
Ανύπαρκτες τεχνικές υποδομές. 

Και είναι στο χέρι των κα-

τοίκων, στο χέρι όλων

σας να μην μετατρα-

πεί η ευρύτερη πε-

ριοχή σε άλλο ένα

λεκανοπέδιο...

...Σ’ αυτή την όμορφη περιοχή στην οποία κά-

ποιοι πάνε να επιβάλλουν το μοντέλο ανά-

πτυξης που επικράτησε στην Αθήνα τις δε-

καετίες του 50 και του 60, το αεροδρόμιο

έπεσε σα βόμβα και ανέτρεψε τα δεδο-

μένα.  Έχουμε άναρχη οικιστική ανά-

πτυξη με την αυθαιρεσία να οργιάζει.

Έχουμε ανεπαρκέστατες κοινωνικές

υποδομές. 

ΣABBATO
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... χλιδάτα εγκαίνια... χλιδάτα εγκαίνια

Εν μέσω οικονομικής ένδειαςΕν μέσω οικονομικής ένδειας

και αβέβαιου μέλλοντος, τοκαι αβέβαιου μέλλοντος, το

Υπουργείο Πολιτισμού διαθέτειΥπουργείο Πολιτισμού διαθέτει

6.000.000(!!!)€ για τα εγκαίνια6.000.000(!!!)€ για τα εγκαίνια

του Μουσείου Ακρόπολης.του Μουσείου Ακρόπολης.

Να ξεκαθαρίσω ευθύς εξ’ αρχής ότι

δεν στρέφομαι κομματικά κατά της

Ν.Δ. Στρέφομαι κατά του κυβερ-

νητικού δίπολου ιδιαίτερα των

τελευταίων 20 χρόνων.

Σ’ αυτό το σημείωμα δεν θ’

ασχοληθώ με τα παρελθόντα

σκάνδαλα και τις πολιτικές

επιλογές του ΠΑΣΟΚ, πα-

ρά μόνο παρεμπιπτόντως,

όχι γιατί είναι «παρελθό-

ντα» και ξεχάστηκαν – ο

«αντίλαλός τους θα

«ηχεί» για πολλά χρόνια

ακόμα στις τσέπες μας, στις

ιδέες μας, στην ψυχολογική

μας κατάστα-

ση – αλλά γιατί τώρα η Κυβέρνηση είναι

της Νέας Δημοκρατίας, στο καθαρτήριο της

οποίας θα απολυμαίνετο, υποτίθεται, ο δη-

μόσιος βίος. 

Δυστυχώς, το «καθαρτήριο» του 2004 κι εδώ-

θε, απεδείχθη προθάλαμος της κολάσεως.

Το κυνήγι των νταβαντζήδων, μετετράπη σ’

ερωτικό εναγκαλισμό παράνομων και ανό-

σιων σχέσεων.

Ο …“Μπαϊρακτάρης1” απεδείχθη κάλπικος

Τσάμπα μάγκας. «Θεωρία επισκόπου και

καρδία μηλωνά». Και να θέλει δεν μπορεί. Παραπαίει! Α, ρε

μπάρμπα…

Έχετε προσέξει τι γίνεται εδώ και κάμποσο καιρό, με επιτα-

χυνόμενο («γρηγορότερα») και πυκνούμενο ρυθμό;

Δεν πρόλαβες ν’ ανασάνεις από την κομπίνα με τα δομημένα

(ή τα «μαμημένα» κατά την λαϊκή έκφραση) ομόλογα, και

πλάκωσαν οι ζαχοπουλιάδες με τα dvd (τσόντες) και τις πολ-

λές παραφυάδες, για να ‘ρθει η κεραμίδα του ζεύγους των

συλλεκτών ακινήτων και off shore εταιρειών και του «ιερού»

ζεύγους Εφραίμ και Αρσένιου με τα χρυσόβουλα και τα φιρ-

μάνια, με το σμήνος των αρπακτικών και την αγέλη των τρω-

κτικών, για να μας ζαλίσει όλως διόλου. 

Αισθάνομαι σα να μ’ ‘έχουν βάλει στη μέση και μου τραβάνε

καρπαζιές, που δεν ξέρω από πούθε μου ΄ρχονται. 

Μπιιιζ!

Συνέχεια στη σελίδα 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
στην Παλλήνη

Σελ. 10

“Πράσινη Ζωή στην Πόλη”
έμεινε απέξω η Ανατολική Αττική!

Το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πιλοτικό πρόγραμμα «Πράσινη Ζωή στην Πόλη» για έργα

χρηματοδοτούμενα κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ενωση, άφησε απ’ έξω σχεδόν όλη την Ανατολική

Αττική. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ζητάει να ενταχθεί στο πρόγραμμα όλος ο Νομός. 

ΑΛΕΞΗΣ               ΤΣΙΠΡΑΣ

Κάθε μήνα κι ένα σκάνδαλο
ή μήπως κάθε μέρα πολλά “μικρά”

Μόνο 9 Δήμοι και 3 Κοινότητές της χρηματοδοτούνται για έργα περιβάλλοντος

Σελίδα 6

Χιλιάδες νήπια

χωρίς “στέγη”
με το νέο Νόμο

Η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με ιδιαίτερα προ-

βλήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση φέρνοντας

τους εργαζόμενους γονείς σε αδιέξοδο. Στον κλήρο

μπήκαν τα νήπια που για πρώτη φορά ήρθαν αντιμέτω-

πα με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και πολ-

λά απ’ αυτά «έφαγαν πόρτα».   Συνέχεια στη σελ. 11

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

στο Πανόραμα Παλλήνης

Σελίδα 20

Σελίδα 3
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Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Συνέχεια από τη σελ.1

Θυμάστε εκείνο το παιχνίδι που παίζαμε, οι παλιότεροι, μικροί;

Καθόταν ένας στη μέση (ο απλός πολίτης) κι από πίσω πέντε – έξι

(άρχουσα τάξη) του τραβάγανε σφαλιάρες, στην προτεινόμενη

παλάμη. Άντε να βρεις ποιος σε χτύπησε απ’ αυτούς που σου κού-

ναγαν κοροϊδευτικά το δάχτυλο… μπιιιιζ…

Να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας με τα σκάνδαλα και τις σκανδα-

λώδεις επιλογές και κραυγαλέες παραλήψεις της Κυβέρνησης

της Ν.Δ., για να δούμε ποιος «μας τραβάει σφαλιάρες», μπας και

ξυπνήσουμε κι αντιδράσουμε δεόντως…

Σημείωση: Αναφέρω μόνο τα γνωστά και κραυγαλέα κι όχι τα

«μικρά» που ξέρουμε και τα περισσότερα που δεν ξέρουμε, ων

ουκ έστιν αριθμός και που θα χρειάζονταν εκατοντάδες σελί-

δες για να καταγραφούν.

