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«Συμμερίζομαι την απογοήτευση και την
οργή των πολιτών όταν διαπιστώνουν ότι
η πολιτική αντιμετωπίζεται ως όχημα προ-
σωπικού πλουτισμού, ως μέσο μιας παχυ-
λής ζωής. Πολιτική χωρίς ηθική είναι μια
επικίνδυνη υπόθεση. Οδηγεί σε αποστα-
σιοποίηση της κοινής γνώμης από τα δη-
μόσια πράγματα, σε παρακμή, σε εκδήλω-
ση ακραίων κοινωνικών φαινομένων». 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Παπούλιας

Προωθείται το κολυμβητήριο 
στη Βάρη  σελ. 12

ΔΗΜΟΣ:
Πυλώνας της 

Δημοκρατίας ή ...Α.Ε.

Ένας από τους αρχαιότερους θεσμούς, τόσο παλιός όσο

και η δημοκρατία, επιχειρείται ν’ αλλοιωθεί, να στρεβλωθεί,

να μεταλλαχθεί από κύτταρο και πυλώνας της Δημοκρα-

τίας, σε μηχανιστική, τεχνητή αποκέντρωση, εταιρική διοι-

κητική μονάδα διαχείρισης κονδυλίων, παραγωγής ευρω-

βόρων έργων - γιατί «πρέπει να φάνε πολλοί», - διαχείρι-

σης κρίσεων φυσικών και κοινωνικών.

Οι αποκεντρωμένοι κρατικοί φορείς, τοπι-

κής διαχείρισης, διεκδίκησης, δημοκρατι-

κής άσκησης και λειτουργίας, οι γνωστοί

πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, οι Δήμοι και οι Κοινό-

τητες, χάνουν το ουσιαστικό τους περιε-

χόμενο, χάνουν τις ιστορικές τους κατα-

βολές και εκπίπτουν σε μεταλλαγμένα τε-

χνοκρατικά, διοικητικά απόκεντρα «του

σωλήνα».

Το «ωραίο» είναι ότι πάρα πολλοί Δήμαρ-

χοι επιδιώκουν τις παρά φύση ενώσεις, τις

συνευρέσεις και ετερώνυμων ακόμη δήμων και κοινοτήτων,

προσδοκώντας έστω και υποσυνείδητα, ότι αυτοί θα εί-

ναι οι ισχυρότεροι Δήμαρχοι των διογκωμένων ασύμμε-

τρων και παρά φύση συνευρισκόμενων Δημαρχοκεντρικών

οργανισμών, που θα διαχειρίζονται τεράστια κονδύλια και

ανθρώπινες ελπίδες και προσδοκίες για διορισμούς, ημετέ-

ρων βεβαίως, σ’ έναν από τους πολυπληθείς… αθλητικούς

και κοινωνικούς οργανισμούς, ιδρύματα, επιχειρήσεις Ανώ-

νυμες Εταιρείες, ΚΑΠΗ, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ότι

κατεβάσει η φαντασία τους για την παραγωγή «δημιουργι-

κού» έργου διεύρυνσης της πελατειακής σχέσης τους και

τις διαπλοκές τους με το εν ομηρία ευρισκόμενο, άμοιρο

«εκλογικό σώμα», τα διάφορα τοπικά συμφέροντα αλλά

και τα κόμματα πατρόνες,                      Συνέχεια στη σελ.1

του Κώστα
Βενετσάνου

Διπλές Βραβεύσεις 

στην Παλλήνη

Χωρίς πυξίδα στην ομίχλη η περίφημη Διοικητική Μεταρρύθμιση

Τη σαφή και ομόφωνη αντίθεσή τους στη μελέτη του Ιν-

στιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α), για τη Διοικη-

τική Μεταρρύθμιση (Δ. Μετ.) και τις συνενώσεις των

ΟΤΑ εξέφρασαν σε κοινή σύσκεψη οι Δήμαρχοι και

Πρόεδροι Κοινοτήτων, της ευρύτερης περιοχής των

Μεσογείων.

Στη σύσκεψη που πραγματο-

ποιήθηκε την περασμένη

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου,

στην Παιανία, μετά από πρω-

τοβουλία, όπως πληροφορη-

θήκαμε του Δημάρχου Μαρ-

κοπούλου Φώτη Μαγουλά,

παρευρέθησαν και τοποθετή-

θηκαν σχεδόν στο σύνολό

τους οι Δήμαρχοι Κορωπίου,

Παιανίας, Σπάτων, Γέρακα,

Γλυκών Νερών, Μαρκοπού-

λου, Κερατέας, Καλυβίων,

Αναβύσσου, Αρτέμιδας και οι

Πρόεδροι Κοινοτήτων, Κου-

βαρά, Σαρωνίδας, Παλ. Φώ-

καιας, Πικερμίου, καθώς και

οι βουλευτές Απ. Σταύρου

(Ν.Δ.), Βασ. Οικονόμου (ΠΑ-

ΣΟΚ), Γ. Γκιόκας (ΚΚΕ), Νικ.

Καντερές, Αθ. Μπούρας

(Ν.Δ.) και ο πρώην Δήμαρχος

Παλλήνης Δημοτικός σύμ-

βουλος Γ. Σμέρος.

Μετά από διαλογική συζήτη-

ση κατέληξαν σε ομόφωνη

κοινή ανακοίνωση όπου η Δι-

οικ. Μεταρρύθμιση θεωρείται

«ώριμο για πραγματοποίηση
θεσμικό αίτημα», οι Δήμαρ-

χοι τάχθηκαν υπέρ των ισχυ-

ρών Δήμων, «όχι μόνο πλη-
θυσμιακά ή χωροταξικά, αλ-

Συνέχεια στη σελ. 8

«Ούτε οβολόν από το Δημόσιο χρήμα»
(Καποδίστριας προς την Δ’ Εθνική Συνέλευση, Αργος 4/8/1829)

«…θέλω αποφεύγει και ήδη να δεχθώ την προσδιοριζόμενην

ποσότητα δια τα έξοδα του αρχηγού της Επικρατείας, απερ-

χόμενος, εν όσω τα ιδιαίτερά μου χρηματικά μέσα μου εξαρ-

κούν από το εγγίσω μέχρι και οβολού τα δημόσια χρήματα

προς την ιδίαν μου χρήσιν[…] 

Αποστρέφομαι το να προμηθεύσω εις τον εαυτόν μου τας

αναπαύσεις του βίου, αι οποίαι προϋποθέτουν την ευπορίαν,

ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ανθρώπων βυθισμένων εις την

εσχάτην αμηχανίαν[…]

Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την κυβέρνησιν

θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώ-

σεις, δεν είναι δυνατό να λαμβάνουν μισθούς αναλόγους με

τον βαθμό του υψηλού υπουργήματό των...».

Από εδώ αρχίζει μια πραγματική Διοικητική Μεταρρύθμιση

Σελ. 10

ΤΙΜΗΘΗΚΕ 

Η ΔΕΒΕΝΤΖΗ

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

σελ.18

Κυκλοφοριακή 
αγωγή 

στο Κορωπί

Σελ. 20
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Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

Πρώτο παιδικό φεστιβάλ
Σελ. 5

Χριστιανικές εκτροπές
γιάννης κορναράκης Σελ. 6

Πολυπολιτισμική φρίκη 

Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 7

Βραβεύσεις στην Παλλήνη
Σελ. 10

Ντεπούτο η Φιλαρμονική Γέρακα
Σελ. 10

Έγινε καινούργιο το Σχολείο

της Π. Φώκαιας Σελ. 10

Ν.Ε.Λ.Ε. νέα μαθήματα Σελ. 12

Κορωπί: Ψηφήστικαν ομόφωνα

οι απολογισμοί Σελ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

& Εκλογές

Στις 12 Οκτωβρίου 2008 ημέρα Κυριακή και ώρα

11.00 ο Σύλλογος Περιβάλλοντος Βουλιαγμένης,

προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση και

Εκλογές, που θα γίνουν στο ξενοδοχείο ΑΡΜΟΝΙΑ

(Αρμονίας 1 Βουλιαγμένη), τηλ. 210 8963.184.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8962.461

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Λόγω εργασιών στο οδόστρωμα, θα γίνεται προσωρινή

διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη Λεωφ. Φλέμιγκ

στο τμήμα της από τη Λεωφ. Μαραθώνος έως την οδό Ευ-

βοϊκού στην Ραφήνα, μέχρι τις 29 Νοεμβρίου και από 7 το

πρωί έως 8 το βράδυ.

Στην Παιανία
Λόγω εργασιών στο οδόστρωμα θα γίνονται προσωρινές

ρυθμίσεις κυκλοφορίας στον ανισόπεδο κόμβου Αγίου

Λουκά της Αττικής οδού, στην περιοχή της Παιανίας, μέ-

χρι τις 29 Οκτωβρίου. Θα διακόπτεται η κυκλοφορία εναλ-

λάξ στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά τη διακοπή η κα-

τεύθυνση προς Παιανία θα γίνεται διαμέσου της οδού

Αμπελώνος και του παράπλευρου της Αττικής οδού.

Παραχαραγμένα ευρώ
Συνελήφθησαν, ένας στη Γλυφάδα και άλλος στην Ηλιού-

πολη, γιατί κυκλοφορούσαν παραχαραγμένα νομίσματα.

Στο σπίτι του ενός συλληφθέντος βρέθηκε χρηματικό πο-

σό 100.000 ευρώ σε πλαστά, που ήταν έτοιμα να διοχε-

τευθούν στην αγορά.

Υπέκλεπαν τα θέματα 

στις εξετάσεις οδηγών
Συνελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή (Διεύθυν-

ση Μεταφορών Νομαρχίας Ανατ. Αττικής) ένας άντρας 37 ετών,

γιατί υπέκλεπε ήχο και εικόνα στη διεξαγωγή θεωρητικών εξε-

τάσεων και μέσω ηλεκτρονικού συστήματος σε συνεργασία με

σχολή οδηγών.

Με ενέργειες της Διεύθυνσης Μεταφορών σε συνεργασία με το Τμή-

μα Ασφαλείας Αγ. Παρασκευής συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι.

Νεαρή πορτοφολού…
Νεαρή Βουλγάρα (17 ετών) εντοπίστηκε σε υποκατάστημα τράπεζας

να παρακολουθεί πελάτες που έκαναν αναλήψεις και στη συνέχεια

τους ακολουθούσε και σε δεδομένη στιγμή τους αφαιρούσε τα πορ-

τοφόλια.Η νεαρή κοπέλα είναι μέρος ολόκληρης σπείρας ομοεθνών

Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας 411
Νέο τροχαίο ατύχημα

Ακυβέρνητο κόκκινο ΙΧ λόγο ολισθηρότητας του

οδοστρώματος με καλές καιρικές συνθήκες, παρέ-

κλινε της πορείας του καί εμβόλισε πλαγιομετωπικά

το μπλε ΙΧ, ανατρέποντάς το  και κατέληξε ανάπο-

δα στην διαχωριστική  λωρίδα, τραυματίζοντας τον

οδηγό.

Ο Σύνδεσμος Οικιστών Αμπελώνα προτείνει  στη

Νομαρχία, να βελτιώσει καο τις υπόλοιπες στροφές

με αντιολισθητικό ασφαλτοτάπητα και φωσφορού-

χους ανακλαστήρες (ματάκια), για να σταματήσουν

και εκεί  τα τροχαία δυστυχήματα.

Το υλικό μας έστειλε ο πρόεδρος του Συνδέσμου

Οικιστών Αμπελώνα Νίκος Σπίνος και τον ευχαρι-

στούμε.

Το Ι.Χ. παρέκλινε της πορείας του, λόγω ολισθηρότητας, και εμ-
βόλησε πλαγιομετωπικά το όχημα της δεξιά φωτογραφίας. 

Το όχημα πήγαινε κανονικά στη λωριδα του όταν δέχτηκε άλλο
όχημα από απέναντι.

Συνεχίζονται οι δονήσεις στα

θεμέλια της πολεοδομίας του

Δήμου Βουλιαγμένης. 

Σπάει το απόστημα, καθημερινά

και νέεοι κάτοικοι ξεθαρεύουν... 

Σύντομα θα έχουμε νέα.

Πήρε άδεια και έφυγε…
Εγκλειστος των φυλακών Κασσάνδρας, πήρε οκταήμερη

άδεια και δεν γύρισε…

Ο φυλακισμένος εξέτιε ποινή γιατί είχε σκοτώσει τη γυναίκα

του το 1992 στην Κόρινθο.

Τον βρήκα σε τροχόσπιτο στα Ανω Λιόσια, με ψευδή στοιχεία

ταυτότητας, αλλά διαπιστώθηκε η πραγματική του ταυτότητα

από δαυκτυλοσκοπική εξακρίβωση.

Βουλιαγμένη
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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

Συνέχεια από τη σελ.1

από τα οποία πλέον θα αναμένουν την ευλογία

του χρίσματος και από τα οποία βεβαίως θα

εξαρτώνται απολύτως.

Οι ιστορικές καταβολές προσδίδουν το περιε-

χόμενο των Ο.Τ.Α.

Η «γενετική» καταγωγή των Δήμων είναι εκεί-

νη που καθορίζει και περιγράφει το εννοιολο-

γικό και ουσιαστικό περιεχόμενό τους. Και, δυ-

στυχώς, δεν άκουσα κανέναν αυτοδιοικητικό,

οιουδήποτε χώρου ν’ αναφέρεται σ’ αυτό. Ας

το καταγράψουμε  για να το υπομνήσουμε. 

Από τον Σόλωνα ακόμη γίνεται λόγος με τον

χαρακτηρισμό κώμη (δωρικό ισοδύναμο του

δήμου) μικρών αυτοδιοικητικών μονάδων –

που συναποτελούσαν ενότητες κατοικιών, χω-

ρίς περιτείχιση, συγγενών ως επί το πλείστον

κατοίκων. 

Εδώ λοιπόν έχουμε το σπέρμα της πρώτης αρ-

χής του Δήμου, την ομοιογένεια. Με κοινές

παραδόσεις, ήρωες, «σοφούς» (με ή χωρίς ει-

σαγωγικά), συνήθειες, πολιτισμικές συμπερι-

φορές. Και είναι φυσικό σε τέτοιες περιπτώ-

σεις να απαιτείται από κοινού διαβούλευση και

συναπόφαση, για ότι αφορά τη μικρή Κοινότη-

τα. 

Με την πρώτη μεγάλη διοικητική Μεταρρύθμι-

ση που έγινε στην Αττική το 509π.Χ. από τον

Κλεισθένη, οι Δήμοι αναγνωρίστηκαν ως διοι-

κητικοί αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί, αλλά

χωρίς τα κυριαρχικά δικαιώματα, που είχαν οι

πόλεις – κράτη.

Ο Σόλωνας είχε χωρίσει την Αττική σε τέσσε-

ρις φυλές, τις οποίες ο Κλεισθένης αύξησε σε

δέκα και κάθε φυλή, κατά τον Ηρόδοτο, είχε

10 δήμους. Η Αττική δηλαδή εδώ και 2.500

χρόνια, με λιγότερο πληθυσμό βεβαίως, απ’ ότι

σήμερα είχε 100 δήμους.

Αργότερα αυξήθηκε ο αριθμός των δήμων, για-

τί προφανώς το επέβαλαν οι ανάγκες αυτής

της διοικητικής εκτάσεως και έφτασαν τον Β΄

π.Χ. αιώνα τους 174. Κάθε δήμος είχε τον δικό

του άρχοντα, τον Δήμαρχο. Υπήρχε «ληξιαρ-

χείο» και «δημοτολόγιο» κι αν ερχόταν να μεί-

νει κάποιος ξένος πλήρωνε ειδικό τέλος δια-

μονής, το «εγκτητικόν».

Μέχρι τα χρόνια μας, μέχρι την δεκαετία του

’80, υπήρχε κάτι ανάλογο σ’ εμάς. Το τέλος

«παρεπιδημούντων». Αναφέρθηκα σ’ αυτό για

να δείξω πόσο βαθειά είναι η ιστορική συνέ-

χεια. 

Δεν νοείται «δήμος», πρώτου βαθμού Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, υπερβαίνων τα όρια της πό-

λης. Είναι άλλο πράγμα οι οικισμοί ως προ-

σαρτήματα των εγγυτέρων Ο.Τ.Α. 

Είναι άλλο πράγμα οι συνενώσεις χωριών,

ερειπωμένων συνήθως και οικισμών των 50 και

250 κατοίκων, που δεν μπορούν βεβαίως να

αυτοδιοικηθούν και άλλο οι συνενώσεις πόλε-

ων 3.000 και 5.000 κατοίκων με όμορους Δή-

μους ή Κοινότητες που το μόνο που τους συν-

δέει είναι ένας δρόμος… Είναι επίσης άλλο

πράγμα όταν οι συνενώσεις έχουν προέλθει εν

τοις πράγμασι. Όταν δηλαδή δύο ή περισσότε-

ρες γειτονικές πόλεις με την αύξηση της εποί-

κισής τους έχουν ενωθεί οι πολεοδομικοί ιστοί

τους, έχουν παραπλήσιες χρήσεις και ήπια κοι-

νωνική ομοιογένεια. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις

μπορούν να υπάρχουν και τυπικά συνενώσεις

σ’ έναν ενιαίο μεγάλο δήμο. Κι αυτό όχι πά-

ντοτε, γιατί ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να συ-

μπίπτει πλέον πολεοδομικά με τον Δήμο Πει-

ραιά, αλλά αυτό σε καμία των περιπτώσεων

δεν σημαίνει ότι πρέπει ν’ αποτελέσουν έναν

ενιαίο δήμο. Και τούτο διότι εκτός των διάφο-

ρων άλλων λόγων, που δεν είναι αναγκαίο να

αναφέρουμε, ο γιγαντισμός αυτός θα ήταν

εκρηκτικός, διαλυτικός της κοινωνικής συνο-

χής και της έννοιας «Δήμος». Ήδη η Αθήνα εί-

ναι ένας γιγαντιαίος Δήμος και ίσως θα έπρε-

πε να εξετασθεί η δημιουργία δήμων Κυψέλης,

Παγκρατίου κλπ.

Στις μεγεθύνσεις που προσδίδουν ασφαλώς

ισχύ και δύναμη οι συνενώσεις, όπως και στις

οικονομικές μονάδες, υπάρχει ένα όριο: Η κα-

μπύλη της καλλίστης αποδόσεως. Όταν υπερ-

βείς το υψηλότερο αυτό σημείο, επέρχεται

κάμψη. Οι κοινωνιολόγοι, στο κεφάλαιο των

πόλεων, τοποθετούν το σημείο της καλλίστης

και επιθυμητής πληθυσμιακής εκτάσεως, των

60.000 κατοίκων. Και πολλοί δήμοι, αν δεν

έχουν σήμερα τον πληθυσμό αυτό, θα τον

έχουν περίπου, στο ορατό μέλλον όταν η πόλη

τους θα έχει αναπτυχθεί πλήρως οικιστικά. 

Δεν νομοθετούμε με ορίζοντα το χθες (την

απογραφή του 2001), αλλά με ορίζοντα το αύ-

ριο. Τουλάχιστον το 2030.

Εν κατακλείδι, η επαπειλούμενη διοικητική Με-

ταρρύθμιση – συνενώσεις δήμων, μόνο ανα-

στάτωση θα επιφέρει.

Καθίσταται ευκρινές ότι κύριος στόχος είναι ο

πλήρης κομματικός έλεγχος της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης.

Εκφράζοντας και τη γνώμη πολλών τοπικών

αρχόντων θεωρούμε επιβεβλημένο η διοικητι-

κή Μεταρρύθμιση – που είναι αναγκαία, προς

την ορθή όμως κατεύθυνση – ν’ αρχίσει από

την κεντρική Διοίκηση.

Πρέπει να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός με

βάση την διοικητική επιστήμη, την κυβερνητι-

κή, την κοινωνική και οικονομική επιστήμη, μη

παραβλέποντας την ιστορία και την λαογραφία

ακόμη, και τέλος στο μεταβατικό στάδιο, την

υπάρχουσα πραγματικότητα. Χωρίς κομματι-

κές βραχυχρόνιες σκοπιμότητες και πελατεια-

κές ελαστικότητες.

Και βέβαια, κύριε Παυλόπουλε, η στοιχειώδης

Διοικητική Μεταρρύθμιση πρέπει ν’ αρχίσει

από το Υπουργείο σας και τα άλλα Υπουργεία

και Γραμματείες, όπως αυτή του Τύπου, καθώς

και τις Νομαρχίες και τους Δήμους.

Ξεκάθαρα και σας το ‘χουμε ξαναγράψει:

Δεν νοείται ανωτέρα υπάλληλος, δήμου την

Ν.Α. Ανατολικής Αττικής να λέει ότι ο Δήμος

της υπάγεται «… στο Νομό Αττικής, με πρω-

τεύουσα την Αθήνα».

Μπορούν να μας πουν όλοι αυτοί που ασκούν

δημόσια διοίκηση και λένε αυτές τις ανοησίες,

ποιος είναι ο Νομάρχης του Νομού Αττικής;

Από τέτοιες «παρερμηνείες» παράγονται διοι-

κητικές υποχρεώσεις και αντίστοιχα δικαιώμα-

τα. Δεν είναι «θεωρητικό» το θέμα.

Ευτυχώς, για να είμαστε δίκαιοι το Υπουργείο

Εσωτερικών, στην ιστοσελίδα του διαχωρίζει

την περιφέρεια Αττικής, στις τέσσερις Νομαρ-

χίες που ορίζει ο Νόμος, δηλαδή των Αθηνών,

του Πειραιά, της Δυτικής Αττικής και της Ανα-

τολικής Αττικής, αναγράφοντας και τους Δή-

μους που περιλαμβάνει εκάστη Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση.

Ας αρχίσουμε από την αυτογνωσία και την τή-

ρηση των νόμων.

Ας περάσουν οι υπάλληλοι από σεμινάρια δη-

μόσιας διοίκησης. 

Οι εγκύκλιοι δυστυχώς ΔΕΝ διαβάζονται και

επομένως όπως και οι νόμοι εφαρμόζονται κα-

τά το δοκούν αυθαιρέτως. 

Μεταρρυθμιστής δεν μπορεί να γίνει καθένας.

Απορρυθμιστές πολλοί!  

ΔΗΜΟΣ:
Πυλώνας της Δημοκρατίας ή ...Α.Ε.

Ένα διαφορετικό Δημοτικό

Συμβούλιο πραγματοποιή-

θηκε την Τετάρτη 1η Οκτω-

βρίου στη Βάρη αφού οι Δη-

μοτικοί Σύμβουλοι και ο Δή-

μαρχος ήταν θεατές σε μια

πολύ ενδιαφέρουσα παρου-

σίαση που πραγματοποίησε

ο Δρ. Τάσος Βασιλόπουλος

για τον Ψηφιακό Δήμο.

