/μιο

και κάτοικος Βουλιαγμένης,

από το 1967. Εξηγεί γιατί

αιτείται την εξαίρεση:

Εχουμε τεράστια προβλή-
ματα στην πολυκατοικία,
για τα οποία συστηματικά η
πολεοδομία Βουλιαγμένης
κωφεύει, από το 1999. Και
τελικά το 2007 πήγαμε
στους Ελεγκτές Δημόσιας
Διοίκησης. Εγώ λοιπόν
αφού είχα διάφορα προ-
βλήματα έβαλα υαλοπετά-
σματα στη βεράντα μου.
Την ημέρα 24/7 που ήρθε
εδώ στο Δήμο το χαρτί των
Ελεγκτών Δημόσιας Διοί-
κησης, το μεσημέρι μου τοι-
χοκολήθηκε  αυτοψία από
την Πολεοδομία με την
υπογραφή της Αγγελική
Λάππα, που εκείνη την ημέ-
ρα τελούσε εν αδεία, όπως
διαπιστώσαμε.
Τη διακόπτει ο δήμαρχος,

ότι δεν μπορεί να έρχεται ο

καθένας εδώ πέρα να λέει

την ιστορία της ζωής του…

Συνεχίζει η κ.Αργυράκη, ότι

η επιτροπή δεν είναι σύννο-

μη, όπως περιγράφει το άρ-

θρ. 4 και το 7. Δεν το λέω

στον άερα, σας το έχω γρά-
ψει. 
- Και λοιπόν, το έχετε γρά-
ψει, καλά κάνετε. Και εγώ
έχω άλλη αντίληψη! Τους
νόμους δεν τους βάζετε
εσείς. Εχω ηθικό θέμα και
δεν μπορώ γιατί ο ίδιος
τους έχω βάλει στην επι-
τροπή. Και πώς θα δεχθού-
με τώρα αυτά που λέτε
εσείς; Απαντά ο δήμαρχος

και κόβει την Β. Αργυράκη. 

Ο Κ. Καραγιώργος, τολμάει

να ψιθυρίσει, επειδή ο κ.
Τσαϊλάς έχει καταθέσει την
παραίτησή του, μήπως θα
ήταν καλό να μη συμμετέ-
χει...
- Ο κ. Τσαϊλάς είναι προϊ-
στάμενος της Πολεοδομίας
του Δήμου. Τελεία και παύ-
λα. Εγώ δεν είμαι δικαστής
δεν είμαι εισαγγελέας, δεν
με ενδιαφέρει, τον κατακε-

ραυνώνει ο δήμαρχος.

Ο Δ. Γεωργουλόπουλος κά-

νει μία παρατήρηση ότι δεν

άφησαν την κυρία να μιλή-

σει.

Ετσι ο πρόεδρος καταλή-

γει: Εχεις κανείς αντίρρηση
για την απόρριψη της κυ-
ρίας Αργυράκη. Δεν έχει
κανείς αντίρρηση. Ομόφω-
να λοιπόν απορρίπτεται.

Σοβαρότατες 

οι καταγγελίες

Πολλά τα 

ερωτηματικά

Η κυρία κατήγγειλε σοβα-

ρότατα πράγματα, αν και ο

δήμαρχος δεν την άφησε

να ολοκληρώσει.

Μίλησε για αυθαίρετες κα-

τασκευές στην Πολυκατοι-

κία που αγνόησε η Πολεο-

δομία, παρά τις καταγγε-

λίες ιδιοκτητών, ενώ προ-

σέτρεξε να κάνει αυτοψία

στους υαλοπίνακες της βε-

ράντας της όταν ήρθε το

χαρτί για τους ελεγκτές δη-

μόσιας διοίκησης.

Δεν τους άγγιξαν ούτε ο

έλεγχος της Δημόσιας Δι-

οίκησης ούτε οι ποινές, για

τα οποία αιτείτο την εξαίρε-

ση η δημότισσα!

Η σιωπή των αμνών συνε-

χίζεται. Γιατί άραγε; Αυτό

εγείρει πολλά ερωτηματι-

κά, γιατί δεν μπορώ να θεω-

ρήσω άνοες όλους τους

συμβούλους. Και αν φοβού-

νται, τί φοβούνται;

Και όλο αυτό το “κόψιμο”

του δημάρχου: «τελεία και
παύλα», δεν εγείρει ερωτη-

ματικά;

Α.Μπουζιάνη

Δημοτικό συμβούλιο Βουλιαγμένης.
Η σιωπή των αμνών 

Εμφανής αυταρχισμός και συγκαλύψεις;

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου 1, 19002 Παιανία

Τηλ: 2106641600 - Fax: 2106641530

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας, προκηρύσσει την πρό-

σληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής – Προπονητών, με Δελτίο Πα-

ροχής Υπηρεσιών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μαζικού

Αθλητισμού ‘ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’ για την περίοδο 2008 -2009.

Τα Προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι:

1.  ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

2.  ΠΑΙΔΙ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

3.  ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

4.  ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και

5.  ΓΥΝΑΙΚΑ & ΑΘΛΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, που επιθυμούν να

εργαστούν στα προγράμματα Μ.Α., οφείλουν να υποβάλλουν στα

Γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού (Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου 1 –

Παλαιό Δημαρχείο Παιανίας), τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά το

χρονικό διάστημα από 25 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2008.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση (χορηγείται από τον Αθλητικό Οργανισμό)

2. Βιογραφικό σημείωμα, που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα

προγράμματα Μ.Α., στον φορέα που εργάστηκαν, στο πρόγραμμα,

στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχί-

ου ή μεταπτυχιακών τίτλων κ.λ.π. 

3. Δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται) ότι είναι άνεργος – άνεργη

και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογρα-

φικό σημείωμα είναι  αληθή.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

τηλ.: 210.6641600 (Χ. Παπαθανασίου – Α. Δημητράκη)      

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού

Ηλίας Ζήκος

Δημοτικό Συμβούλιο 18/9
Κι ενώ έχει βουίξει ο τόπος για τα τεκταινόμενα στην πολεοδομία, κανείς δεν γνωρίζει τίποτα! Είχαμε γρά-

ψει σε προηγούμενο φύλλο μας ότι εγκυμονούνται εξελίξεις στην πολεοδομία. Πολλοί κάτοικοι αγανακτι-

σμένοι, έχουν προσφύγει στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης.

Στην έναρξη της δημοτικής συνεδρίασης ο  δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας Διονύσης Γεωργουσό-

πουλος μιλάει για περιρέουσα ατμόσφαιρα για παραιτήσεις στην Τεχνική Υπηρεσία και ζητάει ενημέρωση.

Οι περισσότεροι είναι προσηλωμένοι στα λόγια της Ρεγγίνας Αργυράκη.

3 Εφημερίδες, περιοδικά

3 κάρτες κινητών

3 φρέσκο ψωμί, τρόφιμα

3 γαλακτερά, 
τυροπιτοειδή

3 Τσιγάρα, ποτά

3 Φρέσκα μαναβικά

3 κατεψυγμένα προϊόντα

3 Fax, φωτοτυπίες

Mini Market
�”Η ωραία γειτονιά”

Τα απαραίτητα καθημερινά
σας περιμένουν στη Βουλιαγμένη

Α. Παναγούλη 29, Βουλιαγμένη 
τηλ.: 210-8960392 

Νίκος Σκουντριάνος
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...εμπρός στ’ αμπέλια  και τα πατητήρια

Από 15 Σεπτέμβρη έως 31 Οκτώβρη στο  ''ΤΡΥΓΟΠΑΤΙ'',

οι εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Πάρκου θα γεμίσουν

από τα τραγούδια του τρύγου.
Χιλιάδες άνθρωποι θα

ξεχυθούν και θα τρυ-

γήσουν στα αμπέλια,

θα πατήσουν στα πέ-

τρινα πατητήρια, θα

γυρίσουν τις παραδο-

σιακές στροφυλιές

και θα ανακατέψουν

το μούστο που βράζει

ανυπόμονος να με-

ταλλαχτεί σε κρασί.

Πληροφορίες στα

τηλέφωνα : 22990 -

47999 και 22990 -

67999, 16ο χλμ

προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο.

26, Παρασκευή    

17.00- 21.00: ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ- ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / WORK SHOPS
Μάθε – Εκφράσου - Διασκέδασε

HAPPENING ΚΡΟΥΣΤΩΝ – τενεκέδες, βαρέλια, ξύλα, μπουκάλια και σακούλες με-

τατρέπονται σε μοναδικά μουσικά όργανα 

JUGGLING – STREET GAMES – ΑΚΡΟΒΑΤΙ-

ΚΗ ΤΕΧΝΗ: Ένα αλλιώτικο ζωντανό «Τσίρκο

Ζωής». Παντομίμα - έκφραση - μίμηση σώμα-

τος.

SREET DANCE – ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑ-

ΘΗΣΗ: Ρυθμοί, Hip-Hop, Breakdance, R n’B 

ENERGY GAMES – Παιχνίδια εκτόνωσης &

δράσης, Graffiti ανακύκλωσης, ζωγραφική,

γλυπτική.

21.00: ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

27, Σαββάτο

20.30 - «Ο παράξενος τρόπος της ψεύτικης ζωής μου», Καλλιτεχνι-

κό Γυμνάσιο Γέρακα.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΝΕΑΝΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Επίδειξη των Work Shops – Performer, Fire show, Χορευτές. Σάβ-

βατο και Κυριακή παιδικά προγράμματα.

21.00 – «Η Mary Poppins στο πάρκο», παιδική χορευτική παρά-

σταση από το “Χορόραμα». (Πολιτιστικό Κέντρο).

28, Κυριακή  

20.00 – «Ο Καραγκιόζης πλοίαρχος», (5ο Νηπιαγωγείο Μπαλά-

νας).

21:00 – ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ – ΒΑΚΧΕΣ «ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ»  (Πολι-

τιστικό Κέντρο)

29,  Δευτέρα   

18:00 – Εργαστήρι κατασκευής χαρτονένιας φιγούρας (Πλατεία

Εκάβης)

20.00 – « Ο Καραγκιόζης στο πανηγύρι», (Πλατεία Εκάβης Γαρ-

γητού ΙΙ)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ στο ΓΕΡΑΚΑ

Η αγαπημένη γιορτή όλων επιστρέφει και φέτος στο κα-

θιερωμένο ραντεβού της στο Πάρκο του παλαιού Σιδηρο-

δρομικού Σταθμού, στο Μαρκόπουλο, το Σάββατο 27 Σε-

πτεμβρίου και ώρα 7.00μ.μ.

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου έχει

ετοιμάσει όπως κάθε χρόνο, μια ξεχωριστή παραδοσιακή

γιορτή αφιερωμένη στο Τρυγοπάτι. Οι επισκέπτες θα

έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την αυθεντική δια-

δικασία που εξελίσσεται σε ένα παραδοσιακό πατητήρι, να

διασκεδάσουν με τους παραδοσιακούς χορούς και φυσικά

να απολαύσουν δωρεάν τη μοναδική μουσταλευριά του

τόπου μας. 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Παραδοσιακά ήθη και έθιμα θα αναβιώσουν στο γραφικό

χώρο του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού, για να θυμη-

θούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι. 

Η αυθεντική διαδικασία και σύνεργα, από τα κοφίνια με τα στα-

φύλια, μέχρι το πατητήρι, την παραγωγή του μούστου και κρα-

σιού, όπως και τα καζάνια και η πατροπαράδοτη συνταγή της

μουσταλευριάς, αποτελούν ήθη και έθιμα μιας όχι και τόσο μα-

κρινής εποχής και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία

και παράδοση της πόλης μας. 

ΤΡΥΓΟΠΑΤΙ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
27 Σεπτεμβρίου Πάρκο παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού, Μαρκόπουλο

Στο πλαίο της Β’ φάσης αδελφοποίησης, ο Δήμος Βού-

λας υποδέχεται την Κοινότητα Καλού Χωριού Λάρνα-

κας Κύπρου σε μια τελετή αδελφοποίησης που θα

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 18.00

στο Πολιτιστικό Κέντρο “Ιωνία” (Λ. Καραμανλή 18).

Το δίκτυο των αδελφοποιημένων πόλεων λειτουργεί

ως θεμελιώδες επιστέγασμα εκπαιδευτικών - περι-

βαλλοντικων ανταλλαγών και σχέσεων σε κοινωνι-

κό, πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο.

Αδελφοποίηση
Βούλα - Καλό χωριό Λάρνακας 

Γιορτή τσικουδιάς διοργανώνει ο Σύλλογος Κρητών  Με-

σογείων “Ο Ψηλορείτης” που θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο 20/9 στον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου

Κορωπίου στις 8.00μ.μ.

Εκτός από την ρακή που θα ρέει άφθονα και δωρεάν θα

απολαύσετε μεζέδες για να την συνοδεύσετε και το πα-

ραδοσιακό γαμοπίλαφο.

Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα τραγούδια από το γλέ-

ντι. Κρητικά και νησιώτικα με τον Αστρινό Ζαχαριουδάκη

στη Λύρα - τραγούδι, τον Δημήτρη Σκουλά, Λάουτο-τρα-

γούδι, τον Στέλιο Μελεούνη, Λάουτο καθώς και το χορευ-

τικό του Συλλόγου.

ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΕΜΑΤΑ

Ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού Βάρης, διοργανώνει

9ήμερη οδική εκδρομή στη Βουλγαρία – Ρουμανία,

από 15 έως 23/10/2008, υπό την αιγίδα του πατρός

Παναγιώτη Γκέζου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Πληροφορίες, εγγραφές: Πατήρ Παναγιώτης Γκέζος

τηλ. 2109655370

Εκδρομή 

στη Βουλγαρία-Ρουμανία

Με το  σύνθημα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων,

«Αποτύπωσε την αγάπη με ένα δώρο ανεξίτηλο. Τη Ζωή», η

Υπερνομαρχία  καλεί  τους πολίτες του Λεκανοπεδίου στη Μεγά-

λη Μουσική Βραδιά που διοργανώνεται για την προώθηση της

ιδέας της Δωρεάς Οργάνων και την ενίσχυση του έργου του  Ορ-

γανισμού. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου,

ώρα 20.30, στο Θέατρο του Αττικού Άλσους με την ευγενική συμ-

μετοχή πολλών καλλιτεχνών, όπως οι: Μαν. Μητσιάς, Πέτ. Γαϊτά-

νος, Γ. Ζουγανέλης, Μαντώ, Στ. Διονυσίου, Κατ. Κούκα, Λένα Αλ-

καίου, Αν. Μουτσάτσου, Π. Μάργαρης, Κ. Θωμαϊδης, Νότης Μαυ-

ρουδής, Γερ. Ανδρεάτος, με την ειδική συμμετοχή της Μιμής Ντε-

νίση και την συμπαράσταση του Πολιτισμικού Οργανισμού του

Δήμου Αθηναίων.  

Την ενορχήστρωση και καλλιτεχνική διεύθυνση έχει αναλάβει ο

κ. Γιάννης Παπαζαχαριάκης και την οργάνωση η καλλιτεχνική-μη

κερδοσκοπική εταιρία «Το Νέο Ελληνικό Θέατρο 2005-2006».

Εισιτήρια προπωλούνται στο ταμείο του Θεάτρου Αττικού Άλ-

σους και στα γραφεία του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου

Αθηναίων, στην οδό Ακαδημίας 50, κατά τις ώρες 10.00 – 16.00.

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.ypernomarhia.gr και www.eom.gr  και στον τετραψήφιο τη-

λεφωνικό αριθμό του Δήμου Αθηναίων 1595.

Δωρεά Οργάνων

Δώρο Ζωής
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Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις

πολιτισμού στην Παλλήνη,

σε διάφορα σημεία της πό-

λης όπως παρακάτω: 

22/9 

Ο Μέγας Αλέξανδρος και

το καταραμένο φίδι

Ο θίασος “Αλιμπέρτη” θα

μας παρουσιάσει την ξεκαρ-

διστική παράσταση Καρα-

γκιόζη στο 3ο Δημοτικό Σχο-

λείο Παλλήνης στις 8.00μ.μ.

23/9

Βράβευση εθελοντών αι-

μοδοτών. Πνευμ. Κέντρο

Αγίου Τρύφωνα, 7 μ.μ.

26/9

Βράβευση επιτυχόντων

στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Κέντρο Εικα-

στικών και Εφαρμοσμένων

Τεχνών (ΚΕΕΤ), Πρώην

Αποθήκες Καμπά, 8μ.μ.

29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου

Τριήμερο για την Ανακύ-

κλωση και το περιβάλλον.

«Ο Πολιτισμός μου…Τα
σκουπίδια μου!»
Εκθεση κοσμημάτων και άλ-

λων κατασκευών από ανακυ-

κλώσιμα υλικά, (εγκαίνια 29/9,

8 μ.μ., και μια σειρά δημιουρ-

γικών εκδηλώσεων με θέμα

την Ανακύκλωση.

30/9
Συναυλία με νεανικά σχήματα

ΟΚ και FORECAST PLAY στις

8.00μ.μ.στο Κέντρο Εικαστι-

κών και Εφαρμοσμένων Τε-

χνών (Οδός Λεονταρίου, πρώ-

ην αποθήκες Καμπά). Τη συ-

ναυλία διοργανώνει το Τοπικό

Συμβούλιο Νέων Παλλήνης

αποφαισμένο να βάλει το δικό

τους λιθαράκι στη λύση των

προβλημάτων της πόλης τους. 

1/10
Θεατρική παράσταση με τίτλο

“Χιόνια Πολλά και ευτυχισμέ-

νος ο Καινούργιος Κόσμος”

στις 8.00μ.μ.

Όι εκδηλώσεις θα πραγματο-

ποιηθούν στο Κέντρο Εικαστι-

κών και Εφαρμοσμένων Τε-

χνών, Οδός Λεονταρίου (πρώ-

ην αποθήκες Καμπά).

Εκδηλώσεις πολιτισμού στην Παλλήνη
Θέατρο, μουσική, χορός, βραβεύσεις και τριήμερο 

αφιέρωμα στην Ανακύκλωση και το Περιβάλλον

Πανελλήνια ‘Εκθεση  Εικαστικών ορ-

γανώνει με έργα 15 καλλιτεχνών του

ο Ομιλος, για την Unesco, τεχνών Λό-

γου και επιστημών Ελλάδος με την

art gallery café, από 24 έως 29 Σε-

πτεμβρίου, (ανοιχτά  18:00 - 22:00).

Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 24, 8μ.μ.

Η όλη εκδήλωση θα παρουσιαστεί με

ένα πρωτοποριακό τρόπο, διανθισμέ-

νη με μουσικές και λογοτεχνικές βρα-

διές με παράλληλη έκθεση βιβλίων

λογοτεχνών μελών του Ομίλου.

ΜΟΥΣΙΚA ΔΡΩΜΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΣΕΠΤ.  

Σιξτέτο του Ομίλου HELLENIC MUSICA

VIVA.

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤ.  

QUARTETO ALLEGRO σε κλασική τζάζ

μουσική.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤ.  

Τρίο τζαζ του Ομίλου  ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤ.  

Ο σολίστας του βιολιού ΑΡΤΑΣ ΤΕΡΖΙΑΝ

θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα  

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤ. Βραδιά τραγουδιού

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤ. Λογοτεχνική βραδία

με απαγγελίες ποίησης.

art gallery café 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ  ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866  m.gyras@otenet.gr

www.artgallerycafe.gr

Locksmith

Πανελλήνια έκθεση εικαστικών στο art gallery café 

Με σύνθημα «ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ ΧΑΡΙΣΕ

ΖΩΗ» ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ σας καλεί να

δώσετε και πάλι το παρόν στην

Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου,

που διοργανώνεται το Σάββατο

27/09/08 και ώρες 10:00 – 13:00.

Το αίμα δεν παράγεται, δίνεται

μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Από άνθρωπο που

σέβεται και εκτιμά την αξία της ζωής σε άνθρωπο

που το έχει ανάγκη για να παραμείνει σε αυτήν. 

Η Αιμοδοσία βασίζεται αποκλειστικά σε Εθελοντές,

ανθρώπους με υψηλό το αίσθημα της προσφοράς και

της ευθύνης προς τον συνάνθρωπο. 

Ενταχθείτε κι εσείς στην μεγάλη οικογένεια των

Εθελοντών Αιμοδοτών και να συμβάλλετε στην εν-

δυνάμωση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου. 

Προσφέροντας λίγο από το αίμα σας βοηθάτε να

κερδίσει ένας συνάνθρωπός σας τη μάχη για την

ζωή!

Παρακινήστε φίλους και συγγενείς να ακολουθή-

σουν το δικό σας παράδειγμα!

Σταγόνες ζωής

στη Βάρη

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Κάρλος Φουέντες

Ο διάσημος Μεξικανός 
συγγραφέας στο Megaron Plus

Ανάμεσα στις μεγάλες μορφές από τον κόσμο των γραμμάτων που φι-

λοξενεί φέτος ο κύκλος πολυ-θεματικών εκδηλώσεων Megaron Plus,

περιλαμβάνεται μια εμβληματική προσωπικότητα της σύγχρονης λατι-

νοαμερικανικής λογοτεχνίας, ο Μεξι-

κανός συγγραφέας Κάρλος Φουέντες,

ο οποίος θα δώσει διάλεξη τη Δευτέρα

6 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Η

διάλεξη που πραγματοποιείται σε συ-

νεργασία με τις Εκδόσεις Καστανιώτης

και τις Εκδόσεις Άγρα, θα δοθεί  στην

αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη μετά-

φραση. 

Έχουν περάσει περισσότερα από δεκα-

πέντε χρόνια από τότε που το ελληνι-

κό αναγνωστικό κοινό είδε για πρώτη

φορά στις προθήκες των βιβλιοπωλεί-

ων την Εκστρατεία, το πρώτο μυθιστόρημα του «γεφυροποιού των πο-

λιτισμών». 

Έκτοτε, ο παραγωγικότατος αυτός λογοτέχνης κέρδισε, με την ευφά-

νταστη αλλά και αιχμηρή πένα του, πολλούς φίλους στη χώρα μας. 

Η δημιουργικότητα του Φουέντες είναι χειμαρρώδης. Μέσα σε μισό

περίπου αιώνα από την κυκλοφορία της πρώτης συλλογής διηγημά-

των του (Οι μασκαρεμένες μέρες, 1954), κατόρθωσε να γράψει πάνω

από 52 έργα που έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, πορτογα-

λικά, γερμανικά, σουηδικά, δανικά, πολωνικά και σε άλλες γλώσσες.

Σημαντικότερο πεζογράφημά του θεωρείται Η Δική μας Γη (Terra

Nostra, 1975), που πραγματεύεται την ισπανική και λατινοαμερικάνικη

ιστορία ανά τις εποχές και αποτελεί έναν στοχασμό πάνω στο χρόνο.

Το λογοτεχνικό του φάσμα είναι ευρύτατο: μυθιστορήματα, νουβέλες,

διηγήματα, δοκίμια, θεατρικά, κινηματογραφικά σενάρια.

Έχει συνεργαστεί μάλιστα με έναν από τους σκηνοθέτες-θρύλους του

20ού αιώνα, τον Λουίς Μπουνιουέλ, τον οποίο είχε γνωρίσει στα γυ-

ρίσματα της ταινίας Ναζαρέν.

Έχει πει και έχει γράψει...

- Απεχθάνομαι την ιδέα της καθαρότητας, την ιδέα της τελειότητας, την

ιδέα της ενότητας υπό την έννοια ενός ορθόδοξου ή κλειστού συστήμα-

τος σημείων. Προκρίνω τα δικαιώματα της πολυμορφίας, της διαφορετι-

κότητας, απέναντι σε κάθε μονιστική, δογματική θεώρηση του κόσμου.

Διαλέγω έναν πλανήτη ανοικτό.

- Η λογοτεχνία είναι μια απαράμιλλη τέχνη που εξιστορεί την πραγμα-

τική ζωή μιας κοινότητας, τα ήθη της. 

- Δύσκολο να γράψεις μυθιστόρημα, αν σου λείπει το υπόβαθρο του

έρωτα, της προσβολής, του ονείρου.

- Έρωτας είναι να ξεχνάς συζύγους, γονείς, παιδιά, φίλους, εχθρούς.

Έρωτας είναι να αποκλείεις κάθε υπολογισμό, κάθε έγνοια, κάθε ζύγι-

σμα του υπέρ και του κατά. 

- Το σεξ δίχως αμαρτία είναι σαν αβγό χωρίς αλάτι. 

Στη νεοσύστατη “Μουσική Σχολή Φιλαρμονικής του Δήμου

Γέρακα” μικροί και μεγάλοι θα έχουν την δυνατότητα να

μάθουν κάποιο πνευστό ή κρουστό όργανο με Καθηγητές,

κορυφαίους μουσικούς Κρατικών Ορχηστρών και με προο-

πτική να στελεχώσουν τη Φιλαρμονική ορχήστρα, πλαι-

σιώνοντας το αρχικό σύνολο που αποτελείται από ανα-

γνωρισμένους επαγγελματίες μουσικούς. 

Η μουσική σχολή θα δέχεται παιδιά από την ηλικία της Τρί-

της τάξης του δημοτικού. 

Όταν ο μαθητής φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο και κρι-

θεί από τους καθηγητές του μουσικά ώριμος, τότε θα του

δίνεται η ευκαιρία να ενταχθεί στο κύριο σώμα της Φιλαρ-

μονικής Δήμου Γέρακα. 

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει στα γραφεία της Κοινωφε-

λούς Επιχείρησης Δήμου Γέρακα στο δημαρχείο, οδός

Ιθάκης 12 (9.00-14.00)

Για πληροφορίες: τηλ. 210-6604659

Μουσική Σχολή Φιλαρμονικής
Δήμου Γέρακα

Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ

βοηθάει στην ελευθερία του Τύπου.

γίνε κι εσύ τώρα συνδρομητής με ένα 
τηλεφώνημα, ή fax, ή e-mail 
Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, 

e-mail: scarabe@hol.gr
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«Έθνος ελληνικόν ανεξάρτητον αλλά

στερούμενον των συνταγματικών θε-

σμών, είναι γεγονός όπερ ούτε υπήρξεν

ποτέ, ούτε θα υπάρξη»

(Τ.  Παλμερστον  Βρετανός υπουργός των

Εξωτερικών 1830 - 1841,1846-1851)

Η 25η Ιανουαρίου του 1833 ήταν μια μέρα

ηλιόλουστη. Μέρα χαράς! Ο Όθωνας,  έρ-

χεται επίσημα σαν Βασιλιάς των Ελλή-

νων, στο Ναύπλιο.  Κανονιοβολισμοί τον

υποδέχτηκαν καθώς αγκυροβολούσε η

βρετανική φρεγάτα “Μαγαδασκάρη” που

τον μετέφερε. Μαζί σε τιμητική συνοδεία,

η ρωσική κορβέττα  “Άννα” και η  γαλλική

“Κορνηλία”.   Μαζί και στρατιωτική δύνα-

μη 3500 Βαυαρών. Μαζί και το δάνειο

60.000.000  σε Βαυαρικά φράγκα. Η υπο-

δοχή τα είχε όλα που επιβεβαίωναν την

επιβολή της επερχόμενης ξενοκρατίας. 

Παρών και ο Μακρυγιάννης με την  συ-

γκινητική προσφώνηση του: «Σήμερα ξα-

ναγεννιέται η πατρίδα και ανασταίνεται».

Στη γωνιά ο Κολοκοτρώνης άκουγε απο-

δοκιμάζοντας σιωπηρά το βασιλικό διά-

ταγμα: «Δέχτηκα τον προσφερθέντα θρό-

νο». Με άλλα  λόγια: «Ήρθα γιατί εσείς

με καλέσατε και να το θυμόσαστε» .

Εσείς με καλέσατε! Εσείς με καλέσατε!

Εμείς τον καλέσαμε, εμείς δεχτήκαμε τε-

λικά την απόλυτη μοναρχία, καίτοι από

την αρχή είχαμε απαιτήσει “Συνταγματική

Διακυβέρνηση”. 

Άς τα βάλομε όμως σε μια σειρά, για να

γνωρίσομε, ποιος ήταν ο Όθων, ποιοί οι

αφέντες Βαυαροί και σε ποια κατάσταση

βρισκόταν το ελληνικό κράτος. 

Δεν θα ανατρέξω, ούτε στην Ιστορία του

Κορδάτου ούτε σε κανένα αριστερόφρο-

νο γραπτό. Θα σας φέρω τι έχει γράψει ο

φιλομοναρχικός Σπύρος Μαρκεζίνης,

στην ‘‘Πολιτική του Ιστορία’’.

Ο Όθων, γεννήθηκε  στις 20 Μαίου (ή 1/06

–νέο ημερολόγιο) του 1815 στο Σάλ-

τσμπουργκ. Ήταν γυιός του φιλέλληνα

βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α’, που

αργότερα σε ηλικία 62 ετών,  παραιτήθη-

κε απο το θρόνο λόγω σκανδάλου, που

προκλήθηκε από τις σχέσεις του με τη νε-

αρή χορεύτρια Λόλα Μοντέζ. Τρείς μετέ-

πειτα συγγενείς του, βασιλιάδες στον

ίδιο θρόνο: Ο αδελφός του Μαξιμιλιανός

και οι ανεψιοί του Λουδοβίκος Β΄και

Όθων Α’, πέθαναν από ψυχικές διαταρα-

χές, δηλαδή τρελοί*. Ο Όθων, απο μικρός

ήταν φιλάσθενος. Ο παιδαγωγός του, ο

Ιησουίτης ιερέας Oettl, υπέφερε με την

αναίδεια και τις αταξίες του μικρού βασι-

λόπαιδου. Τόσο που συχνά τον μάλωνε

και τον ράβδιζε, πράγμα που επέφερε και

την πατρική διαμαρτυρία. Από πάνω από

το παιδί, το γεμάτο από την πατρική αγά-

πη, ήταν σκυμμένοι  νευρολόγοι και ψυ-

χίατροι, γιατί είχαν διαγνώσει ψυχικό

πρόβλημα. Για αυτόν τον λόγο, είχε δυό

φορές νοσηλευτεί σε ειδικό κέντρο στο

Λιβόρνο.  (1829). Τον Φεβρουάριο του

1832,  του προσφέρεται ο ελληνικός θρό-

νος. Να σημειωθεί, ότι από πολύ μικρό, ο

μπαμπάς του τον προόριζε για μια εκκλη-

σιαστική σταδιοδρομία, καίτοι από την

ηλικία 8 ετών, του είχε απονεμηθεί ο βαθ-

μός του αντισυνταγματάρχη. 

Όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, οι

Έλληνες είχαν βγεί στη ‘‘γύρα’’, αναζητώ-

ντας σωτήρα - βασιλιά. Ο Κασομούλης,

γράφει πως “οι οπλαρχηγοί και οι στρα-

τιώτες δήλωναν ότι και ένα σκύλο αν ήθε-

λε, ας έστελνε ο βασιλιάς για αντιπρόσω-

πο του. Όλοι θα τον υποδέχονταν με χα-

ρά, αρκεί να έπαυαν τα βάσανα τους».

Αυτό θα ειπεί ότι ό  Όθωνας,  βρήκε μια

χώρα που η οικονομική, κοινωνική και πο-

λιτική κατάσταση  είχε φτάσει σε μια τρα-

γικότητα. Και πάνω από όλα  οι φανατι-

σμοί, η  διχόνοια,  οι εμφύλιες διαμάχες

δεν είχαν σταματημό.

Σε αυτή τη χώρα ήρθε να βασιλεύσει ο

ανήλικος Όθωνας. Και αυτόν τον χώρο

τον αγάπησε. Και όλη την Ελλάδα την

αγάπησε, δεν ήθελε κανείς να την θίξει

και επιθυμούσε διοικητικά και στρατιωτι-

κά να την οργανώσει, και γεωγραφικά,

πολιτιστικά και πνευματικά να την μεγα-

λώσει, τιμώντας όλο το αρχαίο της πα-

ρελθόν. Και το έδειξε. Τους Έλληνες

όμως, υπάρχει μια αμφιβολία στο αν τους

αγαπούσε. Ανήλικος ών, αναγκάστηκε να

παραχωρήσει μέχρι την ενηλικίωση του

(1.6.1835) την διακυβέρνηση της χώρας

στους αντιβασιλείς. 

Δεν θα επεκταθώ χωριστά στον καθένα.

Θα πώ μόνο ότι δεν ήταν “τυχαίοι”. Ήταν

προσωπικότητες με ιδιαίτερες ικανότητες

και σε πολλά σημεία άφησαν έργο. Δεν

άφησαν όμως αγάπη. Άφησαν μίσος,

όταν παραγνωρίζοντας κάθε ηθική αξία,

προσεταιρίστηκαν φατρίες και κόμματα.

Λεηλάτησαν το δημόσιο χρήμα. 

Περιοδικά, αλλοδαποί συνασπισμοί συμ-

φεροντολογικά συνεταιρίστηκαν με τους

ντόπιους αποστάτες, μόνο και μόνο για

να εκμεταλλευτούν την Ελλάδα και την

λαϊκή ψυχή του Έλληνα. 

Οι πρωτεργάτες του Αγώνα, κατάντησαν

θλιβεροί επαίτες και οι χήρες και τα ορ-

φανά των πεσόντων αγωνιστών, περιθω-

ριακό συνοθύλευμα από την ανέχεια. Και

αυτή την ώρα,  που το “δάνειο’’ κατατρω-

γόταν και σε δεξιώσεις και προκλητικές

εκδηλώσεις. Όχι ιδιαίτερα από τον Όθω-

να, αλλά από τους περι αυτόν με την βα-

σιλική ανοχή και κάλυψη βεβαίως. Αυτό

όμως στο βαυαρικό περιβάλλον του δεν

έφτανε. Ήθελαν να διαιωνίσουν την αντι-

βασιλεία και κρατική λεηλασία. Με ιατρι-

κές πιστοποιήσεις πιθανώς και πλαστές,

προσπαθούσαν να  αποδώσουν στον

Οθωνα, να καταλογίσουν ανεπάρκεια και

ανικανότητα στη εκτέλεση των βασιλικών

του υποχρεώσεων**.

Οι φατρίες που είχαν αναπτυχθεί στην

προ  και μεταεπαναστατική Ελλάδα αλλά

και τώρα βλάσταιναν επικίνδυνα. Χωρίς

ιδεολογικές πατριωτικές αναστολές και

αποβλέποντας σε ιδιοτελές συμφέρον,

κινούσαν τα νήματα της παρανομίας. Οι

χήρες και τα θύματα του Αγώνα χωρίς

κοινωνική πρόνοια αλλά και χωρίς τα

στοιχειώδη μέσα επιβίωσης επαιτούσαν

για τον επιούσιον. 

«Οι αγωνιστές γινήκανε επαίτες. Ήταν

νοικοκυραίοι και κατάντησαν διακονιαραί-

οι» γράφει τώρα μετανιωμένος ο Μακρυ-

γιάννης και «οι Βαυαροί τώρα έχουν κα-

ρότζες και μπάλους». Και μέσα σε όλα τα

άλλα, οι φατρίες που είχαν αναπτυχθεί

στην προεπαναστατική Ελλάδα και είχαν

βλαστήσει στον Αγώνα, κινούσαν τα νή-

ματα της παρανομίας αποβλέποντας στο

προσωπικό τους συμφέρον. 

Στη διάσκεψη του Λονδίνου, τον Απρίλιο

του 1832, οπότε  αναγγέλθηκε και η

εκλογή του Όθωνα, οι Έλληνες είχαν ζη-

τήσει να δοθεί στο νεοσύστατο κράτος,

Σύνταγμα. Η αντιβασιλεία αγνόησε το αί-

τημα, καθ΄ υπόδειξη του Λουδοβίκου της

Βαυαρίας, διότι κατ΄αυτόν  η παραχώρη-

ση συντάγματος αντιέβαινε πρός τα βασι-

λικά προνόμια. Η πολιτική των Βαυαρών,

ξέφυγε και διέψευσε τις προσδοκίες του

λαού. Η κρατική εξουσία, είχε γεμίσε από

Βαυαρούς στην προσπάθεια ελέγχου των

πάντων. Προβαλόμενη δικαιολογία που

ίσως και να ευσταθεί σε ένα βαθμό, η

ανάγκη να εξευρωπαϊστεί η Ελλάδα. Τε-

λικά η βαυαροκρατία  έγινε πηγή μεγά-

λων αντιδράσεων καθώς οι αγωνιστές

παραγκωνίζονταν και τα αντιλαικά μέτρα

οδηγούσαν όλο και πιο συχνά στην  στέ-

ρηση ατομικών ελευθεριών. Οι  πολλές

πολιτικές μεταβολές στις θέσεις των

Βαυαρών*** που ακολούθησαν δεν βελ-

τίωσαν την κακή κατάσταση. Ο Μακρυ-

γιάννης  τώρα συνομωτεί επιδιώκοντας

Εθνική Συνέλευση και Σύνταγμα. Και τί-

θεται σε περιορισμό. Τα αντιλαικά κατα-

σταλτικά μέτρα πολλαπλασιάζονται.  