Καθαρτήριον έτος 2004:

- Υπόθεση Λιάσκου – Κεραμιδά (χρηματισμός). Μόλις 4 μήνες από

τις εκλογές.

- Σεπτέμβρης 2004 Τσιτουρίδης, Υπουργός Απασχόλησης, «αμάρ-

τησε για το παιδί του». Παράνομη μετάθεση του γιου του στο Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών. Παραιτήθηκε και είπαμε μπράβο στον Τσιτου-

ρίδη για την ευαισθησία και στον Πρωθυπουργό για τα αντανα-

κλαστικά.

- Μάιος 2005 προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ στο Ταχυδρομικό Ταμιευ-

τήριο.

- Ιούνιος 2005, παράνομες απαγωγές και ανακρίσεις Πακιστανών.

- Προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ και για την επανασυσταθείσα αγροφυ-

λακή

- Σεπτέμβριος 2005. «Κουμπάροι», καρτέλ γάλακτος. Συναλλαγές

με τους επιχειρηματίες για τη μείωση των προστίμων τους.

- Οκτώβριος 2005. Ρεγκούζας. Κρατικές διαφημίσεις σε υπόδικο

ιδιοκτήτη τηλεοπτικού σταθμού (είχε και τσοντοκάναλο). 

- Οκτώβριος 2005. Μαντούβαλος: Εμπλοκή του στο παραδικαστι-

κό κύκλωμα. Αποπέμπεται και παραπέμπεται για παράβαση του

νόμου περί μεσαζόντων από κοινού με άλλους, κλπ.  

- Δεκέμβριος 2005. Φαγοπότι στη ΔΕΗ, κατά τα δημοσιεύματα του

τύπου. Απομάκρυνση του διοικητή (Παλαιοκρασσά). Ανεύθυνος ο

αρμόδιος Υπουργός!

- Ιανουάριος 2006. Ηχογραφημένοι, από τοπικό δημοσιογράφο,

ανοίκιοι χαρακτηρισμοί του Μαρκογιαννάκη για τον Γ. Σανιδά (Ει-

σαγγελέα του Αρ. Πάγου).

Το Μέγα Σκάνδαλο

- Φεβρουάριος 2006. Υποκλοπές τηλεφώνων από τη Vodafone,

ακόμη και του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Άμυνας, Εξωτερι-

κών κλπ. Αυτοκτονία μεγαλοστελέχους της εταιρείας. Δεν έχει

αποκαλυφθεί τίποτα, προφανώς για να μην εκτεθεί μεγάλη «φί-

λη» υπερδύναμη και οι πάμπολες ντόπιες διασυνδέσεις της. (Ο

αντίστοιχος δικός μας κατάσκοπος οδηγήθηκε σιδεροδέσμιος,

σαν άγριο θηρίο στα κολαστήρια των αμερικάνικων φυλακών.

(Σταύρος Λάλας, επέστρεψε στους δικούς του πριν 1 χρόνο περί-

που μετά από 14 χρόνια).

- Αύγουστος 2006. Πυρκαγιές στη Χαλκιδική. Παραδόξως στην

περιοχή υφίσταται αυξημένο οικοπεδικό ενδιαφέρον. Ενοχή; Ανο-

χή; Αδιαφορία; Ευθύνη προληπτική και κατασταλτική, σίγουρα. 

- Σεπτέμβριος 2006. Κινητοποιήσεις φοιτητών. Επέμβαση ΜΑΤ και

ξυλοδαρμός Κύπριου Φοιτητή. Υπεύθυνος; Η …ζαρντινιέρα!

Υπουργός Παιδείας η «σιδηρά κυρία» Μαριέττα Γιαννάκου (μ’ όλη

την ειλικρινή συμπάθεια για το προσωπικό της ατύχημα). Υπουρ-

γός Δημόσιας Τάξης Β. Πολύδωρας.

- Σεπτέμβριος 2006. Οι «κουμπάροι» πάλι επί σκηνής.

- Δεκέμβριος 2006. Εξαγορά της «Γερμανός» από την COSMOTE

ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
- Μάρτιος 2007, το δεύτερο μέγα σκάνδαλο. Τα ασφαλιστικά τα-

μεία αγοράζουν δια της … τεθλασμένης. Χρηματοπιστωτικό μά-

θημα αρπαχτής και αφαίμαξης δημοσίου κατ’ ουσίαν χρήματος

προοριζόμενο για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των

εργαζομένων, προερχόμενο απ’ τους ίδιους. 

- Απρίλιος 2007. Ο Τσιτουρίδης παραιτείται και πάλι, λόγω εμπλο-

κής συνεργάτη του – ημετέρου – στο σκάνδαλο του χρηματιστη-

ρίου (επί ΠΑΣΟΚ).

- Ιούνιος 2007, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, (golden boy) οικόπεδα

στη Μύκονο.

- Ιούνιος 2007. Πυρκαγιές στην Πάρνηθα. Παραχωρούνται εκτά-

σεις στο Καζίνο. Το καζίνο διαψεύδει. 

- Αύγουστος 2007, φωτιές στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο,

κατά μήκος της Ιωνίας Οδού. Παραδόξως σε προεκλογικές περιό-

δους τα …δάση είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα!

- Δεκέμβριος 2007. Σκάνδαλο Μαγγίνα. Βίλα – αναψυκτήριο – στο

Κορωπί. Ο Υπουργός απασχόλησης … απασχολούσε ανασφάλι-

στους αλλοδαπούς. Παραιτείται.

Δεκέμβριος 2007. Ζαχόπουλος, Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου

Πολιτισμού – Υπερυπουργός από το 2004. Αποπειράται από την

Ν.Δ. και Υπουργούς να εμφανισθεί ως «ροζ σκάνδαλο».

Η ερωτική σχέση του Ζαχόπουλου με την συμβασιούχο είναι

απλώς το αλατοπίπερο ενός κοινωνικού φαινομένου εκμετάλλευ-

σης του ασθενέστερου από την οποιαδήποτε εξουσία και του εν-

δοτισμού του πρώτου ως άμβλυνση των ηθικών αντιστάσεων. Το

σκάνδαλο είναι στην διακίνηση του DVD και στην περικοπή του,

στα ψεύδη, στις πιέσεις, στους εκβιασμούς, στα υποφαινόμενα.