Στην παρουσίαση αναπτύ-

χθηκαν θέματα όπως: «από

τη μηχανοργάνωση στην

αναδιοργάνωση του Δή-

μου», «δίκτυα internet και

ευρυζωνικά», «διαχείριση

διαδικασιών και διοίκησης

του ψηφιακού δήμου» κ.α.

Με απλά λόγια, με τον εκ-

συγχρονισμό των Δήμων

στις νέες τεχνολογίες, θα

μπορεί ο πολίτης να κάνει

όλες του τις συναλλαγές

απ’ το σπίτι του με μερικά

μόνο κλικ στο ειδικό ηλε-

κτρονικό site του εκάστοτε

Δήμου.

Η αλήθεια είναι ότι είναι

εντυπωσιακή και μόνο στο

άκουσμα μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Δήμαρχος, Παναγιώτης

Καπετανέας, όμως έθεσε

μερικά πολύ εύστοχα ερω-

τήματα όπως, κατά πόσον

θα είναι ασφαλές το δίκτυο

και η χρήση του για τα προ-

σωπικά δεδομένα. Ο ομιλη-

τής απάντησε ότι για κανέ-

να ηλεκτρονικό μέσο δεν

μπορείς να είσαι απόλυτα

σίγουρος όμως θα είναι τό-

σες οι ασφαλιστικές δικλεί-

δες που θα είναι σχεδόν

αδύνατο να υπάρχει διαρ-

ροή δεδομένων. 

Σαν δεύτερο ερώτημα έθε-

σε την ανεργία. Αφού απ’

την παρουσίαση φάνηκε ότι

για δουλειές που σήμερα

χρειάζονται 5 υπάλληλοι,

«αύριο» θα χρειάζεται ένας

ή και κανένας! Βέβαια ποτέ

δεν θα χρησιμοποιεί το

100% του κόσμου τον ψη-

φιακό τρόπο εξυπηρέτησης

οπότε οι υπάλληλοι θα εί-

ναι απαραίτητοι. 

Ο Δρ. Τάσος Βασιλόπου-

λος, επεσήμανε ότι θα γί-

νουν εκπαιδευτικά προ-

γράμματα για τους υπαλλή-

λους ώστε να «συμφιλιω-

θούν» με τη νέα τεχνολο-

γία και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δεληγιάννης, έσπευσε να

διευκρινίσει ότι δεν είναι

ίδιο το επίπεδο γνώσεων

όλων των υπαλλήλων και

θα πρέπει να γίνει ένας κα-

λός προγραμματισμός για

τα σεμινάρια, αλλιώς –

προσθέτουμε εμείς – θα εμ-

φανιστεί το φαινόμενο ο

πολίτης να κάνει ηλεκτρο-

νική αίτηση για πιστοποιητι-

κό γεννήσεως και να μην το

παραλαμβάνει ποτέ…

Ο Δήμος Βάρης έκανε το

πρώτο βήμα και κατασκεύα-

σε την νέα ιστοσελίδα του

www.vari.gov.gr ακυρώνο-

ντας την παλιά. 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Εφαρμόζοντας τεχνολογίες στις Υπηρεσίες

Ψηφιακός Δήμος Βάρης
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Ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού Βάρης, διοργανώνει 9ήμε-

ρη 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

Εικαστικό Σχολείο στο Κορωπί

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κρωπίας έχει ήδη ξεκι-

νήσει,  από τις 15 Σεπτεμβρίου τις εγγραφές στα  τμήμα-

τά του.  

Το ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ με τα τμήματα:

1. ΠΑΙΔΙΚΟ ( Ζωγραφική, Γλυπτική)

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  (Ελεύθερο Σχέδιο) για

νέους και νέες, 

3. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( Σχέδιο, ζωγραφική) αρχίζει το Σάββατο 4

Οκτωβρίου στην αίθουσα της Πλ. Δεξαμενής

Για τα υπόλοιπα Τμήματα: 

• ΒΥΖΑΝΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

• ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 

• ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ για εφήβους

• ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

•ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ «ΟΙ ΑΣΚΕΠΕΙΣ»

είναι ανοιχτές οι ημερομηνίες έναρξης τους και θα γίνουν

νέες ανακοινώσεις. 

Για επικοινωνία: 210- 60 26 270 & 210-662 56 82

Μαθήματα 

Λύρας και 

Ριζίτικου

Η Ενωση Κρητών Βού-

λας - Βάρης - Βουλιαγ-

μένης και φέτος διοργα-

νώνει μαθηματα χορού

για ενήλικες και παιδιά:

Λύρας, Ριζίτικου τρα-

γουδιού.

Πληροφορίες κα Ντίνα

6944 863 797 & κα Ειρή-

νη Αννα 6937 514 999.

«Κοινωνική ένταξη μεταναστών

& προοπτικές του μεταναστευτικού

φαινομένου  στην Ελλάδα 

του 21ου αιώνα»

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση και η Ένωση Πολιτών για την Παρέμβαση,

διοργανώνουν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου ημερίδα με θέμα:

«Κοινωνική ένταξη των μεταναστών & προοπτικές του μετανα-
στευτικού φαινομένου  στην Ελλάδα του 21ου αιώνα» η οποία θα

διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο Δρακοπούλου του Πανεπιστημίου

Αθηνών. 

«H σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ελπίδα και μέλλον».

Είναι το θέμα της ημερίδας που οργανώνει η Ευρωπαϊκή έκφρα-

ση για τις 9 Οκτωβρίου από 6.30μ.μ. στο Κέντρο Προβολής Μα-

ραθώνιου Δρόμου (Λεωφ. Μαραθώνος & 25ης Μαρτίου).

Σύγχρονη 

διαχείριση

απορριμμάτων

Ο Δήμος Κερατέας και το

Κύτταρο Εναλλακτικών Ανα-

ζητήσεων Νέων Λαυρεωτι-

κής, οργανώνουν εκδήλωση -

συζήτηση με θέμα τη σύγχρο-

νη διαχείριση απορριμμάτων,

την Κυριακή 5 Οκτωβρίου

στις 8μ.μ. στο Εντευκτήριο

του Συνδέσμου “Χρυσή Τομή”

(Λ. Αθηνών-Σουνίου 55).

Ομιλητές θα είναι:

Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόε-

δρος οικολογικής ανακύκλωσης, 

Σωτήρης Ιατρού, πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

Γιώργος Ράπτης τεχνολόγος Οικονομίας.

ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
Παιδική παράσταση

του Φ.Γ. Λόρκα  

Σκηνοθεσία: Σπύρος Κολιαβασίλης, Σκηνικά - κοστούμια:

Ράνια Αντύπα, Μουσική σύν-

θεση: Μιχάλης Αβραμίδης.

Πρεμιέρα: Κυριακή   2 Νοεμ-

βρίου, ώρα 8.15 μ.μ.

Παραστάσεις για το Κοινό:

Κάθε Κυριακή 12 το μεσημέρι,

από 9/11/08 μέχρι και τις 15

Μαρτίου 2009.

Διάρκεια: 1.30 ώρα 

Είσοδος:  12 ευρώ

ΤΑ ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ, είναι ένα θαυμαστό θεατρι-
κό έργο που μιλάει για την αγάπη. 
Το έργο μας μεταφέρει στο μικρόκοσμο των εντόμων
όπου ένας μικρός σκάθαρος βιώνει τις περιπέτειές του,
καθώς ψάχνει να βρει την αγάπη...

Περισσότερες πληροφορίες:

Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ

Καραολή & Δημητρίου 5   19003   Μαρκόπουλο    ή  Τ.Θ. 163

τηλ.: 22990 40803 (7.00 – 9.00 το απόγευμα) φαξ: 2299 0 63728 

Υποδοχή λειψάνου

Οσίου Σεραφείμ 

του Σάρωφ
στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Το σεπτό λείψανο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, το

οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο κειμήλιο της Ρωσικής εκ-

κλησιαστικής παράδοσης, υποδέχεται την Παρασκευή

3/10 η Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, αλλά

και όλος ο πληθυσμός της Ανατ. Αττικής. Μετά την υπο-

δοχή θα σχηματισθεί πομπή προς τον Ιερό Ναό τού Αγίου

Τρύφωνος Παλλήνης, όπου θα αναπεμφθεί δέηση και δο-

ξολογία και θα τεθεί σε προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγ.

Τρύφωνος Παλλήνης ως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

07.00 Ορθρος & Θεία 

Λειτουργία

18.00 Μέγας Αρχιερατικός 

Εσπερινός

20.00 Ιερά  Παράκλησις

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

07.00 Ορθρος & πολυαρχιε-

ρατικό  Συλλείτουργο, 

προεξάρχοντος του  

Μακαριωτάτου 

Αρχιεπισκόπου Αθηνών και  

πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου

18.00 Εσπερινός & Ιερά  Παράκλησις

21.00 Ιερά  Αγρυπνία

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

07.00 Ορθρος & Θεία Λειτουργία

18.00 Εσπερινός & Ιερά  Παράκλησις

21.00 Απόδειπνο - Χαιρετισμο

ΤΡΙΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

07.00 Ορθρος & Θεία Λειτουργία

18.00 Εσπερινός & Ιερά  Παράκλησις

21.00 Ιερά  Αγρυπνία

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

07.00 Ορθρος & Θ. Λειτουργία

17.00 Αναχώρή του Ιερού Λειψάνου στην Ιερό  Ναό Παναγίας

Σουμελά Αχαρνών, που  θα  παραμείνει μέχρι Κυριακή  2/11 

Το ιερό λείψανο, που αποστέλλει φιλάδελφα η Ρωσική Εκκλησία

στον λαό της Ελλάδας, θα συνοδεύσουν 40μελής Ρωσική αποστολή

με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Νίζνι Νόβγκοροντ

και Αρζαμάς κ. Γεώργιο. Το αίτημα για την αποστολή του ιερού λει-

ψάνου διατυπώθηκε προς τη Ρωσική Εκκλησία τον Μάρτιο του 2007

από τη Ρωσόφωνη Κοινότητα της Μητροπόλεως και διαβιβάστηκε

στον Πατριάρχη Μόσχας τον Ιούλιο του ιδίου έτους.

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, θα τελεσθεί πολυαρχιερατική Θεία

Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγ. Τρύφωνος Παλλήνης, προεξάρχο-

ντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλά-

δος κ. Ιερωνύμου, με τη συμμετοχή αρχιερέων από όλα τα διαμε-

ρίσματα της Ελλάδος, παρόντων κα  εκπροσώπων της Ελληνικής

Κυβερνήσεως, της Ρωσικής πρεσβείας και του διπλωματικού σώ-

ματος. Η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί στη Σλαβονική και Ελληνι-

κή με τη συμμετοχή της Ρωσικής χορωδίας του Ιδρύματος του

Αγίου Σεραφείμ και ενός Βυζαντινού χορού.

Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, που η Ρωσική Εκκλησία δεν απο-

χωρίσθηκε ποτέ ως τώρα, ούτε τον άφησε «να ταξιδέψει» μακριά

από τη γη που τόσο αγάπησε ζώντας στα δάση και αγαπώντας

τους ανθρώπους.
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ΑRT GALLERY CAFÉ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ

ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

O Mιχάλης Γύρας  της art gallery café και η Mαρία Tσαµπούλα,

πρόεδρος της BIONOVA  προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθε-

σης ζωγραφικής  Mιχάλη Σ. Kόκκινου την Παρασκευή 3 Oκτω-

βρίου 2008, 8:00 µ.µ.

Στις 10:00 µ.µ. θα ακολουθήσει µουσική - ποιητική βραδιά µε

ανάγνωση κειµένων από τα βιβλία του.

Aπαγγέλλει η ηθοποιός Φωτεινή Mελετέα. Στο πιάνο θα την

συνοδεύσει ο ίδιος ο ζωγράφος  µε αποσπάσµατα από την ορ-

χηστική του σύνθεση «ΩKEANOΣ»

Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

1ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Town For Kids
Σάββατο 4  - Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Άλσος Στρατού στο Γουδί

Στις 4 και 5  Οκτωβρίου  στο Άλσος Στρατού στο Γουδί θα στηθεί

μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα γιορτή που απευθύ-

νεται σε παιδιά  ηλικίας 2-12 ετών. Tο 1ο Παιδικό Φεστιβάλ Town

For Kids θα μετατρέψει μια έκταση  15.000 τ.μ στο Άλσος Στρα-

τού σε μια παραμυθένια πολιτεία, όπου οι μικροί μας φίλοι θα

ανακαλύψουν τη χαρά του κοινωνικού παιχνιδιού και των δημι-

ουργικών δραστηριοτήτων  μακριά από την οθόνη των βιντεο-

παιχνιδιών, ενώ θα ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλο-

ντος. 

Ξεχωριστές εκδηλώσεις, σημαντικοί καλλιτέχνες όπως o Αντώ-

νης Καφετζόπουλος με το μουσικό παραμύθι του Μπασλάμ

«ΑΓΗΣΙΛΑΓΟΣ»,  ο «μάγος» της γλυκιάς γεύσης Στέλιος Παρ-

λιάρος, αλλά και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ,

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ περιμένουν τα παιδιά.

Όσοι επισκεφθούν το φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο

να παρακολουθήσουν δραστηριότητες και παραστάσεις αλλά και

να ζήσουν ένα μαγευτικό παραμύθι με κύριο στόχο να κινητο-

ποιήσει τα παιδιά για θέματα περιβάλλοντος με πραγματικά πρω-

τότυπο τρόπο.  Ήρωες της ιστορίας  είναι μια χαριτωμένη και

δραστήρια παρέα ψαριών που κινδυνεύουν να γίνουν ψαρόσου-

πα. Είναι  ο Σήφης ο  ξιφίας, ο Βρασίδας ο αχινός, η Ρούλα Ζα-

χαρούλα γαριδούλα, ο Τόλης το χταπόδι, η Κική η μαρίδα, ο Βαγ-

γέλης ο ροφός και η Ρίτσα η πεσκανδρίτσα.  Κάποιοι δαιμόνιοι

μάγειροι σκαρφίζονται να εκμεταλλευτούν την υπερθέρμανση

του βυθού της θάλασσας και να ετοιμάσουν τη μεγαλύτερη ψα-

ρόσουπα του πλανήτη. Ανήσυχα   τα πλάσματα  του βυθού ζητάν

από τα παιδιά να έρθουν στο φεστιβάλ και να  μαζέψουν λίγο πά-

γο για να τους σώσουν τη ζωή! Οι μικροί μας φίλοι θα περιπλα-

νηθούν σε ένα κόσμο με μουσική,   παντομίμα, κυκλοφοριακή

αγωγή, αφήγηση παραμυθιών, κατασκευές με ανακυκλωμένο

χαρτί, χορό για παιδιά: break dance και hip-hop junior,   σεμινάριο

περιβάλλοντος, προβολές ταινιών, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής 

Τα παιδιά θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους και να περάσουν

από τα περισσότερα σημεία του χωριού, όπου θα συλλέξουν το

μαγικό αυτοκόλλητο – πάγο το οποίο στο τέλος της διαδρομής

τους θα τους δώσει τη δυνατότητα να στείλουν τον πάγο τους

στο βυθό και τα ψάρια να σωθούν από τους τρελούς μάγειρες.

Το Άλσος Στρατού  είναι κοντά στη  στάση Μετρό Κατεχάκη. Οι

πύλες του φεστιβάλ θα είναι ανοιχτές  από τις 10:00π.μ έως τις

20:00μ.μ. Υπάρχει διαθέσιμο  πάρκινγκ. Θα υπάρχει μόνο μια εί-

σοδος και μια έξοδος, ενώ δεν θα επιτρέπεται η είσοδος  σε ενή-

λικες που δεν συνοδεύουν παιδιά και η είσοδος σε παιδιά που

δεν συνοδεύονται από ενήλικες. Θα υπάρχει περιφρούρηση

εντός και περιμετρικά του χώρου. Στον χώρο θα υπάρχουν  κιό-

σκια πληροφοριών. Θα υπάρχει bar και  τραπεζάκια  όπου θα μπο-

ρούν να κάθονται οι γονείς για καφέ ή φαγητό ενώ τα παιδιά

τους θα βρίσκονται σε κάποια δραστηριότητα. Είσοδος για ενή-

λικες & παιδιά: 12€

Στην Τέντα του Βρασίδα τα παιδιά θα ανακαλύψουν την χαρά και

τα οφέλη του χορού. Θα μάθουν hip – hop junior και break dance

junior ενώ θα μπορέσουν να κάνουν και σεμινάρια μουσικοκινητι-

κής έκφρασης και παντομίμας. 

Η Τέντα της Κικής, είναι μια αυθεντική σκηνή των νομάδων της

ερήμου όπου οι μικροί μας φίλοι θα μπαίνουν για να ακούσουν

παραμύθια από την προφορική παράδοση των λαών του κόσμου,

με θέμα το νερό.  

Το πιο μαγικό μας σημείο! Τα παιδιά θα μεταμορφωθούν σε μι-

κρούς μάγους μαθαίνοντας  μυστικά κόλπα και τρικ. 

Στο σπίτι του Βαγγέλη περιμένει μικρούς και μεγάλους ο μαγι-

κός κόσμος της μεγάλης οθόνης. Η  Audio Visual συμμετέχει στο

φεστιβάλ με τις πιο συναρπαστικές ταινίες κινουμένων σχεδίων. 

Τ.Kambani gallery
Εκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Η γκαλερί Τ.Kambani, εγκαινιάζει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, έκ-

θεση ζωγραφικής του Γιώργου Μήλιου και χαρακτικής του Jan

Voss.

Ο Γιώργος Μήλιος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. 

Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας από το 1956

έως το 1961. Δάσκαλός του στη ζωγραφική είναι ο Γ.Μόραλης

και στη χαρακτική οι Κεφαλληνός, Παπαδημητρίου και Γραμμα-

τόπουλος. Το 1988 εκλέγεται τακτικός καθηγητής στη Σχολή

Καλών Τεχνών στη Θεσσαλονίκη. Το 1996 καθηγητής χαρακτι-

κής στην ΑΣ.Κ.Τ. 

Ο Jan Voss γεννήθηκε στο Αμβούργο το 1936.  Σπούδασε στην

Ακαδημία Τέχνης του Μονάχου από το 1956 μέχρι το 1960.   Διε-

τέλεσε καθηγητής στην École Nationale Superieure des Beaux-

Arts στο Παρίσι μεταξύ 1987 και 1992. Το έργο του είναι πολυ-

ποίκιλο. Ζωγραφική, γλυπτική, κατασκευές, κολάζ, ακουαρέλες,

σχέδια και πολλές διαφορετικές τεχνικές χαρακτικής: ξυλογρα-

φία, οξυγραφία, λινογραφία, λιθογραφία. Το έργο του είναι μια

χρωματική πανδαισία, σαν διήγημα ή σαν ημερολόγιο. Ένα χα-

ρούμενα τακτοποιημένο χάος. Ο Jan Voss ζει στο Παρίσι και το

έργο του είναι καταξιωμένο διεθνώς. 

ΔΡΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού στα πλαίσια της δράσης

εθελοντικής εργασίας, απομάκρυναν ξερά κλαδιά από το χώρο του

μεταλλουργικού εργαστηρίου, γνωστού ως «Ασκληπιακόν» στην

Σούριζα με την συνεργασία του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η διαδικασία θα επαναληφθεί στις 5 Οκτωβρίου σε και καλούν κάθε

ενεργό πολίτη να συμμετέχει.

Σημείο συνάντησης το Δημαρχείο Λαυρίου απ΄ όπου θα ξεκινήσει

πούλμαν στις 9.00 π.μ. για τον συγκεκριμένο χώρο.

Τηλ.:  για τον Δήμο: Ι. Αποστολίδης αντιδήμαρχος 6974274224

Για το ΕΚΤ&Π:Βάσω Κιούση διευθύντρια 6974380541

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ

Ημερήσια Εκδρομή στα 

Τρίκαλα Κορινθίας
Ημερήσια εκδρομή προγραμματίζει η ΠαναθηναΙκή οργά-

νωση Γυναικών Γλυφάδας - Βούλας για την Κυριακή 19

Οκτωβρίου. Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στα Τρίκα-

λα Κορινθίας, και επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Γε-

ρασίμου, ημέρα της εορτής του.

Πληροφορίες 210 9622.753 8-10π.μ. και κιν. 6936 607075

“Οικογένεια, ώρα Μηδέν”
Εκδήλωση με την παρουσίαση του βιβλίου της κ. Μερόπης

Σπυροπούλου με τίτλο “Οικογένεια ώρα μηδέν” οργανώνει

η Παναθηναϊκή τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 6μ.μ. στο ξε-

νοδοχείο “Οασις” (παραλιακή λεωφόρος Γλυφάδας). Ομι-

λήτρια θα είναι η ίδια η συγγραφέας.
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«Εμείς που γνωρίσαμε μικροί
το Χριστό ζούμε τώρα τη θλί-
ψη.
Χάσμα γάρ μέγα εστήρικται
μεταξύ ημών και υμών*»

Κική Δημουλά

Από μικρός πέρασα εκείνα τα

σχολειά της Κυριακής που τα

λέγαμε κατηχητικά. Μέσα στο

νεανικό μυαλό μου είχε κυ-

ριαρχήσει το «Στήκετε τας πα-
ραδόσεις». Στο νεανικό μυαλό

μου, αυτές ήταν συνυφασμέ-

νες με τις αρχές της πρώτης

Αποστολικής Εκκλησίας με

κάθε τι ηθικό και ωραίο.  

Γενικά, εκεί στα εν λόγω κατη-

χητικά σχολεία υπήρχε μια

ελευθερία όσον αφορά τη συ-

χνότητα της παρακολούθησης

της Κυριακάτικης ακολουθίας

θυσιάζοντας με πόνο την  ευ-

καιρία του μοναδικού πρωινού

ύπνου. Θυμάμαι   ακόμη  εκεί-

νη την ομαδική παρακολούθη-

ση των Ευαγγελίων της Μεγά-

λης Πέμπτης, όπου ο πολύω-

ρος έξαντλητικός εκκλησια-

σμός, έκανε τα πόδια σου να

τρέμουν, και ανάγκαζε τη μα-

τιά σου να περιφέρεται αδιά-

φορα στις σεβάσμιες  μορφές

των ανηρτημένων αγίων, που

επιτιμητικά παρακολουθούσαν

τα παιδικά μας τιτιβίσματα.

Ήταν οι στιγμές που το αισθη-

τήριο στα μελωδικά  βυζαντι-

νά ακούσματα είχε πια αμ-

βλυνθεί. Ήταν οι στιγμές που

θαρρείς το βλέμμα των Αγίων

καθώς έπεφτε επάνω σου γι-

νόταν αυστηρότερο. Τότε το

βλέμμα του κατηχητή μας, του

πατέρα Αντωνίου,  που ιε-

ρουργούσε χαμογελαστό επά-

νω μας και μας συνέφερνε.

Ωραία χρόνια γεμάτα ιδανικά.