Την ιερή στιγμή της 3ης Σεπτεμβρίου του

1843, λαός και στρατός, σύσσωμοι περι-

κυκλώνουν τα ανάκτορα και απαιτούν

“Σύνταγμα”. Ο Όθων παρά τις αντιρρή-

σεις του, υποχωρεί και ορκίζεται πίστη

στο Σύνταγμα. «Δεν είμαι πλέον Βασι-

λεύς» δηλώνει, «Μου επέβαλαν εθνική

συνέλευση και Σύνταγμα». 

Τώρα το πόσο τηρήθηκε το “Σύνταγμα” εί-

ναι μια άλλη ιστορία. Τα έφερα όμως πά-

λι στη μνήμη μας για να θυμόμαστε ότι οι

ξένοι δεν έρχονται μόνοι τους και λεηλα-

τούν τον τόπο μας. Τους καλούμε εμείς

και η ανεπάρκεια μας. Και  η 3η Σεπττεμ-

βρίου του 1843 αυτό πρέπει να μας θυμί-

ζει.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

*  Ιστορία Ρούσσου

** Έκθεση γιατρού Wimber. (Μαρκεζίνης) 

*** Τρείς οι περίοδοι διακυβέρνησης .1)Δύο αντι-

βασιλείες με Βαυαρούς και 2) μία ο Όθων με την

Αμαλία.

Βοηθήματα

1) Ιστορία Ελλ.Έθνους. Εκδοτική Αθηνών

2) Σ. Μαρκεζίνη. Πολιτική  Ιστορία της Νεώτερης Ελ-

λάδας . Πάπυρος

3) Γ.Ρούσσου Νεώτερη Ιστορία  του Ελληνικού

Έθνους. Ελλ. Μορφωτική Εστία.

4) Ιστορικά Ελευθεροτυπίας  τεύχη 47 και 13

5) Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα. Πάπυρος Πρεςς.

6) Ιστορία του Νέου Ελληνισμού .Ελληνικά Γράμματα 

Όταν η Ελλάδα ζητούσε Σύνταγμα

– Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος φθείρεται από τη

μόλυνση του περιβάλλοντος;

– Εγώ έχω πάθει πολύ μεγάλη ζημιά, έχει αφυ-

δατωθεί το δέρμα μου με αποτέλεσμα να έχω

γεμίσει ρυτίδες, χόντρινε η φωνή μου, πέφτουν

τα μαλλιά μου, το σώμα μου έχει χαλαρώσει.

Δεν με πλησιάζουν πια. Δεν αρέσω.

– Δεν έχετε δίκιο, είστε μια χαρά άντρας!

– Δεν είμαι άντρας, γυναίκα είμαι!

Χιουμοριστικός διάλογος από δίσκο του Χάρυ Κλιν

2008 και ο κύριος τρόπος μεταφοράς μας, ακό-

μα, είναι το αυτοκίνητο. Τουλάχιστον εδώ και

μια δεκαετία φωνάζουν οι επιστήμονες ότι αυτό

ευθύνεται για το 40% της ατμοσφαιρικής ρύ-

πανσης στην πόλη.

Το 1961 υπήρχαv στηv Αθήvα 39.000 αυτoκίvη-

τα, εvώ σήμερα φτάνουν το 1,5 εκατομμύριο! 

Αν τώρα συνδυάσετε αυτή την πληροφορία με

το ότι τα τελευταία 25 χρόvια τo πoσoστό τωv

Αθηvαίωv πoυ προτιμούν μέσα μαζικής με-

ταφoράς μειώθηκε από 70% σε 35%, θα πάρετε

ως αποτέλεσμα τη σημερινή εικόνα της Αθήνας

και όχι μόνο.  Του απόλυτου μποτιλιαρισμένου

κομφούζιου δηλαδή. 

Αποστάσεις 30 λεπτών διπλασιάζονται, η «μι-

κρή» Αθήνα φαίνεται τεράστια στη σκέψη ότι

πρέπει να την διασχίσεις με αμάξι καθημερινή

πρωί…

Η χρήση μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς αγ-

γίζει πολλές πτυχές. Της οικονομίας, του περι-

βάλλοντος, της ανθρώπινης ζωής.

Από έρευνες που έχουν γίνει φαίνεται ότι το

70% των Ευρωπαίων ανησυχούν για την ποιό-

τητα του αέρα που αναπνέουμε. Θεωρούν ότι η

ατμοσφαιρική ρύπανση είναι το  πρώτο θέμα

στον κατάλογο των περιβαλλοντικών προβλη-

μάτων. Επίσης δηλώνουν ότι τα κυκλοφοριακά

προβλήματα είναι η κύρια αιτία της δυσαρέ-

σκειάς τους  για τις συνθήκες διαβίωσης στις

πόλεις.

Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης;

Στην προστασία του περιβάλλοντος και κατά

συνέπεια στην αναβάθμιση της ποιότητας της

ζωής μας μπορούμε να συμβάλουμε και εμείς οι

ίδιοι, αλλάζοντας κάποιες απλές καθημερινές

συνήθειες. 

Για την Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο η

οργάνωση Ν.Ε.Ο.Ι. που ασχολείται με θέματα

περιβάλλοντος, τεχνολογίας, αθλητισμού κ.α.

παραθέτει εύκολους τρόπους βοήθειας. 

7 Ο πιο κλασικός και διαχρονικός τρόπος είναι

το ποδήλατο. Εκτός του ότι είναι απόλυτα οικο-

λογικό βοηθάει στην εσωτερική και εξωτερική

ομορφιά μας. [Βέβαια στην Ελλάδα το ποδήλα-

το, αν και γίνονται προσπάθειες, δεν προσφέ-

ρεται ως ασφαλές μέσω μεταφοράς καθότι δεν

υπάρχουν υποδομές, ποδηλατόδρομοι κλπ,

ώστε να μπορούν οι ποδηλάτες να κυκλοφο-

ρούν άφοβα και όχι ανάμεσα στα αυτοκίνητα].

7 Για κοντινές αποστάσεις μια επίσης εύκολη

λύση, είναι το περπάτημα. [Στην Ευρώπη οι μι-

σές μετακινήσεις με μηχανοκίνητα μέσα αφο-

ρούν διαδρομές μικρότερες των 3 χλμ.]

7 Η ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

όπως λεωφορεία, τραμ, μετρό, συμβάλει κι αυ-

τή θετικά στη μείωση των εκπομπών τοξικών

αερίων. Ακόμα αποσυμφορίζονται οι δρόμοι με

αποτέλεσμα να φτάνουμε πιο γρήγορα στον

προορισμό μας.  

Εδώ να σημειώσουμε ότι το μετρό έχει συμβά-

λει καταλυτικά στην καταπολέμιση της «κα-

κιάς» συνήθειας του αυτοκινήτου μέσα στο κέ-

ντρο, αλλά από μόνο του δεν φτάνει.

Ο λόγος που το μετρό έχει μεγάλη επιτυχία,

ενώ τα λεωφορεία και το τραμ όχι, είναι τα πο-

λύ συχνά δρομολόγια, η συνέπεια και η ταχύτη-

τα της μεταφοράς. 

Οι επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά τη χρή-

ση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς είναι αρ-

κετά χαμηλές. Κρίνεται απολύτως αναγκαία η

βελτίωση των αστικών μετακινήσεων, η αναβάθ-

μιση των οδικών δικτύων καθώς και των μέσων

μαζικής μεταφοράς όπως και η βελτίωση των

παρεχομένων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση η

αύξηση της χρηματοδότησης των παραπάνω

από την ελληνική πολιτεία.

Ρυθμίζοντας λοιπόν η κυβέρνηση καλύτερα τις

αστικές συγκοινωνίες θα δώσει ώθηση στους

πολίτες να μετακινηθούν με αυτά. Είναι λογικό

να μην τα προτιμήσει κάποιος αν δεν είναι ικα-

νοποιητικά. 

7 Υιοθέτηση μιας έξυπνης οδήγησης αυξάνο-

ντας σταδιακά την ταχύτητα, οδηγώντας ήρεμα

και χωρίς απότομες αυξομειώσεις στροφών και

φρεναρίσματα. (Μα τι λέω!). Συνδυάζοντας τις

δουλειές μας ώστε να κάνουμε μια διαδρομή και

όχι κύκλους μειώνουμε έως και 30% τις εκπο-

μπές ρύπων.

Είναι καιρός πλέον να δείξουμε ωριμότητα ως

πολίτες στα περιβαλλοντικά ζητήματα και να

σκεφτούμε λίγο πιο υπεύθυνα και όχι επιδερμι-

κά. 

Αρχίστε από την 22η Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή

Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο.

Ο κώδων του κινδύνου έχει κρούσει 2 φορές.

Στην τρίτη «καιγόμαστε».

Ηλέκτρα Βενετσάνου

22/9 Ευρωπαϊκή ημέρα “χωρίς” αυτοκίνητο
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Με παγκόσμιες τυμπανοκρουσίες ανακοινώ-

θηκε η έναρξη του πολυδάπανου πειράμα-

τος στα γαλλο-ελβετικά σύνορα για την

ανακάλυψη του αποκαλουμένου «σωματιδί-

ου του Θεού», ή-με άλλα λόγια-για την απο-

κάλυψη των μυστικών της δημιουργίας του

σύμπαντος. Εξήμισυ δισ. ευρώ-σε πρώτη

φάση-στοίχισε η προετοιμασία του πειράμα-

τος. Ειλικρινά δεν γνωρίζω εάν εκτός από

μερικές χιλιάδες χαζοχαρούμενους δημο-

σιογράφους του πλανήτη μας, που παίρνουν

εντολές: «τώρα γελάτε, τώρα κλαίτε, τώρα

επικροτείτε και τώρα καταδικάζετε», θα χαρούν

για το πείραμα και τα δισεκατομμύρια λιμοκτο-

νούντων επί γης. Αλήθεια, πόσα αναπτυξιακά

έργα που θα καταπολεμούσαν την πείνα στις

υπανάπτυκτες χώρες θα μπορούσαν να χρημα-

τοδοτηθούν με εξήμισυ δισ. ευρώ;

Δεν είμαι κατά της επιστημονικής έρευνας όταν

αυτή υπηρετεί την βελτίωση των συνθηκών δια-

βιώσεως των ανθρώπων και σέβεται το περι-

βάλλον. Είμαι όμως σαφέστατα αντίθετος όταν

η επιστήμη τίθεται στην υπηρεσία μερικών χι-

λιάδων χρυσοκάνθαρων. Διότι έχω την αίσθηση

ότι περί αυτού πρόκειται και τώρα. Το «χοντρό»

χρήμα που συνήθως τροφοδοτεί τέτοια πολυ-

δάπανα ερευνητικά προγράμματα προέρχεται

από τις πολυεθνικές και υπηρετεί τις ανομολό-

γητες επιδιώξεις τους. Μήπως ακούσατε από τα

«ελληνικά», ή τα διεθνή Μ.Μ.Ε. μιά λέξη για την

ταυτότητα των χορηγών του πειράματος; Εάν

πρόκειται για μεγάλα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ή

ερευνητικά κέντρα, είναι γνωστό ότι οι χορη-

γίες τους προέρχονται κυρίως από τις πολυε-

θνικές και ο στόχος των ερευνητικών προγραμ-

μάτων εξυπηρετεί-συνηθέστατα-κάποια βιομη-

χανία οπλικών συστημάτων, κάποια φαρμακο-

βιομηχανία ή κερδοσκοπικό ίδρυμα που δραστη-

ριοποιείται στον έλεγχο του ανθρώπινου γονι-

διώματος, ή ακόμα και κάποια πολυεθνική τρο-

φίμων όπως η Monsado που επιδιώκει να γεμί-

σει τον πλανήτη με γενετικά τροποποιημένες

καλλιέργειες.

Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι δαπάνες

για την «τρύπα στο νερό» καλύπτονται εξ’ ολο-

κλήρου από ευρωπαϊκούς κοινοτικούς πόρους,

προκύπτει η εξής αντίφαση: Σε εποχή διατυ-

μπανιζόμενων από τους Ευρωπαίους επιτρό-

πους «ισχνών αγελάδων», σε εποχή που οι Ευ-

ρωπαίοι αγρότες των μεσογειακών κυρίως χω-

ρών πιέζονται να συρρικνώσουν τις παραδοσια-

κές τους καλλιέργειες προς όφελος των πολυε-

θνικών εισαγωγής και εμπορίας τροφίμων και

τέλος σε εποχή που μένουν στα χαρτιά οι ευ-

ρωπαϊκές μεγαλοστομίες για χρηματοδότηση

αναπτυξιακών προγραμμάτων στις τριτοκοσμι-

κές χώρες, με παράλληλο στόχο την συγκράτη-

ση του μεταναστευτικού κύματος προς την Ευ-

ρώπη, βλέπουμε να περισσεύουν 6,5 δισ. ευρώ

για ένα πείραμα αμφιβόλου ωφελιμότητος για

την ανθρωπότητα.

Από τα ερευνητικά προγράμματα για την ανά-

πτυξη νέων καταστροφικών υπερόπλων μέχρι

και τα ιλιγγιώδη ποσά που δαπανώνται ετησίως

δήθεν για ερευνητικά διαστημικά προγράμματα-

και στην πραγματικότητα για να την κοπανή-

σουν σε άλλο πλανήτη οι υπεύθυνοι της κατα-

στροφής του δικού μας, όταν θα τον έχουν κα-

ταστήσει ακατοίκητο-παίζεται το ίδιο χιλιοειδω-

μένο έργο. Απωλέσαμε εδώ και χρόνια και την

θυμοσοφία των προγόνων μας. Αν ζούσε ο συ-

χωρεμένος ο παππούς μου, επί τω ακούσματι

της ειδήσεως για τους νέους «θεούς» και τα κα-

τορθώματά τους θα είχε απλώς αναφωνήσει:

«χέ...κε η φοράδα στ’ αλώνι». Εμείς βαράμε πα-

λαμάκια θυμίζοντας το τραγουδάκι του αξέχα-

στου Μάνου Λοϊζου για τα μικρά μερμυγκάκια

που χειροκροτάνε μ’ ενθουσιασμό. Την ίδια ώρα

που άλλοι επιστήμονες με συναίσθηση της απο-

στολής τους κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

ότι η τραγική κατάσταση από την μόλυνση και

την υπερθέρμανση του πλανήτη μας είναι μη

αναστρέψιμη.

Η κυβέρνηση των Η.Π.Α., μιας χώρας με τερά-

στιο ποσοστό συνενοχής στην έκλυση αερίων

θερμοκηπίου δεν έχει υπογράψει ακόμα το πρω-

τόκολλο του Κυότο για την επιβολή μέτρων

ελέγχου των ρυπογόνων βιομηχανιών. Οι Κινέ-

ζοι αγωνίζονται «φιλότιμα» να αποσπά-

σουν τα πρωτεία των πρωταθλητών-ρυπα-

ντών του πλανήτη από τους Αμερικανούς,

αν δεν τα κατέχουν ήδη. Αλλά και οι περισ-

σότερες από τις χώρες που έχουν δεσμευ-

θεί με την υπογραφή τους για την επιβολή

των αναγκαίων μέτρων προστασίας του πε-

ριβάλλοντος, ελάχιστα έχουν πράξει πέρα

από λόγια παχειά.

Όταν λοιπόν δεν περισσεύουν χρήματα για

την καταπολέμηση της φτώχειας, της πεί-

νας και της υπανάπτυξης, όταν δεν περισ-

σεύουν για να σώσουμε τον πλανήτη που ανή-

κει σε όλους μας και που τον παραδίδουμε

ασθενέστερο και φτωχότερο σε κάθε επόμενη

γενιά, αλλά αντίθετα ξοδεύονται προκλητικά,

κολοσσιαία ποσά για ερευνητικά προγράμματα

αποκαλύψεως της συμπαντικής κοσμογονίας

και αποικίσεως άλλων πλανητών, δεν δίνω δε-

καράκι τσακιστό εάν οι δέκα χιλιάδες διαβιού-

ντες στον κόσμο τους επιστήμονες ανακαλύ-

ψουν το «σωματίδιο του Θεού».

Στην πλειονότητα των κατοίκων της γης μας και

στους απογόνους τους επιφυλάσσεται από

τους αφανείς-πλην ουσιαστικούς-κυβερνήτες

μας ο ρόλος της...κατσαρίδας. Που θα κληθεί να

επιβιώσει κάποια στιγμή στο μέλλον σε μιά γη

μολυσμένη, με ελάχιστο πόσιμο νερό, ξερή και

γυμνή από δάση, τσουρουφλισμένη από τον

ήλιο και πλημμυρισμένη σε μεγάλα τμήματά της

από την θάλασσα.

Δικαιούμαι επομένως να απαντήσω στον δήθεν

παγκόσμιο εκστασιασμό για το «πείραμα του αι-

ώνα» με την φράση του παππού μου: «χέ...κε η

φοράδα στ’ αλώνι».

Το «σωματίδιο του Θεού»
ή τι ακριβώς έκανε η φοράδα στ’ αλώνι

γράφει ο Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκε ο Δήμος

Κερατέας, το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργει-

ας, η Νομαρχία, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων

του Δήμου Κερατέας, η  Ευρωπαϊκή Έκ-

φραση και βέβαια μια σειρά εθελοντών που

συμμετέχουν.