Θα ξεχαστεί άραγε και θα επικαλυφθεί από τα νέα σκάνδαλα, την

οικονομική κρίση και τα άλλα εσωτερικά και διεθνή γεγονότα; Την

επικαιρότητα;

Εξαρτάται από τους δικαστικούς, τους πολιτικούς και τους δημο-

σιογράφους – Καραδοκούν ενδοτισμοί, συμβιβασμοί, συμψηφι-

σμοί, σκοπιμότητες, ανταλλάγματα.

Είναι ένα σκάνδαλο με πολλές διακλαδώσεις, διασυνδέσεις, δια-

πλοκές, Πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, ηθικό. 

- Ιανουάριος 2008. Συνέχεια του προηγούμενου ως παρεπόμενα:

Θέμος Αναστασιάδης – κομιστής dvd. Αδριανός, Αγγέλου, Κου-

κοδήμος, Κλαδάς. Ο Κουκοδήμος που είπε όσα απεκάλυψε ο Τρια-

νταφυλλόπουλος – που …μαλάκωσε – απομακρύνθηκε από την

Κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ. αλλά επανακάμπτει αργότερα. 

- Απρίλιος 2008. Η πολεοδομία Μαρκοπούλου μετά τον Μαγγίνα

«χτυπά» τον πολιτικό της προϊστάμενο. Τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γιώργο Σουφλιά, για αυθαίρετη εξοχική κατοικία του.

- Μάιος 2008, εξαγορά, λόγω ιδιωτικοποίησης του Ο.Τ.Ε. από την

D.T. (Γερμανική εταιρία υπό κρατικό έλεγχο) – Συσχετίζεται και με

την εξαγορά της «Γερμανός» από την «Κοσμοτέ». Προς τι εξαγο-

ράζεις ακριβά, όταν πρόκειται να πουληθείς φθηνά; Εμπλοκή Βγε-

νόπουλου. Θρασύτατες αγωγές του κατά πολιτικών. (Έχει λεφτά

και πρέπει όλοι να το βουλώσουν!)

- Μάιος 2008. Τα λιμάνια ξεπουλιώνται. Ο Ο.Λ.Π. στους Κινέζους.

Η Ελλάδα στο σφυρί.

- Μάιος 2008. Παρατυπίες δημοκρατικού πολιτισμού κατά τη δια-

δικασία αναθεώρησης του Συντάγματος (Αγοραστός, Πατρωνία).

Το σκάνδαλο της SIEMENS
- Μάιος 2008. Ξεσπάει το διαχρονικό και διακομματικό σκάνδαλο

του χρηματισμού ημετέρων από τη Siemens, για δουλειές. Χρη-

ματοδοτούνται και κόμματα. Κάποιοι γίνονται πλουσιότεροι κατά

100 εκατομμύρια ευρώ. 

Ιούνιος/08. Siemens συνέχεια. Αναμιγνύονται τα ονόματα του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη και του Τσουκάτου από το ΠΑΣΟΚ. 

- Ιούλιος/08. Καπνός Siemens και για τον Λιάπη μέσω Χριστοφοράκου.

- Ιούλιος 2008. Αποπομπή Ζορμπά από την Προεδρία της ανεξάρ-

τητης αρχής για ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, εν όψει προφανώς κά-

ποιοων …πλυντηρίων των εκατομμυρίων της Siemens.

- Ιούλιος 2008. Εμπλοκή αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. για σκάνδαλο του (C4Ι).

- Αύγουστος 2008. Υπόθεση Παυλίδη. Χρηματισμός, σύμφωνα με

δημοσιεύματα, βεβαίως.

Το Ιερό Σκάνδαλο Μονή Βατοπεδίου

Σεπτέμβριος 2008. Η γνωστή και εν εξελίξει πλέον υπόθεση της

Μονής Βατοπεδίου. Εμπλοκές «παραπλανηθέντων» Υπουργών

(και του ΠΑΣΟΚ), κάλυψη του Βουλγαράκη από τον Καραμανλή

στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια παραίτησή του, ενώ ισχυριζό-

ταν ότι όλα τα έκανε νόμιμα και κατά το αξίωμά του, «ότι είναι νό-
μιμο είναι και ηθικό». Όσον αφορά την off shore εταιρία την έκα-

νε «για να γλυτώσει φόρους».

Εμπρός, λοιπόν φοροφυγάδες, στο δρόμο που χάραξε ο Βουλγα-

ράκης.

- Μόλις χθες ο ΟΗΕ έβγαλε «κίτρινη κάρτα»  στη χώρα μας για τη

ρύπανση του περιβάλλοντος σε σχέση με τις υποχρεώσεις μας,

από τη συνθήκη του Κιότο. 

Αναφέραμε, όπως είπαμε και στην αρχή, κάποια από τα κραυγα-

λέα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας.

Ίσως μας ξέφυγαν κάποια.

Δεν αναφέραμε, ούτε ενδεικτικά κάποια «μικρά» που αποτελούν

όμως το γόνιμο και τροφοδότη έδαφος γέννησης, ανάπτυξης και

πολλαπλασιασμού της σήψης που τείνει να γενικευθεί.

Οι περισσότεροι των νέων πιστεύουν ότι το 80% του πληθυσμού,

αν του δινόταν η ευκαιρία θα έκαναν ότι έκαναν οι Βουλγαράκη-

δες, οι Εφραίμ, οι Ζαχόπουλοι και οι άλλοι.

Ποια είναι τα «μικρά»; Υπομονή. 

Μπιιιζ… Ν.Δ. κάθε μήνας κι ένα σκάνδαλο

(ή μήπως κάθε μέρα, πολλά «μικρά»)

Χωρίς αντίλογο ο απολογι-
σμός στα Καλύβια Σελ. 9

Ημέρες Μνήμης στο Κορωπί
Σελ. 13

Από το βιβλίο στο CD
γιάννης κορναράκης Σελ. 6

Χρυσοί οι Έλληνες Ιππείς
Σελ. 19

Πρωταθλητής της καθετής

ο Αιγέας                            Σελ. 19

Ο Δήμαρχος Παλλήνης απαντά

για την REDS Σελ. 3

Υπερατλαντικά ντοκουμέντα

υπέρ της Μακεδονίας Σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Πολλές επιστολές αναγνωστών
έχουν έρθει στα γραφεία της εφημε-
ρίδας. Στο επόμενο φύλλο θα δημοσι-
εύσουμε κατά προτεραιότητα.
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H Δημοτική Σύμβουλος

Παλλήνης Πόπη Ζινέλη,

στο τελευταίο Δημοτικό

Συμβούλιο (1/10) κατέθε-

σε ερώτηση για την τοπο-

θέτηση γιγαντιαίων πινα-

κίδων στους δρομους, με

κίνδυνο για τους οδηγούς

αλλά και τους πεζούς, πέ-

ραν της περιβαλλοντικής

κακοποίησης.