Φτάνοντας στην εφηβεία γρά-

φτηκα και σε πειραιώτικη χρι-

στιανική   οργάνωση. Πραγμα-

τικά  το περιβάλλον πολύ

όμορφο με ιδιαίτερα αξιόλο-

γους και περισσότερο ακόμη

συμπαθητικούς κατηχητές,

ποικίλης επιστημονικής κα-

τάρτισης. Από πάνω υπήρχε

και  αίθουσα του Πινγκ -πόνγκ,

δέλεαρ προκλητικό για την

εποχή εκείνη. Ήταν όλα

όμορφα και ωραία, αλλά η

απόλυτα δογματική εμμονή

στις συζητήσεις του τύπου “ο
Δαρβίνος ήταν ένας ανόη-
τος”** γιατί ξεχώριζε τη θεο-

λογική θέση της κοσμογονίας

από την επιστημονική αναζή-

τηση· και αυτό με ενοχλούσε.

Αφήνω κατά μέρος και εκείνο

το μοτίβο περί του επερχομέ-

νου θανάτου και την απειλή

του κολαστηρίου με τις πίσ-

σες. 

Τελικά κατάλαβα  πως κάτι με

έπνιγε. Χωρίς να απωλέσω  τη

θρησκευτικότητά μου  μόρφω-

σα, μια δική μου ηθική στην

πορεία της ζωής μου. Δεν μου

άρεσε η επιλογή μιάς αρετής

κάτω από  επικρεμάμενο φόβο

και με τα εξ αυτής ανταλλάγ-

ματα. Εκείνες τις μέρες έτυχε

να διαβάσω και τον «Χριστό
λυόμενο» του Σικελιανού. Το

κατεστημένο της μικτής βασι-

λικής και θρησκευτικής εξου-

σίας τιθάσσευε τη φωνή που

ερχόταν από τα βάθη  της εκ-

κλησίας των πρώτων μεταχρι-

στιανικών χρόνων. Τον Χριστό

τον  ηθελε χρυσοποίκιλτα ση-

μαιοστολισμένο και τον Θείο

του  λόγο σφιχταγκαλιασμένο

σε χρυσοσκάλιστη φυλακή.

Και τον άνθρωπο να προσκυνά

το χρυσάφι και το όργανο του

βασανιστηρίου: τον ξύλινο

Σταυρό. Ο θεϊκός, ο λεύτερος

λόγος, να έρχεται σε δεύτερη

μοίρα. Και ο  ξυπόλυτος Χρι-

στός με το αγέρωχο αντρίκιο

κορμί, περιφρονημένος· ο Χρι-

στός που αγκάλιαζε Τελώνες

και Φαρισαίους, λεπρούς και

παραλύτους, πόρνες και περι-

θωριακούς. Ο ξυπόλητος Χρι-

στός όταν μας έδειξε τον δρό-

μο μας ρωτούσε: «Τι με καλεί-
τε Κύριε Κύριε και ου ποιείτε ά
λέγω***».

Και σαν να μου φαίνεται πως

έχει δίκιο· γιατί ξεχάσαμε την

αγάπη και την ανεκτικότητα.

Εμείς το νεογέννητο, αν εί-

ναι αβάπτιστο δεν του δίνομε

την πατροπαράδοτη ταφή και

αν είναι αυτόχειρας δεν τον

θεωρούμε χριστιανό για να

τον ξεπροβοδίσουμε θρησκευ-

τικά. Προχτές γνώρισα ένα

ζευγάρι· προχωρημένης ηλι-

κίας και οι δύο είχαν συνάψει

από  πολλά χρόνια και σύμφω-

να με τους νόμους της πολι-

τείας,  πολιτικό γάμο. Δήλω-

σαν άνθρωποι της εκκλησίας,

αλλά έντρομοι αντιμετώπισαν

την απειλή του ιερέα, ότι χω-

ρίς το μυστήριο του χριστιανι-

κού γάμου «δεν σας θάβω».

Το πράγμα καταντά τουλάχι-

στον κωμικό, όταν εγκλημα-

τίες δολοφόνοι αλλά και

εγκληματίες λαών, θάβονται

με τις χριστιανικές τιμές και  η

ιστορία γράφει πως και ενίοτε

αγιοποιούνται. Αηδιάζεις

όμως, και όταν ο κλήρος δεν

σέβεται το σχήμα του.

«Δεν αποπαίδισε η πλάση»
λέει ο Σικελιανός. Και πραγμα-

τικά, γνωρίζω μητροπολίτη

που κοιμάται στο πατρικό του

διαμέρισμα και στο φοιτητικό

του κρεββάτι ακόμα. Ακούω

άλλους να δηλώνουν το σεβα-

σμό στον αλλόθρησκο και

απλούς ιερείς  ηθελημένα

άγνωστους πίσω από το θεά-

ρεστο έργο τους με το δικό

τους ποίμνιο. Ο χριστιανισμός

πάντοτε ήταν αντικείμενο εκ-

μετάλευσης από στρατιωτι-

κους, πολιτικους, εμπορους

και θρησκευόμενους πολίτες

και κληρικούς. 

Κατάφερε όμως για δυό χιλιά-

δες χρόνια να επιπλεύσει με

όλες τις ατέλειες και αδυνα-

μίες του. Καλό είναι  κάποτε

ολοι να συγκρουστούμε με

την ίδια μας την αυτογνωσία

που πάντα μας φόβιζε.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––
*  Κατά Λουκά ΚΔ 16,26

** Υπάρχουν πανεπιστήμια στις  ΗΠΑ

που δεν διδάσκεται η θεωρία του

Δαρβίνου

*** Κατά Λουκά Στ 46.

Χριστιανικές εκτροπές

Αντίδραση εκδηλώθηκε στην παρουσία-

ση του βιβλίου Θ. Θεολόγη, «Η διάδοση

του Χριστιανισμού και οι επιπτώσεις επί

του Ελληνικού πολιτισμού», που έγινε

από τον Κώστα Βενετσάνο, στο φύλο

της 30ης Αυγούστου τ.ε.

Η παρουσίαση επέφερε την έντονη και

κατά τα «Σωτήρια» ήθη, αντίδραση του

αναγνώστη μας Λεωνίδα Γαρουφαλή.

Δεν θα δημοσιεύσουμε την επιστολή του

επιστολογράφου μας, τον οποίο οπωσ-

δήποτε ευχαριστούμε για την κριτική

του, ακόμα κι αν μας αδικεί και σαν σκε-

πτόμενους ανθρώπους και σαν Έλληνες. 

Δεν την δημοσιεύουμε όχι για να την λο-

γοκρίνουμε, πράγμα που απάδει και της

πολιτικής της εφημερίδας μας και των

δημοκρατικών και διαλεκτικών αντιλήψε-

ών μας. Όμως εκτός της εκτάσεως της

επιστολής, αυτή είναι γεμάτη προκατα-

λήψεις και αυθαίρετες υποθέσεις. Εξ’

άλλου δεν διαψεύδει τα γεγονότα που

αναφέρονται στο εν λόγω βιβλίο, αλλά

δίνει τις δικές του ερμηνείες ή αιτιολο-

γίες της Π.Δ. Για παράδειγμα, παραδέχε-

ται ότι ο Αβραάμ «πασάρισε» τη γυναίκα

του Σάρα στον βασιλιά Αβιμέλεχ, αλλά

ψέγει τον συγγραφέα γιατί δεν αναφέ-

ρει ότι αυτό το έκανε γιατί φοβήθηκε

«ότι ο βασιλιάς θα τον σκότωνε». Η κρί-

ση στους αναγνώστες…

Δεν θ’ αναφερθούμε σε άλλα, δεν επι-

τρέπει το περιεχόμενο και το είδος της

εφημερίδας μας, την επέκταση σε τέτοι-

ου είδους ανούσια και εν πολλοίς ανόσια

θέματα, με θεολογικές θρησκειολογικές

δολιχοδρομίες. Όπως λέγαμε και στο ει-

σαγωγικό μας σημείωμα «… σεβόμαστε,
χωρίς να σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τα
“πιστεύω” καθ’ ενός, με την προσδοκία
να κάνουν και άλλοι το ίδιο για μας».
Αυτή ακριβώς τη δημοσιογραφία διακο-

νούμε. Επειδή διερωτηθήκατε, κύριε Γα-

ρουφάλη, «τι είδους δημοσιογραφία εί-

ναι αυτή», επειδή δεν ανατρέξαμε για

την παρουσίαση ενός βιβλίου, που εμείς

το βρήκαμε εύστοχο και αποκαλυπτικό –

και τα πρόσφατα γεγονότα το επιβεβαι-

ώνουν – κατά τον επιστολογράφο, στην

ανάγνωση «σειράς ογκωδών τόμων» για

την «… ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης
[…] του Ιωήλ Γιαννακόπουλου και της
αδελφότητος θεολόγων “ο Σωτήρ”».
Για την χριστιανική θρησκεία, όπως τη δί-

δαξε ο Ιησούς, που μίλαγε στον απλό κό-

σμο, απλά και με παραβολές, όπως περί-

που ο Αίσωπος με τους μύθους του, ΔΕΝ

χρειάζονται ερμηνείες. Χρειάζεται αλη-

θινή πίστη στις διδαχές του: Αγάπη στον

συνάνθρωπό μας, ακόμα και στον εχθρό

μας. Συγχώρεση. Ολιγάρκεια, όχι ακόρε-

στο πλουτισμό, εις βάρος λιμοκτονού-

ντων. 

«Εάν θέλεις να κερδίσεις την βασιλεία
των ουρανών, πούλησε τα υπάρχοντά
σου και μοίρασέ τα στους φτωχούς», εί-

πε ο Χριστός στον νεανία. Κι εκείνος

απεχώρησε περίλυπος. «…Ήτο γαρ
πλούσιος». Τι ερμηνεία χρειάζεται αυτό;

Η μόνη «ερμηνεία»  είναι η δήλωση του

π. Γ. Μεταλληνού προχθές στον Alter1

«εγώ είμαι κομμουνιστής χριστιανός»
έστω κι αν έσπευσε να διευκρινίσει «όχι
μαρξιστής».
Μου φτάνει που δήλωσε «κομμουνι-

στής»· αυτό σημαίνει χριστιανός.

Κώστας Βενετσάνος
––––––––––

1. 22/9//08 ώρα 21.00 κ.ε. εκπομπή Χατζηνικολά-

ου για την Μ. Βατοπεδίου.

Φονταμενταλιστική αντίδραση
Σε βιβλίο - παρουσίαση

Επί δύο ημέρες το Κογκρέσο των ΗΠΑ

ήταν κλειστό γιατί οι Εβραίοι γιόρταζαν

τον ερχομό του Νέου έτους.

Πολλά τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν

αυτές τις ημέρες για τους Υπουργούς Νε-

οδημοκράτες, που πέσανε μπουνταλάδι-

κα στη μάσα. Και το ωραίο είναι ότι κυ-

κλοφορούν από τους οπαδούς τους!

Εδωσε ρέστα γνωστό ζευγάρι εργολάβων

στην αδελφοποίηση του Δήμου Βούλας

με το Καλό Χωριό Κύπρου.

Και στην τελετή υποδοχής (3/10) στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο του Δήμου, με ποιηματά-

κια και τραγουδάκια, τα δωράκια που πρό-

σφεραν αλλά και στην ταβέρνα του Τσο-

λιά που έδωσαν ρέστα, χορευτικά.

Να τα εκατοστήσει τα 60 του, ο Δήμαρ-

χος, είχε γενέθλια προχθές.

Οι Κύπριοι αδελφοί μας βρίσκονται εδώ

από την Τετάρτη και ξεναγούνται από το

Δήμο Βούλας, όπως εκείνοι ξενάγησαν

τους Βουλιώτες όταν πήγαν στην Κύπρο.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου

«Αξίζει να το δεις», τη Δευτέρα 22/9 στον

Αντένα, επίτιμη προσκεκλημμένη ήταν η

φρίκη. Η ανεξίτηλα χαραγμένη με οξύ φρί-

κη, στα πρόσωπα νέων γυναικών από το

Πακιστάν που έπεσαν θύματα της «ευγε-

νούς» τιμωρού παραδόσεως των περισσό-

τερων ισλαμικών χωρών, της αντιμετωπί-

ζουσας τις γυναίκες ως περιουσιακό στοι-

χείο μικρότερης αξίας από τα ζώα.

Ο φωτογραφικός φακός είχε αποτυπώσει

νεανικά, πανέμορφα γυναικεία πρόσωπα,

έτσι όπως ήταν πριν από την επίθεση με

οξύ. Τα αποτύπωσε και μετά... Και σε σύ-

γκριση με το μετά οι μούμιες είναι καλλο-

νές.α

Δράστες των ειδεχθών επιθέσεων οι σύζυ-

γοι, αλλά και κάποιοι επίδοξοι εραστές,

που οι άτυχες γυναίκες απέκρουσαν τις

ερωτικές τους προτάσεις κι εκείνοι θεώρη-

σαν επιβεβλημμένο να τις τιμωρήσουν για

την αυθάδειά τους. Δεύτερη σε δημοφιλία

μέθοδος τιμωρίας μετά το οξύ, το λούσιμο

με βενζίνη και η παράδοση στο κολαστή-

ριον πυρ.

Ο ισλαμικός νόμος, ο διέπων το αστικό και

ποινικό δίκαιο των ισλαμικών χωρών, καλύ-

πτει απόλυτα τους δράστες των αποτρό-

παιων επιθέσεων, αφού θεωρεί ότι το

«πράγμα» προκάλεσε την οργή του άντρα

και την επακόλουθη δίκαιη τιμωρία. Και κω-

φεύει στις οιμωγές των θυμάτων και στις

εκκλήσεις τους για απόδοση δικαιοσύνης,

βασισμένης στο πανανθρώπινα κοινό περί

δικαίου αίσθημα. Είναι ο ίδιος νόμος που

θεωρεί ότι οι γυναίκες θύματα βιασμού

προκάλεσαν οι ίδιες τους «αθώους» βια-

στές τους!

Οι Πακιστανοί κατέχουν πληθυσμιακά μία

από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των λαθρο-

μεταναστών που μας εποικίζουν κατά βού-

ληση και ανεξέλεγκτα. Θα μπει, άραγε πο-

τέ στον κόπο, κάποιος από τους ημεδα-

πούς διαπρύσιους κήρυκες της «ανάγκης»

να γίνουμε πολυ-πολιτισμικοί, να μας εξη-

γήσει ποιά ακριβώς στοιχεία πολιτισμού

λείπουν από την πολιτιστική παράδοση των

Ελλήνων, ώστε να καθίσταται επιβεβλημ-

μένος ο εμπλουτισμός της με αυτά;

Διαφωτίστε μας, παρακαλώ, κύριε Προκό-

πη Παυλόπουλε και σεις οι λοιποί πιπιλη-

τές της πολυ-πολιτισμικής καραμέλας, για

το πως οι πολιτισμικές μας ελλείψεις θα

καλυφθούν από λαθρομετανάστες προερ-

χόμενους εξ ασιατικών και αφρικανικών

χωρών με τις γνωστές «υψηλές» πολιτιστι-

κές αξίες.

Όπως π.χ. η «μπούρκα», η νουθεσία των

γυναικών με οξύ, η προαγωγή παιδιών

στην πορνεία από τους ίδιους τους γονείς

τους (Φιλιππίνες, Ταϋλάνδη, Ινδονησία), ο

αποκεφαλισμός, ή ο μέχρι θανάτου λιθοβο-

λισμός των μοιχαλίδων και των ανύπαν-

δρων μητέρων-ακόμα και αν ο βιολογικός

πατέρας του παιδιού είναι ο βιαστής της

μητέρας του, καθώς και η αποκοπή της

κλειτορίδας από τα κορίτσια, που εφαρμό-

ζεται κυρίως σε αφρικανικές ισλαμικές χώ-

ρες, βάσει της πεποιθήσεως ότι η αίσθηση

της ηδονής είναι αποκλειστικά ανδρικό

προνόμιο και δεν επιτρέπεται να νοιώθουν

ηδονή τα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή οι

γυναίκες.

Στον δικό μας πολιτισμό κύριοι Παυλόπου-

λοι, η γυναίκα κράτησε καρυοφύλι στο

πλευρό του άντρα της για να λευτερωθού-

με. Σε γυναίκα προσευχόμαστε στις δύ-

σκολες ώρες μας και με λαχτάρα αναφω-

νούμε «βόηθα Παναγιά μου», τη γυναίκα

έχουν υμνήσει όλοι οι ποιητές μας. 

Εάν, λοιπόν, αισθάνεσθε πολιτιστικά ενδε-

είς, κάντε μας την χάρη να μετοικήσετε σε

κάποιον από τους πολιτιστικούς σας παρα-

δείσους, προσφέροντας έτσι στην Ελλάδα

την μόνη υπηρεσία που είστε σε θέση να

της προσφέρετε;

“Πολυ-πολιτισμική” φρίκη
γράφει ο Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ακόμη περιμένουν δικαιούχοι

του Ολυμπιακού Χωριού
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συζήτησε, μετά

από αίτημα της Παράταξης «Νομαρχιακή

Αγωνιστική Συνεργασία-ΝΑΣ» το πρόβλημα

των καθυστερήσεων στην καταβολή των απο-

ζημιώσεων των συνιδιοκτητών του κτήματος

Δήμογλη, στην έκταση του οποίου

κτίστηκε το Ολυμπιακό Χωριό.

Στην εισήγησή του ο Νομαρχιακός

Σύμβουλος Ν. Στεφανίδης αναφέρ-

θηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπί-

ζει ένα μεγάλο τμήμα των δικαιού-

χων (500 περίπου οικογένειες) που

επί χρόνια περιμένουν την καταβολή

των προβλεπόμενων αποζημιώσεων

χωρίς αποτέλεσμα και ζήτησε το Ν.

Συμβούλιο να παρέμβει προς κάθε κατεύθυν-

ση ώστε επιτέλους να αποζημιωθούν οι δικαι-

ούχοι.

Παρεμβαίνοντας ο Νομάρχης Λ. Κουρής τόνι-

σε την αδικία που υφίσταται ένα σημαντικό

ποσοστό συνιδιοκτητών (περίπου 20% του

συνόλου) της έκτασης στην οποία ανεγέρθη-

κε το Ολυμπιακό Χωριό, με την επί χρόνια κα-

θυστέρηση καταβολής των αποζημιώσεων οι

οποίες χρόνο με τον χρόνο απαξιώνονται.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στις προσπάθειες

της διαπαραταξιακής επιτροπής του Νομαρ-

χιακού Συμβουλίου και στην πρόσφατη από-

φαση του Υπουργείου Απασχόλη-

σης με την οποία δίνεται παράταση

μέχρι τον Ιούνιο 2009 για να ολο-

κληρώσει τις εργασίες της η ανασυ-

σταθείσα Επιτροπή Αναγνώρισης Δι-

καιούχων του Ν. 3094/2003.

«Οι συμπολίτες μας έχουν υπέρμε-
τρα ταλαιπωρηθεί» επεσήμανε ο Νο-

μάρχης Λ. Κουρής, «η διαιώνιση της
υπόθεσης δεν θίγει μόνο τα περιου-

σιακά διακαιώματα των ιδιοκτητών αλλά πα-
ραβιάζει ευθέως την συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένη αρχή της ισότητας».

Το Ν.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει από

τους εμπλεκόμενους, να επισπεύσουν τις

ενέργειές τους ώστε να αποζημιωθεί το σύ-

νολο των δικαιούχων μέχρι το τέλος του

2008. 

Μεταφορά στάσης λεωφορείων του ΟΑΣΑ στο

Κορωπί ζητούν με επιστολή τους η Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ

Κορωπίου, την οποία απέστειλαν στο Διευθυντή

του ΟΑΣΑ και κοινοποίησαν στο Βουλευτή τους

Νίκο Σηφουνάκη.

Συγκεκριμένα ζητούν να μετακινηθεί η υπάρ-

χουσα στάση των λεωφορείων Χ96 (Αεροδρο-

μιο - Πειραιάς) και Χ97 (Αεροδρόμιο - Σταθμός

Δάφνης) από τη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου

στην οδό Αναπαύσεως.

Τον λόγο που επικαλούνται είναι: «η καλύτερη

εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Κορωπί-

ου, εργαζομένων στο Διεθνές Αεοδρόμιο Ελευ-

θέριος Βενιζέλος καθώς και των φοιτητών μας

στο Πανεπιστήμιο Πειραιά”.

“Με αυτό τον τρόπο, πιστεύουμε ότι οι πολίτες

του Δήμου μας διευκολύνονται περισσότερο,

αφού από τη μία μεριά έχουν άμεση πρόσβαση

στο λεωφορείο 308, το οποίο κινείται μέσα στην

πόλη, αλλά και από την άλλη η προτεινόμενη

στάση είναι πιο κοντά σ’ αυτήν”, καταλήγουν.

Είναι λογικό το αίτημα, αν σκεφθεί κανείς ότι

στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η στάση δεν

είναι οικιστική περιοχή. Και για να πάει κανείς

εκεί μεσολαβούν δύο κομβικά φανάρια, που δύ-

σκολα περνάει ένας πεζός.

Τις τελευταίες εβδομάδες όλα τα

ΜΜΕ μας βομβαρδίζουν με ποικίλες

και ποικιλόχρωμες πληροφορίες γύ-

ρω από τις αγοραπωλησίες της Μο-

νής και κυρίως γύρω από τον τρόπο

κτήσεως χιλιάδων στρεμμάτων. 

Στο βιβλίο μου “Η διάδοση του Χρι-

στιανισμού και οι επιπτώσεις επί του

ελληνικού πολιτισμού” αναφέρομαι

και στα “καλογερικά ξόβεργα” με τα

οποία παγίδευαν τους αφελείς πι-

στούς που παραχωρούσαν τις περι-

ουσίες τους στα Μοναστήρια. Με την

συγκεκριμένη Μονή δεν θ’ ασχολη-

θώ, αφού το θέμα κατέληξε στη Δι-

καιοσύνη. 

Θα σχολιάσω, όμως, τον ακήρυκτο

πόλεμο που μαίνεται ανάμεσα στους

“ορθογράφους”! Οι μεν μάχονται

υπέρ της Μονής Βατοπεδίου, οι δε

υπέρ της Μονής ΒατοπΑιδίου. Ακο-

λουθούν και οι δικές μου απόψεις:

α. “ΒατοπΕδιον”: Το πρώτο συνθετικό

(βατο) πρέπει να προέρχεται από το

“βάτον”, δηλαδή το βατόμουρο, ή

από τον “βάτον”, δηλαδή το θαμνοει-

δές ακανθώδες φυτό, ή από το επίθε-

το “βατός” που σημαίνει εφικτός. Το

δεύτερο συνθετικό - πεδίον - υποδη-

λώνει την περιοχή, όπου γίνεται κάτι

(π.χ. πεδίο βολής - πεδίο μάχης).