5000 στρέμματα φιλοδοξούν να αναδασώ-

σουν με μια πρωτοποριακή μέθοδο, που

στηρίζεται στην καινοτόμο μέθοδο του Για-

πωνέζου καθηγητή Fukuoka, την οποία

εφαρμόζει εθελοντικά ο επιστημονικός συ-

νεργάτης του στην Ελλάδα,  Παναγιώτης

Μανίκης και η ομάδα του.

Η σπορά θα γίνει με τη μέθοδο των σβώ-

λων μεγάλης ποικιλίας δασικών δένδρων

και φυτών χλωρής λίπανσης προστατευμέ-

νων σε αργιλόχωμα ώστε να μην φαγω-

θούν από τα πουλιά, τα διάφορα τρωκτικά

και τα μυρμήγκια, πριν από την έναρξη των

φθινοπωρινών βροχών.

Η σπορά θα γίνει στις καμένες εκτάσεις

του Πανείου Όρους, του Οβριόκαστρου,

των Βιλίων καθώς και περιοχές στο Μαρκά-

τι, το Αρί, το λόφο Τζόρα και τη Συντερίνα.

Καλούνται όποιοι θέλουν να πάρουν μέρος

στη διαδικασία παρασκευής των σβώλων

στο Διόνυσο Κερατέας στη Ζ’ Παιδική Εξο-

χή – Κατασκήνωση από τις 9 π.μ. έως τις 6

μ.μ καθημερινά κατά το δεκαήμερο 20 – 30

Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα και ξεχω-

ριστή εμπειρία που θα εξασφαλίσει στους

εθελοντές την ικανοποίηση της συμβολής

στην αναβλάστηση – αναδάσωση της πε-

ριοχής μας.

Τελικά το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με

τη μαζική σπορά των έτοιμων πλέον σβώ-

λων στις 4 και 5 Οκτωβρίου στις περιοχές

που προαναφέρθηκαν.

Ο Δήμος Κερατέας καλεί

«Ελάτε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τη φύση
να αναγεννηθεί. Να βοηθήσουμε το περι-
βάλλον διατηρώντας και αυξάνοντας το
πράσινο και τα δάση μας. Να διατηρήσουμε
τον τόπο μας, όπως τον παραλάβαμε από
τους προγόνους μας για να τον παραδώ-
σουμε ίδιο και καλύτερο στα παιδιά μας!!!»

Αναδάσωση στο Πάνειο Ορος 

με σβώλους στην Κερατέα
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Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο λοιπόν

(15/9)  η ανταλλαγή φιλέτων της Ανα-

τολικής Αττικής με τη Μονή Βατοπεδί-

ου. Ο Νομάρχης μέχρι προχθές δήλω-

νε δημόσια (και είχαμε γράψει σχετικά

από το προηγούμενο Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο) ότι «δεν ξέρει τίποτα!» Μας

έδωσε τη εντύπωση ότι όντως δεν

ήξερε και ότι τον παρέκαμψαν. Αλλά

αναγκάστηκε μετά την πίεση της δη-

μοσιότητας που έλαβε να το φέρει στο

Ν.Σ. όπου απεδείχθη ότι δεν τον είχαν

παρακάμψει παντελώς, αφού του εί-

χαν στείλει σχετικό έγγραφο (δημοσι-

εύεται φωτοτυπικά), από πέρυσι τον

Σεπτέμβρη – δύο ημέρες πριν τις εκλο-

γές, - ενώ είχαν υπογραφεί ήδη δύο

συμβόλαια – όπου συνιστούσε, στη

Νομαρχία η αρμόδια Διεύθυνση του

Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης, να φρο-
ντίσει «για την έκδοση απόφασης του
Νομάρχη)».

Γνώριζε ο Νομάρχης

Ο Γενικός Διευθυντής Γεώργιος Φούρ-

λαρης (που βρισκόταν στο Ν.Σ.), είναι

αδιανόητο να μην ενημέρωσε το Νο-

μάρχη, μόνο και μόνο επειδή έπρεπε

κατά το νόμο να εκδόσει απόφαση.

Ετσι συνελήφθη «κλέπτων οπώρας»

και όλες οι αντιπολιτευτικές παρατά-

ξεις βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν

στο Νομάρχη σε διάφορες βαθμίδες,

αναλόγως του ύφους και των επιδιώ-

ξεών τους, με αποκορύφωμα την απαί-

τηση της Νομ. Παράταξης «Δυναμική

Πορεία Αλλαγής» (ΠΑΣΟΚ) να παραι-

τηθεί ο Νομάρχης.

Χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της μει-

οψηρφίας Θανάσης Μπαλής, αφού

αναφέρθηκε στα έγγραφα που αντάλ-

λαξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης με τη Νομαρχία, επισημαίνει ότι:
«Ο κος Κουρής με την απόκρυψη στοι-
χείων υπέπεσε στο παράπτωμα της
παράβασης καθήκοντος.

Ο κος Κουρής στην προσπάθεια του
να καλύψει τον κο Καραμανλή, τον κο
Ρουσόπουλο, τον κο Δούκα, τον κο

Μπασιάκο, τον κο Κοντό και την κυ-
βέρνηση ζημίωσε την περιοχή μας και
το ελληνικό δημόσιο.

Η παράταξή μας ζητά την παραίτη-
ση του κου Κουρή, γιατί ο Νομός μας
έχει ανάγκη  από Νομάρχη και όχι κομ-
ματάρχη».

Από όλες τις παρατάξεις ακούστηκαν

οι διάφορες θέσεις του κόμματός

τους, αλλά και τι ενέργειες είχε κάνει

έκαστος, διεκδικώντας την πρωτιά ο

βουλευτής Ντίνος Βρεττός, που όπως

δήλωσε είχε κάνει ερώτηση στους αρ-

μόδιους Υπουργούς από το Φεβρουά-

ριο και ποτέ δεν πήρε απάντηση!

Η Ιωάννα Στεργίου (ΣΥΝ) έσπευσε να

θυμίσει ότι είχε προηγηθεί ο Δραγασά-

κης και το ΚΚΕ (Στεφανίδης), ο Ριζο-

σπάστης με δημοσιεύματα. Ετσι ήρθε

πετυχημένη η ατάκα του Γιώργου Πά-

ντζα: «τι Κωστάκης τι Γιωργάκης τελι-

κά την πληρώνει ο κοσμάκης.

Τα συμβόλαια
Αναλυτικά όπως έδωσε στοιχεία ο Νο-

μάρχης τα συμβόλαια είναι τρία:
Α) Ένα συμβόλαιο ανταλλαγής

(2821/22.5.07) ποσοστού της λίμνης Βι-

στωνίδος με ακίνητο 146,6 στρέμματα  στο

Λαύριο. Η αξία της ανταλλαγής είναι

521.822. ευρώ, η εκτίμηση της ΔΟΕ για το

ακίνητο της λίμνης είναι 521.822 για το

ακίνητο του Υπ.Γεωργίας είναι 871.648 ευ-

ρώ.

Η Εφορία το εκτιμά 6.081 ευρώ /στρ. ενώ η

ανταλλαγή έγινε με

3.751€/στρέμμα.

Β) 2822/22.5.07 ανταλλαγή με τη λίμνη Βι-

στωνίδα 3.331 στρ. από ακίνητο του αγρο-

κτήματος Κάτω Σούλι Λοιμικό στο Γραμμα-

τικό 1.470.676€. Εκτίμηση ΔΟΕ για το

πρώτο 1.371.000. Για το δεύτερο της πε-

ριοχής μας 9.993.264 ευρώ. 

Η εκτίμηση της Εφορίας είναι 3000€/στρ.

ενώ η ανταλλαγή έγινε με 441,5€/στρ.

Γ) Με το συμβόλαιο 3191/17.7.08 ουσιαστι-

κά ακυρώνεται το προηγούμενο συμβόλαιο

της Κοινότητας Γραμματικού και ανταλ-

λάσσεται πλέον  ακίνητο 2.517,2 στρ.

Αξίας ανταλλασσομένης 1.111.278€ με

εκτίμηση ΔΟΥ 11.755.965,5.

Η ΔΟΥ το εκτίμησε σε 4.670€/στρ. και η

ανταλλαγή έγινε με 441,5€/στρ.

«Εχουμε στείλει έγγραφο στην Κτημα-
τική Εταιρεία του Δημοσίου με το
οποίο  ζητάμε τη γνωστοποίηση τυχόν
άλλων ακινήτων από εποικιστικές
εκτάσεις για να δούμε αν υπάρχει κι
άλλη ανταλλαγή στην περιοχή», επε-

σήμανε ο Νομάρχης.

Το μοναδικό έγγραφο που έχει έρθει

από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης στη

Νομαρχία το Σεπτέμβριο του 2007, δη-

λαδή μετά τη σύναψη των δύο συμβο-

λαίων που σας διάβασα, απευθύνεται

στη Διεύθυνση Γεωργίας και λέει:

«σας γνωρίζουμε ότι  α) μετά την έκ-
δοση ΚΥΑ (Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και
Τροφίμων – Υφυπουργός Οικονομι-
κών) περί αναθέσεως στην Κτηματική
Εταιρεία του Δημοσίου της όλης διαδι-
κασίας ανταλλαγής εκτάσεων κυριό-
τητας Ιεράς Μονής Βατοπεδίου  με
διαθέσιμα ακίνητα Δημοσίου (κυριότη-
τας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων). Β) την υπογραφή συμ-
βολαίων ανταλλαγής μεταξύ των εν-
διαφερομένων μερών, θα πρέπει να
φροντίσετε για την έκδοση απόφασης
Νομάρχη (άρθρ.7 παρ.2 Ν. 3147/2003)»…

Στο παραπάνω έγγραφο απάντησε η

Διεύθυνση Γεωργίας  τμήμα Πολιτικής

Γης.

«Προκειμένου να διευκολυνθούμε στις

Ενταση και κανάλια στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
Ο Εθνικός Δρυμός Λαυρίου, τα αρχαία του Ραμνούντα στο Γραμματικό 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ακούγεται και το όνομα του Ρουσόπουλου ως «ενορχηστρωτή». Υπο-

γραφή δεν έχει βάλει, εκτός και εμπλέκεται με κάποια «αναχωρητικά»

ταξίδια στο Αγιο Ορος, οπότε θα πρέπει να μας προβληματίσουν και οι

συχνές επισκέψεις κάποιων …Δημάρχων!

Ολοι οι πολιτικοί που έβαλαν την υπογραφή τους, επικαλέστηκαν ότι

ήταν «υποχρεωμένοι» να τη βάλουν, γιατί είχαν γνωμοδοτήσεις των αρ-

μοδίων οργάνων (νομικό συμβούλιο κλπ.), ή όπως στην περίπτωση του

Νομάρχη, δεν έβαλαν καθόλου υπογραφή, γιατί την έβαλαν υπηρεσιακοί

παράγοντες!

Τι Κωστάκης τι Γιωργάκης, την πληρώνει πάντα ο κοσμάκης
Γιώργος Πάντζας

Γρίφος ο Νομάρχης

Ζητήθηκε η παραίτησή του

Τα δύο έγγραφα
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μετέπειτα ενέργειές μας για τη μετα-
βολή των κυρωμένων κτηματολογικών
στοιχείων των αγροκτημάτων: Κάτω
Σούλι – Λοιμικό και Λαύριο τμ. Σουνί-
ου, παρακαλούμε κατά τον διαχωρισμό
της προς ανταλλαγής έκτασης κυριό-
τητας του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων με έκταση της Ι.Μονής Βατοπε-
δίου, να ληφθούν υπ’ όψη τα εξής για
το αγρόκτημα Κάτω Σούλι Λοιμικό…»,
το οποίο υπογράφει ο Γεν. Διευθυντής

Γεώργιος Φούρλαρης.

Ο Νομάρχης στη συνέχεια εξήγησε ότι

ποτέ δεν ήρθαν τα συμβόλαια στα

οποία γίνεται η αναφορά στο έγγρα-

φο, ψάχνοντας τα συμβόλαια είδαν ότι

η αλληλογραφία η οποία γινόταν και

στο Υπουργείο εσωτερικά αλλά και

μεταξύ Υπουργείου και ΚΕΔ, (συμβό-

λαιο περιοχής Λοιμικού) όλη η αλλη-

λογραφία γίνεται με εμπιστευτικά έγ-

γραφα τα οποία δεν επισυνάφθηκαν

στο συμβόλαιο.

Η έκταση στο Λαύριο είναι εντεταγμέ-

νη, το μεγαλύτερο κομμάτι, στους

ορεινούς όγκους Λαυρεωτικής, ενώ

ένα πολύ μικρό κομμάτι είναι στη ζώνη

της Λαυρεωτικής.

Υπάρχει χάραξη της περιφερ. Λεωφ.

Λαυρίου και χαρακτηρίζεται περιοχή

πολιτισμού και αναψυχής (προβλέπε-

ται ανέγερση κτιρίων και αναψυκτη-

ρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.).

Ο αγοραστής του ακινήτου του Ολυμπ.

Χωριού ζήτησε από τις πολεοδομικές

υπηρεσίες να του δοθεί πιστοποιητικό

για ανέγερση Νοσοκομείου, στο τέλος

Ιουλίου/08.. Οι υπηρεσίες του απάντη-

σαν  ότι εκεί δεν προβλέπεται ανέγερ-

ση νοσοκομείου, έχει συγκεκριμένες

χρήσεις. Πρέπει να γίνει τροποποίηση

Προεδρικού Διατάγματος για κάτι τέ-

τοιο.

Η αρχαιολογική υπηρεσία δεν είχε

αποφανθεί περί του αρχαιολογικού

χώρου του Ραμνούντα (Γραμματικό),

που είναι από τους σημαντικότερους

της Ελλάδος, και αναζητεί και εκείνη

τα συμβόλαιο για να δει πώς ακριβώς

είναι χαραγμένα τα όρια.

Πρόταση Νομάρχη

Η πρόταση του Νομάρχη η οποία πέ-

ρασε κατά πλειοψηφία (καταψηφίστη-

κε από όλες τις άλλες πλευρές) είναι

να ζητήσει την άμεση ανάκληση των

σχετικών συμβολαίων ανταλλαγής με

προσφυγές στα αρμόδια δικαστήρια

και με προώθηση νομοθετικής ρύθμι-

σης από την Κυβέρνηση και τα πολιτι-

κά κόμματα, προκειμένου να προστα-

τευτεί η δημόσια περιουσία.

Ηδη έχουμε προχωρήσει

Ο πρόεδρος Γραμματικού Ν. Κούκης,

απέστειλε επιστολή, όπου εξηγεί ότι

απουσιάζει λόγω αδυναμίας να παρα-

στεί στο Συμβούλιο, συμφωνεί στην

ακύρωση των συμβολαίων και σημειώ-

νει  ότι η Κοινότητα έχει προχωρήσει

στις απαραίτητες ενέργειες για αναζή-

τηση με νομική υπηρεσία τρόπο ακύ-

ρωσης των συμβολαίων.

Παρών και ο Δήμαρχος Μαραθώνα Ζα-

γάρης, που δήλωσε ότι στο Δήμο Μα-

ραθώνα δεν έχει έρθει ποτέ κανένα

έγγραφο στο Δήμο.

Ακόμη παραβρέθηκε ο δήμαρχος Μαρ-

κοπούλου Φώτης Μαγουλάς, από εν-

διαφέρον όπως μας δήλωσε για το θέ-

μα! 

Απουσίαζε ο Δήμαρχος Λαυρίου(!) που

τον έκαιγε – θα λέγαμε – το θέμα,

πράγμα που επεσήμανε και ο νομαρ-

χιακός σύμβουλος Στ. Παπασταυρό-

πουλος.

Η Κ. Μετοχιάκη και ως συμβολαιογρά-

φος το επάγγελμα, επισημαίνει ότι το

ελάχιστο που μπορεί να κάνει η κυβέρ-

νηση είναι να ρυθμίσει με νόμο και να

επιδιώξει δικαστικά την ακύρωση των

συμβολαίων και ανταλλαγών.

Καταπέλτης 

ο Δημ. Κωνσταντινίδης

Περιέγραψε βήμα βήμα το ιστορικό.

Από την εποχή του Δρυ και του Φωτιά-

δη που αφού υπέγραψαν ζήτησαν ακύ-

ρωση της υπογραφής τους.

Του Δούκα που αποδέχθηκε (7/6/04)

του Μπασιάκου και του Κοντού που με-

ταβίβασαν όλα τα ακίνητα στην ΚΕΔ

(5/6/06). Του Κιλτίδη που απέσυρε την

εγκύκλιο (5/08) αλλά και την «κατά-

πτυστη διαδικασία των Ορκωτών Λογι-

στών», όπως είπε.

Το έγγραφο που επικαλείται ο Νομάρ-

χης ότι είχε έρθει από τον Σεπτέμβρη

του ’07 στη Διεύθυνση Γεωργίας τονί-

ζει μετ’ επιτάσεως ο Δ. Κωνσταντινί-

δης το γνώριζε ο Νομάρχης.

Ότι έχει απαντήσει ο Φούρλαρης (δι-
ευθυντής). Και «αν απάντησε ο ίδιος
αυτοβούλως, χωρίς να το γνωρίζετε κ.
Νομάρχη, να μας πείτε τι θα κάνετε
τώρα!», ήταν τα λόγια του Κωνσταντι-

νίδη.

(ΣΣ.: Ο Γεν. Δ/ντης της Νομαρχίας

όμως ήταν παρών και ΔΕΝ εζητήθη

από κανέναν της αντιπολίτευσης να

δώσει εξηγήσεις!.

Σχόλιο Κ. Βενετσάνου

Γιατί κορώνες και ακρότητες; Επειδή

ήταν παρόντα τα «κανάλια;» Όπως

είδατε, τα κανάλια, αφού έδειξαν ένα

ενσταντανέ, και απομόνωσαν μια

φράση του Νομ Συμβούλου Δημ.

Κωνσταντινίδη, ότι «τόσο καιρό άλ-

λοι έπλεναν, άλλοι άπλωναν και τώ-

ρα η Νομαρχία θα βάλει τα μανταλά-

κια», κι ένα μέρος των δηλώσεων

του Νομάρχη. Πέραν τούτου ουδέν.