Παράλληλα και ο εξωρ.

και πολιτ.  Σύλλογος  Πα-

νοράματος με επιστολή

του προς το Δημοτικό

Συμβούλιο, εκφράζει  την

έντονη διαμαρτυρία του

προς τον Δήμο Παλλήνης

για την τοποθέτηση δια-

φημιστικών πινακίδων σε

χώρο που ανήκει στον Οι-

κοδομικό Συνεταιρισμό

Δημοσίων Υπαλλήλων

(ΟΣΔΥ) και αποτελεί τον

προς διαμόρφωση κοινό-

χρηστο χώρο της εισόδου

του οικισμού. Χρόνιο αίτη-

μα των κατοίκων ήταν η

διαμόρφωση και ανάπλα-

ση του συγκεκριμένου χώ-

ρου και η απόδοσή του

στους κατοίκους που ανή-

κει. Αντ' αυτού δεχόμαστε

την βάναυση αισθητική

κακοποίησή του (αλήθεια

για ποίο όφελος;), γρά-

φουν.

Η Πόπη Ζινέλη μεταξύ άλ-

λων γράφει:

Με αφορμή την αιφνιδια-

στική τοποθέτηση δύο (2)

νέων τέτοιων γιγαντοχώ-

ρων διαφήμισης στην εί-

σοδο του οικισμού Πανο-

ράματος, φθάνοντας τις

οκτώ (8) σε μια απόσταση

μόλις 500 μέτρων, πάνω

στην καμπυλότητα επικίν-

δυνης στροφής της Λ.

Μαραθώνος, ερωτώ:

1. Σε ποιο νομοθετικό

πλαίσιο εντάσσεται η συ-

νέχιση της τοποθέτησης

αυτών των τεράστιων χώ-

ρων διαφήμισης, πάνω

στα πεζοδρόμια της Λ.

Μαραθώνος;

2. Ποιο επίσημο όργανο

αποφάσισε τη χωροθέτη-

σή τους στο συγκεκριμένο

σημείο;

Παρακολουθώ εδώ και μερικές εβδο-

μάδες δηλώσεις και θέσεις σχετικά

με την αποδοχή από το Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου Παλλήνης, χορη-

γίας της εταιρίας REDS για Συναυλία

στο χώρο του Κτήματος Καμπά.

Για τις ενστάσεις σχετικά με την απο-

δοχή της χορηγίας αλλά και για την

επιλογή του χώρου θα ήθελα να πω

ότι σέβομαι απόλυτα την αντίθετη

άποψη και τη διαφορετική προσέγγι-

ση στο επίμαχο θέμα.

Δεν μπορώ όμως να αποδεχτώ σε κα-

μία περίπτωση την κακόβουλη κριτι-

κή, τις άναρθρες «κραυγές» που κα-

τηγορούν ασύστολα, την μίζερη και

επίπεδη κριτική κάποιων για να κά-

νουν απλώς και μόνο αντιπολίτευση ή

για να φανούν με κάθε τρόπο στην

τοπική κοινωνία. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα έμει-

να σιωπηλός, παρακολουθώντας με

προσοχή και σκεπτικισμό τόσο την

καλοπροαίρετη όσο και την κακοπρο-

αίρετη κριτική.

Εγώ από την μεριά μου, ως Δήμαρχος

Παλλήνης αλλά και ως πολίτης που

ασχολούμαι με τα κοινά πολλά χρό-

νια, θα ήθελα να επισημάνω ότι η πο-

λιτική προϋποθέτει πρωτοβουλίες κι-

νήσεων, τακτικές προσέγγισης και

πολιτικό θάρρος. 

Το κυριότερο όμως -για να είναι και

αποτελεσματική- προϋποθέτει στό-

χευση, ώστε να αποβαίνει προς όφε-

λος των πολιτών και της τοπικής κοι-

νωνίας. Αυτός ήταν πάντοτε ο στό-

χος μου. Αυτή είναι και σήμερα η πο-

λιτική μου. 

Αποφασίσαμε να πραγματοποιήσου-

με πολλές από τις εκδηλώσεις του

πολιτιστικού Σεπτέμβρη μέσα στο ερ-

γοστάσιο Καμπά, ο οποίος ανήκει

στην εταιρία REDS, γιατί θέλαμε συ-

νειδητά να ανοίξουμε αυτόν τον υπέ-

ροχο χώρο στους δημότες μας και

στους κατοίκους της πόλης. 

Θέλαμε συνειδητά να “γνωρίσουμε”

αυτόν τον ιστορικό χώρο, τον ταυτι-

σμένο με τις μνήμες των προγόνων

μας, σε όλους τους δημότες και τους

κατοίκους της Παλλήνης και να τους

δώσουμε το μήνυμα ότι δεν αποδεχό-

μαστε επιχειρηματικά σχέδια που δεν

λαμβάνουν υπόψη τους ότι αυτός ο

χώρος ανήκει πολιτιστικά, συναισθη-

ματικά και ιστορικά στην τοπική κοι-

νωνία. 

Άλλωστε και εγώ ο ίδιος μπροστά

στους συνδημότες μου, πρόσωπο με

πρόσωπο με τα στελέχη της εταιρίας

REDS, που είχαν έρθει να παρακο-

λουθήσουν την εκδήλωση, δήλωσα

ξεκάθαρα ότι το κτήμα Καμπά και το

εργοστάσιο, αποτελεί την παράδοση

της πόλης και ότι ο συγκεκριμένος

χώρος είναι ταυτισμένος με τις ιστο-

ρικές μνήμες της Παλλήνης, τις οποί-

ες δεν τις διαπραγματευόμαστε!

Σε ό,τι αφορά την αποδοχή από το

πνευματικό κέντρο της χορηγίας, θα

ήθελα να επισημάνω ότι ψηφίστηκε

ομόφωνα από όλα τα μέλη του Διοικ.