β. “ΒατοπΑιδιον”: Αν επιλέξουμε το

“παιδίον” αντί του “πεδίου” τότε ίσως

καταλήξουμε στο οδυνηρό συμπέρα-

σμα ότι το πρώτο συνθετικό προέρ-

χεται από το ρήμα “βατεύω” που ση-

μαίνει οχεύω (επί αρσενικών ζώων) ή

οχεύομαι (συνουσιάζομαι)! Δηλαδή

που θέλουν να καταλήξουν οι υπο-

στηρικτές αυτής της ορθογράφησης;

Μήπως στο “βάτεμα” των παιδιών

από τους μοναχούς; Α πα πα πα!...

Τα πράγματα περιπλέκονται περισσό-

τερο αν συνυπολογίσει κανείς ότι στ

αρχαία ελληνικά “πεδίον” λέγεται και

το γυναικείο αιδοίο! Τελικά πού κατα-

λήγουμε;

Χωρίς ιστορικά ντοκουμέντα, ως

προς την προέλευση του ονόματος,

καλόν είναι να φανούμε πεζοβάμο-

νες και να παραμείνουμε στη βατή

παραδοσιακή γραφή “Βατοπέδιον”. Η

προτεινομένη γραφή “βατοπαίδιον”

να θεωρηθεί άβατη, ως ανήκουσα

στους αιθαιροβάμονες!

Θωμάς Θεολόγης

ιστοριοδίφης - συγγραφέας

Ζητούν μεταφορά στάσης τωβ Χ96 & Χ97

γραμμών του ΟΑΣΑ

Μονή Βατοπεδίου
Βατή ή άβατη;
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Από το σύνολο των τοποθετήσε-

ων, εμείς τουλάχιστον βγάλαμε

το συμπέρασμα ότι:

– Η Διοικητική Μεταρρύθμιση

(Δ.Μ.) πρέπει ν’ αρχίσει πρώτα

από το κράτος. Θέση που εξέ-

φρασε με σαφήνεια και τεκμηρίω-

ση ο Δήμαρχος Παιανίας Δημ.

Δάβαρης κ.α.

Ειδικότερα: Ο μέσος όρος (Μ.Ο.)

έκτασης των Δήμων στην Ελλάδα

είναι 127 τ.χλμ. κατατάσσοντας

τη χώρα μας στη 10η θέση, στην

Ε.Ε. των 27 χωρών. Επομένως

δεν τίθεται θέμα όσον αφορά την

έκταση. 

Όσον αφορά τον πληθυσμό, σε

κάθε Δήμο αντιστοιχούν κοντά

11.000 κάτοικοι (10.735 επακρι-

βώς) κατέχοντας την 12η θέση,

όταν στην Ιταλία για παράδειγμα

έχει Μ.Ο. 7.300 περίπου (14η θέ-

ση).

Αντίθετα όμως στη διαχείριση του

συνολικού πλούτου (σ.π.) της χώ-

ρας από την Α’βάθμια Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση (Τ.Α.) η Ελλάδα κατέ-

χει την 25η θέση με το 6,7%, ενώ

στην Ιταλία οι Ο.Τ.Α. διαχειρίζο-

νται το 31% του σ.π.

Όσον αφορά την επιβάρυνση των

Ο.Τ.Α. στο δημόσιο χρέος έχει

από τις μικρότερες επιβαρύνσεις

με 0,7% επί του Ακαθάριστου

Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.). Επο-

μένως η επίδραση της Τ.Α. στο

δημόσιο χρέος είναι αμελητέα.

Και κατέληξε ο Δήμαρχος συμπε-

ραίνοντας: 

«- Ο αριθμός των Ελληνικών ΟΤΑ

σε σχέση με την έκταση και τον

πληθυσμό βρίσκεται πάνω από

τον Ευρωπαϊκό Μ.Ο., αλλά η λει-

τουργική και οργανωτική τους

ικανότητα, παρά το ότι είναι κα-

λύτερη από του κεντρικού κρά-

τους μας, υστερεί σημαντικά από

τις διοικήσεις της Γερμανίας, της

Ιταλίας, της Γαλλίας και πολλών

άλλων κρατών, ιδίως της Ευρώ-

πης των 15.

– Ο συνολικός Εθνικός μας Πλού-

τος είναι μικρός και οφείλεται κα-

τά κανόνα σε επιδοματικές ενι-

σχύσεις από την Ε.Ε., που τις δια-

χειρίζεται το κεντρικό κράτος σε

αντίθεση με τις λοιπές Ευρωπαϊ-

κές Χώρες, όπου τον πρώτο λόγο

έχει η Τ.Α.

– Η επίδραση των ΟΤΑ στο δημό-

σιο χρέος είναι ανύπαρκτη, αλλά

οι «αρμόδιοι», διαρκώς επιμένουν

ότι το πρόβλημα είναι οι δήμοι και

προτείνουν περισσότερη δημο-

σιονομική πειθαρχία, νέες ανε-

ξάρτητες ελεγκτικές αρχές, αυ-

ξάνουν τη γραφειοκρατία ενώ εί-

τε χειραγωγούν με κάθε ευκαιρία,

τις δημιουργικές δυνατότητες

των ΟΤΑ είτε περιορίζουν τον

επενδυτικό μας ρόλο.

– Η συμμετοχή των ΟΤΑ στις δη-

μόσιες επενδύσεις, ενώ αυξήθηκε

ως ποσοστό της ανά κάτοικο δη-

μόσιας δαπάνης μετά το 1998, όχι

μόνο μας κατατάσσει στην 25η

θέση της Ευρώπης των 27, αλλά

σήμερα και με την εμπειρία του

ΕΣΠΑ περιορίζεται ακόμη περισ-

σότερο.

Το πρόβλημα εμφανίζεται έντονα

στο κεντρικό κράτος και ελάχιστα

στους ΟΤΑ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ…»

Επομένως η Διοικητική Μεταρ-

ρύθμιση πρέπει ν’ αρχίσει από τη

σπάταλη, ανερμάτιστη, ζημιογό-

να, αντιδραστική, αγκυλωματική

και αντιπαραγωγική Κεντρική Δι-

οίκηση, λέμε εμείς εκφράζοντας

και τη θέση πολλών Δημάρχων. 

Αναστατώνει τους ΟΤΑ 
Συνέχεια από τη σελ. 1

λά με αρμοδιότητες τέτοιες που

να μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν

κάθε τοπική υπόθεση. Ταυτόχρο-

να, η οικονομική τους αυτοδυνα-

μία να διασφαλίζει τη βιωσιμότη-

τά τους». 

Θεωρούν αυτονόητη τη συμμετο-

χή τους στο διάλογο, όπως τους

ζητήθηκε από την κεντρική διοί-

κηση, υπό τις εξής ρητές προϋπο-

θέσεις για να είναι ουσιαστικός: 

«1. Να απορριφθεί και να μην

αποτελέσει βάση διαλόγου η με-

λέτη ΙΤΑ ως αντιεπιστημονική,

μεροληπτική και εκτός πλαισίου

και φιλοσοφίας της Διοικητικής

μεταρρύθμισης.

2. Να γίνουν γνωστές οι απόψεις

του Υπουργείου Εσωτερικών

(Σ.Σ. τις κρατά επτασφράγιστο

μυστικό) και 

3. Η Διοικητική μεταρρύθμιση να

ισχύσει για όλες τις εκλογικές

περιφέρειες της χώρας και να

στηρίζεται σε αντικειμενικά κρι-

τήρια (τα οποία μπορεί να είναι

πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολι-

τιστικά, ιστορικά, εδαφολογικά,

τάσεις ανάπτυξης, υποδομές

κ.τ.λ.)».

Η μεταρρύθμιση να αρχίσει από

το Κράτος

Θέσαμε ένα μοναδικό ερώτημα σε ορισμένους Δημάρχους και Προέδρους Κοι-

νοτήτων που συμμετείχαν στη σύσκεψη για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, οι

οποίοι ανταποκρίθηκαν, και παρουσιάζουμε παρακάτω τις απαντήσεις τους.

Συμφωνείτε ή όχι με τις συνενώσεις των Δήμων; Και αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις και κριτή-
ρια; Για ποιο λόγο χρειάζονται οι συνενώσεις, η διόγκωση των πρωτοβάθμιων αυτοδιοικητικών
οργανισμών; Ποιος είναι ο σκοπός και πώς πρέπει να γίνει αυτό;

Ο Δήμαρχος Σπάτων Αθαν. Ν. Τούντας

Ισχυρός Δήμος προϋπόθεση για την περιφερειακή Ανάπτυξη

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση είναι ώριμο για πραγματοποίηση θεσμικό μας αίτημα.

Άλλωστε και η απόφαση του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ στη Κυλλήνη εξέφρασε ομό-

φωνα τη θέση αυτή. Θεωρούμε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη απαιτεί ισχυρούς Δή-

μους. Ισχυρούς όχι μόνο πληθυσμιακά ή χωροταξικά, αλλά με αρμοδιότητες τέτοι-

ες που να μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε τοπική υπόθεση. Ταυτόχρονα η οικονο-

μική τους αυτοδυναμία θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους.

Είναι φανερό, βέβαια, ότι η Διοικητική Μεταρρύθμιση δεν εξαντλείται μόνο στους

Δήμους, αφού τελικός στόχος πρέπει να είναι η επανίδρυση του κράτους.

Πιστεύουμε σε αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο και αιρετό Περιφερειάρχη. Πιστεύ-

ουμε στο λιγότερο κεντρικό κράτος. Πιστεύουμε στην εκ βάθρου αλλαγή της Δη-

μόσιας Διοίκησης.

Γιώργος Σιώκος, Δήμαρχος Γλυκών Νερών

Ρεπορτάζ: Κώστας Βενετσάνος

Είμαι υπέρ των ισχυρών και μεγάλων Δήμων, αφού βέβαια διασφαλιστούν όλες εκείνες οι προ-

ϋποθέσεις οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Δη-

μοτών.

Αυτό όμως δεν προκύπτει από πουθενά, αφού εμείς, ως Το-

πική Αυτοδιοίκηση, έχουμε μόνο την πρόταση του Ι.Τ.Α. (Ιν-

στιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης), η οποία αναφέρεται σε

κάποιες συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων.

Α) Χωρίς να έχουμε, ως Δήμοι, ένα νομοσχέδιο του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών το οποίο θα αποτελούσε τη βάση συζήτη-

σης.

Β) Χωρίς να γνωρίζουμε εάν οι Περιφερειάρχες θα είναι αι-

ρετοί. Τι θα γίνει με τον Β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γ) Χωρίς να γνωρίζουμε τον τρόπο διοίκησης και το εύρος

των αρμοδιοτήτων των νέων μεγάλων Δήμων.

Δ) Χωρίς να προβλέπεται η διοικητική αυτοτέλεια και η οικο-

νομική αυτοδυναμία των ΟΤΑ.

Επειδή τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχουν ασφαλώς και είμαι εναντίον των συνενώσεων.

Ευθύνη για την μεγάλη σύγχυση που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα έχουν τα αυτοδιοικητικά

μας Οργανα (ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚΝΑ) τα οποία μας προτείνουν να συζητήσουμε μόνο για τις συνενώ-

σεις Δήμων, έχοντας ως μπούσουλα την πρόταση του Ι.Τ.Α. η οποία είναι αντιεπιστημονική, ασα-

φής, χωρίς κριτήρια ούτε καν πληθυσμιακά χωρίς να συζητούν τα κριτήρια που πρέπει να υπάρ-

χουν για τις συνενώσεις.

Η Διοικητική μεταρρύθμιση δεν είναι αυτοσκοπός, πρέπει να γίνει μόνο όταν εξυπηρετεί τα συμ-

φέροντα των πολιτών, διαφορετικά το μόνο που θα κάνουμε είναι 2-3 Δήμοι να ενώσουν τα «χά-

λια τους» και να κάνουν έναν μεγαλύτερο.

Ο πιθανός ισχυρισμός ότι ο μεγάλος Δήμος θα εξυπηρετεί καλύτερα τους Δημότες και θα βοη-

θά στην Αναπτυξιακή πολιτική της χώρας μας δεν είναι σωστός, αφού όλοι ξέρουμε μεγάλους

Δήμους στους οποίους τίποτε από αυτά δεν συμβαίνουν.

Πιστεύω ότι η Κυβέρνηση δεν θα τολμήσει να προχωρήσει στην αποκαλούμενη Διοικητική Με-

ταρρύθμιση διότι αντιδρούν όχι μόνο οι Δήμαρχοι και οι Κοινοτάρχες αλλά και οι Δημότες στο

σύνολό τους, ανεξαρτήτως κομματικών προτιμήσεων.

Μεγάλος Δήμος δεν σημαίνει καλός Δήμος
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η Διοικητική Μεταρρρύθμιση
Θεωρούμε ότι η μεταρρύθμιση στους Δήμους πρέπει να γίνει

με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποδεκτή απ’ όλους και περισ-

σότερο από τις τοπικές κοινωνίες. Για να γίνει κάτι τέτοιο

απαραίτητο είναι και ταυτόχρονα προϋπόθεση συμμετοχής

στο διάλογο:

1. Η απόρριψη της μελέτης του Ι.Τ.Α. η οποία έγινε χωρίς να

στηριχθεί σε κάποια επιστημονικά κριτήρια και χωρίς κα-

νένα διάλογο με τους Ο.Τ.Α. Έτσι όπως (σ.σ. μελέτη) έγι-

νε, έκανε μεγάλο κακό στην όλη προσπάθεια, αφού εξό-

φθαλμες εξαιρέσεις δημιουργούν υποψίες για παρεμβά-

σεις παρασκηνίου. (υπογράμμιση δική μας)

2. Να γίνουν γνωστές οι κατ’ αρχήν απόψεις του Υπουργείου

Εσωτερικών πάνω στις οποίες να υπάρξει διάλογος. 

3. Η Μεταρρύθμιση να ισχύει για όλες τις εκλογικές περιφέρει-

ες της χώρας και να στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. 

Σαρωνίδα

Δεν λύνει τα προβλήματα η συνένωση 

μ’ έναν όμορο Δήμο

Αντί άλλης απάντησης ο Πρόεδρος Σαρωνίδας Ανδρέας Πέγκας,

μας απέστειλε την ομόφωνη απόφαση

του Κοινοτικού Συμβουλίου, που υπερ-

ψήφισε την εισήγησή του:

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει

ομόφωνα:

Δεν συναινεί για συνένωση της Κοι-

νότητάς μας με όμορους ΟΤΑ για

τους παρακάτω λόγους:

1. Καμία ενημέρωση δεν υπήρξε για

τις προϋποθέσεις και το νομικό πλαίσιο των συνενώσεων και

ποιο θα είναι το προσδοκώμενο όφελος από αυτές. 

2. Η Κοινότητα Σαρωνίδας δε μπορεί να αντιμετωπίζεται με

τα στοιχεία της απογραφής του 2001. Έχει μόνιμους κατοί-

κους άνω των 5.000 και τη θερινή περίοδο άνω των 15.000

αφού οι κατοικίες της είναι περισσότερες από 4.500 και τα

αδόμητα εντός σχεδίου οικόπεδα είναι 1.500. Δεν έχει καμία

εκτός σχεδίου αυθαίρετη δόμηση. (Σ.Σ. Σε πλήρη δηλαδή οι-

κιστική κάλυψη θα υπερβεί τους 15.000 μόνιμους κατοίκους).

3. Η Κοινότητα Σαρωνίδας δεν έχει συνάψει δάνεια και δεν

έχει χρέη στην ΕΥΔΑΠ. Όπως ομολογούν σχεδόν όλοι οι ΟΤΑ

της Αττικής, είναι χρεωμένοι και εμείς αποτελούμε ίσως τη

μοναδική εξαίρεση. Επομένως, με τη συνένωση θα αναλά-

βουμε υποχρεώσεις που ποτέ δεν είχαμε. 

4. Η συνένωση της Κοινότητάς μας με όμορο μικρό Δήμο δε

λύνει τα σοβαρά προβλήματα της περιοχής (ΧΥΤΑ, βιολογικό

κλπ.) και δεν θεωρούμε ότι είναι στο πνεύμα της εξαγγελθεί-

σας Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Εκφράζω την πλήρη διαφωνία μου για

τον τρόπο που έχει ξεκινήσει ο συγκε-

κριμένος διάλογος. Δεν ήρθε συγκεκρι-

μένη και επίσημη πρόταση είτε από την

Κυβέρνηση, είτε από την ΚΕΔΚΕ, επί

της οποίας να μπορούμε να τοποθετη-

θούμε. Η όλη συζήτηση έχει ξεκινήσει

από διαρροές στον Τύπο της “μελέτης”

του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης και κανείς επίσημος φορέας δεν

αναλαμβάνει την ευθύνη για την συ-

γκεκριμένη πρόταση.

Προκειμένου να αρχίσει ένας ουσια-

στικός διάλογος θα πρέπει να γίνει:

Κατάθεση συνολικής πρότασης από

την Κυβέρνηση για τη Διοικητική Με-

ταρρύθμιση που θα αφορά και τους δύο

βαθμούς.

Προσδιορισμός με σαφήνεια αντικειμε-

νικών κριτηρίων για τις συνενώσεις

που θα ισχύσει ισότιμα για ολόκληρη

τη χώρα.

Αποδοχή από την Κυβέρνηση Εθνικού

Επιχειρησιακού Σχεδίου που θα ενισχύ-

ει με αποφασιστικό τρόπο οικονομικά

τους Δήμους προκειμένου να αντεπε-

ξέλθουν στις νέες υποχρεώσεις.

Επιπλέον για την Αττική έχω να επι-

σημαίνω ότι έχει ξεκινήσει ένας διάλο-

γος – αντιδικία μεταξύ των όμορων Δή-

μων και Κοινοτήτων- στην Ανατολική

και Δυτική Αττική μόνο, ενώ έχουν

εξαιρεθεί οι Δήμοι του Λεκανοπεδίου.

Η απόφαση του συνεδρίου της ΤΕΔ-

ΚΝΑ ήταν ότι θα πρέπει η συζήτηση να

αφορά όλους τους ΟΤΑ της Αττικής σε

συνδυασμό με την μητροπολιτική διάρ-

θρωση του Λεκανοπεδίου, τους βαθ-

μούς Αυτοδιοίκησης, τις συνενώσεις

των Δήμων και κυρίως τα οικονομικά

της Αυτοδιοίκησης.

Για τους παραπάνω λόγους πιστεύω

ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις

για την έναρξη του διαλόγου και κυ-

ρίως ότι ,η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει σε

αυτή την περίοδο  να αναδείξει και να

διεκδικήσει την επίλυση των οξυμένων

οικονομικών προβλημάτων της.

Αξιότιμε κύριε Βενετσάνο, 

Μάλλον είναι περισσότερο κεφαλαιώδους σημασίας να
πληροφορηθεί η κοινή γνώμη όχι μόνο του Δήμου μου… για
τις θέσεις της Κυβέρνησης και του Υπ. Εσωτερικών για τη
Διοικητική Μεταρρύθμιση σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης
και της Αυτοδιοίκησης. 

Είναι άξιο απορίας πως όλη η συζήτηση στα
ΜΜΕ και σε όργανα Αυτοδιοίκησης… κινεί-
ται  γύρω από το ψευτοδίλημμα της διοικητι-
κής τελικά συνένωσης ή απορρόφησης Δή-
μων με άλλους και όχι με το τι σημαίνει Δι-
οικητική Μεταρρύθμιση σε όλα τα επίπεδα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας δεν
έχει ακόμα συνεδριάσει για το θέμα αυτό και
δεν θα ήθελα να προκαταλάβω τις θέσεις,
που θα υποστηρίξουμε από κοινού και επί
της ουσίας σε ότι μάλιστα αφορά το Δήμο
Κορωπίου. 

Η πρόσφατη συνάντηση των Δημάρχων της Νοτιοανατολι-
κής Αττικής ήταν μια πρώτη κοινή δράση για να αποσαφη-
νιστεί το τοπίο όχι μόνο προς την πλευρά του Υπουργείου

αλλά και προς συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης… Με
φήμες,  με μελέτες που προβάλλονται ως «επιστημονικές»
και με χάρτες συνενώσεων χωρίς να προσδιορίζονται τα κρι-
τήρια αυτών των συνενώσεων είναι εμφανές ότι δεν μπο-
ρούμε να  κάνουμε διάλογο. 

Η προσωπική μου θέση είναι γνωστή και
στηρίζεται στην εξής θέση : Η καθιέρωση
της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και η δη-
μιουργία  μητροπολιτικών συνδέσμων με
την άσκηση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο τους
σε μεγάλα ζητήματα που μέχρι σήμερα αδυ-
νατούν να ασκήσουν αποτελεσματικά οι
υπάρχοντες Δήμοι ιδιαίτερα των μεγάλων
αστικών κέντρων, αποτελούν σημεία μιας
πρότασης που με βρίσκει σύμφωνο. 
Οι ισχυροί Δήμοι με μητροπολιτικούς συν-
δέσμους σε όλη την επικράτεια (και εφόσον
υπάρχει πολιτική και κοινωνική νομιμοποίη-
ση και καθιερωθούν και οι  πόροι για να
έχουν πράγματι ισχυρό οικονομικό και ορ-

γανωτικό βάρος) στο πλαίσιο ενός επιστημονικού σχεδια-
σμού με κατάλληλα κριτήρια δημιουργίας  τους είναι πράγ-
ματι μια αναγκαιότητα. 

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος, Δήμαρχος Κορωπίου

Πέτρος Φιλίππου, Δήμαρχος Καλυβίων

Όπως έγινε σαφές και στη σύσκε-

ψη των Δημάρχων και Κοινοταρ-

χών Νοτιανατολικής Αττικής στην

Παιανία, πιστεύουμε στην ισχυρο-

ποίηση των Ο.Τ.Α. μέσω της θέ-

σπισης κατάλληλων αρμοδιοτή-

των και την παράλληλη ενίσχυση

της οικονομικής αυτοδυναμίας

τους. Η πολυσυζητημένος δρό-

μος της «συνένωσης», αν βασίζε-

ται μόνο σε κριτήρια πληθυσμιακά

ή χωροταξικά, δεν θα μας οδηγή-

σει στη βιώσιμη και αποτελεσμα-

τική Τοπική Αυτοδιοίκηση του

21ου αιώνα, αλλά θα επιφορτίσει

ακόμη περισσότερο τις τοπικές

κοινωνίες με διεύρυνση των προ-

βλημάτων που καλούνται να αντι-

μετωπίσουν.