Αφού ήταν παρών ο Γεν. Δ/ντης της

Νομαρχίας που απήντησε στο έγγρα-

φο του Υπ. Γεωργίας, γιατί δεν ζητή-

θηκε να καταθέσει στο σώμα σχετικά

και ιδίως, αν ενημέρωσε το Νομάρ-

χη, αφού επρόκειτο σύμφωνα με το

Νόμο να λάβει σχετική απόφαση.

Γιατί δεν δέχθηκαν να συνεργα-

στούν με το Νομάρχη επί του πρα-

κτέου, αλλά τον άφησαν ν’αλωνίζει

μόνος του, με τους δικούς του και τις

υπηρεσίες του, ή να ησυχάζει και να

παριστάνει ότι κάτι κάνει.

για τις  χαριστικές ανταλλαγές  με τη Μονή Βατοπεδίου
και το Ολυμπιακό χωριό ανταλλάγησαν για τμήμα της Λίμνης Βιστωνίδας!!

Θανάσης Μπαλής

«Κι επειδή η Αττική κά-
ποτε ήταν και υπό βαυα-
ρική και ισπανική κατοχή
μπορεί να έρθει αύριο
κάποιος Μαρκήσιος να
διεκδικεί».

Στ.Παπασταυρόπουλος:

Με περίσσεια χάρη χαρί-
ζουμε απλόχερα εθνικό
δρυμό σε οικονομικά συμ-
φέροντα. Θεωρώ ότι είναι
απαράδεκτη αυτή η συμπε-
ριφορά των υπηρεσιών.

Χρήστος Ντούρος

Ακόμα χρωστάνε το
Ολυμπιακό χωριό στους
δικαιούχους και από την
άλλη το έχουν πουλή-
σει!

Ιωάννα Στεργίου

Το γνωρίζατε κ. Νομάρχα.
Πιθανόν να μη δώσατε την
απαιτούμενη σημασία…
Και εν πάσει περιπτώσει
κάποια στιγμή να τελειώ-
νουμε με την εκκλησία».

Νίκος Στεφανίδης

Η ελληνική γη αποκτή-
θηκε πολεμικώ δικαίω
και ανήκει στον ελληνι-
κό λαό.

Γιώργος Πάντζας

Καλούμεθα πάντα κατό-
πιν εορτής, να κάνουμε
μνημόσυνο!
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Ενα γεμάτο τριήμερο (12 έως 14 Σεπτεμβρίου) ο Μαρα-

θώνας έγινε το πολιτιστικό κέντρο της Ενωμένης Ευρώ-

πης, με τη διοργάνωση ενός πολυπολιτισμικού και αθλητι-

κού γεγονότος 

Η όλη οργάνωση έγινε με την  χορηγία της Γεν. Δ/νσης

Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ε.Ε.  και  τελούσε υπό

την αιγίδα του Υπ. Εξωτερικών με την υποστήριξη της Γεν.

Γραμ. Νέας Γενιάς.

Νέοι αθλητές και αθλήτριες  από 27 χώρες μέλη της Ε.Ε

πήραν μέρος στον πρώτο Μαραθώνιο νέων της “Marathon

for a United Europe”. Ηταν ένα σημαντικό νέο βήμα για

έναν πολυσήμαντο θεσμό, που έχει σαν στόχους: την

εδραίωση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των 27

Ευρωπαϊκών Χωρών, την προώθηση του κοινωνικού ρόλου

του αθλητισμού και την ισχυροποίηση των δεσμών της Ευ-

ρωπαϊκής οικογένειας. 

Την έναρξη του τριημέρου έκανε ο Υπουργός Επικρατείας

Θεοδ. Ρουσόπουλος και χαιρέτησε ο Γεν. Γραμ. Νέας Γε-

νιάς Παντ. Σκλιάς. Παρευρέθηκαν Πρέσβεις των χωρών

μελών και πλήθος κόσμου.
Κατά την τελετή  ο Δήμαρχος

Μαραθώνος  Σπύρος Ζαγάρης

καλωσορίζοντας  τους νέους εί-

πε μεταξύ άλλων: «Πάνω στα
χνάρια των αρχαίων οπλιτών θα
τρέξουν οι νέοι της Ευρώπης, σ’
έναν ιδιαίτερο Μαραθώνιο, ξεκι-
νώντας από το Παναθηναϊκό
Στάδιο και τερματίζοντας στην
Αφετηρία του Μαραθωνίου Δρό-
μου στον Μαραθώνα. Ο  Μαρα-
θώνιος αυτός έχει σχεδιαστεί να
αναδείξει όχι μόνο τους ισχυ-
ρούς συμβολισμούς της κλασσι-
κής μαραθώνιας διαδρομής αλ-
λά και τους ισχυρούς πολιτιστι-
κούς δεσμούς των Ευρωπαϊκών

χωρών. Ο Μαραθώνας  με όσα αυτός συμβολίζει μπορεί να
αποτελέσει φάρο έμπνευσης».

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις λειτούργησε internet – cen-

ter,  27 περίπτερα με ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό

για κάθε χώρα - μέλος  της Ε.Ε.

Πολύ συγκινημένος ο Δήμαρχος του  Μαραθώνα απευθυ-

νόμενος στους νέους

Είπε: «Ζούμε πραγματικά ιστορικές στιγμές. Η νέα γενιά
πάντα πρωτοπόρα,    έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στον
αθλητικό κόσμο. Μήνυμα ελπίδας,. Έδειξαν πόσο σημαντι-
κότερη είναι η συμμετοχή, από την νίκη.
Απέδειξαν ότι τα αθλητικά ιδεώδη εμπνέουν ακόμη.
Ο Μαραθώνας, όπως είπε στο μήνυμα που απέστειλε ο
Δήμαρχος του Λίβερπουλ (πολιτιστικής πρωτεύουσας της
Ευρώπης  2008) κ. Steven Rotheram, χαιρετίζοντας το με-
γάλο πανευρωπαϊκό αυτό γεγονός, είναι για όλη την Ευ-
ρώπη διαχρονικό σύμβολο  πολιτισμού και αθλητισμού.Το σύνθημα της εκκίνησης δόθηκε και οι αθλητές ξεκίνησαν.

Μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου στις εκδηλώσεις.
Ο Δήμαρχος ανάμεσα στους νικητές!

Ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών

και των εθελοντών μελών του Πνευματικού

Κέντρου Δήμου Κρωπίας η συμμετοχή και η

ανταπόκριση στις εκδηλώσεις των Σφητείων

2008, που έκλεισαν τον κύκλο τους για φέ-

τος την περασμένη Κυριακή.

Θα θυμούνται για καιρό οι κάτοικοι του Κο-

ρωπίου και των γύρω περιοχών τις μεγά-

λες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν

όλο το διάστημα των Σφητείων. Μεγάλα

ονόματα του καλλιτεχνικού, εικαστικού,

συγγραφικού κόσμου παρήλασαν από το

Κορωπί.

Αυτός ο απόηχος δημιουργεί  παρακαταθή-

κη για τα επόμενα Σφήττεια.

Μια μουσική-θεατρική παράσταση,  η «Ελ-

λαδογραφία»,  του αείμνηστου  Γιώργου

Τσαγκάρη συγκίνησε ιδιαίτερα τους θεα-

τές, αφού ήταν συγχρόνως και ένα απο-

χαιρετιστήριο του Γιώργου Τσαγκάρη, που

έφυγε για το ατέλειωτο ταξίδι αρχές Αυ-

γούστου. Οι ηθοποιοί, το μουσικό συγκρό-

τημα υπό τον Γιάννη Λεμπέση και όλη η

παραγωγή,  προσέφεραν  μια σύγχρονη

πατριωτική παράσταση  με τα κείμενα του

Γιώργου Τσαγκάρη  που διέπονταν από μια

ιστορική παιδεία και μια σατυρική και σαρ-

καστική ματιά για το χθες, το σήμερα και

το αύριο. 

Η εμπνευσμένη πένα του,   μπορεί να έπα-

ψε να γράφει και να «δίνει» μουσική αλλά

η «φλόγα» της θα συνεχίζει να καίει στις

καρδιές των Ελλήνων που «δεν βολεύο-

νται…». Είναι μια παράσταση,  που πρέπει

να δουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες.

«Η Ελλαδογραφία… όπως λέει ο Τσαγκά-

ρης …δεν επιθυμεί να διδάξει ιστορία. Και
τούτο γιατί η Ιστορία δεν διδάσκεται. Η
Ιστορία διδάσκει».

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Αθανα-

σόπουλος ως ελάχιστο φόρο τιμής προσέ-

φερε ένα μετάλλιο –βραβείο στη αδελφή

του,  την Αθηνά Τσαγκάρη,  δηλώνοντας

ότι «το Κορωπί αισθάνεται βαθιά τιμή για
τον χρόνο, που αφιέρωσε ο Τσαγκάρης για
το καλό της πόλης και δεν πρόκειται αυτή
η σχέση,  που αναπτύχθηκε,  να ξεχαστεί
γιατί  το  αυθεντικό και εμπνευσμένο δεν
ξεχνιέται ποτέ καταλήγοντας  ότι,  ανε-
ξάρτητα αν πιστεύει κανείς στην μεταθα-
νάτια ζωή ή όχι,  ευχόμαστε ο Γιώργος
Τσαγκάρης να είναι καλά εκεί που βρίσκε-
ται»

Πολυπολιτισμικός Μαραθώνιος!

Πολιτιστικός επίλογος στο Κορωπί

Οι locomodo δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα εκρηκτική, με την συμμετοχή της νεολαίας.

Ο Δήμαρχος δινει το μετάλλιο στην Α. Τσαγκάρη
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Το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Κερατέα,

ήταν όντως ουσιαστικά και τυπικά ένα γλυκό

διήμερο, αφού ήταν αφιερωμένο στο μέλι με

παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις.  

Η γιορτή μελιού, που έγινε πλέον θεσμός εξε-

λίχθηκε στον αύλειο χώρο του 2ου Δημοτικού

Σχολείου, ένας μεγάλος χώρος που γύρω γύ-

ρω είχαν στηθεί περίπτερα με παραγωγούς

μελιού, και πολιτιστικούς φορείς της πόλης.

Περίπτερο είχε και η Νομαρχία που ήταν συν-

διοργανωτής με τον Δήμο Κερατέας και τον

Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό «Μέλισσα».

Πλήθος κόσμου όχι μόνο από την Κερατέα αλ-

λά από όλη την Αττική βρέθηκαν εκεί και έγι-

ναν δοκιμαστές μελιών, αφού οι παραγωγοί

πρόθυμα έδιναν με τα μικρά κουταλάκια στα-

γόνες γεύσεις.

Η φετινή γιορτή ήταν αφιερωμένη στα 100

χρόνια από την κατασκευή του πολιούχου να-

ού της Κερατέας του Αγίου Δημητρίου.

Το Σάββατο τη βραδιά άνοιξε ο δήμαρχος

Σταύρος Ιατρού που ευχαρίστησε όσους βοή-

θησαν για την οργάνωση της γιορτής, ανα-

φέρθηκε στο «Πανόραμα της πόλης» όπως εί-

πε με τα περίπτερα των φορέων, την προσπά-

θεια του Δήμου να προβάλλει τα τοπικά προϊ-

όντα (μέλι – κρασί – λάδι) που θα ολοκληρω-

θεί με την ίδρυση Μουσείου Ελιάς - Λαδιού.

Στη συνέχεια ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής

τόνισε ότι η Νομαρχία θα είναι αρωγός σε τέ-

τοιες προσπάθειες όπως και στο Μουσείο

Ελιάς και ευχαρίστησε τον κόσμο για τη μεγά-

λη του συμμετοχή.

Ακολούθως ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού

Συνεταιρισμού, Σταμάτης Σίνης, έκανε μια

εκτενή αναφορά στο μέλι και τη χρησιμότητά

του και τόνισε τη διαχρονική αξία του μελιού

της Αττικής και ειδικότερα της Κερατέας -

Λαυρεωτικής.

Η βραδιά έκλεισε με λαϊκή συναυλία από τον

συνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη, τον τραγουδιστή

Γιάννη Ντουνιά και το συγκρότημά τους.

Την Κυριακή, το χαιρετισμό του Δημάρχου,

ακολούθησε ο χαιρετισμός του Αντινομάρχη

Θεοδ. Γρίβα και τη σκυτάλη πήρε ο μουσικο-

συνθέτης Νίκος Πορτοκάλογλου με την τρα-

γουδίστρια Βασιλική Καρακώστα και τους μου-

σικούς του. 

Τα περίπτερα που συμμετείχαν με διάφορο

υλικό ήταν: Του Δήμου Κερατέας με έκθεση

και έντυπο υλικό αφιερωμένη στα 100 χρόνια

του Αγίου Δημητρίου, της Νομαρχίας με τις

κοινές εκδόσεις – πρωτοβουλίες με το Δήμο

Κερατέας, του Λυκείου των Ελληνίδων, του

Λαογραφικού Ομίλου «Απόλλων», της Δημο-

τικής Σχολής Κοπανελιού με παραδοσιακά

λαϊκά εκθέματα – φορεσιές και τα τραταρί-

σματα με γλυκίσματα από μέλι, της «Χρυσής

Τομής» με βιβλία για το μέλι, το κρασί, το λά-

δι και εκδόσεις της Κερατέας, του Τοπικού

Συμβουλίου Νέων Κερατέας με αφίσες και

προκηρύξεις από πρωτοβουλίες και εκδηλώ-

σεις τους, των Οινοπαραγωγών και των Με-

λισσοπαραγωγών της Κερατέας και των γύρω

περιοχών με τα προϊόντα τους.

Στις εκδηλώσεις συναντήσαμε και τους βου-

λευτές Ν. Καντερέ, Μάκη Βορίδη, Βασίλη Οι-

κονόμου, την πολιτευτή Λυδία Μουζάκα και

Ντίνα Τριλίκη.

Και τις δύο ημέρες προσφέρθηκαν στο κοινό

λουκουμάδες με μέλι, που δυστυχώς δεν μπο-

ρέσαμε να δοκιμάσουμε λόγω της μεγάλης

ουράς που περίμενε.                               Α.Μ.

Θεμελιώθηκε την περασμέ-

νη Κυριακή 14/9 η εκκλησία

στη Βουλιαγμένη, που εδώ

και τριάντα χρόνια περιμέ-

νει το ακίνητο να τη δεχτεί.

Είναι η δεύτερη φορά που

θεμελιώνεται και ελπίζου-

με να είναι και η “σιδερέ-

νια”, αν και αυτό διαφαίνε-

ται, αφού την ανέγερσή

της ανέλαβε καθ’ ολοκλη-

ρίαν το ζεύγος Μαρτίνου.

Πρωτοστατούντος του

Μητροπολίτη Γλυφάδας κ.

Παύλου της Δημοτικής Αρ-

χής των δωρητών και

απλού κόσμου έγινε η τε-

λετή θεμελίωσης.

Η πολύχρονη καθυστέρη-

ση, όπως είπε ο δήμαρχος

οφείλεται στη διαφωνία

του Δήμου με τη Μητρόπο-

λη. Σήμερα τα βρήκαν Δή-

μαρχος και Μητροπολίτης

και ελπίζουμε να τα βρουν

και στη συνέχεια, γιατί η

εκκλησία ανήκει στο Δήμο.
Μπιζανίου 3, Πανόραμα Βούλας

τηλ.: (210) 9659526, 9659469

Ανοιχτά καθημερινά από 7:30μ.μ. εκτός Δευτέρας. Κυριακή από μεσημέρι. 

Γνήσια ιταλική κουζίνα, 
απλή ανεπιτήδευτη, 
που θα σας γοητεύσει και με 
τιμές που επιτρέπουν τακτικές
επισκέψεις.

Θεμελιώθηκε η “Φανερωμένη”

στη Βουλιαγμένη

Οι νέοι έδωσαν δυναμικά το παρόν. 

Ο βουλευτής Ν.Καντερές, η εκδότρια Α. Βενε-
τσάνου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Σωτ. Ιατρού και ο
Αντινομάρχης Θ. Γρίβας.

Η κυρία Μαρία με τα πανέμορφα κεντήματα που
διδάσκει  στη Δημοτική Σχολή Κοπανελίου.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού με τους εκπροσώπης
της εφημερίδας Α. Βενετσάνου και Ρένα Αλεξούδη

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού χαιρετίζει με τον
Αντινομάρχη Θ. Γρίβα.

Ο Πρόεδρος των Μελισσοκόμων με τον βουλευ-
τή του ΛΑΟΣ Μάκη Βορίδη.

Γλυκό …Σαββατοκύριακο στην Κερατέα
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Στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με τη

Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφω-

σης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Ανατολικής Αττικής, για το

Α΄ εξάμηνο του 2009, προτείνει τα εξής

εκπαιδευτικά – επιμορφωτικά προγράμμα-

τα για ενήλικες,  που θα ξεκινήσουν τον Ια-

νουάριο του 2009:

➢ Κόσμημα

➢ Κέντημα

➢ Φωτογραφία (1 τμήμα αρχαρίων και 1

τμήμα προχωρημένων) 

➢ Κεντημένο ψωμί

➢ Διαιτολογία - Διατροφή

➢ Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική

➢ Ανθοδετική Ζωγραφική

➢ Τέχνη, ποιότητα και φαντασία στο τραπέζι 

➢ Χειροτεχνία

➢ Ραδιοφωνία: Παραγωγή και παρουσίαση

ραδιοφωνικών εκπομπών

➢ Πρώτες Βοήθειες

➢ Κοπτική - ραπτική (1 τμήμα αρχαρίων και

1 τμήμα προχωρημένων)

➢ Αργυροχρυσοχοΐα (1 τμήμα αρχαρίων

και 1 τμήμα προχωρημένων)

➢ Σύγχρονη Αμπελουργία – Οινοποιία

➢ Τεχνική Πωλήσεων- Εξυπηρέτηση Πελατών

➢ Διακόσμηση βιτρίνας και προβολή –

προώθηση προϊόντων & υπηρεσιών και

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, με δυνατότητα

πιστοποίησης ECDL

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-

νται στο Δημαρχείο (Φειδιππίδου 22β) κα

Πιέτρη Ήλια.

Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν μέχρι τις 25

Σεπτεμβρίου 2008. 