Συμβουλίου του ΠΠΚΔΠ τόσο της

πλειοψηφίας, όσο της μείζονος αλλά

και της ελάσσονος αντιπολίτευσης. 

Η εκ των υστέρων αντιδράσεις και

δηλώσεις στον Τύπο κατά της χορη-

γίας δείχνουν το επίπεδο της αντιπο-

λίτευσης που ασκείται από ορισμέ-

νους μέσα και έξω από το δημοτικό

συμβούλιο, μιας αντιπολίτευσης και-

ροσκοπισμού, μιας αντιπολίτευσης

που δεν τιμά την ψήφο της στα Διοι-

κητικά Συμβούλια των Νομικών Προ-

σώπων, μιας αντιπολίτευσης που αλ-

λάζει στάση και θέση ανάλογα με τις

συνθήκες που κάθε φορά προκύ-

πτουν.

Σε ό,τι αφορά λοιπόν την αποδοχή

της χορηγίας, θέλω να πω ότι εμείς

αντιμετωπίζουμε τα θέματα που απα-

σχολούν την πόλη με ανοιχτό μυαλό,

στοχεύοντας σε λύσεις που βοηθούν

τον δημότη και αναβαθμίζουν την πό-

λη. Η αποδοχή της χορηγίας δεν ση-

μαίνει τίποτα περισσότερο από ό,τι

σημαίνει μια συνηθισμένη χορηγία

ιδιωτικής εταιρείας για μια εκδήλωση.

Και αποτελεί συνηθισμένη πρακτική

στην σύγχρονη κοινωνία.

Η άποψη ότι ανοίγουμε “κερκόπορτα”

στην εταιρία για να πραγματοποιήσει

τα σχέδια της είναι και απλοϊκή και

δείχνει το χαμηλό επίπεδο πολιτικής

σκέψης κάποιων ανθρώπων που θέ-

λουν να έχουν άποψη αλλά και ρόλο

στη διαμόρφωση του πολιτικού και

κοινωνικού γίγνεσθαι.

Εμείς αντίθετα πιστεύουμε ότι επί

ίσοις όροις, χωρίς κανένα αίσθημα

κατωτερότητας, χωρίς να κρυβόμα-

στε πίσω από το δάχτυλό μας, πρέπει

και μπορούμε να κοιτάζουμε στα μά-

τια τον οποιονδήποτε.

Εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε -

και έχουμε ήδη στείλει μηνύματα

προς κάθε κατεύθυνση-, είναι ότι δεν

αποδεχόμαστε λύσεις που δεν λαμ-

βάνουν υπόψη τους τις ανάγκες της

πόλης μας και τα «θέλω» των δημο-

τών μας.

Ζητούμε απαρέγκλιτα το σεβασμό

στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής,

την αποδοχή εκ μέρους της εταιρίας

της ιστορικής και παραδοσιακής

αξίας του εργοστασίου Καμπά και

πολλά άλλα, που όταν έρθει η κατάλ-

ληλη στιγμή, θα τεθούν με αποφασι-

στικότητα στο τραπέζι των διαπραγ-

ματεύσεων. 

Και τότε θα αποδειχτεί ποιος είναι

εκείνος που διαχειρίζεται με σοβαρό-

τητα τα θέματα αλλά και ποιος είναι

εκείνος που διεκδικεί με συνέπεια

προς όφελος της πόλης και των δη-

μοτών.

Πολιτική με στόχευση και προς όφελος

της τοπικής κοινωνίας

του Σπύρου Κωνσταντά
Δημάρχου Παλλήνης

Τεράστιες ταμπέλες, κίνδυνος

και ασχήμια για την πόλη
Κάγκελα στην Ελ. Βενιζέ-

λου και Σαλαμίνος απο-

φάσισε να τοποθετηθούν

το Δημοτικό Συμβούλιο,

σύμφωνα με την εγκεκρι-

μένη κυκλοφοριακή μελέ-

τη, η οποία λόγω του υψη-

λού κόστους (1.000.000

€) θα ξεκινήσει με απλές

παρεμβάσεις και θα ολο-

κληρωθεί σε 4 φάσεις.

Εφαρμογή της κυκλοφο-

ριακής μελέτης θα γίνει

και στην οδό Ελαιώνων

για την προστασία των

μαθητών. 

Συζήτηση γύρω από τους

νεκρούς και το Νεκρατα-

φείο Παλλήνης. Συζητή-

θηκε ο κανονισμός λει-

τουργίας κατ’ άρθρο και

δόθηκαν διευκρινίσεις

από το Δήμαρχο. Και βέ-

βαια ανάμεσα στα άλλα

και η πληρότητα του Κοι-

μητηρίου, η οποία έχει

φθάσει σε οριακό σημείο. 

Και ο δήμαρχος Σπύρος

Κωνσταντάς υπέρ της

καύσης των νεκρών.

Με το νέο νομοθετικό

πλαίσιο προχωρεί ο Δή-

μαρχος  Αθηναίων  στη

δημιουργία χώρου καύσης

νεκρών, και πιστεύουμε

ότι θα ακολουθήσουν κι

άλλοι, αφού τα Κοιμητή-

ρια φτάνουν στα “όριά

τους”.

Ο Δήμαρχος αρνήθηκε να

συζητήσει - προ ημερη-

σίας - αίτημα κατοίκων και

της δημ. συμβούλου Πό-

πης Ζινέλη για την τοπο-

θέτηση γιγαντιαίων πινα-

κίδων, στους δρόμους και

στη συνοικία τους.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης

Συνδυασμός                                                    

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Παλλήνη 5 Οκτωβρίου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Του Δημοτικού Συμβούλου του Συνδυασμού

Δημήτρη Νάτση

ΘΕΜΑ: Χορηγία της REDS

Διαψεύδω κατηγορηματικά δηλώσεις και δημοσιεύματα

που σκόπιμα αναφέρουν ότι σε συνεδρίαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου ψήφισα να γί-

νει αποδεκτή η χορηγία της REDS για την πραγματοποί-

ηση καλλιτεχνικής εκδήλωσης στο κτήμα ΚΑΜΠΑ.

Προκαλώ τον οποιονδήποτε να καταθέσει μαγνητοφω-

νημένα ή υπογεγραμμένα από εμένα πρακτικά που να

επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του.