Απαιτείται ένας ειλικρινής διαρ-

κής διάλογος των εμπλεκόμενων

φορέων, ο οποίος θα βασίζεται σε

μια μέθοδο αξιολόγησης επιστη-

μονικά καταρτισμένων στοιχείων

και μελετών, έτσι ώστε να δια-

μορφωθεί ένα λειτουργικό πλαί-

σιο για το νέο «αυτοδιοικητικό

χάρτη». Η νέα διοικητική μεταρ-

ρύθμιση δεν αποτελεί προϋπόθε-

ση, αλλά επιλογή. Αν δεν βρε-

θούν οι απαιτούμενες λύσεις που

θα ωθήσουν το θεσμό της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης μπροστά, δεν

υπάρχει λόγος να σπεύσουμε σε

αλλαγές που μπορεί να μας φέ-

ρουν χρόνια πίσω. (οι υπογραμμί-

σεις δικές μας)

Ιδιαίτερα οι Δήμοι και Κοινότητες

της Νοτιοανατολικής Αττικής,

ασφυκτιούμε κάτω από την πίεση

της συνεχιζόμενης αστικοποίη-

σης, εκβιομηχάνισης πληθυσμια-

κής έκρηξης και επιβάρυνσης του

περιβάλλοντος, χωρίς την ύπαρξη

αντιστοίχων υποδομών. Σε όλες

τις διοικητικές περιφέρειες της

χώρας, απαιτείται η ανάλυση των

κατά περίπτωση συνθηκών και

αναγκών, με αντικειμενικά κριτή-

ρια όπως: πληθυσμιακά, χωροτα-

ξικά, πολιτιστικά, ιστορικά, εδα-

φολογικά, υποδομές, αναπτυξια-

κές τάσεις. 

Έχουμε ήδη εκδηλώσει προς κά-

θε κατεύθυνση, την διάθεση και

υποστήριξή μας σε κάθε προσπά-

θεια διαλόγου που θα βοηθήσει τη

σύγχρονη ελληνική πόλη και κοι-

νότητα να αποκτήσει την αυτονο-

μία και δυνατότητα να αναπτυ-

χθεί και να αντιμετωπίσει αποτε-

λεσματικά τις νέες ανάγκες που

επιβάλλει η εποχή μας.

Φώτης Μαγουλάς, Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Οι ενώσεις σε χάρτη στη σελ. 11
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Στα πλαίσια του Πολιτιστι-

κού Σεπτέμβρη οι κάτοικοι

του Γέρακα και όχι μόνο,

έζησαν μια εξαιρετική βρα-

διά με τη συναυλία της Φι-

λαρμονικής Ορχήστρας

του Δήμου που ήταν αφιε-

ρωμένη στους μεγάλους

λαϊκούς συνθέτες Μίκη Θε-

οδωράκη και Μάνο Χατζι-

δάκι. 

Τα τραγούδια ερμήνευσε

εξαιρετικά ο καλλιτέχνης

Βασίλης Λέκκας ο οποίος

συνεπήρε και ενθουσίασε

το κοινό που τραγούδησε

μαζί του αξέχαστα τραγού-

δια:  «Πάμε μια βόλτα στο

φεγγάρι»,  «Αν θυμηθείς
στ’ όνειρο μου», «Μαργα-
ρίτα-Μαργαρώ»...
Ο Δήμαρχος Αθανάσιος

Ζούτσος, προλόγισε τη συ-

ναυλία και εγκαινίασε τον

Πολιτιστικό Σεπτέμβρη,

επισημαίνοντας πως επιθυ-

μεί ο θεσμός αυτός να γίνει

σημείο αναφοράς του Γέ-

ρακα. Παράλληλα παρου-

σίασε στον κόσμο την νεο-

σύστατη Φιλαρμονική Ορ-

χήστρα του Δήμου που

στην εκδήλωση αυτή έκανε

το «ντεμπούτο» της.

Ο Μαέστρος της Φιλαρμο-

νικής, Σπύρος Μπάκος, ευ-

χαρίστησε το κοινό για την

ανταπόκρισή του και ο Βα-

σίλης Λέκκας δήλωσε εν-

θουσιασμένος από τις πο-

λιτιστικές πρωτοβουλίες

της Δημοτικής Αρχής. 
Ορθιος ο κόσμος όλος καταχειροκροτεί με ενθουσιασμό, με πρωτοστατούντα το Δήμαρχο Αθ. Ζούτσο.

Εξαιρετικό το ντεμπούτο της Φιλαρμονικής

Ορχήστρας του Δήμου Γέρακα

Ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης που διοργανώθηκε από το

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Παλλήνης έκλεισε με δύο

σημαντικές εκδηλώσεις με σημειολογική σημασία, πέραν

των εκδηλώσεων που είχαν καθαρά χαρακτήρα πολιτιστι-

κής αναψυχής.

Τη βράβευση των εθελοντών αιμοδοτών της πόλης, όπου

ήταν μια προσπάθεια να εκφράσει ο Δήμος έμπρακτα την

ευγνωμοσύνη του στους εθελοντές αιμοδότες-δημότες. 

Και την τελετή βράβευσης των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και

ΤΕΙ από τον Δήμο. Μία μικρή αναγνώριση  της προσπάθει-

ας της νεολαίας και μία ευχή για ανώτερα!

Η βράβευση των εθελοντών-αιμοδοτών, που συμμετείχαν

στην τελευταία εθελοντική αιμοδοσία  και μάλιστα μέσα

στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα και με την παρουσία

του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολά-

ου εξελίχθηκε σε μια βραδιά συγκίνησης και ανθρωπισμού.

Ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης έκλεισε με ένα ξεχωριστό

τριήμερο Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.

ΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
86 χρόνων από τότε!

Εκδήλωση μνήμης πραγματοποίησε ο Σύλλογος Μικρασιατών Ανατ. Αττικής στις 14/9. Την εκ-

δήλωση χαιρέτισε  η Πρόεδρος

του Συλλόγου Βούλα Παπαγε-

ωργίου, η οποία ανακοίνωσε

και την ομόφωνη αποδοχή και

απόφαση των μελών της Γεν.

Συνέλευσης, να ανακηρύξουν

Επίτιμο Μέλος του Συλλόγου

τον Dr. John Bailey, λόγω των

πολύτιμων υπηρεσιών που

προσέφερε στον Σύλλογό  μα-

ζί με την Μικρασιατικής κατα-

γωγής σύζυγό του Ειρήνη

Bailey, με αποτέλεσμα να εκ-

πληρώνονται οι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε ο Σύλλογός. 

Ακολούθησε ομιλία του Συγγραφέως Γιώργου Καπράνου με θέμα: “Η αρχή και το τέλος

ενός ονείρου”.

Με βραβεύσεις έκλεισαν οι εκδηλώσεις στην Παλλήνη

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Αυτό τόνισε σε σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος της Κοι-

νότητας Παλαιάς Φώκαιας Μ. Τσαλικίδης κατά την τελετή

έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς στο ανακαινισμένο

Δημοτικό Σχολείο της πόλης.

Μετά τον αγιασμό, παρουσία όλων των μαθητών και πολ-

λών γονέων καθώς και του εκπαιδευτικού και βοηθητικού

προσωπικού του Σχολείου, ο ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Παλαιάς Φώκαιας Μ. Τσαλικίδης δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Χαίρομαι γιατί οι μαθητές που επέλεξαν
και εμπιστεύθηκαν το Δημοτικό Σχολείο Π.
Φώκαιας αυξήθηκαν.
Χαίρομαι γιατί ο Διευθυντής κ. Φαρής αλλά

και οι δάσκαλοι του σχολείου μας είναι πανέτοιμοι για την νέα
χρονιά.
Χαίρομαι τέλος γιατί η Κοινότητα υλοποίησε όσα είχε υποσχεθεί.
Διαθέσαμε 99.000 € για να συντηρήσουμε και να επιδιορθώσου-
με το σχολείο μας για να έχουμε και να απολαμβάνουν σήμερα τα
παιδιά μας αυτό το υπέροχο κτίριο. Διαθέσαμε επίσης 23.000 €
για να κατασκευάσουμε το απαραίτητο στέγαστρο μεταξύ των
δύο κτιρίων, για να είναι ασφαλής η διαμονή τους.

Παιδικές καρδιές με καρδιές αιμοδοσίας, νότα αισιοδοξίας στην βράβευ-
ση των αιμοδοτών Παλλήνης. Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς βραβεύει επιτυχόντες.



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.

Μανιτάρια, από το δάσος στην κουζίνα

Ένα βιβλίο μαγειρικής με παραδoσιακές και συνάμα απλές συνταγές διατυπω-

μένες  με τρόπο κατανοητό ακόμη και

σε έναν αμύητο στην τέχνη της μα-

γειρικής. Όμορφες φωτογραφίες

πολλές από την ίδια τη συγγραφέα

συνοδεύουν το κείμενο και εμπλουτί-

ζουν την πληροφορία που λαμβάνει ο

αναγνώστης. Ένα βιβλίο που αντι-

λαμβάνεται κανείς ότι είναι γραμμένο

με μεράκι και αγάπη για το αντικείμε-

νο που πραγματεύεται.

Στο επόμενο φύλλο μας θα παρου-

σιάσουμε και συνταγές! 

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα των ζώων, επιλέξαμε να δείξουμε την ομορφιά και το μεγα-

λείο τους και όχι τα παθήματά τους, από τις απάνθρωπες και ακατονόμαστες συμπερι-

φορές ορισμένων που θέλουν να αποκαλούνται άνθρωποι…

"Το μεγαλείο ενός έθνους και η ηθική του πρόοδος, κρίνεται απο το πως φέρεται στα
ζώα”. Μαχάτμα Γκάντι 

Κι αυτός που πετάει μία σφιχτά δεμένη σακούλα γεμάτη με γατάκια μέσα στο κάδο

απορριμμάτων της γειτονιάς δεν έχει ήθος, δεν έχει πολιτισμό είναι χειρότερος κι απ’

το πιο κτηνώδες θηρίο. 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Τα ζώα τα βρήκαν· οι άνθρωποι ακόμη ψάχνουν...

Ένα αλλιώτικο βιβλίο μαγειρικής 

Τι ενώσεις προτείνει το Ι.Τ.Α.

Έτσι, περιληπτικά στο 1ο Σενάριο,

αρχίζοντας από την βοριοανατολική

περιοχή της Νομαρχίας μας προτεί-

νει τις εξής συνενώσεις: (σε παρέν-

θεση αναφέρονται οι πληθυσμοί με

την απογραφή του 2001)

1. Δήμος ΑΥΛΩΝΟΣ (5085) με έκταση

106km2 - Δήμος ΩΡΩΠΙΩΝ (1224) - Κοι-

νότητα ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ (3.299) - Κοι-

νότητα ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΟΠΟΥ (3.074)

Κοινότητα ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ (1.299)

Από τη συνένωση αυτών των 5 ΟΤΑ

θα προκύψει ένας Δήμος εκτάσεως

154.655km2 Δηλαδή περισσότερο

από 8 φορές ο Δήμος Παλλήνης ή 3

φορές σχεδόν ο Δήμος Σπάτων.

2. Αντίθετα όμως, για κάποιους λό-

γους διακρίσεων, προφανώς μετά

από παρεμβάσεις ο Δήμος Θρακο-

μακεδόνων, με έκταση 355km2 και

4.876 κατοίκους – που αποτελεί ένα

είδος θύλακα του Δήμου Αχαρνών –

παραμένει ανεξάρτητος. (κοίτα χάρ-

τη)

3. Αχαρνές, ο μεγαλύτερος Δήμος

του Νομού μας με 77.679 κατοίκους

και έκταση 104.307km2.

4. Ενώνεται η Κοινότητα Καλάμου

(4.079) με την κοινότητα Μαρκο-

πούλου Ωρωπού (3.451).

5. Οι Κοινότητες Αφιδνών (2.422),

Καπανδριτίου (2.827), Μαλακάσας

(1.405) και Πολυδενδρίου (1.377).

6. Οι κοινότητες Βαρνάβα (1.750)

και Γραμματικού (1.443) με έκταση

89.023km2

7. Ο Δήμος Μαραθώνος (7.911) με

97.062km2 παραμένει και 

8. Ενώνονται ο Δήμος Αγ. Στεφά-

νου (8.961) με τις Κοινότητες Άνοι-

ξης (5.276), Διονύσου (5.032), Δρο-

σιάς (6.009), Κρυονερίου (2.708),

Ροδοπόλεως (2.048) και Σταμάτας

(2.470) σ’ ένα δήμο 32.504 κατοίκων

και έκταση 111.459km2.

9. Η Ν.Μάκρη (12.870) με έκταση

36.662km2 παραμένει.

10. Ενώνονται οι Δήμοι Αρτέμιδας

(14.719) και Ραφήνας (10.701), με

την Κοινότητα Πικερμίου (2.924) σ’

έναν Δήμο άνω των 30.000 κατοί-

κων και έκτασης 59.154km2.

11. Συνενώνονται οι Δήμοι  Παια-

νίας (12.997) και Σπάτων (10.419)

με συνολική έκταση κοντά

90.000km2.

12. Οι Δήμοι Γέρακα (13.990), Γλυ-

κών Νερών (6.770) και Παλλήνης

(17.232) με την Κοινότητα Ανθού-

σας (2.389), σ’ ένα Δήμω άνω των

40.000 κατοίκων και έκταση

38.668km2.

13. Ο Δήμος Κρωπίας (24.453) πα-

ραμένει ως έχει.

14. Το ίδιο και ο Δήμος Μαρκοπού-

λου Μεσογαίας (13.644) και έκταση

81.844km2 παραμένει ως έχει. 

15, 16, 17. Το ίδιο παραμένουν ως

έχουν οι Δήμοι Βούλας (25.647),

Βάρης (10.702) και Βουλιαγμένης

(5.558) ενώ, 

18. Ο Δήμος Αναβύσσου (6.721) –

μεγαλύτερος και πληθυσμιακά και

κατ’ επέκταση από τη Βουλιαγμένη

και τους Θρακομακεδόνες συνενώ-

νεται με το Δήμο Καλυβίων (10.323)

και τις Κοινότητες Παλ. Φώκαιας

(2.624) και Σαρωνίδας (1.656), σ’

ένα Δήμο εκτάσεως 114.728km2.

19. Ο Δήμος Κερατέας (11.205) με

την Κοινότητα Βαρνάβα (1.542) σ’

ένα δήμο εκτάσεως 154.235km2 και

τέλος,

20. Ο Δήμος Λαυρεωτικής (10.407) με

την Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου (649).

Αν παρατηρήσει ο αναγνώστης τις

παραπάνω συνενώσεις των 46 ΟΤΑ

της Ανατολικής Αττικής σε 20 Δή-

μους, εκτός από κάποιες κραυγαλέ-

ες περιπτώσεις, επί χάρτου τα

πράγματα δείχνουν να έχουν κά-

ποια λογική. Είναι όμως έτσι;

Υπάρχει κοινωνική ομοιογένεια και

συνοχή;

Έχουν κοινό χαρακτήρα χρήσεων

γης και δραστηριοτήτων;

Ποια προσβασιμότητα, γνώση, θέση

και συμμετοχή μπορεί να έχει ένας

δημότης σ’ ένα δήμο εκτάσεως 100

και 150 χιλιάδων τετραγωνικών χι-

λιομέτρων. 

Ποια αντιπροσωπευτικότητα θα εξα-

σφαλιστεί και τι θα υπερισχύει στις

δημοτικές εκλογές, οι τοπικές επι-

διώξεις ή οι κομματικές επιλογές

των κομματικών super markets που

θα «διαλέγουν πριν από μας, για

μας».

Η δεύτερη πρόταση του ΙΤΑ περιο-

ρίζει ακόμη περισσότερο τους νέ-

ους δήμους, καθορίζοντάς τους

στους 17.

Επεμβάσεις γίνονται στους δήμους

1 και 5 που διευρύνονται εις βάρος

του δήμου 4 που καταργείται. Κα-

θώς στον 6 που τον συνενώνει με

τον Μαραθώνα. 

Επίσης στη δεύτερη πρόταση πάει

και το Πικέρμι στη Ν. Μάκρη, Ραφή-

να και τα Σπάτα συνενώνονται με

την Αρτέμιδα.

Ενώ η Παλλήνη διευρύνεται και με

την Παιανία. 

Τέλος στην 3η πρόταση του Ι.Τ.Α. οι

Δήμοι γίνονται πάλι 20 με κάτι μι-

κροαλλαγές, πλην όμως ουσιωδέ-

στατες. 

Δηλαδή: - Τα «Γλυκά Νερά» ενώνο-

νται με την Παιανία.

– Το Πικέρμι πάει στα Σπάτα - Αρτέ-

μιδα

– Η Παλλήνη αρκείται στον Γέρακα

και την Ανθούσα.

Να πούμε ότι τα Νέα Παλάτια και η

Σκάλα Ωροπού έχουν ήδη ενσωμα-

τωθεί στο Δήμο Ωρωπίων. 

Στον παραπλεύρως χάρτη, αποτυπώνεται η 1η εανλλακτική πρόταση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), εκ των τριών που υπέβαλλε συνολικά

στην ΚΕΔΚΕ, όσον αφορά την Ανατολική Αττική. (Αναλυτικά οι προτάσεις παρουσιάζονται στο κείμενο που ακολουεί) Στο υπόμνημα με χρωματική διάκριση και

αρίθμιση αναφέρονται οι νέοι δήμοι, ενώ μέσα σε παρένθεση ο αριθμός των προς συνένωση Ο.Τ.Α.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το πρωτοφανές σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου που έχει συνταράξει τη

χώρα, πέρασε και το κατώφλι της Περιφέρειας Αττικής. Και μάλιστα το πέ-

ρασμα ήταν διαμπερές. Από την προκλητική ανταλλαγή των Ολυμπιακών Ακι-

νήτων στις Αχαρνές μέχρι τις περιοχές του Γραμματικού και του Λαυρίου και

ποιος ξέρει που αλλού.

Κι όλα αυτά, με την αρωγή της «γαλάζιας» Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανα-

τολικής Αττικής, η οποία ενήργησε εν κρυπτώ εις βάρος του τόπου και των

πολιτών της Αττικής, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης.

Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τη Νομαρχιακή Αυ-

τοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και όσους άλλους εμπλέκονται πανελλαδικά

σε αυτό το πρωτοφανές σκάνδαλο, που διασύρει τη χώρα διεθνώς και την

οδηγεί πίσω στο Μεσαίωνα.

Δεν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα, παράλογες απαιτήσεις ιερέων, επικαλού-

μενα Βυζαντινά Χρυσόβουλα των Κομνηνών(!) και μπουγιουρλούντια και φιρ-

μάνια των Οθωμανών(!!!), να προσπαθούν με την συνεργασία επίορκων λει-

τουργών να τινάξουν στον αέρα το εμπράγματο δίκαιο της χώρας.

Εν προκειμένω, η Περιφερειακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αττικής συντάσσεται με

την ξεκάθαρη θέση του Προέδρου μας Γιώργου Παπανδρέου για τον πλήρη

διαχωρισμό Εκκλησίας-Κράτους, που είναι άλλωστε και πάγια θέση του Κι-

νήματός μας.

Είναι η μόνη Δίκαιη λύση για την καταπολέμηση και εξαφάνιση παρόμοιων

φαινομένων, για το σταμάτημα αυτής της κατρακύλας, αυτής της ντροπής.

Για την Περιφερειακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αττικής
Ο Γραμματέας Η Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου

Χαράλαμπος Σιλαμιανός Ελένη Καπλάνη

Μέλος Εθνικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 6937058145

http://pe.pasok.gr/attiki/,  E-mail: pepasokat@gmail.com

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΛΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης

(Ν.Ε.Λ.Ε) προσκαλεί, μετά την ολοκλήρωση 400

προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων τους συ-

μπολίτες μας να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο κύ-

κλο προγραμμάτων που θα ξεκινήσει τον Ιανουά-

ριο του 2009.

Επισημαίνεται ότι:

• Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι ελεύθερη,

χωρίς κανένα περιορισμό ως προς τον αριθμό συμ-

μετοχών.

• Η παροχή όλων των μαθημάτων είναι δωρεάν και

καλύπτονται από τη Νομαρχία χωρίς επιβάρυνση.

• Οι φορείς υλοποίησης (Δήμοι, κοινότητες, σύλλο-

γοι), φροντίζουν για την επιλογή προγραμμάτων

που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα της το-

πικής κοινωνίας που εκπροσωπούν.

• Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος οι συ-

μπολίτες μας μπορούν να επικοινωνούν με τη Νο-

μαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης

(Ν.Ε.Λ.Ε.) για άμεση λύση.

Λεονταρίου Κάντζα-Παλλήνης  15351 Παλλήνη

τηλ. 210 6033160-1 φαξ.210 6031752

Email: nele_naaaa@yahoo.gr

Κατασκευάζονται 

γέφυρες στο ρέμα

Κόρμπι της Βάρης

Υπεγράφη από τον Νομάρχη Λ. Κουρή η σύμβαση με

τον ανάδοχο, μετά από διαγωνισμό,  ΕΔΕ Π. Παπα-

δάκη του έργου «Γέφυρες οδών Δημητσάνας και

Αθηνάς στο ρέμα Κόρμπι στον Δήμο Βάρης», προϋ-

πολογισμού 155.000 ευρώ. 

Με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να κατασκευα-

στούν δύο γέφυρες στις οδούς Αθηνάς και Δημη-

τσάνας στον Δήμο Βάρης πάνω από το ρέμα Κόρμπι. 

Ετσι, θα επιλυθεί το πρόβλημα που δημιουργείται σε

συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων, όπου τα όμβρια

κατακλύζουν το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να γίνε-

ται αδιάβατο για πεζούς και οχήματα.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 3 μήνες.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΡΗΣ 
Άρεως 4, Βάρκιζα, 166 72 ΒΑΡΗ      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Τοπική Οργάνωση Βάρης, καλεί τα μέλη και τους

φίλους στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που

θα γίνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 11 πμ. στο

Θέατρο του Δημοτικού Σχολείου Βάρης (Αττιδος).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΒΑΣ. ΣΙΑΜΕΤΗΣ

Είχαμε γράψει προ μηνός, όταν

ανακοινώναμε τη δημιουργία Κο-

λυμβητηρίου στην Παλλήνη, ότι η

Βάρη προφανώς έμεινε απέξω

(6/9), αφού δεν είχε συγκαταλε-

γεί στα κολυμβητήρια που ανακοι-

νώθηκαν.

Με την εφημερίδα μας, “υπό μάλ-

λης” ο επικεφαλής μειοψηφίας

Δημ. Κυπριώτης, επέκρινε το Δή-

μαρχο ότι έχασε το Κολυμβητή-

ριο.

Και άλλες ομάδες κατοίκων, άλλοι

διαφωνώντας με τη θέση, άλλοι

διαφωνώντας με την απαλλοτρίω-

ση ορισμένου χώρου κατηγορούν

τη Δημοτική Αρχή για το Κολυμ-

βητήριο. 

Δεν είναι όμως αναγκαίο το Κο-

λυμβητήριο για το Δήμο Βάρης;

Οσοι πιστεύουν το αντίθετο, ας

ρίξουν μια ματιά στον τραγικό

απολογισμό των ανθρώπων που

χάθηκαν στη θάλασσα και που χά-

νονται κάθε καλοκαίρι.

Ας ρωτήσουν τους γονιούς, που

για να μάθουν τα παιδιά μπάνιο,

“μεταναστεύουν” στη Γλυφάδα,

στον Αλιμο, στην Αργυρούπολη.