Τηλέφωνα:  Αγνή Παύλου  6938. 579.307,

Πιέτρη Ήλια 210.6600855

Στο Δήμο Βάρης

– ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ (διάρκειας 50 ωρών)

– ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟ-

ΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ (διάρκειας 25 ωρών)

– ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (διάρκειας 50 ωρών-

για αρχαρίους)

– ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (διάρκειας 50 ωρών-

για αρχαρίους)

– ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (διάρκειας 50 ωρών-

για προχωρημένους)

– ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑ-

ΓΚΩΝ (διάρκειας 75 ωρών)

– ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-  ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

Για να συγκροτηθούν τα τμήματα αυτά

χρειάζεται η συμμετοχή 20 ατόμων. Η

συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Οι αιτή-

σεις θα παραλαμβάνονται στον Δήμο

Βάρης έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμ-

βρίου, ώρες 8:15-12:30 π.μ., 

Στο Δήμο Μαραθώνα

Πολιτισμός τέχνες

Θέατρο, Εκμάθηση παραδοσιακού μουσι-

κού οργάνου, Εκμάθηση παραδοσιακών

χορών, Ζωγραφική, Αγιογραφία, Ψηφιδω-

τό, Βιτρώ, Κεραμική, Ραδιοφωνικό Εργα-

στήριο: παραγωγή και παρουσίαση ραδιο-

φωνικών εκπομπών, Φωτογραφία κ.λ.π.

Κοινωνική Οικονομία Επιχειρηματικότητα

Οικοτεχνία/Χειροτεχνία, Κοπτική- Ραπτική,

Κέντημα (μηχανής-χειρός), Υφαντική- Τα-

πητουργία, Κατασκευή παραδοσιακών στο-

λών, Κατασκευή κοσμημάτων, Αργυροχρυ-

σοχοΐα, Ξυλογλυπτική, Μαγειρική-Ζαχαρο-

πλαστική, Οινολογία/ Αμπελουργία/Οινο-

γνωσία, Μελισσοκομία, Τεχνική Πωλήσε-

ων-Εξυπηρέτηση Πολιτών, Τέχνη, Διακό-

σμηση βιτρίνας και Προβολή- Προώθηση

προϊόντων και υπηρεσιών, Παραγωγή, Με-

ταποίηση, Τυποποίηση Αγροτικών και Κτη-

νοτροφικών προϊόντων, Μελισσοκομία.

Αγωγή πολιτών

Αγωγή Υγείας, Διαιτολογία- Διατροφή, Πε-

ριβαλλοντική Αγωγή, Πρώτες Βοήθειες.

Εκμάθηση Η/Υ (Excel&Word)

Μάθηση Η/Υ στα εργαστήρια της Ν.Ε.Λ.Ε.

στην Παλλήνη.

Επίσης δημιουργήθηκε εξεταστικό κέντρο

ECDL με έδρα το εργαστήριο Η/Υ της

Ν.Ε.Λ.Ε. στην Παλλήνη.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής σας  θα πρέπει να

υποβληθούν  μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Για πληροφορίες απευθύνεστε στην  υπεύ-

θυνη των προγραμμάτων Αικατερίνη Τσα-

ντουλή-Καλέμη τηλ.6945261648. 

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε ν’

απευθύνεστε στο τηλ. 22940 67777.  

Προγράμματα επιμόρφωσης στους Δήμους

Μετά τις σχετικές διαβεβαιώσεις του κ. υπουργού Παιδεί-

ας & Θρησκευμάτων περί «πληρότητας και ετοιμότητας»

προσδοκούσαμε ότι φέτος η λειτουργία του Ολοήμερου

Σχολείου θα βελτιωνόταν, προς όφελος εργαζόμενων  Γο-

νέων των Παιδιών της Δημόσιας Παιδείας. 

Δυστυχώς μετά από καταγγελίες Πρωτοβάθμιων Συλλό-

γων Γονέων της Παλλήνης, η σημερινή εικόνα είναι η πα-

ρακάτω:

1ο Δημοτικό:  104 Παιδιά -1 Δάσκαλος – 0 Ειδικότητες,  & 1

κενό στο πρωινό πρόγραμμα

2ο Δημοτικό: 115 Παιδιά –2 Δάσκαλοι–  0 Ειδικότητες,  & 1

κενό στο πρωινό πρόγραμμα

3ο Δημοτικό : 103 Παιδιά –2 Δάσκαλοι– 0 Ειδικότητες, 1 Μου-

σικός & 1 Αγγλικών

4ο Δημοτικό : 38 Παιδιά –1 Δάσκαλος– 0 Ειδικότητες

5ο Δημοτικό:  65 Παιδιά –2 Δάσκαλοι – 0 Ειδικότητες

6ο Δημοτικό: 60 Παιδιά –2 Δάσκαλοι – 0 Ειδικότητες

7ο Δημοτικό: 40 Παιδιά -1 Δάσκαλος - 0 Ειδικότητες

• Το Ολοήμερο Σχολείο, στην καλλίτερη περίπτωση λει-

τουργεί ως χώρος φύλαξης. 

• Η αναλογία Μαθητών προς Εκπαιδευτικούς είναι «τραγι-

κή», με αποτέλεσμα να διακυβεύεται  η ασφάλεια των παι-

διών μας.

• Η προσωρινή λειτουργία, μόνο για τους Μαθητές 1ης,2ας

Δημοτικού, δημιουργεί αναστάτωση στους Γονείς που

έχουν και άλλο παιδί σε μεγαλύτερη τάξη. Αυτά τα Παιδιά

αλήθεια που θα πάνε με την ολοκλήρωση του πρωινού

ωραρίου, και ποιος εγγυάται για την ασφάλειά τους αν πα-

ραμείνουν στο Σχολείο, αναμένοντας τα αδέλφια τους; 

• Οι ειδικότητες (Γυμναστές, Μουσικοί κλπ), για μια ακόμα

Σχολική Χρονιά δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα,  με αποτέ-

λεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει το ωρολόγιο πρό-

γραμμα που το Υπουργείο Παιδείας έχει ορίσει για το

Ολοήμερο Σχολείο.

• Παντελής έλλειψη Υποδομών για την λειτουργία του

Ολοημέρου, Τραπεζοκόμων και βέβαια χρηματοδότησης. 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΑΤΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΛΥ-

ΣΕΙΣ!!!

Προσδοκούμε πως όλες  αυτές οι  δυσλειτουργίες θα λη-

φθούν σοβαρά υπόψη από κάποιο υπεύθυνο, ώστε να δρο-

μολογηθούν οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να αποκαταστα-

θεί η ομαλή λειτουργία των Σχολικών Μονάδων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Στο Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ανακοινώνει την έναρξη των εγ-

γραφών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ-

ΔΥΝΩΝ - ΚΡΙΣΕΩΝ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑ-

ΓΚΩΝ».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και

αφορά την επιμόρφωση και εκπαίδευση σε θέματα όπως:

• Λειτουργία και οργάνωση εθελοντικής ομάδας Πολιτικής

Προστασίας

• Βασικές αρχές Πολιτικής Προστασίας

• Πρόληψη - Αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών

• Χιονόπτωση - Παγετός

• Πλημμύρα

• Σεισμός

• Τεχνολογικές καταστροφές

• Άλλοι κίνδυνοι και απειλές

Τα μαθήματα είναι διάρκειας 75 ωρών και θα πραγματοποιού-

νται σε χώρο του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, δυο φορές την

εβδομάδα. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό από

το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για πληροφορίες  απευθύνεστε   στο Γραφείο Πολιτικής

Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου και τον υπεύθυνο κ.

Γεώργιο Σκαφά, στο τηλ. 22990 20105.

Στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης  προτείνει τις παρακάτω θεματικές ενότη-

τες εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες (άνω των 18

ετών): 

1. «Ευρωπαϊκές Γλώσσες – Ευρωπαϊκή Ιστορία»  [Αγγλικά -
Γαλλικά – Γερμανικά - Ιταλικά] όλων των επιπέδων (Ι, ΙΙ, στο Ερ-

γασιακό Περιβάλλον, στον Τουρισμό), (25 ή 50 ώρες)

2. Ελληνική Γλώσσα – Ιστορία, (25 ή 50 ώρες)

3. «Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών»  όλων των

επιπέδων  ( ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV,  V &  VI),  (25 ή 50 ώρες)

4. «Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών – Στατιστικής» 

5. «Ενεργός πολίτης: Δικαιώματα – Υποχρεώσεις»

6. «Περιβάλλον – Τουρισμός – Πολιτισμός» 

7. «Πολιτισμός – Τέχνες – Διαχείριση ελεύθερου χρόνου» 

8. «Οικονομία - Διοίκηση-Επιχειρήσεις»  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κτίριο του

Δημαρχείου (Φειδιππίδου 22β) στην κα Πιέτρη Ήλια.

Οι αιτήσεις θα συγκεντρώνονται στις 15 κάθε μήνα και η έναρ-

ξη των νέων προγραμμάτων θα γίνεται στις αρχές του επόμε-

νου μήνα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Αγνή Παύλου 6938.579.307,

Πιέτρη Ήλια 210.6600855.

Προγράμματα Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ανατολικής Αττικής (Κ.Ε.Ε.)

Τα προγράμματα γίνονται πάντα  σε  συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εκ-

παίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής

Αττικής (Ν.Ε.Λ.Ε.).

Πρόκειται για έναν κύκλο εκπαίδευσης που πραγματοποιείται από κρατικό φορέα, το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ανατολικής Αττικής (Κ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τη λειτουργία και ανάπτυξη της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
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Αρνητική στάση τήρησε η Επι-

τροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου κατά την

εξέταση πρότασης της Κομι-

σιόν για την τροποποίηση του

βασικού κανονισμού της Kοι-

νής Αγροτικής Πολιτικής όπου

προβλέπονται οι κανόνες

εμπορίας για το κρέας πουλε-

ρικών. Συγκεκριμένα η πρότα-

ση στοχεύει, μέσω τροποποι-

ήσεων, να προλειάνει το έδα-

φος, ώστε να επιτραπεί η χρή-

ση ορισμένων απολυμαντικών

ουσιών στα σφάγια πουλερι-

κών, όπως π.χ. διάλυμα χλω-

ρίου.

O ευρωβουλευτής της NΔ

Γιάννης Γκλαβάκης, υποστη-

ριζόμενος από την συντριπτι-

κή πλειοψηφία των μελών

της Επιτροπής Γεωργίας, τά-

χθηκε κατά της χρήσης χλω-

ρίου και ζήτησε την αναβολή

της εξέτασης της σχετικής

πρότασης, καθώς το θέμα

αυτό ακόμα εκκρεμεί. 

Ο Γ. Γκλαβάκης επανέλαβε

ότι "ο εμποτισμός των που-

λερικών στο χλώριο ως μέθο-

δος απολύμανσής κατά την

σφαγή δεν εφαρμόζεται

στην Ε.Ε. αφού η χρήση χη-

μικών δεν επιτρέπεται. Αντι-

θέτως, η φιλοσοφία στην

Ε.Ε. είναι εντελώς διαφορε-

τική, καθώς δίνεται έμφαση

στην διασφάλιση των συνθη-

κών υγιεινής καθ' όλη τη

διάρκεια παραγωγής, 

Χρήση χλωρίου

στα σφαγεία πουλερικών!

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Αρχές Σεπτεμβρίου και αφού έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από

την καταστροφική φωτιά στην Πάρνηθα, η κυβέρνηση της Ν.Δ.

φέρνει νέο Προεδρικό Διάταγμα τροποποιητικό του προηγούμε-

νου του Σουφλιά το οποίο καθόριζε ζώνες προστασίας της Πάρ-

νηθας, προκειμένου να περάσουν τα σχέδια της για εμπορευμα-

τοποίηση της γης μέσα σε ορεινό όγκο και να ανοίξουν τον δρό-

μο στην τσιμεντοποίηση.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας σε ειδική σύνθεση της Ολομέλειας

ενέκρινε στις 4.9.2008 το Προεδρικό Διάταγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ ως

προς τα εξής σημεία:

• Την ίδρυση του Τεχνολογικού Πάρκου «Τεχνόπολις», δηλαδή

βιομηχανικές μονάδες και επιχειρηματικές δραστηριότητες σε

έκταση εκατοντάδων στρεμμάτων δίπλα στις  καμένες εκτάσεις. 

• Την δημιουργία Κατασκηνώσεων με τη λειτουργία μέσα σε αυ-

τές εστιατορίου, ιατρείου, χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, αθλη-

τικών εγκαταστάσεων, μικρής εκκλησίας, κτιρίων διοίκησης και

άλλων απαραίτητων εγκαταστάσεων.

• Για την συγκρότηση «Φορέα Διαχείρισης Κτήματος Τατοΐου» ο

οποίος θα διαχειρίζεται το πρώην βασιλικό κτήμα το ΣτΕ αρκέ-

στηκε να υποδείξει ότι πρέπει να αναφέρονται τα όργανα διοίκη-

σης. Ανοίγει λοιπόν και ο φάκελος του Τατοΐου στο χώρο του

οποίου προβλέπονται αναψυκτήριο, ιππικές εγκαταστάσεις, εκ-

θεσιακοί χώροι, χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων, χώροι στάθ-

μευσης αυτοκινήτων, φυσικά με το αζημίωτο για τους επισκέπτες.

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αποκάλυψε τους υπεύθυνους για

αυτά τα σχέδια σε βάρος του ορεινού όγκου της Πάρνηθας: 

Είναι η πολιτική της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ τόσο χρόνια που εφαρμό-

ζεται, με τον αποχαρακτηρισμό εκατομμυρίων στρεμμάτων στα-

διακά και το χάρισμα της δημόσιας γης σε επιχειρηματίες. 

Μετά την καταστροφική φωτιά, ήρθε το Προεδρικό Διάταγμα του

Σουφλιά για να χωρίσει την Πάρνηθα σε ζώνες, ανοίγοντας τον

δρόμο για ιδιωτική εκμετάλλευση. Όσα δεν μπόρεσαν να την

εφαρμόσουν τότε, έρχονται σήμερα να την εφαρμόσουν με νέο

Προεδρικό Διάταγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ και έγκριση του Ανωτάτου Δι-

οικητικού Δικαστηρίου. 

Καλούμε συνδικάτα, φορείς, συλλόγους, τη νεολαία να πάρουν

πρωτοβουλίες, να δυναμώσουν την πάλη τους

Απαιτούμε:

• Να καταργηθεί το Προεδρικό Διάταγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ

• Να συγκροτηθεί ενιαίος Δημόσιος Φορέας διαχείρισης της δασι-

κής περιουσίας και δασοπροστασίας

ΚΚΕ - ΑΧΤΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     

Μενιδίου – Άνω Λιοσίων Βορείων Χωριών

Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο συζητήθηκε προ ημερησίας, μετά από αίτημα του Νίκου Στεφανίδη, η τροπο-

ποίηση του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της Πάρνηθας. Της Πάρνηθας που κλείνει ένα χρό-

νο από τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά που την κατέκαψε. Τότε όλοι έσπευδαν, εκλογές βλέπεις, να

διατυμπανίζουν ότι θα αναδασωθεί άμεσα, ότι ούτε πόντος δεν θα αλλάξει από το δασικό της χαρακτήρα. 

Ενας χρόνος μετά, όλα ξεχάστηκαν.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα.

Πάρνηθα: Ενα χρόνο μετά...
Ανοίγει η κερκόπορτα τσιμεντοποίησης με την Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 

Χαρ. Δαμάσκος:
Προσφύγαμε για τις αγρο-
τικές εκτάσεις που μετα-
τρέπονται σε αναψυκτήρια.
Απορρίψαμε την επέκταση
του Αυλώνα. Αγνοήθηκαν.
Είναι υποκριτικό. Αν κάποι-

οι θέλουν να προστατεύουν
την Πάρνηθα ας μιλήσουν
με τους φορείς.
Είναι υποκριτική η τροπο-
ποίηση του Προεδρικού
Διατάγματος για την προ-
στασία της Πάρνηθας.

Νομάρχης: Οντως είχαμε

καταψηφίσει αλλά δυστυ-

χώς το ΥΠΕΧΩΔΕ σε καμία

φάση δεν έχει συνεργαστεί

με τη Νομαρχία. Όταν η

Νομαρχία έχει άποψη και

τη δηλώνει, έρχονται και

διαστρεβλώνουν τις θέσεις

μας. 

Ερώτηση για το Τατόι
κατέθεσε ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός

Η ολομέλεια του ΣτΕ πρόσφατα έκρινε νόμιμο το σχέδιο

Προεδρικού Διατάγματος του ΥΠΕΧΩΔΕ, επισημαίνοντας

όμως ότι το σχέδιο Π.Δ. πρέπει να συμπληρωθεί με διάτα-

ξη που να αναφέρει τα όργανα διοίκησης του «Φορέα Δια-

χείρισης Κτήματος Τατοϊου», καθώς επίσης και ποιες αρ-

μοδιότητες  θα έχουν τα όργανα αυτά.

Επιπρόσθετα, σε δημοσίευμα Κυριακάτικης εφημερίδας ,

εκφράζονται ανησυχίες και ερωτήματα για την διατήρηση

του φυσικού περιβάλλοντος του Κτήματος Τατοίου, μέσα

από τις προβλεπόμενες νέες χρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με Υπουργική Απόφαση του 2003,

το Κτήμα Τατοίου χαρακτηρίσθηκε ως μνημείο μαζί με τον

περιβάλλοντα χώρο του, ο οποίος ανέρχεται σε 18.000

στρεμ. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις χρήσεις

γης, θα πρέπει να στοχεύει στην διατήρηση αφενός του

φυσικού περιβάλλοντος και μνημειακού χαρακτήρα.

Ο Σύλλογος οργανώνει προγράμματα όπως: 

Ζωγραφική, Αγιογραφία, Φωτογραφία, Κοπτι-

κή-Ραπτική, Κατασκευή Κοσμημάτων, Περι-

βαντολογική αγωγή, Φαντασία στο τραπέζι,

Πρώτες βοήθειες, Μαθήματα Η/Υ.

Τα προγράμματα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και θα

τηρηθεί σειρά προτεραιόττηας για τις συμμε-

τοχές, οι οποίες θα περιοριστούν στα άτομα

που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν στο χώ-

ρο των γραφείων του Συλλόγου.