Η θέση μου ήταν καθαρή και ξάστερη: «Δεν είναι δυνα-
τόν εκ μέρους του Πνευματικού Κέντρου να ζητηθεί και
να γίνει αποδεκτή χορηγία από τη συγκεκριμένη εται-
ρεία»
Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και ας μην

προσπαθούν κάποιοι, υπό το βάρος των ευθυνών τους,

να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα.
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Natacha Atlas 
ΑΘΗΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -  FUZZ CLUB

Η ιέρεια της έθνικ μουσικής και Πρέσβειρα Καλής Θέλησης των

Ηνωμένων Εθνών, Natacha Atlas live στην Ελλάδα την Πέμπτη 30

Οκτωβρίου, στην Αθήνα, στο club Fuzz.

Η Natacha Atlas περιγράφει τον εαυτό της ως ένα κράμα ετερό-

κλητων επιρροών, εννοώντας το συνδυασμό καταγωγής της και

τόπου διαμονής. Ο πατέρας της ήταν Εβραίος, αλλά η ίδια μεγά-

λωσε στη Μαροκινή συνοικία των

Βρυξελλών, όπου και έμαθε να μιλάει

Γαλλικά, Ισπανικά, Αραβικά και Αγγλι-

κά και εξοικειώθηκε με την αραβική

κουλτούρα. Εκεί, από πολύ μικρή

έμαθε να χορεύει raq sharki (τον χο-

ρό της κοιλιάς) που τον χρησιμοποιεί

κατά κόρον και σήμερα στις εμφανί-

σεις της. Η φωνή της, όμως, είναι αυ-

τό που πραγματικά την κάνει να ξε-

χωρίζει. 

Πέμπτη 30 Oκτωβρίου, FUZZ CLUB 

Ώρα έναρξης 21.00, εισιτήριο 35€,

Προπώληση: Metropolis

ROGER HODGSON
10 & 11 Οκτωβρίου - Θέατρο Badminton

Ο Ρότζερ Χόντσον ως φωνή των Supertramp, χάρισε αξέχαστες

επιτυχίες, όπως τα Logical Song, Dreamer, Take the Long Way

Home, Breakfast In America, School και πολλά άλλα, που σημάδε-

ψαν την εποχή μας. 

Αρχιτεκτονικά ενδιαφέροντα

Στο πλαίσιο του προγράμματος Άκτιστο- Διεθνή Γε-

γονότα Αρχιτεκτονικής Έρευνας 2008, το οποίο

πραγματοποιείται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό

Μουσείο σε συνεργασία με τη SARCHA/ Αρχιτεκτο-

νικοί Αγωγοί, θα πραγματοποιηθούν oi παρακάτω

δράσεις: 

● 18/10/08, ώρα 11.00-12.00, εργαστήριο με θέμα «Ά-κτι-
στο ως η αρχέγονη μορφή κατοικίας», το οποίο οργανώ-

νει η ζωγράφος και εκπαιδευτικός Σ. Χανιαδάκη. Θέμα του

εργαστηρίου είναι η αρχέγονη κατοικία του ανθρώπου σε

ά-κτιστο περιβάλλον, και η τέχνη που δημιούργησε σε αυ-

τό. Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να

επικοινωνούν στο 210-6854568 ή να στείλουν e-mail στο

sentyhan@yahoo.gr μέχρι τις 15/10/08. Η συμμετοχή είναι

δωρεάν.

● 19/10/08, ώρα 11.00-12.00, εργαστήριο με θέμα «Ά-κτι-
στο ως η κατοικία του μέλλοντος», το οποίο οργανώνει η

ζωγράφος και εκπαιδευτικός Σ. Χανιαδάκη. Θέμα του ερ-

γαστηρίου αποτελεί η μελλοντική κατοικία του ανθρώπου

στο διάστημα. Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή

μπορούν να επικοινωνούν στο 210-6854568 ή να στείλουν

e-mail στο sentyhan@yahoo.gr μέχρι τις 15/10/08. Η συμ-

μετοχή είναι δωρεάν.

● 20/10/08-30/10/08, έκθεση φωτογραφιών και σχεδίων

με τίτλο «The Blossoming of Perspective» της αρχιτέκτο-

νος-ερευνήτριας Δρος Π. Χαραλαμπίδου. Η έκθεση απο-

τελεί ένα παράδειγμα εναλλακτικής αρχιτεκτονικής πρα-

κτικής, η οποία χρησιμοποιεί το αρχιτεκτονικό σχέδιο για

να αρθρώσει το «έτερο». Η δράση συνδυάζει σχέδιο και

κείμενο για να μελετήσει το έργο “Given” του Marcel

Duchamp και να ερευνήσει το πώς και αν ο αρχιτεκτονικός

σχεδιασμός μπορεί να αποτελέσει «άκτιστη» κριτική θεω-

ρία.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στη

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Την Πέμπτη 30/10/08 από

09.30 -13.00 θα πραγματο-

ποιηθεί εθελοντική αιμοδο-

σία στην αίθουσα του Νο-

μαρχιακού Συμβουλίου.

Για την καλύτερη οργάνω-

ση και προς αποφυγήν κα-

θυστερήσεων,  όσοι επιθυ-

μούν να δώσουν αίμα, πα-

ρακαλούνται να επικοινω-

νήσουν με τα τηλέφωνα

213-2005249 & 213-

2005250 ή να δηλώσουν

στο γραφείο επισκεπτριών

Υγείας. 

Την περασμένη Κυριακή 5

Οκτωβρίου ο Δήμος Λαυρε-

ωτικής  και το Ελληνικό Κέ-

ντρο Τέχνης και Πολιτι-

σμού πραγματοποίησαν

καθαρισμό - απομάκρυνση

των ξερών κλαδιών από τον

χώρο του μεταλλουργικού

εργαστηρίου, γνωστού ως

«Ασκληπιακόν» στην Σού-

ριζα  συνεχίζοντας  το πρό-

γραμμα ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΕΛΟ-

ΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  το

οποίο είχε ξεκινήσει από

τον Μάρτιο το ΕΚΤ&Π.

Ο καθαρισμός έγινε υπό

την επίβλεψη του αντιδη-

μάρχου Λαυρίου Αποστολί-

δη και του αρχαιολόγου

Καπετάνιου, ενώ τον χώρο

επισκέφθηκαν ο δήμαρχος

Λαυρίου  Δημ. Λουκάς και ο

διοικητής του Πυροσβεστι-

κού Σώματος Λαυρίου.

Η προσπάθεια αυτή έχει

την έγκριση και την υπο-

στήριξη από την Β΄Εφορία

Προϊστορικών και Κλασι-

κών Αρχαιοτήτων, με την

παρουσία του επόπτη αρ-

χαιολόγου Ανδρέα Καπετά-

νιου, καθώς και την έγκριση

της Εφορίας Νεωτέρων

Μνημείων Αττικής και  την

συνεργασία του Δήμου

Λαυρεωτικής.