Για τη Βάρη λοιπόν τα πράγματα

είναι έτσι και το αποδεικνύει έγ-

γραφο του Υπουργείου Πολιτι-

σμού (Γενικού Γραμματέα Ολυ-

μπιακής Αξιοποίησης), το οποιο

απευθύνεται προς το Δήμαρχο

Βάρης με αρ. πρ. 1756 (30/9/08)

και θέμα: «Ενταξη του έργου

“κλειστό κολυμβητήριο και δια-

μόρφωση περιβάλλοντος χώρου

στο Δήμο Βάρης».

Σημειώνει λοιπόν «Σε συνέχεια
της μέχρι σήμερα αλληλογραφίας
μας, σας επισημαίνω ότι το έργο
“Κλειστό Κολυμβήτιο και διαμόρ-
φωση περιβάλλοντος χώρου στο
Δήμο Βάρης”, μετά την απόφαση
της Διυπουργικής Επιτροπής Συ-
μπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Το-
μέα στη Συνεδρίαση της
30/1/2008, παραμένει στην ομάδα
αθλητικών έργων που θα προωθη-
θούν προς υλοποίηση από τη Γενι-
κή Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιο-
ποίησης (Γ.Γ.Ο.Α.).

Στην παρούσα φάση η ΓΓΟΑ δρο-
μολογεί τις διαδικασίες πρόσλη-
ψης των συμβούλων (τεχνικού,
χρηματοοικονομικού, νομικού)
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4
του Ν.3389/2005. 
Με επόμενη επιστολή θα ζητηθεί
η συνεργασία σας με τη ΓΓΟΑ και
τους συμβούλους της προκειμέ-
νου να οριστικοποιηθούν τα στοι-
χεία του έργου»

Προωθείται το Κολυμβητήριο

στη Βάρη

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟ-

ΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙ-

ΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Με επείγον έγγραφο που απευ-

θύνεται στο Δήμαρχο και σε

όλους τους συναρμόδιους φο-

ρείς η Ενωση Συλλόγων Γονέων

και Κηδεμόνων μαθητών Δημο-

σίων Σχολείων Παλλήνης επιση-

μαίνουν την έλλειψη σχολικών

συμβούλων για τις 25 Σχολικές

μονάδες της πόλης, παρ’ ότι

υπάρχουν 5 σχολικοί φύλακες.

Καταγγέλουν συνεχιζόμενα

κρούσματα λεηλασιών των σχο-

λικών συγκροτημάτων και απα-

σχόληση των σχολικών συμβού-

λων σε άλλους χώρους (όπως

αθλητικό κέντρο κλπ.).

Εκλεψαν το αλεξικέραυνο από

το 1ο Λύκειο Παλλήνης!

Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «να
προσληφθούν και άλλοι Σχολικοί
Φύλακες για να καλύψουν τις
ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρου-
με πως με την έναρξη του προ-
γράμματος «Απόκτησης Εργα-
σιακής Εμπειρίας Ανέργων στη
φύλαξη Σχολικών Κτιρίων», τον
Μάρτιο του 2000, προβλεπότανε
για τον Δήμο Παλλήνης 11!!!
Σχολικοί Φύλακες. (επισυνάπτε-
ται σχετικό έγγραφο)».
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Με αρχή το ΤΕΕ Κορωπίου ο

Δήμος Κρωπίας ενισχύει την

οδοσήμανση στα σχολεία

του. Τοποθετήθηκαν μεγά-

λες ταμπέλες με προειδοποι-

ητικό για προσέγγιση σε

σχολεία, με χαμηλή ταχύτη-

τα έως 30Κm στην οδό Κο-

λοκοτρώνη.  Το ενισχυτικό

πρόγραμμα της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου για

την αποτροπή τροχαίων ατυ-

χημάτων και την προστασία

των παιδιών του Κορωπίου

θα επεκταθεί και στα υπόλοι-

πα σχολικά συγκροτήματα

και με άλλες τεχνικές όπως

τα παλλόμενα φανάρια.

Ο Δήμος Κρωπίας επισημαί-

νει για άλλη μια φορά ότι:

πρέπει οι οδηγοί Ι.Χ να επι-

δεικνύουν υπευθυνότητα,

όταν διέρχονται σε κατοικη-

μένες περιοχές και ιδιαίτερα

σε περιοχές με σχολικά συ-

γκροτήματα. Η χαμηλή ταχύ-

τητα και η αυξημένη προσο-

χή μπορούν να αποτρέψουν

ατυχήματα με πεζούς και ιδι-

αίτερα παιδιά, τα οποία

έχουν αντικειμενικές δυσκο-

λίες στο να τηρήσουν κανό-

νες αυτοπροστασίας και κυ-

κλοφοριακής αγωγής. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΑ ΕΡΓΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  

ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

Τα πλημμυρικά φαινόμενα και το προβληματικό οδό-

στρωμα στις οδούς Κύπρου και Αναπαύσεως, στο Κο-

ρωπί, σε λίγο θα αποτελούν παρελθόν. Το έργο της

αποστράγγισης του οδοστρώματος είναι προϋπολογι-

σμού 336.134€ και χρηματοδοτείται από το αναπτυξια-

κό πρόγραμμα  Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ», βρί-

σκεται σχεδόν στο τελείωμά του.

Ξεκίνησε η μαθητική χρονιά, ξεκινάει

και η φοιτητική. Συγχαρητήρια σε

όσους εισέρχονται στην ακαδημαϊκή

ζωή. Περάσατε με το σπαθί σας στο

Πανεπιστήμιο και κανείς δεν αμφι-

σβητεί την αντικειμενικότητα και την

αξιοκρατία στην επιτυχία σας. Τέτοι-

ους θύλακες ποιότητας, διαφάνειας

και αμεροληψίας καλείστε από εδώ

και πέρα να συμβάλλετε να δημιουρ-

γηθούν όσο πιο πολύ γίνεται στην Ελ-

λάδα μας. Γιατί σύντομα θα διαπιστώ-

σετε ότι ο κόσμος στον οποίο μπαίνε-

τε κάθε άλλο παρά αγγελικά πλασμέ-

νος είναι, αφού επικρατεί επιλεκτικό-

τητα, αυθαιρεσία, ανοργανωσιά, απο-

σπασματικότητα, απουσία ήθους, έλ-

λειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού. Η

επιδίωξη της αριστείας και η επιβρά-

βευση της είναι εξίσου σημαντικές με

την ψυχικο-σωματική υγεία και μαζί

βοηθούν τους εαυτούς σας, βοηθούν

και το κοινωνικό σύνολο. Κλείστε τ’

αυτιά σας στις σειρήνες της ελάχι-

στης προσπάθειας, του εύκολου κέρ-

δους, του άκοπου αποτελέσματος,

της παράκαμψης κανόνων και αρχών,

της ισοπέδωσης, που επιπλέον, συνο-

δεύουν την κατασπατάληση των φυ-

σικών πόρων που ανήκουν και στις

επόμενες γενιές. Προτείνω να δημο-

σιεύονται τα γραπτά των δύο πρώτων

επιτυχόντων ανά Σχολή με έξοδα της

Περιφέρειας όπου εδρεύει το Τμήμα

ως ένθετα στον τοπικό τύπο, ο οποί-

ος εξάλλου κυκλοφορεί δωρεάν. 

Ως προς τα σχολεία: ευχές στα πρω-

τάκια και σε όλους τους μαθητές για

μία παραγωγική εκπαιδευτική χρονιά.

Οι γονείς είναι όμως η άλλη ισχυρή

όψη της παιδείας, πέραν της τυπικής

εκπαίδευσης, γι’ αυτό ας μου επιτρέ-

ψουν, ως γονιό τεσσάρων παιδιών σε

ηλικίες σχολείου, να μοιραστώ μαζί

τους τη δική μας πρόκληση και πρα-

κτικές ανάγκες.

1. Να πλαισιώσουμε τους Συλλόγους

Γονέων, που δεν υποκαθιστούν τη δι-

οίκηση του σχολείου και τις υποχρεώ-

σεις της πολιτείας, όμως παντού,

ακόμη και σε χώρες πιο οργανωμένες

όπου το σύστημα και οι ελεγκτικοί μη-

χανισμοί λειτουργούν καλά, είναι

απολύτως απαραίτητη η εποικοδομη-

τική τους συμβολή για μια ολοκληρω-

μένη λειτουργία.

2. Η αγορά των σχολικών ειδών είναι

μία ευκαιρία εκπαίδευσης των παι-

διών για το πώς να κινούνται στον λα-

βύρινθο της αγοράς και πώς να απο-

φεύγουν τις παγίδες της διαφήμισης

και της υπερκατανάλωσης, γι’ αυτό

χρειάζεται προγραμματισμός, έρευνα

αγοράς και σύγκριση τιμών, όπως μας

προτρέπει η οργάνωση καταναλωτών

ΕΚΠΟΙΖΩ. Ας συζητήσουμε με το παι-

δί μας αναζητώντας την πιο σωστή

λύση. Ας του εξηγήσουμε ότι πολλά

από τα περσινά σχολικά είδη (τσάντα,

κασετίνα) πρέπει να ξαναχρησιμοποι-

ηθούν, αν είναι σε καλή κατάσταση.

3. Δεδομένης της ανεπαρκούς κυκλο-

φοριακής αγωγής να διαλέγουμε την

πιο ασφαλή διαδρομή, να την κάνου-

με δοκιμαστικά μαζί με το παιδί, επι-

σημαίνοντας του τι να προσέχει. Να

έχουμε επαρκή χρόνο στη διάθεσή

μας ώστε να γίνεται η διαδρομή με

άνεση και αν αυτό δεν συμβαίνει ας

καθυστερήσουμε λίγο από τη δουλειά

μας, ώστε  να αποφύγουμε τα ατυχή-

ματα. Επίσης τα παιδιά στο πίσω κάθι-

σμα και πιστή τήρηση του ΚΟΚ. Η

τσάντα και τα ρούχα του παιδιού να

έχουν έντονα χρώματα και όχι αυτά

του δρόμου, για να διακρίνονται εύ-

κολα από τους οδηγούς, ιδιαίτερα

τον χειμώνα. Να πιέσουμε τους Συλ-

λόγους Γονέων και την Πολιτεία όπου

δεν υπάρχει να τοποθετηθεί σχολικός

τροχονόμος

4. Η σωστή διατροφή έχει αποτέλε-

σμα την υγιή ανάπτυξη και την καλή

απόδοση του μαθητή, επίσης διαμορ-

φώνει τις σωστές διατροφικές συνή-

θειες. Η σχετική υπουργική απόφαση

που ορίζει τι μπορεί να προσφέρει το

κυλικείο δεν τηρείται από τα 9 στα 10

κυλικεία (ΕΚΠΟΙΖΩ). Το πρόβλημα εί-

ναι διαχρονικό και πολύπλοκο. Οι

Σύλλογοι Γονέων μπορούν να ελέγ-

χουν τι προϊόντα πωλούνται από τα

κυλικεία και να πιέζουν την Πολιτεία

για μια συνολική αντιμετώπιση. Καλό

είναι πάντως τα παιδιά του Δημοτικού

να παίρνουν κολατσιό από το σπίτι

και να συζητάμε με το παιδί τι έκανε

το χαρτζιλίκι του, δείχνοντας του τη

σωστή κατεύθυνση.

Εύχομαι καλή σπουδαστική χρονιά

και καλή επιτυχία σε όλους.

Δρ. Νίκος Γιαννής
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής

Αναπλ. Βουλευτής Περιφ. Αττικής

www.nicosyannis.gr,

info@nicosyannis.gr

Καλή σπουδαστική χρονιά με στόχο ποιότητα, 

ψυχοσωματική υγεία και αριστεία

Ψηφίστηκε ομόφωνα ο οικονομικός Ισολογισμός 

και απολογισμός του Κορωπίου
Στη συνεδρίαση της προηγού-

μενης Τετάρτης (1/10) ψηφί-

στηκε ομόφωνα ο Ισολογι-

σμός και απολογισμό του Δή-

μου Κρωπίας καθώς και οι

απολογισμοί όλων των ΝΠΔΔ

του (ΚΑΠΗ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ,

ΠΝΕΥΜ. ΚΕΝΤΡΟ κλπ.).

Συνοπτικά τα έσοδα και έξο-

δα του Δήμου περιγράφονται

στη διπλανή στήλη.

Τα έσοδα του Αθλητικού Ορ-

γανισμού ανέρχονται σε

552.681,25€.

Τα έσοδα της Δημοτικής βι-

βλιοθήκης ανέρχονται σε

165.740,06€

Τα έσοδα του ΚΑΠΗ ανέρχο-

νται σε 357.226,33€

Τα έσοδα του Πνευματικού

Κέντρου ανέρχονται σε

401.304,85€ 

Τα έσοδα της Φιλαρμονικής

ανέρχονται σε 101.615,00€

Το Δημοτικό Συμβούλιο προ-

χωρούσε με “χίλια” και εγώ

ως άσχετη ποδοσφαιρικά

δεν μπορούσα να καταλάβω

το γιατί, όταν άκουσα τον Μ.

Γρινιεζάκη που επέπλητε τον

Πρόεδρο να κάνει πιο γρήγο-

ρα και να μην το επαναλάβει,

το “ατόπημα” να βάλει δύο

συμβούλια σε ημέρα ποδο-

σφαίρου!

Το κοινωνικό συμφέρον είναι

πάνω από το ατομικό; Ετσι

πρέπει να είναι. Και πιστεύω

ότι εκεί το εστίασε ο Δ. Κιού-

σης όταν ζητούσε να μείνει

ένα κομμάτι γης για να διευκο-

λύνεται η δεξιά στροφή στη

διασταύρωση των οδών Αττι-

κής & Αντ. Κιούση.

Κάποιοι σύμβουλοι είπαν με

απορία: αυτό έχει ιδιοκτήτη,

έχει χαρτιά  από τον πεθερό

του ο φερόμενος ιδιοκτήτης. 

Και αν πρόκειται να ανοίξει η

διασταύρωση; Τι λέμε; 

Το θέμα, αναβλήθηκε.   Α.Μ.

Με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Γ. Βλάχο ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής Λ.

Κουρής ζητά την υπαγωγή των κυλικείων που λειτουργούν εντός εκθεσιακών κέντρων στην αγο-

ρανομική διάταξη 5/2008, με την οποία ελέγχονται οι τιμές για μία ομάδα προϊόντων που καλύ-

πτουν βασικές ανάγκες των καταναλωτών.

Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας έχουν γίνει κα-

τά καιρούς δέκτες παραπόνων, που έχουν δει σε πολλές περιπτώσεις και το φως της δημοσιό-

τητας σε εφημερίδες, για τις τιμές διάθεσης των προϊόντων στα κυλικεία που λειτουργούν στα

δύο εκθεσιακά κέντρα της Ανατολικής Αττικής.

Προκειμένου να εξαλειφθούν τα παράπονα των καταναλωτών και να μπορέσει να υπάρξει έλεγ-

χος των τιμών των διατιθέμενων προϊόντων και στους χώρους αυτούς ο Νομάρχης Λ. Κουρής

προτείνει την υπαγωγή των κυλικείων που λειτουργούν στα εκθεσιακά κέντρα στις ρυθμίσεις της

αγορανομικής διάταξης 5/2008.

Σημειώνεται ότι η αγορανομική διάταξη 5/2008 περιλαμβάνει συγκεκριμένα είδη (εμφιαλωμένα

νερά, καφέδες, τσάι, τοστ κλπ) που διατίθενται σε ελεγχόμενες τιμές σε αεροδρόμια, στάδια,

αρχαιολογικούς χώρους, επιβατικά πλοία, τρένα, κινηματογράφους, δικαστήρια κλπ.

Ελεγχο στα κυλικεία ζητά ο Νομάρχης

ΕΣΟΔΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠ.

ΤΑΚΤΙΚΑ 14.881.466,48 14.509.550,81 371.915,67

ΕΚΤΑΚΤΑ 2.631.757,30 2.591.757,30 40.000,00

ΕΙΣΠΡ.ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΟΕ 1.349.333,77 523.854,03 825.479,74

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

ΕΙΣΠ.ΥΠΕΡ. ΔΗΜΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 1.672.200,89 1.672.200,89 0,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠ. 1.716.657,62 1.716.657,62 0,000

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

ΣΥΝΟΛΟ 22.251.416,06 21.014.020,65 1.237.395,41

ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 20.613.234,31

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 20.613,234,31
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Συντήρηση κτιρίου 1ου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δημοτικού Σχολείου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠ.: 94.158,38€ (με Φ.Π.Α.19%)

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ

ΧΡΗΣΗ: 2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττι-

κής διακηρύττει ότι εκθέσει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ΕΠΙ ΜΕ-

ΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β

του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως αυτός

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τις δ/ξεις του

άρθρου 13 του Ν. 2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.

1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 2229/94, ως επίσης και των Δ/των

και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του

Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως

του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου

για την εκτέλεση του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμού

Δαπάνης 94.158,38 ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%).

Η δημοπρασία θα γίνει την 21/10/2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.

(λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ΤΥΔΚ (Λ. Σπάτων 65

Γέρακας).

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν

γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-

γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1,Α2, 1η για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ &

Α1, Α2, 1η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει

του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κά-

τοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτο-

δίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την αρ. 9

του άρθρου 16 του Ν. 1418/84.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 1.562,50 ευρώ και θα απευ-

θύνεται προς Δήμο Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής

Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής

Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην πα-

ραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 22990 69240 & 22990 68340.
Ο Δήμαρχος

Σταύρος Ιατρού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Συντήρηση κτιρίου 3ου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δημοτικού Σχολείου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠ.: 28.270,70€ (με Φ.Π.Α.19%)

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ

ΧΡΗΣΗ: 2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής

διακηρύττει ότι εκθέσει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-

σμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4α του Π.Δ. 609/85 κα-

θώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συ-

μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν. 2338/95

το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν. 1418/84, το Π.Δ. 609/85 και

τον Ν. 2229/94, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που

εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημε-

ρομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95, για την

ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμού Δα-

πάνης 28.270,70 ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%).

Η δημοπρασία θα γίνει την 4/11/2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λή-

ξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ΤΥΔΚ (Λ. Σπάτων 65 Γέρα-

κας).

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γί-

νονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ-

μένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1,Α2, 1η για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργοληπτι-

κές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/

01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων

Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τά-

ξεις του ΜΕΕΠ με την αρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 455,14 ευρώ και θα απευθύνε-

ται προς Δήμο Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε-

σίας του Δήμου Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω δι-

εύθυνση και στα τηλέφωνα 22990 69240 & 22990 68340.
Ο Δήμαρχος

Σταύρος Ιατρού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29/9/2008

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11364

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ  & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Τηλ. 210-7292 601 έως 608

Αρμόδιος Σκαροπούλου Εύη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δη-

μοπρασία με «ανοιχτό διαγωνισμό» όπως αυτός καθορίζεται στην

παρ.4 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αριθμ. 11389/93 ΦΕΚ

185/Β) με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΤΟΣ 2009, ενδεικτικής δαπάνης 285.131,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η

δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επι-

τροπής Διαγωνισμού, στις 24 Νοεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα στις

12.00 μες.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 16.966 ευρώ. Όσοι επιθυμούν

να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες

προσφορές το αργότερο μέχρι το μεσημέρι (12.00 μες.) της 21ης

Νοεμβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή.

Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα αναφέρονται στο

άρθρο 9 της διακήρυξης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες

των υπό προμήθεια αγαθών,  με την έννοια της απόδειξης εγγραφής

τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που κα-

θορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπο-

ρικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες – μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα

αντίστοιχα Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαι-

ρα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή

θα αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από

την λήψη της σχετικής αίτησης. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες,

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι

(6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί

για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες

θα αποστέλλονται ή θα παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες

μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Αρμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων του διαγωνι-

σμού είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (τηλ. 210-7292601 έως 608 FAX

210-7292621) για τα οποία απαιτείται η έκδοση σχετικού παράβολου

σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από

7/10/2008 έως 19/11/2008.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Τζόκας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Συντήρηση κτιρίου 2ου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δημοτικού Σχολείου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡ.: 61.003,30€ (με Φ.Π.Α. 19%)

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ

ΧΡΗΣΗ: 2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττι-

κής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σε

σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ΕΠΙ ΜΕ-

ΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β

του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως αυτός

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις διατάξεις

του άρθρου 13 του Ν.2338/96 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το

Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον > 2229/94, ως επίσης και των Δ/των

και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.

1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του

έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για

την εκτέλεση του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμού

Δαπάνης 61.003,30 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%).

Η Δημοπρασία θα γίνει την 21/10/2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη

επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ΤΥΔΚ (Λ. Σπάτων 65 Γέρακας).

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γί-

νονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-

γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της

απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών ερ-

γοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντί-

στοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16

του Ν.1418/84.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 1.005,27 ευρώ και θα απευ-

θύνεται προς Δήμο Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατ. Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε-

σίας του Δήμου Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής

Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παρα-

πάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 22990 69240 & 22990 68340.

Ο Δήμαρχος

Σταύρος Ιατρού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί 30/9/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 17436

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 Τ.Κ. 194 99 Κορωπί

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη, Τηλ.: 210-6623628, FAX: 210-6624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη

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

ταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.

2286/95, για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 37.815,13 ευ-

ρώ πλέον ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους

μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 12.30μ.μ. στα γρα-

φεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 30/9/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ Αριθμ. Πρωτ. 17376

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 Τ.Κ. 194 00 Κορωπί

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

Τηλέφωνο: 210-6623628, Fax: 210-6624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη

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

ταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.

2286/95, για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευση».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 37.813,71 Ευ-

ρώ πλέον ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους

μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 11η π.μ. στα γρα-

φεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟΝ 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου (νέο ημερολόγιο),

στην Ιερά Μονή Αγ. Μάρκου Κορωπίου, θα

τελεστεί το ετήσιο αρχιερατικό μνημόσυνο

του ιδρυοτύ αυτής Σεβασμιοτάτου Μητροπο-

λίτου Χίου, κυρού Στεφάνου. Επίσης την Κυ-

ριακή 5/10, θα τελεστεί και στην Ιερά Μονή

Αγ. Μηνά Αμφιάλης Κερατσινίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Συντήρηση κτιρίων Γυμνασίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λυκείου – Γυμναστηρίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠ: 92.030,65€ (με Φ.Π.Α.19%)

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ

ΧΡΗΣΗ: 2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής

διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-

σμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟ-

ΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του Π.Δ. 609/85

καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και

συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και τις διατάξεις του άρθρου 13 του

Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν. 1418/84, το

Π.Δ.609/85 ΚΑΙ ΤΟΝ ν.2229/94, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών

Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 1418/84 και ήθελαν ισχύ-

σει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93

και 85/95 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Προϋ-

πολογισμού Δαπάνης 92.030,65 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%).

Η Δημοπρασία θα γίνει την 4/11/2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη

επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ΤΥΔΚ (Λ. Σπάτων 65 Γέρακας).