Η έναρξη των προγραμμάτων έχει προ-

γραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2009.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-

νούν με την κ. Θεοδώρα Γιαννακοπούλου

στο 6945 275535.

Επιμορφωτικά προγράμματα

με το  Σύλλογο 

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου

Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης

Επίσημο μέλος διεθνούς δικτύου για εκμάθηση γερμανικής γλώσσας

Το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης είναι το μοναδικό σχολείο που έγινε μέλος ενός διεθνούς δικτύου ανάμεσα σε

1000 συνεργαζόμενα σχολεία με στόχο την προώθηση της γερμανικής γλώσσας μέσω εκπαιδευτικών προσφο-

ρών και συνεχούς κατάρτισης τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών.

Εμπνευστής αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και

υλοποιείται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Γκαίτε Αθηνών.

Η έναρξη της συνεργασίας θα επισημοποιηθεί με μία τελετή την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεση-

μέρι, στην αίθουσα συναυλιών του σχολείου, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, εκπροσώπων φορέων, του Υπουρ-

γού Παιδείας, της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Ινστιτούτου Γκαίτε.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογός μας, με αφορμή τα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο για

την επικείμενη ψήφιση της τροποποίησης της υπάρχουσας μισθωτικής

σύμβασης της ΛΟΥΜΠΑΡΔΑΣ, κάλεσε τον κ. Δήμαρχο, τους κ.κ. Δη-

μοτικούς Συμβούλους και όποιον επιτελή του Δήμου κριθεί σκόπιμο

από τη Δημοτική Αρχή, για την πλήρη ενημέρωση των κατοίκων επί του

θέματος.

Η Δημοτική Αρχή ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση αυτή, θα παρα-

βρεθεί στην ανοικτή συγκέντρωση των κατοίκων που θα γίνει την Κυ-

ριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 11.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αγίας

Μαρίνας.

Η αξιοποίηση της Λουμπάρδας μας αφορά

η Παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Θεοδ. Αγγούρης Θεοδ. Γιαννακοπούλου
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, 166 73 Βούλα, Αττική

ΑΦΜ: 090336407, ΔΟΥ: Γλυφάδας

6ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2007)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ Παλλήνη 17/09/2008

Πλ. Ελευθερίας                              

Ταχ.  Διευθ.153 51-Παλλήνη

Πληρ. Β. Παπαϊωάννου Αρ.Πρωτ.: 13479                       

Τηλ 210 6600711 ΦΑΧ: 210 6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές σύμ-

φωνα και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την

«Προμήθεια αιθουσών ελαφριάς προκατασκευής» σύμφωνα με την

174/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ενδεικτικός προϋπολογι-

σμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την

13η Οκτωβρίου  2008 ημέρα Δευτέρα  στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ.

Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα ενάρξεως την 10:00’ π.μ.

και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσω-

πα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου

αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβα-

σης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσας δα-

πάνης δηλαδή 3.000,00 € και κατατίθενται με Γραμμάτιο του Ταμεί-

ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-

νης Τράπεζας. 

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό πα-

ρέχονται κατά τις εργάσιμες  ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία

του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου Β.). 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα 16/9/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 103

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Λ. Καραμανλή 18

Βούλα, τ.κ. 166 73

τηλ.: 210-8952523 fax: 210-8959990

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Β.

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Το υπ’ αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./294/08.01.2008 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Πε-

ριφέρειας, Δ/νση Τοπ. Αυτοδιοίκησης, της Νομ. Ανατ. Αττικής με θέμα

“προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2008”

3. Την υπ’ αριθμ. 2/2008 Απόφαση ΔΣ ΔΑΟΒ με θέμα: “προγραμματι-

σμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2008”

4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 48084/330.7.2008 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα

του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α. με την οποία εγκρίθηκε για το 2008 η απασχόληση

πέντε (5) Κ.Φ.Α., ως εποχιακού προσωπικού.

5. Τους όρους του υπ’ αριθμ. 16236/16.7.1998 Οργανωτικού Πλαισίου

Προγραμμάτων “Αθλησης για Όλους”

6. Τις ανάγκες άθλησης των δημοτών Βούλας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με ειδικό-

τητες κατά προτεραιότητα: γυμναστικής και αντισφαίρισης, με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για χρονικό διάστημα

μέχρι οκτώ μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης) και με ωριαία απο-

ζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού

(σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), για το έτος

2008-2009.

Οι υποψήφιοι: 1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 22 - 50 ετών,

2. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του 

υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 

αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Η επιλογή των Κ.Φ.Α. που θα απασχοληθούν στα Αθλητικά Προγράμμα-

τα θα γίνει με μοριοποίηση (άρθρο 6 του υπ’ αριθμ. 16236/16.7.1998 Ορ-

γανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους”) και θα πρέ-

πει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμετοχής:

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Αντίγραφο πτυχίου

3. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (master, διδακτορικό)

4. Ειδικότητα συναφής με το περιεχόμενο του προγράμματος

5. Προϋπηρεσία στα προγράμματα “Άθλησης για Όλους”

6. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας

7. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος/η και τα στοιχεία

της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή. 

Τα προγράμματα που θα διεξαχθούν είναι:

1. Αθλητισμός και Παιδί

2. Αθλητισμός στην Εφηβική ηλικία

3. Αθλητισμός και Γυναίκα

4. Αθλητισμός Ενηλίκων

5. Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

6. Άσκηση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Η απασχόληση των Κ.Φ.Α. θα είναι πρωινές και απογευματινές ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του

Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Βούλας, (Λ. Καραμανλή 18, 1ος όρο-

φος) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει την επομένη ημέ-

ρα της δημοσίευσης του παρόντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΑΟΒ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ.πρωτ. 993/08//14-5-08 απόφαση

του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (Δ/νση Περιβάλλοντος) εγκρί-

θηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι νέου ιδιωτικού πρατηρίου υγρών

καυσίμων της “ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Β.Ε.Α.Ε.” που βρίσκεται στην οδό

Κομοτηνής στο Γέρακα. 

Η μελέτη και η παραπάνω απόφαση βρίσκεται στη Δ/νση Περι-

βάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττι-

κής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση των

σχετικών μελετών, πληροφορίες και στοιχεία αυτών.

Παλλήνη 10/7/2008

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΥΛΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ 10.735.903,31   

ΕΚΤΑΚΤΑ 4.918.642,54   

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2006 2.565.694,73   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 18.220.240,58   

ΕΞΟΔΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 16.107.961,37   

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2007 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟ 2008 2.112.279,21   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 18.220.240,58   

Στοιχεία προς δημοσίευση, 

άρθ.163 Ν.3463/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βούλας

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες έκτες Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου

Βούλας, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου

2007, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτε-

λεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το

προσάρτημα.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση του Δήμου έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη

παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Λο-

γιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η

ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστή-

ματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη πα-

ρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανα-

κρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει

επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και

τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστά-

σεις.

Ευθύνη Ελεγκτή

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών

Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμ-

φωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με

τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Επίσης, λάβαμε υπ’ όψιν μας και τις σχε-

τικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006). Τα

Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντο-

λογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την

εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες

από ουσιώδη ανακρίβεια.  

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρω-

ση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που

περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγο-

νται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του

κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω

απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής

λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κα-

τάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκο-

πό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για

την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος

εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρ-

μόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση,

καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών

καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι

επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.

Ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοι-

νοτήτων Π.Δ. 315/1999.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις  παρου-

σιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση

του Δήμου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και τη χρηματοοικονομική της

επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα

Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων

Το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης της Δημαρχιακής Επιτροπής

προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονο-

μικές καταστάσεις.

Βούλα Αττικής, 29 Μαΐου 2008

Μάριος Ελευθεριάδης, Α.Μ. ΣΟΕΛ: 21091

BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Μέλος της BDO INTERNATIONAL

Οδός Πατησίων 81 & Χέϋδεν 104.34 Αθήνα

Τηλ.: 210 8894300 Κινητό τηλ.: 6944-677903 

Φαξ : 210-8212876

E-mail : mele88@otenet.gr Web site :

www.bdointernational.com
BDO Πρότυπος Ελληνική 

Ελεγκτική Α.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΩΝ

“Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ”

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ και λοιπών Ασφαλιστι-

κών Ταμείων “Η Αλληλεγγύη” μεταφέρθηκε από 1η Αυ-

γούστου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 1 (ισόγειο της

Εκκλησίας) Νέα Μάκρη, και είναι ανοιχτό από ώρα 9.30

έως 1 μεσημέρι καθημερινά μέχρι το Σάββατο.

Πληροφορίες 22940  97120, κιν. 6976 126297.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 22, ΠΕΜΠΤΗ 25 & ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

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

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

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

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

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Επαγγελματικός προσανατολισμός - Διατροφικές συμβουλές

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ), Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΚΟΡΔΑΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ιατρός 401 Γ.Σ.Ν.Α.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΡΕΩΣ 5 - ΒΑΡΚΙΖΑ - ΤΗΛ. 210 8976076 ΚΙΝ.697 3037222

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9  8.00μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9  8.00μ.μ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης συνεδριάζει τη Δευτέρα

22/9, ώρα 8μ.μ., με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Επιλέγουμε:

1. Διαμόρφωση πλατείας Γιάννη Ρίτσου στο Καμίνι.

2. Αποδοχή ΣΑΤΑ για Επισκευή και συντήρηση σχολικών

κτηρίων.

3. Απόφαση αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης

από το Π.Δ.Ε. 2008 (κατασκευή κλειστού γυμναστηρί-

ου (Τύπου ΤΙ 1).

9. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μειωτών ταχύτη-

τας στην Βάρκιζα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη Δευτέρα

22/9, ώρα 8μ.μ., με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επι-

λέγουμε:

1. Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βούλας

- Έγκριση καταστατικού και Οικονομετεχνικής Μελέτης

Βιωσιμότητας.

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2008 για την καταβολή

αρχικού κεφαλαίου για την ΔΚΕΒ.

8,9,10,11,12. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία: “ΑΛΜΑ

ΑΤΕΡΜΩΝ” Ανώνυμος Διαφημιστική εμπορική και κατα-

σκευαστική εταιρεία.

17. Αποδοχή όρων σύναψης δανείου

18,19,20,21. Προέγκριση ή μη ίδρυσης τεσσάρων κατα-

στημάτων ως εστιατόρια αναψυκτήρια των Απολλώνιων

ακτών στη Β’ πλαζ Βούλας.
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. . . γ ια την υγειά μας
Αιμορροΐδες

Ανακούφιση για 5 εκατομμύρια Έλληνες 

που τις αντιμετωπίζουν

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Φορτηγό Δ. Χ. μαζί με την άδειά του.

SCANIA 144, ‘99 μοντέλο, με επικαθήμενη szmits

‘97 μοντέλο, κουρτίνα, παραπέτο.

Τηλ.: 6948 106344, 23820 23465 κος Βασίλης

ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY ZHTEI άτομα εμφανίσιμα από

25-30 ετών, περιοχές Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Αερο-

δρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 

Προϋπηρεσία, γνώσεις αγγλικής θα ληφθούν υπόψιν.

Μισθός - ΙΚΑ. Τηλέφωνο: 210 6998860.

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρη καθηγήτρια, παραδίδει

σε όλα τα επίπεδα και διπλώματα (αρχάριους

και προχωρημένους) κατ’ οίκον ή σε γκρουπ.

Τηλ. 210 8950.591 - κιν. 6979  673 485

ΖΗΤΕΙ εργασία Απόστρατος, με αρκετά καλές

γνώσεις Η/Υ- ΙΝΤΕΡΝΕΤ, καλές γνώσεις οργάνωσης

γραφείου και αξιολόγησης - ορθής κατανομής αν-

θρώπινου δυναμικού, επικοινωνιακός, ζητάει εργα-

σία. Τηλ. επικοινωνίας 6940-203993

Οι αιμορροΐδες είναι ογκίδια αγγειακού

ιστού, οι οποίες προβάλλουν από τον

πρωκτό. Η εμφάνιση των ογκιδίων αυτών

οφείλεται κατά βάση στην χαλάρωση των

αγγειακών ιστών της περιοχής που βοη-

θούν στην συγκράτηση των κοπράνων και

στην αφόδευση.

Η παρατεταμένη ορθοστασία, η καθιστική

ζωή, η δυσκοιλιότητα και η παραμονή

στην τουαλέτα (προσπάθειες αφόδευσης)

για περισσότερο από πέντε λεπτά είναι αι-

τίες για την εμφάνιση των αιμορροΐδων.

Θεωρείται ότι και κληρονομικοί παράγο-

ντες ενέχονται στην παθογένειά τους.

Ανάλογα με το μέγεθος και τον τρόπο εμ-

φάνισης των κατατάσσονται σε βαθμούς.

Πρώτου βαθμού: Οι αιμορροΐδες δεν

βγαίνουν καθόλου έξω από τον πρωκτό

αλλά μπορεί να αιμορραγήσουν. 

Δευτέρου βαθμού: εξέχουν μόνο κατά

την διάρκεια της αφόδευσης και επανέρ-

χονται αυτόματα. 

Ενώ οι αιμορροΐδες τρίτου βαθμού, επανέρ-

χονται στον πρωκτό μόνο με βοήθεια. Τέλος,

οι τετάρτου βαθμού παραμένουν πάντοτε

έξω από τον δακτύλιο του πρωκτού.

Συμπτώματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπί-

σει ο ασθενής μετά την εμφάνιση των αι-

μορροΐδων είναι, πόνος στην περιοχή του

πρωκτικού δακτυλίου, τοπικός ερεθισμός,

χαλάρωση σφιχτήρα, αιμορραγία κα.

Διάγνωση του προβλήματος

Απ’ τη στιγμή που θα αντιληφθείτε κάποιο

από τα συμπτώματα, η καλύτερη λύση εί-

ναι να επισκεφθείτε τον γιατρό σας. 

Εκείνος θα διαγνώσει εάν ευθύνονται οι

αιμορροΐδες ή κάτι άλλο που προκαλεί αυ-

τές τις ενοχλήσεις. 

Ανάλογα με το βαθμό του προβλήματος και

το ιστορικό του κάθε ασθενούς θα κρίνει και

ποια θα είναι η κατάλληλη θεραπεία.

Οριστικό τέλος 

στις αιμορροΐδες

Οριστικό και ευχάριστο τέλος στο πρόβλημα

με τις αιμορροΐδες που αντιμετωπίζουν πά-

νω από πέντε εκατομμύρια Έλληνες προ-

σφέρει η νέα ελάχιστα τραυματική  χειρουρ-

γική θεραπεία με την επωνυμία THD

(Transanal Hemorrhoidal Dearterialization). 

Κι αυτό γιατί είναι αναίμακτη, ελάχιστα

τραυματική, δεν εμφανίζει επιπλοκές, η

επέμβαση δεν διαρκεί πάνω από μία ώρα και

μέσα σε μία ημέρα ο πάσχων επιστρέφει

στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Τα ευχάριστα νέα αφορούν σχεδόν τους

μισούς Έλληνες καθώς υπολογίζεται ότι η

αιμορροϊδική νόσος ταλαιπωρεί  το 50-

80% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας.

Οι άνθρωποι αυτοί είναι σχεδόν σίγουρο

ότι θα παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα με

τις αιμορροΐδες τους τουλάχιστον μια φο-

ρά στη ζωή τους. 

«Η νέα ελάχιστα τραυματική  χειρουργική θε-

ραπεία για την αντιμετώπιση των αιμορροΐδων

THD (Transanal Hemorrhoidal Dearterialization)

υπόσχεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

χωρίς τις δυνητικές επιπλοκές των άλλων πα-

λαιότερων μεθόδων» δήλωσε  ο Κωνσταντίνος

Κωνσταντινίδης, Διευθυντής της Γενικής, Λα-

παροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής

Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, όπου

εφαρμόζεται η μέθοδος.

Όπως εξήγησε ο K. Κωνσταντινίδης η νέα χει-

ρουργική μέθοδος εκμεταλλεύεται την τεχνο-

λογία Doppler για την ανίχνευση και απολίνωση

των αιμορροϊδικών αγγείων με απόλυτη ασφά-

λεια και μεγάλη ακρίβεια (επιφανειακές ραφές

< 6.5mm). Η μέθοδος είναι ελάχιστα τραυματι-

κή (μηδαμινή αιμορραγία και τραύμα), δεν απαι-

τεί εκτομή των παθολογικών ιστών, χαρακτηρί-

ζεται από ταχεία ανάρρωση και ελάχιστο με-

τεγχειρητικό πόνο.

Η διατήρηση του περιπρωκτικού ιστού επιτρέ-

πει τη φυσιολογική μετεγχειρητική λειτουργία

του πρωκτού.

Απαιτεί νοσηλεία 

μόνο μιας ημέρας

Στις περισσότερες περιπτώσεις το THD

χρησιμοποιείται σε επίπεδο χειρουργείου

μιας μέρας, ενώ ο ασθενής μπορεί να πάει

στο σπίτι μερικές ώρες αργότερα και να επι-

στρέψει στις φυσιολογικές δραστηριότητές

του μέσα σε 24-48 ώρες.

Η νέα μέθοδος εφαρμόζεται, όπως ανα-

φέραμε και στην Ελλάδα με άριστα απο-

τελέσματα μετά από την έγκρισή της από

το FDA και μετά από πλήρη ενημέρωση

και εκπαίδευση της χειρουργικής ομάδας

στο κέντρο αναφοράς Universitat Cattolica

Sacro Cuore στην Policlinico Universitario

"Agostino Gemelli" στην Ιταλία, υπό τη δι-

εύθυνση του καθηγητή Dr Carlo Ratto.

«Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι

εντυπωσιακά. Η διαπρωκτική απολίνωση

των αιμορροϊδικών αγγείων και αιμορροϊ-

δοπηξία THD είναι μέθοδος που απαλλάσ-

σει τον ασθενή από τα προβλήματα των

αιμορροΐδων χωρίς εκτομές και χωρίς τις

επιπλοκές των κλασσικών μεθόδων, ενώ

παράλληλα εξαλείφει το μεγάλο πρόβλη-

μα της πρόπτωσης των αιμορροϊδικών

όζων. Η ελάχιστη κάκωση της περιοχής, η

αναίμακτη διαδικασία και ο μικρός μετεγ-

χειρητικός πόνος, όπως εξάλλου έχει δει-

χθεί και σε μελέτες παγκοσμίως, καθι-

στούν το THD αποτελεσματική και ασφα-

λή μέθοδο αντιμετώπισης της αιμορροϊδο-

πάθειας» σημείωσε ο Κ. Κωνσταντινίδης.