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γί-

νονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ-

μένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2, !η για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Α1, Α2,

1η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρ-

θρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι πα-

λαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις

αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16

του Ν.1418/84.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 1.562,73 ευρώ και θα απευθύ-

νεται προς Δήμο Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατ. Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρε-

σίας του Δήμου Κερατέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής

Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παρα-

πάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 22990 69240 & 22990 68340.
Ο Δήμαρχος

Σταύρος Ιατρού
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Επιβεβλημένη η

επέκταση της

γραμμής Α5

δηλώνει η βουλευτής

Ευη Χριστοφιλοπούλου

Την επέκταση της Λεωφορει-

ακής Γραμμής Α5 (Αμαξοστά-

σιο Ανθούσας- Αθήνα και

αντιστρόφως) ζητά με ερώ-

τησή της προς τον Υπουργό

Μεταφορών η βουλευτής Πε-

ριφέρειας Εύη Χριστοφιλο-

πούλου. Συγκεκριμένα ζητά

την επέκταση της γραμμής

μέσω της Λ.Μαραθώνος έως

την είσοδο του οικισμού Πα-

νοράματος, ώστε να διευκο-

λυνθεί η μετακίνηση χιλιά-

δων πολιτών που χρησιμο-

ποιούν το Μετρό και τον

Προαστιακό Σιδηρόδρομο. 

Η επέκταση αυτή αποτελεί

ένα πάγιο αίτημα των δημο-

τών της Παλλήνης.

Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ-

ΟΣ, Μάκης Βορίδης κατέθεσε

στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ερώτηση σχετικά με τις πρό-

σφατες αυξήσεις των διοδίων

στις Εθνικές Οδούς και ειδικό-

τερα για τις αυξήσεις των μι-

κρών οχημάτων (ημιφορτη-

γών).

Τα μικρά και ευέλικτα ημιφορ-

τηγά τύπου Transit , που χρη-

σιμοποιούνται από τους παρα-

γωγούς και μικροπωλητές λαϊ-

κών αγορών για τη μεταφορά

και διάθεση της φυτικής παρα-

γωγής στις πόλεις, επιβαρύνο-

νται υπέρμετρα από την αύξη-

ση των διοδίων από 2,75 ευρώ

στα 6,90 ευρώ, με αποτέλεσμα

αφενός να καθίσταται δυσβά-

σταχτη για τους μικροεπαγ-

γελματίες και παραγωγούς

του είδους η επιβάρυνση αυτή

με τα αυξημένα τέλη. 

Ερωτάται ο Υπουργός:

Ποια ανάγκη επέβαλλε τον

υπερδιπλασιασμό των τελών

στις Εθνικές Οδούς;

Υπάρχει η πρόθεση από το

Υπουργείο για διαφοροποίηση

του τέλους προς όφελος ορι-

σμένων επαγγελματικών κα-

τηγοριών των οποίων η καθη-

μερινή μετακίνηση αποτελεί

μέρος της εργασίας τους,

όπως είναι οι μικροπαραγωγοί

και μικροπωλητές λαϊκών αγο-

ρών; 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΑΡΗ 29/9/08

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. 13094

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης Διακηρύσσει

ότι ο Δήμαρχος Βάρης προκη-

ρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό δια-

γωνισμό με σύστημα ενιαίο πο-

σοστό έκπτωσης κατά ομάδες

του άρθρου 4 παράγραφος 4 πε-

ρίπτωση α του Ν. 1418/84 και του

άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85 με

σφραγισμένες προσφορές για το

έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» συνολικού προϋπο-

λογισμού 45.000,00 ευρώ συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις

14 Οκτωβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και

ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προ-

σφορών) στο Δημαρχείο Βάρης

ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνι-

κό Πρόγραμμα έτους 2008 του

Δήμου Βάρης προϋπολογισμού

45.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβα-

νομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 28% των

απρόβλεπτων 15% και του Φ.Π.Α.

19%) θα χρηματοδοτηθεί από τον

Δήμος μας και θα βαρύνει τον

Κ.Α. 30.7323.0010.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να

συμμετάσχουν εργολήπτες, ερ-

γοληπτικές επιχειρήσεις η κοινο-

πραξίες εργοληπτικών επιχειρή-

σεων εφόσον ανήκουν στην Α1 ή

Α2 ή 1ης τάξης (εφ’ όσον έχουν

έδρα στο Νομό Αττικής) για έργα

κατηγορίας Οδοποιίας.

Συνολική προθεσμία περαίωσης

του έργου ορίζεται σε δύο (2) μή-

νες αρχής γενομένης από την

υπογραφή της σύμβασης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε

2% επί του προϋπολογισμού με

επιστολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η του

Τ.Π.&Δ. η αναγνωρισμένης τρά-

πεζας ποσού 756,30 ευρώ (άρθρο

15 Διακήρυξης).

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη

της μελέτης καθώς και άλλες

πληροφορίες δίνονται από την

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βά-

ρης μέχρι και την 10/10/08 τις ερ-

γάσιμες  Δευτέρα – Πέμπτη κατά

τις ώρες 8.00 – 13.00 και Παρα-

σκευή τις ώρες 8.00 – 12.30.

Πληροφορίες κος Βασιλειάδης

Ιορδάνης τη. 213-2030421

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή

της διακήρυξης. 

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας

Υπέρμετρες αυξήσεις διοδίων
ερώτηση του βουλευτή Μάκη Βορίδη

Μπράβο στα «παιδιά» μας

Άλλη μια χρονιά έκλεισε τον κύκλο της!
Με πολύ κόπο, προσπάθεια, αγωνία!
Κι ήρθε η ώρα να σας επιβραβεύσουμε για όλα αυτά!
Μπράβο Δανάη, Σταύρο, Στεφανία, Γιώργο, Χρήστο,
Μαρία, Παναγιώτα, Μυρτώ … Μπράβο!
Εύχομαι το ίδιο και στην προσωπική σας ζωή!!!
Συγχαρητήρια και στους γονείς σας που άντεξαν αυ-
τήν την επίπονη προσπάθεια, αρωγοί με κάθε ψυχο-
λογικό και οικονομικό μέσο!!!
Εύγε και στους συναδέλφους μου, που με επιμονή και υπομονή βοήθησαν ν’ απο-
κτήσουν το σημερινό χαμόγελο τα παιδιά μας !!!
Προσδοκία μας να σας συναντάμε στους δρόμους της πόλης μας με το ίδιο ζε-
στό, λαμπερό χαμόγελο που φωτίζει σήμερα τα πρόσωπα σας !!!

Πόπη Ζινέλη, Χημικός Εκπαιδευτικός, Δημοτική Σύμβουλος Παλλήνης

Με ερώτησή τους οι βουλευτές

του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, Λιά-

να Κανέλλη, Λίλα Καφαντάρη,

Γιάννης Πρωτούλης, Σπύρος

Χαλβατζής απευθύνονται στο

Υπουργείο Παιδείας, επισημαί-

νοντας τα προβλήματα που πα-

ρουσιάζονται στα σχολεία και

ζητούν απαντήσεις.

Γράφουν μεταξύ άλλων: «Στο

1ο Δημοτικό Σχολείο Μαραθώ-

να δε λειτουργεί μέχρι και σή-

μερα το Ολοήμερο Σχολείο,

στο οποίο είναι ήδη γραμμένοι

55 μαθητές, λόγω έλλειψης

εκπαιδευτικών.

Δεν έχει τοποθετηθεί καμία

από τις ειδικότητες του ολοή-

μερου, όπως Πληροφορικής,

Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής, Ει-

καστικών και Μουσικής.

Ακόμα στο συγκεκριμένο σχο-

λείο υπάρχουν κενά και στο

πρωινό πρόγραμμα, αφού

υπάρχει έλλειψη ενός εκπαι-

δευτικού Αγγλικών και ενός

Φυσικής Αγωγής, με αποτέλε-

σμα να υπάρχουν τάξεις που

να μη διδάσκονται τα συγκεκρι-

μένα μαθήματα.

Από την άλλη η κατάσταση που

επικρατεί συνολικά στα σχο-

λεία Π.Ε. του 3ου γραφείου

Ανατολικής Αττικής είναι δρα-

ματική.

Σε άλλα 4 Δημοτικά Σχολεία δε

λειτουργούν τα ολοήμερα, ενώ

συνολικά σε όλα τα σχολεία

υπάρχουν κενές 41 θέσεις εκ-

παιδευτικών για το πρωινό

πρόγραμμα, 46 θέσεις εκπαι-

δευτικών Ολοήμερου, ενώ οι

εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων

Ολοημέρου είναι ελάχιστοι».

Ελλείψεις διδακτικού προσωπικού στο 

1ο Δημοτικό Σχολείο Μαραθώνα

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, 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

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

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 ανθρώπινου δυναμικού, επι-

κοινωνιακός, ζητάει εργασία. Τηλ. επικοινωνίας 6940-203993

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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. . . γ ια την υγειά μας

Προβλήματα με τη μέση
Καθημερινά, όλο και περισσότεροι νέοι τα αντιμετωπίζουν...

Πόνος στη μέση· Παλιότερα ήταν γνωστός σε μεσήλικες. Σή-

μερα, τον “γνωρίζουν” όλο και περισσότεροι νέοι. 

Άλλες φορές οφείλεται σε τραυματισμούς, άλλες σε κακή

στάση του σώματος και άλλες στη καθιστική, χωρίς καθόλου

γυμναστική ζωή. 

Τα αίτια μπορεί να είναι πολλά γι’ αυτό καλό είναι να συμβου-

λευόμαστε τον κατάλληλο γιατρό, πριν καταλήξουμε σε βαριά

μορφη που απαιτεί ακινησία στο κρεβάτι. 

Η δισκοκήλη (δισκοπάθεια) είναι ένα πολύ συχνό επώδυνο

σύνδρομο, που παρουσιάζεται συνήθως σε νεαρά και μέσης

ηλικίας άτομα. Σε ήπιες μορφές ασκείται απλώς πίεση στους

συνδέσμους και στα νεύρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση πό-

νου στη μέση (οσφυαλγία). Σε αλλοιώσεις μέσης βαρύτητας,

ο ινώδης δακτύλιος παθαίνει μερική ρήξη, μέσα στην οποία

μπαίνει ένα μέρος του πηκτοειδή πυρήνα, με συνέπεια τη με-

γαλύτερη προβολή του και πίεση στις ρίζες των νεύρων

(οσφυϊσχιαλγία). Στις βαρύτερες περιπτώσεις αλλοίωσης του

δίσκου, ο ινώδης δακτύλιος παθαίνει τέλεια ρήξη, ο πηκτοει-

δής πυρήνας μπαίνει μέσα στον νωτιαίο σωλήνα και προκα-

λείται πίεση της ρίζας του νεύρου, στο ίδιο ύψους με τη βλά-

βη ή χαμηλότερα. Σε αυτήν την περίπτωση προκαλείται οίδη-

μα ή και φλεγμονή με αποτέλεσμα τον οξύ πόνο στις κινήσεις.

Κλινική εικόνα προβλημάτων στη μέση

Η τυπική εικόνα είναι χαρακτηριστική: Πόνος στη μέση, συνή-

θως ισχυρός, που αρχίζει ύστερα από μία απότομη κίνηση ή

άρση κάποιου βάρους. Ο πόνος μπορεί να είναι τοπικός ή να

αντανακλά στα πόδια. Συχνά επίσης ο πόνος ξεκινά «χωρίς

αιτία» και χωρίς ιστορικό τραυματισμού. Άλλοτε πάλι ξεκινά

από τη γάμπα ή το μηρό ή τους γοφούς κι επεκτείνεται στη

μέση. 

Οι κινήσεις είναι περιορισμένες κι ο πάσχοντας δυσκολεύεται

να σκύψει προς τα μπρος και προς τα πλάγια. Οι στροφικές κι-

νήσεις της μέσης δεν προκαλούν, συνήθως, κάποιο ιδιαίτερο

πρόβλημα πόνου. 

Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει μείωση της δύναμης και αδυ-

ναμία πραγματοποίησης συγκεκριμένων κινήσεων χωρίς πό-

νο. Ο πόνος επιδεινώνεται με τον βήχα ή το φτάρνισμα.

Σε περίπτωση που έχετε κάποια απ’ αυτά τα συμπτώματα συνι-

στάται η:

· Άμεση ειδοποίηση ορθοπεδικού ιατρού.

·Τέλεια ανάπαυση σε σκληρό κρεβάτι.

·Στην ύπτια στάση να παίρνετε τη

στάση της «κοιμωμένης του Χα-

λεπά».

·Στην πλάγια στάση να κάμπτετε

τα πόδια προς την κοιλιά.

·Η πρηνής κατάκλιση (μπρούμυτα) θα πρέπει να αποφεύγεται.

Θεραπευτικά μέσα

Αφού εξακριβωθούν τα αίτια, η θεραπεία πρέπει να είναι

απόλυτα εξατομικευμένη, ανάλογα με τα αίτια που προκά-

λεσαν το πρόβλημα, την ηλικία, την προδιάθεση, τον αριθμό

των προηγηθέντων παρόμοιων προβλημάτων, το επάγγελμα

και τις καθημερινές δραστηριότητες. Η θεραπεία διακρίνεται

σε συντηρητική και σε χειρουργική.

Η συντηρητική θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει :

Φάρμακα: Αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη σε συνδυασμό με

τοπικές αλοιφές ή θερμοφόρες που μειώνουν τον τοπικό σπα-

σμό.

Κατάκλιση: Η ανάπαυση παίζει σημαντικό ρόλο. Η παρατε-

ταμένη όμως ανάπαυση μπορεί να δημιουργήσει μυϊκή ατρο-

φία, φοβίες και ψυχολογικά προβλήματα που, τελικά, δυ-

σκολεύουν τη σωστή αποθεραπεία. Τέλεια κατάκλιση πρέπει

να γίνεται μόνον όταν ο πόνος είναι οξύς. 

Ζώνη μέσης:  Είναι απαραίτητη αλλά μόνον για μικρό χρονι-

κό διάστημα στα νεαρά άτομα και για λίγο περισσότερο διά-

στημα στα ηλικιωμένα άτομα. 

Φυσικοθεραπεία – Κινησιοθεραπεία: Είναι χρήσιμα σε κάθε

περίπτωση. Βοηθούν στη μείωση του πόνου, στη βελτίωση

της κινητικότητας και της δύναμης και στην σωστή αντίληψη

της μηχανικής συμπεριφοράς της σπονδυλικής στήλης στις

διάφορες στάσεις και κινήσεις.

Ελάττωση βάρους – Δίαιτα: Αν είστε υπέρβαρος, θα βελ-

τιώσετε σημαντικά την κατάστασή σας χάνοντας κιλά. Ακό-

μα και μόνον η ελάττωση του σωματικού βάρους, επιφέρει

γρήγορα και θεαματικά αποτελέσματα στο 50% των περι-

πτώσεων.

Αποφυγή άρσεως βαρών: Η άρση διαφόρων βαριών αντικει-

μένων που «σηκώνουμε» κατά την καθημερινή μας ζωή απα-

γορεύεται μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, για να

αποφευχθεί ο κίνδυνος υποτροπής. Το οποιοδήποτε βάρος

πρέπει να σηκώνεται με κάμψη των γονάτων κι όχι της μέ-

σης.

Ιαματικά λουτρά - Γυμναστική στην πισίνα: Και τα δύο συ-

στήνονται ανεπιφύλακτα. Ειδικά η γυμναστική στην πισίνα

και το κολύμπι είναι πολύ ασφαλή γιατί το σωματικό βάρος

στο νερό «μειώνεται» λόγω της άνωσης.

Ειδική γυμναστική: Η ειδική γυμναστική έχει ως στόχο την

ισχυροποίηση του μυϊκού συστήματος και τη βελτίωση της

κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης. Nα ασκείστε τακτικά

και συστηματικά, αποφεύγοντας τις υπερβολές. 

Αποφύγετε να φοράτε τακούνια, αποφύγετε την υγρασία και

τα ρεύματα αέρος και φοράτε πάντα στεγνά ρούχα.

Σεξουαλικές πρακτικές: Κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής

επαφής ο πόνος «σκεπάζεται» κι αυτό μπορεί να προκαλέ-

σει επιβαρύνσεις και προβλήματα που δεν γίνονται αμέσως

αντιληπτά. Εφαρμόστε στάσεις και τεχνικές που δεν σας

επιβαρύνουν ιδιαίτερα και δεν προκαλούν πόνο.

Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας: Ο βελονισμός, η χειρο-

πρακτική και το μασάζ, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά

το πρόβλημα, αρκεί να χρησιμοποιηθούν ως μέρος ενός ευ-

ρύτερου προγράμματος αποκατάστασης και πρόληψης της

υποτροπής κι όχι μόνα τους ως αποκλειστικό μέσο θερα-

πείας.

Πληροφορίες πήραμε από την ηλεκτρονική σελίδα

www.fitnesslogic.gr/gym/lowerback_problems

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από το έτος ίδρυσής του, το 1877, επι-

τελεί σύνθετο και πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο κινητοποιώντας το

αίσθημα της αλληλέγγυας συλλογικής προσπάθειας για να προσφέρει

ανακούφιση στον ανθρώπινο πόνο.

Η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αντλεί την αποτελεσματι-

κότητά της από την πλατιά βάση των εθελοντών που ενστερνίζονται

τις αξίες και τις ανθρωπιστικές αρχές που εκπροσωπεί, στηρίζουν το

έργο του και του προσφέρουν από καρδιάς τη δυνατότητα, να συνεχί-

ζει τη δύσκολη αποστολή που έχει αναλάβει.

Συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση των εθελοντών του ΕΕΣ που έχουν γρά-

ψει τη δική τους ιστορία στην πορεία του ελληνικού έθνους, ο τομέας Κοι-

νωνικής Πρόνοιας απευθύνει και φέτος πρόσκληση σε όλους τους πολίτες

που ενδιαφέρονται να πλουτίσουν τη ζωή τους προσφέροντας ανιδιοτελώς

τις υπηρεσίες τους μέσω ενός παγκόσμιου εθελοντικού οργανισμού προς

όφελος των πλέον ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών κοινωνικής πρόνοιας θα πραγ-

ματοποιηθεί στη γεωγραφική περιοχή του Λαυρίου, για τους κατοίκους

της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, από τις 03/11/2008 έως

15/12/2008. Οι ημέρες των συναντήσεων είναι κάθε Δευτέρα και Τε-

τάρτη, ώρες 5-8 μ.μ. στο Διαπολιτισμικό Κέντρο Λαυρίου στον χώρο

του Παλαιού Μηχανουργείου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να πα-

ραλαμβάνουν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις στην Κοινωνική Υπηρε-

σία του Διαπολιτισμικού Κέντρου Λαυρίου, (Παλαιό Μηχανουργείο –

Ποσειδώνος 7, Λαύριο) τις ώρες 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Ε.Ε.Σ. – Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας

22920-27922 (Διαπολιτισμικό Κέντρο Λαυρίου), 22920-27744

(Κ.Π.Δ.Α.Α.Α.Λ) Άτομα για επικοινωνία: Χατζηδάκη Γεωργία, Βρυώνη

Κατερίνα, Μπούρας Παναγιώτης, Πεφάνη Βιργινία. 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Τόσο η οσφυαλγία, όσο και η ισχιαλγία δεν είναι παθή-
σεις αλλά συμπτώματα που υποδηλώνουν λειτουργικές
διαταραχές που οφείλονται σε κάποια αίτια.

Κάθε περίπτωση ασθενή είναι διαφορετική και κάθε θε-
ραπεία μοναδική.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΠΕΜΠΤΗ 9/10  7.00μ.μ.

με 19 θέματα αρκετά σοβαρά (καντίνες κλπ.)\
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Εκδήλωση πραγματοποίησε

Πέμπτη βράδυ ο Δήμος Δήμος

Κερατέας με τα αθλητικά Σω-

ματεία της πόλης και τον

Αθλητικό Οργανισμό, προς τι-

μή της Ολυμπιονίκη Πηγή Δε-

βετζή, της οποίας το όνομα

δόθηκε στο κλειστό Δημοτικό

Γυμναστήριο της πόλης. 

Να σημειωθεί ότι η Ολυμπιονί-

κης στο άλμα τριπλούν στην

Ολυμπιάδα της Αθήνας το

2004 και στην Ολυμπιάδα του

Πεκίνου το 2008 έχει ιδιαίτε-

ρους δεσμούς με την πόλη,

αφού χρησιμοποιεί το Δημοτι-

κό στάδιο της Κερατέας για τις

προπονήσεις της και στην Κε-

ρατέα κατοικεί η μητέρα της…

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού

τίμησε τον Υφυπουργό Αθλητι-

σμού  Γιάννη Ιωαννίδη, για το

πολιτικό του ήθος και την προ-

σφορά του γενικότερα στον

Αθλητισμό. Ο Γ. Ιωαννίδης στο

χαιρετισμό του είπε μεταξύ,

άλλων:

«Θέλω να τονίσω και γι’ αυτό

είμαι σήμερα εδώ, ότι τιμώ την

διάρκεια, την αγωνιστικότητα,

την ψυχή με την οποία πολεμά

και την αθλητική της συνέπεια.

Αυτή είναι η Πηγή Δεβετζή,

παράδειγμα προς μίμηση,

ήθους, αγωνιστικότητας και

επαγγελματισμού.

Αν και οι αθλητές του στίβου

δεν είναι επαγγελματίες, για

να μπορέσουν να πετύχουν

μεγάλους στόχους πρέπει να

σκέφτονται επαγγελματικά. Γι’

αυτό η Πηγή Δεβετζή πέτυχε

κάτι το οποίο δεν έχει προη-

γούμενο στο στίβο· να πάρει

μετάλλιο σε δυο συνεχόμε-

νους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Τιμήθηκε η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβεντζή

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17341/30.09.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΙΤΣΙ (Α’ ΓΕΙΤΟ-

ΝΙΑ) ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 13/10/2008 ΕΩΣ ΚΑΙ 27/10/2008,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ,

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 219/2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη 18-9-2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Αριθ.Πρ. 12699

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ

Βασ. Κων/νου 25 – Τ.Κ. 166 72

Πληροφορίες: κα Κεχαΐδου

Τηλ.: 213-2030426 fax: 213-2030439

Ανακοίνωση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Βάρης ανακοινώνει ότι η ανάρτηση των

διαγραμμάτων κτηματογράφησης της περιοχής Κόρμπι

Βάρης θα γίνει στο γραφείο Αλλοδαπών (δίπλα στο

ΚΕΠ) επί της οδού Βάκχου και Δήμητρας από την Δευ-

τέρα 29 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

(ώρες λειτουργίας 9.00 – 13.00 από Δευτέρα έως Παρα-

σκευή).