Το Ιατρικό Αθηνών παρακολουθώντας

στενά τις εξελίξεις στον τομέα της

υγείας, υποδέχεται σύντομα το νέο μο-

ντέλο THD-slide, που θα προσφέρει

ακόμα ευκολότερη χρήση στη ταυτο-

χρονη αντιμετωπιση της προπτωσης

από τους χειρουργούς, με το ίδιο καλό

αποτέλεσμα για τον ασθενή. Η κυκλο-

φορία του THD-slide θα ανακοινωθεί πα-

γκοσμίως για πρώτη φορά τις επόμενες

ημερες στη Γαλλία.

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

β) απόφοιτους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, ειδι-

κότητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών

και συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων

με ή χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υποστήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικείων

Ενδυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΙΚΙΑ 20-40

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

ΦΑΞ: 210-9622313 ή με • e-mail: pmisthou@bluepoint.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Θα μιλήσουμε για ένα θέμα ταμπού που προβληματίζει το μεγαλύτερο μέρος του ενήλικα πληθυσμού. Άλλον λιγότερο,

άλλον περισσότερο. Η ντροπή και η απόκρυψη της πάθησης μόνο αρνητικά αποτελέσματα φέρνει. 

Οι αιμορροϊδες λοιπόν, αποτελούν τμήμα κάθε φυσιολογικού οργανισμού. Ο καθένας από εμάς τις έχεις αλλά κανείς

δεν τις παρατηρεί εκτός κι αν διογκωθούν μή φυσιολογικά. 

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Διευθυντής της Γενι-

κής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής

Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

www.surgeon.gr

Πρόγραμμα Προληπτικής 

Ιατρικής στην Παλλήνη

Στα πλαίσια του προγράμματος «Δημοτική Υγεία»

στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Παλλήνης (Υψη-

λάντου 3), θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα προλη-

πτικής ιατρικής από 15/09/2008 έως 15/12/2008.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1) Προληπτικό έλεγχο της πνευμονολογικής λει-

τουργίας με: 

• Σπερομέτρηση • Οξυμετρία (Μέτρηση οξυγόνου)

2) Μέτρηση σακχάρου

3) Έλεγχο καρδιακής λειτουργίας & αρτηριακής πίεσης

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 

210 6668888 & 210 6668944
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Ο ΑΡΗΣ Βούλας είναι μια πολύ καλά οργανωμένη πο-

δοσφαιρική ακαδημία που διαθέτει:

Προπονητικό τιμ που αποτελείται από 9 διπλωματού-

χους προπονητές υπό τις οδηγίες τεχνικού διευθυντή,

που εκτός από τη διδαχή της τέχνης του ποδοσφαίριου,

παρέχουν μέσα από την εμπειρία τους, τα εφόδια για μια

σωστή αθλητική παιδεία δημιουργώντας αμφίδρομη σχέ-

ση αγάπης και εμπιστοσύνης των παιδιών προς τους ίδι-

ους με στόχο την ποδοσφαιρική ανάπτυξη των μικρών

αθλητώντου συλλόγου.

Ιατρείο-Φυσικοθεραπευτήριο πλήρως εξοπλισμένο,

που θα ζήλευαν ακόμη

και ομάδες Α’ εθνικής,

στελεχωμένο από έμπει-

ρο ιατρικό προσωπικό

που είναι παρόν σε όλες

τις προπονήσεις και αγώ-

νες των αθλητών, παρέ-

χοντας εκτός από τις

πρώτες βοήθειες και θε-

ραπευτική αποκατάστα-

ση μικροτραυματισμών.

Τμήματα Ποδοσφαίρου

Από 6 έως 8 χρονών (junior)

Από 9 έως 10 χρονών (ακαδημία)

Από 11 έως 12 χρονών (παμπαίδες)

Από 13 έως 14 χρονών (παίδες)

Από 15 έως 17 χρονών (νέοι).

Τμήματα Πιγκ-Πογκ

Για παιδιά από 7 έως 17 χρονών.

Οι εγγραφές άρχισαν από 1η Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες: Γραμμ. Συλλόγου Καθημερινά 18.00 - 21.00

Τηλ./Fax 210 8991.154

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣΦιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας
Βετεράνοι Πρωτέα Παλαιάς Φώκαιας

Βετεράνοι Ολυμπιακού Σ.Φ. Πειραιώς 

Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας και οι βετεράνοι του Πρωτέα Πα-

λαιάς Φώκαιας διοργανώνουν σημαντικό φιλικό ποδοσφαιρικό

αγώνα με τον Ολυμπιακό Σ.Φ.  Πειραιώς, ο οποίος θα διεξαχθεί την

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 18:00μ.μ. στο Κοινοτικό Γυμναστήριο

Παλαιάς Φώκαιας.

Τα χρήματα από τον αγώνα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό

στην πόλη.

Καλούν όλους τους κατοίκους και τους φιλάθλους της περιοχής να

παραβρεθούν στον ποδοσφαιρικό αγώνα και να τον ενισχύσουν.

Έρχεται το Σχοίνιαθλον!
Για 2η χρονιά, φέτος, οργανώνεται το

Σχοίνιαθλον, ένα αθλητικό γεγονός που

λαμβάνει μέρος στη παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα. 

Οι αθλητές καλούνται να διαγωνισθούν σε 3 διαφορετικά αθλήμα-

τα: στο κολύμπι, στο τρέξιμο και στην ποδηλασία. 

Φέτος ο αγώνας θα γίνει με τις Ολυμπιακές προδιαγραφές του

Τριάθλου, γι’ αυτό και οι αποστάσεις που θα διανύσουν οι αθλητές

είναι μεγαλύτερες από πέρσι. 1500μ. κολύμπι στα γαλανά νερά του

Σχοινιά, 40χλμ. ποδήλατο στα βουνά της γύρω περιοχής και 10μ.

τρέξιμο στο υπέροχο πευκοδάσος για τον τερματισμό, χρειάζεται

να αντέξουν οι συμμετέχοντες που φέτος φτάνουν τους 150 αθλη-

τές.

Οι φίλοι του Σχοίνιαθλου, μέσα απ’ αυτή την αθλητική διοργάνωση,

ανακαλύπτουν την ομορφιά των αθλημάτων μέσα στη φύση γι’ αυ-

τό και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη τοποθεσία που οι διοργανωτές

επιλέγουν για τον αγώνα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο site

www.schiniathlon.gr που δυστυχώς όμως είναι γραμμένο στα Αγ-

γλικά. Μια τόσο ωραία διοργάνωση που γίνεται στην Ελλάδα είναι

κρίμα να χρειάζεται μετάφραση…

Κυριακή 21/9

Μία εβδομάδα πριν την αυλαία των διεθνών

αγώνων υπερπήδησης εμποδίων στο Ολυμπιακό

Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, οι ιππείς και οι

αμαζόνες επιστρέφουν στους Εθνικούς αγώνες.  

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 20 και 21 Σεπτεμβρίου

θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ιππι-

κού Ομίλου Αθηνών στο Γέρακα ο 1ος Φθινοπωρι-

νός Αγώνας Ανάπτυξης για τη Νότια Αττική. 

Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10.00 και θα περιλαμ-

βάνουν την 1η ημέρα ένα αγώνισμα ελεύθερης

συμμετοχής 0,80μ., την Κατηγορία Ή ύψους 1.00μ,

την Κατηγορία Ζ Νέων και Παλαιών Ιππέων ύψους

1.05μ. και ένα αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής

ύψους 1.10μ. Τη δεύτερη ημέρα θα γίνουν το Ομα-

δικό Αγώνισμα των ομίλων ύψους 1.05 – 1.10μ, η

Κατηγορία Ε και Ε Παίδων ύψους 1.10μ., η Κατη-

γορία Δ και Εφήβων ύψους 1.15μ και η Κατηγορία

Γ ύψους 1.20μ. 

Από τον Σεπτέμβριο έως και το Νοέμβριο θα πραγ-

ματοποιηθούν συνολικά 5 Φθινοπωρινοί Αγώνες

Ανάπτυξης και για τις δύο περιφέρειες συμπερι-

λαμβανομένου και του Τελικού, από τους οποίους

θα αναδειχθούν οι Πολυνίκες στις επίσημες Κατη-

γορίες. 

1ος Φθινοπωρινός Αγώνας

Ανάπτυξης στο Γέρακα

ΙΠ
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Α
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Την πρώτη θέση στο Κύπελλο Μίνι παί-

δων (γεννηθέντες το 1996) "Χατζηθεοδώ-

ρου" που διοργανώθηκε το τετραήμερο 11

με 14 Σεπτεμβρίου στο κολυμβητήριο του

Λαιμού, κατέκτησε η ομάδα του ΝΟΒ 1.

Ο όμιλος συμμετείχε στο τουρνουά πόλο

με δύο ομάδες (ΝΟΒ 1-1996 και ΝΟΒ 2-

1997-98) ενώ εκτός της Βουλιαγμένης

έλαβαν μέρος ο Νηρέας Γέρακα, ο Ολυ-

μπιακός, το Παλαιό Φάληρο, ο Ηλυσιακός,

ο Πανιώνιος και η ιταλική Σαβόνα οι νεα-

ροί παίκτες της οποίας φιλοξενήθηκαν

στις εγκαταστάσεις του ΝΟΒ.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η ομάδα

Α.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ και τρίτος ήρθε ο ΠΑ-

ΝΙΩΝΙΟΣ.

Η ομάδα ΝΟΒ 1 που προπονεί ο Φίλιππος

Σακέλης, αποτελείται από τους νεαρούς

αθλητές: Σιδέρη Κωνσταντίνο, Κόλλια

Κωνσταντίνο, Τούλη Αδάμ, Φούρλας Θά-

νο, Χαλιάσο Στέφανο, Μαυρωτά Λεωνίδα,

Καλογεράκο Παντελή, Σαρίδη Παναγιώ-

τη, Τόκα Βασίλη, Κουταλίδη Γιάννη, Γι-

ούρλα Ιωάννη, Καπετανάκη Γρηγόρη,

Πρωτοπαππά Χρύσανθο, Μασμανίδη  Ιορ-

δάνη-Οδυσσέα, Παπαδημητρακόπουλο

Ιάσων, και Καλογερόγιαννη Κωνσταντίνο.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Πρώτευσαν τα ...πρωτάκια!

Την Τετάρτη 17.9 στις 6 το από-

γευμα στο νέο ενοικιαζόμενο γή-

πεδο  (Λ.Δεκελείας 205), τελέ-

στηκε ο Αγιασμός για την νέα πο-

δοσφαιρική σεζόν, στις ακαδημίες

ποδοσφαίρου του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ.

Πάνω από 170 παιδιά που αποτε-

λούν τις ακαδημίες ποδοσφαίρου

θα αγωνίζονται με την φανέλλα

του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ και ήταν όλα

παρόντα με τους γονείς και φί-

λους τους στην πρώτη τους ημέ-

ρα. Κοντά τους και ο Πρόεδρος

του Ερασιτέχνη Κώστας Βαλίδης.

Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, ο

Πρόεδρος του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ Κα-

πετάνιος ευχήθηκε καλή ποδο-

σφαιρική σεζόν, υγεία, πρόοδο

στα σχολεία τους και αγάπη για

τον υγιή αθλητισμό.

Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο

στον Αντιδήμαρχο Αχαρνών Κ.

Κολετζάκη, στην επ. Βουλευτή

Ν.Δ. Ντ. Τριλίκη και στον ποδο-

σφαιριστή Ντανιέλ Μπατίστα να

ευχηθούν με τη σειρά τους.

Το πρώτο σουτ έκανε ο  παπα-Νι-

κόλας βάζοντας και το ‘πρώτο

γκολ’.

Στη συνέχεια δόθηκε μικρή δεξίω-

ση στο κυλικείο του γηπέδου για

όλους τους παρευρισκόμενους. 

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

Ποδήλατο - μέσο μεταφοράς

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού κλείνο-

ντας ένα κύκλο έρευνας και καταγραφής της πολιτι-

στικής κληρονομιάς των Μεσογείων (τραγούδια, χο-

ρούς, παιδικά παιχνίδια, οίνος, αρχιτεκτονική, εδέ-

σματα) ανοίγει ένα νέο κύκλο με θέμα το περιβάλ-

λον το οποίο  συνδέεται άρρηκτα με τον πολιτισμό. 

Ενας ακόμα στόχος του ΕΚΤ&Π είναι  η προώθηση

της χρήσης του ποδηλάτου ως βασικού  μέσου  με-

τακίνησης, το οποίο λύνει προβλήματα συγκοινω-

νίας, κυκλοφοριακής συμφόρησης, απαιτεί λίγο χώ-

ρο στάθμευσης και δεν μολύνει το περιβάλλον (καυ-

σαέρια, ηχορύπανση).

Με το σκεπτικό αυτό το ΕΚΤ&Π προτείνει την δημι-

ουργία 2 ομάδων ποδηλασίας (παιδιών και ενηλί-

κων) υπό την επίβλεψη ειδικευμένου γυμναστή.

Δηλώστε συμμετοχή στα τηλ. 2106020026 και

6974380541 ή στο email vakiousi@otenet.gr

Αγιασμός στις Ακαδημίες Αχαρναϊκού Α.Ο.

Την ώρα του αγιασμού, παρόντες όλοι οι ποδοσφαιριστές των ακαδημιών.

Σε πολυχώρο νεανικής ζωής και δράσης

μεταβλήθηκε για τρείς μέρες το διεθνές

αθλητικό κέντρο «Σπίτι του Βόλεϊ» στην

Παιανία, όπου εξελίχθηκε το ευρύ πολι-

τιστικό και αθλητικό πρόγραμμα του 1ου

Πανελλήνιου Φεστιβάλ Νεολαίας με θέ-

μα «Ευρωπαϊκό Σαλόνι Αθλητικών Εκ-

δόσεων – Ο Αθλητισμός στη χώρα των

αγωνιζόμενων θεών».

Το σημαντικό αυτό γεγονός συγκροτή-

θηκε από το Δήμο Παιανίας (Τοπικό Συμ-

βούλιο Νέων, Αθλητικός Οργανισμός,

Δημοσθένειος Βιβλιοθήκη), με τη διορ-

γανωτική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κέ-

ντρου Τέχνης.

Νέοι άνθρωποι από όλα τα μέρη του λε-

κανοπεδίου προσέφεραν θέαμα αθλητι-

κών επιδόσεων στην ποδηλασία, μπά-

σκετ και στην αντισφαίριση, σε κλασσικά

και σύγχρονα πνευματικά παιχνίδια, σε

μουσικές ορχηστικές εκτελέσεις και κυ-

ρίως στη δημιουργία εκθεσιακών περι-

πτέρων με θέματα βιβλίου, φωτογρα-

φίας, λαογραφίας, γενικής παιδείας, οι-

κολογίας και ανθρωπισμού.

Επίκεντρο του φεστιβάλ ήταν το πανό-

ραμα της έκθεσης ευρωπαϊκών αθλητι-

κών εκδόσεων από πολλές Ευρωπαϊκές

χώρες και τα Βαλκάνια. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση φι-

λοξενήθηκε και ένα εντυπωσιακό αντι-

προσωπευτικό δείγμα της αμερικανικής

βιβλιοεκδοτικής παραγωγής με θέματα

αθλητισμού, που προσέφερε το Ελληνι-

κό Ινστιτούτο Τεχνών της Νέας Υόρκης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συνε-

δριακή ημερίδα με θέμα «Αθλητικό Ευ-

ρωπαϊκό Έντυπο και Ελλάδα», που συ-

ντόνισε ο δημοσιογράφος – master της

επιστήμης του αθλητισμού Νίκος Χού-

ντας και συμμετείχαν διακεκριμένοι δη-

μοσιογράφοι του χώρου.

“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχισαν οι εγγραφές στην Πετοσφαίριση για κο-

ρίτσια και αγόρια καθημερινά από 5 έως 7μ.μ. και

το Σάββατο-Κυριακή 10 έως 1 το μεσημέρι.

Πληροφορίες: 210 8994.484, κιν. 6972 778540 &

6978 661302

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο οι αγώνες της

ΕΠΣΑΝΑ Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας καθώς και του κυπέλλου.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Α’ φάση Επαναληπτική

Σάββατο 20/9
Απόλλων Αναβύσσου - Εθνικός Λαυρίου Γήπεδο Καλυβίων

Αστέρας Αυλώνος - Σταμάτα Γήπεδο Αυλώνας.

Νίκη Δροσιάς - Νικηφόρος Γήπεδο Δροσιάς

Παρνηθαϊκός - Αστέρας Γλ. Νερών γήπεδο Λεκάνες β’

Κυριακή 21/9
Ροδόπολη - Βουλιαγμένη Γήπεδο Άνοιξη

Αετός Μενιδίου - Αχαρν.Αναγ. Αυλίζας Γήπεδο Λεκάνες β’

Νέοι Αθλ. Ροτσα - Μάχη Μαραθώνα Γήπεδο Ρότσα

Συκάμινο - Α.Ο. Διονύσου Γήπεδο Συκαμίνου

Φοίβος Βάρης - Ελπίδα Αχαρνών Γήπεδο Π. Φώκαιας

Όλοι οι αγώνες ξεκινάνε 

στις 16:30

Η ομάδα του Α.Ο. Χαλκουτσίου περνάει άνευ αγώνα

στην επόμενη φάση.

Πολιτιστικό και αθλητικό 

Φεστιβάλ Νεολαίας στην Παιανία

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παιανίας – και η «ψυ-
χή» του Φεστιβάλ – Κώστας Μπουλμέτης με το
συγγραφέα, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Τέχνης Ευάγγελο Ανδρέου  

Δεξιά, ο Καθηγητής Πανεπιστημίου, αναπλ.
Βουλευτής Αττικής Νίκος Γιαννής με τον συ-
ντονιστή του συνεδριακού πάνελ Νίκο Χούντα.