Δηλώσεις ιδιοκτησίας και ενστάσεις που αφορούν την

κτηματογράφηση και μόνο (διόρθωση στοιχείων αρχικών

ιδιοκτησιών και στοιχείων ιδιοκτητών) θα παραλαμβάνο-

νται στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βάρης από

Δευτέρα έως Πέμπτη 9.00 – 13.00.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΥΛΑ 29/9/2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΣΩΤ. 367

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2007
1. ΕΣΟΔΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ 307.739,03

ΕΚΤΑΚΤΑ 1.883,63

Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & Τρίτων 67.242,57

Χρηματικό υπόλοιπο 72.290,79

–––––––––––––––

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 449.156,02

2. ΕΞΟΔΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 350.480,47

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 98.675,55

–––––––––––––––

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 449.156,02

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται σε εφαρμογή της παρ.6 του

άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ.Ν. 3463/2006 και της αριθ. 2/28783/30-8-2005

ΚΥΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο: Προμήθεια Πετρελαίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Θέρμανσης Δημοτικών

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Κτιρίων και Λιπαντικών

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Οχημάτων Δήμου Βούλας

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 2008 – 2009 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθ. 123/04-06-2008 απόφαση της Δ.Ε.

4.Την υπ’ αριθ. 159/16-07-2008 απόφαση Δ.Ε. επαναπροκήρυξης του

Διαγωνισμού όσον αφορά το Πετρέλαιο Θέρμανσης

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το με-

γαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής όπως αυτή ορίζεται

από τη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών για το πετρέλαιο

θέρμανσης. 

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

Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 30 Οκτω-

βρίου του 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λή-

γει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία

της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή

να κατατεθούν στο  Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη

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

Διεύθυνση: Λεωφ. Κ.  Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος Βούλας (Επι-

τροπή Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα απο-

σφράγισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδί-

δεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋ-

πολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι

3.000,00 €.

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

μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα

213 20 20000 - 801 11 86852. Υπεύθυνος  κ Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα

αντί του ποσού των 10 € από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ.

Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00

έως 13:30) μέχρι και την Παρασκευή 24/10/2008.  

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

18ος Ποδηλατικός Γύρος

Αθήνας,  12 Οκτωβρίου

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Ι. Ιωαννίδης, στον χαιρετισμό

του στη συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκε, στο σημαντικό

ρόλο του ποδηλάτου, λέγοντας: «Το ποδήλατο ως άσκηση
μαζί με την κατάλληλη διατροφή συμβάλλει στην καταπο-
λέμηση της παχυσαρκίας και ήδη στο Υφυπουργείο Αθλη-
τισμού ετοιμάζουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα, που αφορά
ειδικότερα στην παιδική παχυσαρκία. 

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης με το Δήμαρχο
Κερατέας Σταύρος Ιατρού.
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Το τριήμερο 3 με 5 Οκτω-

βρίου διοργανώνεται στο

κολυμβητήριο του Λαιμού

το Κύπελλο Βουλιαγμένης

Ανδρών 2008.

Είναι ένας θεσμός που

αναβίωσε την περασμένη

περίοδο και στόχος του

ΝΟΒ είναι να καθιερωθεί

και πάλι ως ένα από τα πιο

δυνατά τουρνουά στην πε-

ρίοδο της προετοιμασίας.

Εκτός από την ομάδα του

ΝΟΒ, που είναι και διοργα-

νώτρια, θα συμμετέχει ο

Εθνικός Πειραιά, το Πα-

λαιό Φάληρο, η ΝΕΠ και ο

ΝΟΠ. 

Αυτό θα είναι το δεύτερο

τουρνουά στο οποίο θα

λάβουν μέρος φέτος οι

παίκτες του ΝΟΒ, αφού το

περασμένο Σαββατοκύρια-

κο συμμετείχαν σε αυτό

της Πάτρας.

Το τριήμερο 10 με 12

Οκτωβρίου η ομάδα θα

αγωνιστεί και στο τουρ-

νουά του ΣΕΔΥ που επί-

σης θα πραγματοποιηθεί

στη Βουλιαγμένη. Στη συ-

νέχεια θα ξεκινήσει τις

επίσημες υποχρεώσεις

της με τους αγώνες για το

LEN Trophy από τις 17 ως

τις 19 Οκτωβρίου στο ΟΑ-

ΚΑ.

Αναφερόμενος στη συμ-

μετοχή του ΝΟΒ στο

τουρνουά, ο προπονητής

της ομάδας Γιάννης Γιαν-

νουρής, τόνισε: "Πρόκει-

ται για ένα ακόμα τουρ-

νουά προετοιμασίας. Πε-

ριμένω και να παίξουμε

καλύτερα αλλά και να δέ-

σουμε ως σύνολο. Όπως

όλες οι ομάδες έτσι κι

εμείς χρειαζόμαστε παι-

χνίδια πριν την έναρξη

των επίσημων υποχρεώ-

σεων σε Ευρώπη και Ελ-

λάδα".

[ Οι εγγραφές στον Γυμναστικό Σύλλογο Κορωπίου
για τα Τμήματα του Συλλόγου στα αθλήματα του ΧΑ-

ΝΤΜΠΩΛ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΕΪ, ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΗ &

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΛΗ, ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ έχουν ήδη

αρχίσει από 15 Σεπτεμβρίου. 

Πληροφορίες και εγγραφές στα τηλέφωνα 210-60 21

504 και 6973 385 750.

[ Από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Κέκρωψ ανακοι-

νώνεται ότι για εγγραφές στα Τμήματα Κολύμβησης και

Ιστιοπλοΐας μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα

22910-90645, 22910-90200,  6974 337906 ή στο e-mail:

naokekrops@gmail.com – www. Kekrops.gr 

[ Aπό το Δημοτικό Γυμναστήριο Κορωπίου ανα-

κοινώνεται ότι γίνονται εγγραφές για τα παιδικά τμήμα-

τα  Ενόργανης, Ρυθμικής και Κid-aerobic. Τηλ.: 210- 66

24 511 (09.00-14.00 & 17.00-22.00)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ για ΟΛΟΥΣ 

στο Κορωπί

ΠΟΛΟ: Κύπελλο Βουλιαγμένης Ανδρών

12 μετάλλια:

3 χρυσά, 6

ασημένια

και 3 χάλ-

κινα,ήταν

ο απολο-

γισμός των Ελλήνων ιππέων

και αμαζόνων στα δέκα συ-

νολικά αγωνίσματα του διε-

θνή αγώνα υπερπήδησης

εμποδίων, Athens CSI2*,

που ολοκληρώθηκε με επι-

τυχία την περασμένη Κυρια-

κή, παρά τη βροχή, στο Ολυ-

μπιακό Κέντρο Ιππασίας στο

Μαρκόπουλο. 

Σημαντικότερα μετάλλια

ήταν το χάλκινο μετάλλιο,

που κέρδισε ο Αλέξανδρος

Φουρλής και η 10χρονη

Riandra στο αγώνισμα Alpha

Private Bank Grand Prix

ύψους 1.40μ. O Έλληνας

αθλητής συγκέντρωσε 4

βαθμούς ποινής στους δύο

γύρους και με χρόνο 48,8

πήρε την 3η θέση. 

Σημαντικό μετάλλιο ήταν

ακόμη το ασημένιο, που κα-

τέκτησε η Δανάη Τσάτσου

στο 3ο κατά σειρά αγώνισμα

ύψους 1.35μ. Η Ελληνίδα

αμαζόνα, που επέστρεψε

στην Ελλάδα μετά από αρ-

κετό καιρό, αφού μένει και

προπονείται στην Ιταλία, μα-

ζί με το Roble Z έκανε

άπταιστη διαδρομή στο μπα-

ράζ με χρόνο 37,03. 

Νικητής του αγωνίσματος

Grand Prix αναδείχθηκε και

πάλι ο Βέλγος Rudi Helsen

με την Aconda II με 0 βαθ-

μούς και χρόνο 50,6, ενώ

δεύτερος ήταν ο Ιρλανδός

Gerry Flynn με τον SIEC

Comet με επίσης 0 βαθμούς

και χρόνο 54,3. 

Το Estee Lauder Έπαθλο Ιπ-

πολύτη για την καλύτερη

εμφάνιση αμαζόνας αλόγου

κέρδισε η Άννα Λεβή με τον

Varient. 

12 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΓΙΑ

ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΣΤΟ ATHENS CSI2*! Με δυο νίκες σε ισάριθμους αγώνες ξεκίνησε τις

αγωνιστικές της υποχεώσεις η νεοσύστατη ομάδα

του Α.Ο. “Αρης 2006” στο πρωτάθλημα γυναικών Α’

κατηγορίας Αττικής.

Κέρδισε με 4-1 τον

Μεσογειακό και με 4-

0 τον Α.Ο. Ανθούπο-

λης.

Οι αθλήτριες του

συλλόγου Νίνου Χα-

ρά, Στραϊτούάλογλου

Ιφιγένεια έδωσαν και

τους δυό αγώνες εκτός έδρας και έδειξαν ότι σιγά -

σιγά με τους αγώνες αυτής της κατηγορίας θ’ απο-

κτήσουν την απαραίτητη εμπειρία για καλύτερες

διακρίσεις.

Στην Α’ κατηγορία Αττικής συμμετέχουν συνολικά 9

ομάδες και η ομάδα του “Αρη 2006” θα δώσει 8 αγώ-

νες εκτός έδρας και 8 εντός.

ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

με τον Αρη Βούλας

15 χρόνια Παγκόσμιο

Κύπελλο Ιππασίας!

15 χρόνια συμπληρώνει φέτος το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ιππασίας Athens CSIO4*-W, με το οποίο και ολοκληρώ-

νονται οι διεθνείς διοργανώσεις που ανέλαβε για το

2008 η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διαρκέσει έως και την Κυ-

ριακή, 5 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Ολυμπια-

κού Κέντρου Ιππασίας στο Μαρκόπουλο. 

Περισσότεροι από 100 αθλητές με 150 άλογα από δώ-

δεκα χώρες, από τις οποίες οι οχτώ με πλήρεις ομάδες, θα

λάβουν μέρος στο Athens CSIO4*-W 2008. Αυτές είναι: το

Βέλγιο, η Σουηδία, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Βουλγαρία, η

Ιταλία, η Σλοβενία, η Πολωνία, η Ρουμανία, Σερβία, η Ουγγα-

ρία, η Τουρκία και η Ελλάδα. 

Εισιτήριο (10€ καθημερινά) θα υπάρχει στην είσοδο του Ολυ-

μπιακού Κέντρου Ιππασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Παράλληλες εκδηλώσεις

Παιδική φάρμα με πόνυ. Το Σαββατοκύριακο θα λειτουργή-

σει Παιδική φάρμα με πόνυ, όπου οι μικροί φίλοι του αθλή-

ματος θα έχουν την ευκαιρία ν΄ αποκτήσουν την πρώτη τους

ιππική εμπειρία και να κάνουν βόλτα με τα αλογάκια. 

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 11.00 θα πραγματοποιηθεί

Αγώνας Αμαξοδήγησης, με την συμμετοχή των καλύτερων

αμαξών και οδηγών απ’ όλη την Ελλάδα. 

Θα υπάρχουν περίπτερα χορηγών καθώς και διάφορα κατα-

στήματα κυρίως με ιππικά είδη. Επίσης, θα λειτουργούν χώ-

ροι εστίασης με ποικιλία φαγητών, ποτών και μουσική, για

την εξυπηρέτηση των θεατών.
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ΜΑΥΡΟΣ Α. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ (γήπεδο Πολυδενδρίου)

ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ - ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (γήπεδο  Ν. Μάκρης)

ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ (γήπεδο  Γραμματικού)

ΟΛΥΜΠ. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (γήπεδο  Γ. Ραφιας)

ΑΝΟΙΞΗ - ΑΡΤΕΜΙΣ (γήπεδο  Ανοιξης)

ΣΤΑΜΑΤΑ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ (γήπεδο  Σταμάτας)

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ (γήπεδο  Καλυβίων)

ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (γήπεδο  Παιανίας)

ΜΑΡΚΟ - ΑΕΡ ΜΕΝΙΔΙΟΥ (γήπεδο Κουβαρά)

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΡΑΜΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ (γήπεδο Βούλας)

ΠΑΡΝΗΘΑΪΚΟΣ - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ (γήπεδο Λεκάνες Β’)

ΟΛΥΜΠ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΠΡΩΤΕΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ (γήπεδο Αγ. Στεφάνου)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΑΝΑ 2008-2009

ΤΕΤΑΡΤΗ 
8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ώρα 3.30
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Η αθλήτρια Κουτσικου στο 
αγώνισμα υπερπήδηση εμποδίων.
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Αντί μπομπονιέρες δέντρα για φύτευση
στο Πάνειο Όρος, στα Καλύβια 

Νέα δεντροφύτευση την Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Συνεχίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια αναδάσωσης των καμένων περιοχών που ξεκίνησε πέ-

ρυσι, ο Δήμος Καλυβίων, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου κάνει την πρώτη δενδροφύτευση για το

2008, στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής, (Πανείου Όρους) στα Καλύβια. ώρα 10π.μ. Πέ-

ρυσι είχαν φυτευθεί πάνω από 25.000 δένδρα!

Το έναυσμα γι’ αυτή την προσπάθεια έδωσαν, με μια συμβολική πράξη δύο νέα ζευγάρια, η

Ελένη Νίκα - ο Γιάννης Ισαΐας και η Δάφνη Σκαλιώνη - ο Φάνης Πουλήμας. Το πρώτο ζευ-

γάρι στην τελετή του γάμου τους, αντί για μπομπονιέρες, προσέφεραν εκατό δένδρα για δεν-

δροφύτευση και το δεύτερο ζευγάρι στη βάπτιση του γιου τους, προσέφεραν τριακόσια δέν-

δρα. 

Την πρωτότυπη αυτή ιδέα κατάφεραν να υλοποιήσουν με τη βοήθεια της εταιρείας Plant – a

- tree, που αναλαμβάνει τη φύτευση δένδρων για λογαριασμό πολιτών με τη δική τους, προ-

αιρετική, συμμετοχή στη διαδικασία αναδάσωσης της περιοχής, που οι ίδιοι επιλέγουν.

Τα δύο αυτά ζευγάρια επέλεξαν να δενδροφυτεύσουν την καμένη περιοχή του Πανείου

Όρους και σε συνεργασία με την εταιρεία Plant – a - tree και το Δήμο Καλυβίων, την Κυριακή

φυτεύουμε.

Ο Δήμος Καλυβίων ευχαριστεί ιδιαίτερα τα δύο ζευγάρια και καλεί στην δενδροφύτευση,

όλους όσους αγαπούν το περιβάλλον, για να ευχηθούμε “βίον ανθόσπαρτον” στο πρώτο ζευ-

γάρι και να τους ζήσει ο μικρός Στέφανος – Τζουλιάνος στο δεύτερο.

Πληροφορίες για τη δενδροφύτευση στο Δημαρχείο Καλυβίων, στο τηλέφωνο 2299-320

300 κα Ράπτη Ελένη. 

Ο Δήμος Βουλιαγμένης, πραγματοποίησε

δεντροφύτευση με ανεπτυγμένα δενδρύλ-

λια στις 10 Σεπτεμβρίου για τον εμπλουτι-

σμό του πρασίνου στην περιοχή του Μεγά-

λου Καβουρίου.

Η δεντροφύτευση, όπως μας ενημέρωσε ο

Δήμος με δελτίο τύπου,  πραγματοποιήθη-

κε με μεγάλη επιτυχία, στέλνοντας μήνυμα

δραστηριοποίησης των πολιτών και ιδιαίτε-

ρα της νεολαίας, στην προσπάθεια διάσω-

σης του φυσικού αγαθού του πρασίνου και

την ανάγκη δημιουργίας Δασικής συνείδη-

σης που θα θωρακίσει τους αγώνες μας για

την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Βουλιαγμένης 

δεντροφυτεύει

Ολόκληρη η ομάδα με τον δημοτικό σύμβουλο
Σωτήρη Ελευθερίου, κατά τη διάρκεια της δε-
ντροφύτευσης.

Ο Δήμος Κερατέας, το Κέντρο Φυσικής Καλ-

λιέργειας (έδρα η  Έδεσσα), σε συνεργασία με

τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατ. Αττικής, το

Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Κερατέας

και την Ευρωπαϊκή Έκφραση διοργανώνουν με-

γάλη εθελοντική εκστρατεία αναβλάστησης –

αναδάσωσης 5000 στρεμμ. Η προσπάθεια στη-

ρίζεται στην καινοτόμο μέθοδο του Γιαπωνέζου

φυτοπαθολόγου και αγρότη Fukuoka, την οποία

εφαρμόζει εθελοντικά παγκοσμίως ο αγρότης,

γεωπόνος και μαθητής του Fukuoka στην Ελλά-

δα, Παναγιώτης Μανίκης με εθελοντές από όλο

τον κόσμο.

Η σπορά θα γίνει με τη μέθοδο των σβώλων με-

γάλης ποικιλίας δασικών δένδρων και φυτών

χλωρής λίπανσης προστατευμένων σε αργυλό-

χωμα ώστε να μην φαγωθούν από τα πουλιά, τα

διάφορα τρωκτικά και τα μυρμήγκια, πριν από

την έναρξη των φθινοπωρινών βροχών (η φω-

τογραφία δείχνει την τελική μορφή των σβό-

λων).

Η σπορά θα γίνει στις καμένες εκτάσεις του Πα-

νείου Όρους, του Οβριόκαστρου, των Βιλίων

καθώς και περιοχές στο Μαρκάτι, το Αρί, το λό-

φο Τζόρα και τη Συντερίνα του Δήμου Κερατέ-

ας.

Είναι μια ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή εμπειρία

που θα εξασφαλίσει στους εθελοντές την ικα-

νοποίηση της συμβολής στην αναβλάστηση –

αναδάσωση της περιοχής μας.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη μαζική

σπορά των έτοιμων σβώλων στις 4 και 5 Οκτω-

βρίου στις περιοχές που προαναφέρθηκαν. Η

συνάντηση θα γίνει στις 8.30 το πρωί στο Δη-

μοτικό Πάρκινγκ.

«Ελάτε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τη φύση να

αναγεννηθεί. Να βοηθήσουμε το περιβάλλον

διατηρώντας και αυξάνοντας το πράσινο και τα

δάση μας. Να διατηρήσουμε τον τόπο μας,

όπως τον παραλάβαμε από τους προγόνους

μας για να τον παραδώσουμε ίδιο και καλύτερο

στα παιδιά μας!!!», τονίζει στη σχετική καμπάνια

ο Δήμος Κερατέας.     

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογρα-

φίες, επισκεφθείτε το site

www.naturalfarming.us.

Πρωτότυπη εθελοντική 

εκστρατεία αναβλάστησης 

στην ΚερατέαΣτο πλαίσιο μιας μεγάλης εκ-

στρατείας για την ενημέρωση

και ευαισθητοποίηση των πολι-

τών σε ό,τι αφορά στα τροχαία

ατυχήματα  και στην πρόληψή

τους, πραγματοποιήθηκε στο

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

Κορωπίου σεμινάριο με κεντρι-

κό ομιλητή τον Ιαβέρη για το θέ-

μα της οδηγικής και οδικής συ-

μπεριφοράς των Ελλήνων, το

διήμερο (26-27 Σεπτεμβρίου). 

Ενα ιδιαίτερα διδακτικό διήμερο

για όσους βρέθηκαν στις εκδη-

λώσεις, οι οποίες τελούσαν υπό

την αιγίδα του Δήμου και τη χο-

ρηγια της ασφαλιστικής  εται-

ρίας INTERAMERICAN στο πλαί-

σιο του προγράμματος με τον

τίτλο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΖΩΗΣ»

Ο ΙΑΒΕΡΗΣ στην ομιλία του, ιδι-

αίτερα  σκληρός  με σάτιρα και

θυμό για τις μεγάλες και ανόητες

απώλειες ανθρώπων και ιδιαίτερα

νέων  με πρόσωπα, θεσμούς, κώ-

δικες οδικής κυκλοφορίας,  νοο-

τροπίες και αξίες ζωής.

Στις πρακτικές ασκήσεις επίδει-

ξης για την  αποφυγή τροχαίων

ατυχημάτων, ιδιαίτερη εντύπω-

ση προκάλεσε η άσκηση αποφυ-

γής σύγκρουσης με πεζό με τα-

χύτητα 40 μόλις χλμ. Στο 100%

των περιπτώσεων ήταν αδύνατη

η αποφυγή της σύγκρουσης

αποδεικνύοντας πόσο σημαντι-

κή είναι η κίνηση σε κατοικημέ-

νες περιοχές

και κοντά σε

σχολικά συ-

γκροτήματα με

ταχύτητες κά-

τω των 40χλμ!

Την εκδήλωση

του Σαββάτου

στην οδό  Αν. Ι.

Ντούνη στο ΓΠ

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ

υποστήριξε η

Δημοτική

Αστυνομία με ένα όχημα και με

δύο οχήματα το Α.Τ Κορωπίου

και η Τροχαία Αγ. Παρασκευής. 

Κατά την εκδήλωση διανεμήθη-

καν τα βιβλία του Ιαβέρη “Εθνικό

Θέμα” και “Εθνικό Πένθος”, που

αποτελούν προϊόν της πολύ με-

γάλης εμπειρίας του στον χώρο

του αυτοκινήτου. Ο Δήμαρχος

Κορωπίου  Θεόδωρος Αθανασό-

πουλος, επεσήμανε τα τοπικά

κυκλοφοριακά προβλήματα.  

Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιή-

θηκε μια πρακτική επίδειξη αντι-

μετώπισης οδικών κινδύνων. Στη

δοκιμασία συμμετείχαν πολίτες,

που κλήθηκαν από τη θέση του

οδηγού να ανταποκριθούν στη

διαχείριση προβλημάτων κατά

την οδήγηση, όπως η αιφνίδια

εμφάνιση πεζού στο οδόστρω-

μα, τα εμπόδια κ.ά.

Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος,

στο μήνυμά του μεταξύ άλλων

τονισε ότι: “Ο Δήμος Κορωπίου

στηρίζει κάθε προσπάθεια για την

πρόληψη των τροχαίων ατυχημά-

των από Μη Κυβερνητικές Οργα-

νώσεις, συλλόγους  κλπ., που

προσπαθούν να βοηθήσουν στην

μείωση των τροχαίων ατυχημά-

των.

Ο σύγχρονος πόλεμος της
ασφάλτου στη χώρα μας έχει

οδυνηρές συνέπειες. Χιλιάδες

θύματα καταγράφονται κάθε χρό-

νο. Οι νεκροί, οι σοβαρά και ελα-
φρά τραυματίες προσεγγίζουν

απώλειες  που συναντάμε σε πο-

λύχρονες πολεμικές αναμετρή-

σεις! 

Καλωσορίζουμε όλους  τους πο-

λίτες που αγωνιούν για τις συν-

θήκες κάτω από τις οποίες οδη-

γούν, που αγωνιούν  για τις κυ-

κλοφοριακές συνθήκες που αντι-

μετωπίζουν, που  αγωνιούν για τα

παιδιά τους και τις  γνώσεις οδή-

γησης που κατέχουν». 

Σεμινάριο οδηγικής και 

οδικής συμπεριφοράς