Η προσπάθεια θα επαναλη-

φθεί  την Κυριακή 19 Οκτω-

βρίου

Σημείο συνάντησης το Δη-

μαρχείο Λαυρίου απ΄ όπου

θα ξεκινήσει πούλμαν στις

9.00 π.μ. για τον συγκεκρι-

μένο χώρο.

Για τον Δήμο Λαυρεωτι-

κής:Ιωαν. Αποστολίδης

αντιδήμαρχος 6974274224

Για το ΕΚΤ&Π:Βάσω Κιούση

διευθύντρια 6974380541

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Καθαρισμός στο Μεταλλουργικό εργαστήριο, «Ασκληπιακόν»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  -

ΔΙΚΤΥΟ ΚΥΠΡΟΣ

ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μουσείο Βορρέ 

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 

Ο Δήμος Παιανίας, σε συ-

νεργασία με την Κυπριακή

Πρεσβεία – Σπίτι της Κύ-
πρου, στα πλαίσια του Δι-

κτύου Κύπρος των Δήμων

Αττικής, θα πραγματοποιή-

σει τη Δευτέρα, 13 Οκτω-

βρίου και ώρα 20.00, στο

Μουσείο Βορρέ, στην Παι-

ανία, συναυλία με την Παυ-

λίνα Κωνσταντοπούλου.

ΗΛΕΣΙΟΝ 

Αρχαιοελληνική

οινοποίηση

Το ΗΛΕΣΙΟΝ δεν είναι

«εμπορική» κερδοσκοπική

επιχείρηση, όπως μερικοί

ρώτησαν... Είναι μια ομάδα

ανθρώπων, που αγαπούν τον

άνθρωπο, την φύση, και θεω-

ρούν ότι υπάρχουν λύσεις

στα σημερινά μεγάλα αδιέ-

ξοδα. Εβαλε λοιπόν στόχο

να εντοπίσει, χαρτογραφή-

σει και να τρυγήσει τα κλή-

ματα, που έχουν επιζήσει

στα βουνά της Ρούμελης

Γκιώνα και Οίτη από τα αρ-

χαία χρόνια. Στην συνέχεια

τα σταφύλια, που θα μαζευ-

τούν, θα οινοποιηθούν με τις

αρχαιοελληνικές προδιαγρα-

φές για να δημιουργηθεί

άκρατος οίνος. Γι  αυτό ετοι-

μάζει εξόρμηση τρύγου

«άγριων» αμπελιών το επό-

μενο Σαββατοκύριακο 11 και

12 Οκτώβρη. 

Επειδή δεν υπάρχουν χρήμα-

τα για τα μεροκάματα, οι

συμμετέχοντες στον τρύγο

θα γίνουν αυτόματα ενεργά

μέλη του ΗΛΕΣΙΟΝ και θα

κερδίσουν άκρατο οίνο από

«άγρια» σταφύλια αρχαίων

παραδοσιακών ποικιλιών([7])!

Παραδοσιακά και με το βλέμ-

μα... στα αρχαία πατητήρια

το ΗΛΕΣΙΟΝ έβαλε στόχο να

διασώσει αρχαίες ποικιλίες

αμπελιών και να οινοποιήσει

αρχαιοελληνικά!
Θα το συνδράμετε;

Για την κοινότητα ΗΛΕΣΙΟΝ

Έμμη Πανούση, 6945358916

Ν. Ρουμελιώτης, 6909748808

ΗΛΕΣΙΟΝ

Ηλ.Ταχ: helession@gmail.com,

Τηλ/Φαξ: 210-2116224

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΧΟΡΩΝ

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλο-

γος ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΥ-

ΡΕΩΤΙΚΗΣ  που εδρεύει

στο Κορωπί διοργανώνει

μαθήματα εκμάθησης πα-

ραδοσιακών Ηπειρώτικων

Χορών για μικρούς και με-

γάλους, κάθε Δευτέρα &

Τετάρτη   19.00 -21.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να επικοινωνούν με

τα τηλέφωνα 210-662 10

84 & 6932 581 905  κα Πα-

νταζή Θεοδώρα.
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ΑRT GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ

ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

e-mail:  m.gyras@otenet.gr )

www.artgallerycafe.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΟΚΤ. 2008

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ   22:00  ΒΡΑΔΙΕΣ ΤΖΑΖ 

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  & ΣΑΒΒΑΤΟ  22:00  

ΠΟΙΟΤΙΚΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΝΤΕΧΝΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  

με τους « Ασμάτων εραστές 

«ΜΙΛΛΥ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ τραγούδι  κιθάρα     

ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΗ τραγούδι 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ  πιάνο , τραγούδι 

ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚΗΣ κιθάρα, μαντολίνο    

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΗΣ  μπουζούκι 

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ  20:00

Διάσημοι σολίστ κλασσικής μουσικής με μοντέρ-

να άποψη υπό την αιγίδα της UNESCO ΤΕΧΝΩΝ

ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Χορωδία Εθνικού Ωδείου
Ακροάσεις για συμμετοχή 

Προσκαλούνται σε ακρόαση σπουδαστές Μονωδίας και καλλί-

φωνα άτομα με επαρκείς μουσικές γνώσεις, προκειμένου να

στελεχώσουν τη Χορωδία του Εθνικού Ωδείου και να λάβουν μέ-

ρος στις σχεδιαζόμενες συναυλίες της. 

Οι ακροάσεις θα γίνονται κάθε Σάββατο όλο τον Οκτώβριο  από

2 έως 5 μ.μ στο κεντρικό κτίριο του Εθνικού Ωδείου (Μάγερ 18).

Η συμμετοχή στη Χορωδία είναι δωρεάν.

Η Χορωδία του Εθνικού Ωδείου δημιουργήθηκε το 1992 με πρω-

τοβουλία του καθηγητή Σπύρου Κλάψη ο οποίος έχει τη διεύ-

θυνση-διδασκαλία της. Έχει συμμετάσχει σε σπουδαίες καλλι-

τεχνικές διοργανώσεις (Φεστιβάλ Αθηνών, Φεστιβάλ Χόρτου

κ.ά.) και έχει κάνει επιτυχημένες εμφανίσεις σε μεγάλες αθη-

ναϊκές και άλλες αίθουσες (Μέγαρο Μουσικής, θέατρο Παλλάς,

το Δημοτικό Αθηναϊκό Θέατρο, το Πνευματικό Κέντρο του Δή-

μου Αθηναίων, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά κ.ά.) παρουσιάζο-

ντας έργα προκλασικών, κλασικών και σύγχρονων συνθετών. 

Πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής: 210 5233175

Ακροάσεις για την Ελληνική Παραδοσια-

κή & Βυζαντινή Χορωδία του Εθνικού

Ωδείου

Έναρξη ακροάσεων: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008

Με στόχο την στελέχωση της Ελληνικής Παραδοσιακής και Βυ-

ζαντινής Χορωδίας του Εθνικού Ωδείου καλούνται άτομα από

17 ετών και πάνω και κυρίως σπουδαστές βυζαντινής  και πα-

ραδοσιακής μουσικής. Τη διεύθυνση - διδασκαλία της Χορωδίας

έχει αναλάβει ο χοράρχης και καθηγητής της βυζαντινής μουσι-

κής Μιχάλης Μακρής. Οι  ακροάσεις ξεκινούν την Παρασκευή 10

Οκτωβρίου 2008 και ώρα 7 μ.μ. και θα γίνονται κάθε Παρασκευή

όλο τον Οκτώβριο, στο κεντρικό κτίριο του Εθνικού Ωδείου. Το

μάθημα της Χορωδίας προσφέρεται δωρεάν την ίδια ώρα για

όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Χορωδία.

Στελέχωση Παιδικής Χορωδίας

Εθνικού Ωδείου

Ακροάσεις κάθε Σάββατο

Καλλίφωνα  παιδιά από 7 έως και 17 ετών προσκαλούνται να

στελεχώσουν την Παιδική Χορωδία του Εθνικού Ωδείου και να

συμμετάσχουν στις ποικίλες εμφανίσεις της σε σημαντικά δρώ-

μενα της καλλιτεχνικής ζωής της χώρας μας. 

Οι ακροάσεις θα γίνονται κάθε  Σάββατο, στις 11 το πρωί  μέχρι

τις 15 Οκτωβρίου, στο κεντρικό κτίριο του Εθνικού Ωδείου.

Παράλληλα τα μαθήματα της Παιδικής Χορωδίας αρχίζουν το

Σάββατο 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Η Παιδική Χορωδία Ε.Ω.  λειτουργεί υπό τη  διεύθυνση –διδα-

σκαλία της Βάιας Παπαγιαννοπούλου και τη σκηνοθετική επιμέ-

λεια της ηθοποιού Μάγδας Μαυρογιάννη. Ιδρύθηκε το 1995 και

φιλοξενεί παιδιά από την Αθήνα και την περιφέρεια. Περιλαμ-

βάνει στο ρεπερτόριό της έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών

διαφόρων εποχών και έχει συμμετάσχει σε αξιόλογες πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις που έχουν διοργανώσει διάφοροι φορείς. Δίνο-

ντας έμφαση στην παιδική όπερα έχει σημειώσει ιδιαίτερη επι-

τυχία σε ειδικές βραδιές. 

Η συμμετοχή στην Παιδική Χορωδία είναι δωρεάν

Πληροφορίες: Γραμματεία Εθνικού Ωδείου, τηλ. 210 5233175

Στο χώρο Τέχνης Ιχνήλατον

παρουσιάζει Ο Σύλλογος Φί-

λων του Ολλανδικού Ινστι-

τούτου Αθηνών (A.F.N.I.A.)

την έκθεση με τον τίτλο 

"Της Ολλανδίας Έλληνες"

Σκοπός του συλλόγου είναι η

ενίσχυση των πολιτιστικών

επαφών ανάμεσα στην Ελ-

λάδα και την Ολλανδία.

Στην έκθεση λαμβάνουν μέ-

ρος 9 Έλληνες εικαστικοί

καλλιτέχνες που σπούδασαν

στην Ολλανδία και ζουν και

εργάζονται στην Ελλάδα. Οι

καλλιτέχνες αυτοί εκπληρώ-

νουν τον σκοπό του συλλό-

γου, που είναι η πολιτιστική

ανταλλαγή μεταξύ των δύο

χωρών, Ελλάδας και Ολλαν-

δίας.

Οι καλλιτέχνες που λαμβά-

νουν μέρος στην έκθεση εί-

ναι:

Σοφία Ντούμα στο Ντέλφτ (η

πόλη του Βερμέρ ), Κατερίνα

Χατζηγιαννούλη στην Χάγη,

Χρίστης Λιαλιος στο Μάα-

στριχτ, Μιχάλης Μαδένης

και Γιώτα Μακαρούνη στην

Χάγη, Φαέθων Στάθης στο

Ντε Μπός, Χρίστος Πετρίδης

στο Χρόνιγκεν και Αγγέλα

Βερτσώνη και Ελένη Ζούνη

στο 'Αμστερνταμ.

Η έκθεση θα διαρκέσει από

22 Οκτωβρίου μέχρι 8 Νοεμ-

βρίου 2008.

Η επιμέλεια της έκθεσης εί-

ναι του Χάνς Χέντριξ.

Λεωφ.Βάρης-Κορωπίου 80

Βάρη, Τηλ: 210-8972363

"Της Ολλανδίας 'Ελληνες" 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ

“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.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Το Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Δήμου Κορωπίου ανακοινώνει

ότι οι εγγραφές για το έτος 2008-2009  έχουν ήδη αρχί-

σει. Στα Τμήματα  της Φιλαρμονικής μπορούν να εγγρα-

φούν  όλοι όσοι-ες το επιθυμούν ανεξαρτήτως ηλικίας και

μουσικών γνώσεων.

Διδάσκονται: Θεωρία της Μουσικής, Πνευστά όργανα

(χάλκινα, ξύλινα), κρουστά όργανα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέ-

φωνο 210-6622 508 (κάθε Δευτέρα, Τρίτη  & Παρασκευή

17.00-19.00 και Πέμπτη 16.00-18.00). 

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Φιλαρμονικής  Κονί-

τσης 1 (απέναντι από το Δημαρχείο που ανακατασκευά-

ζεται στην Λ. Βασ. Κωνσταντίνου). 

Το βιβλίο του “Έντονες Στιγμές Αγάπης και Αφοσίωσης -

Δράση και Προσφορά μιας ζωής” παρουσιάζει ο Λεωνίδας

Κατερίνης το Σάββατο 1η Νομβρίου στις 12.00 στο μέγαρο της

Παλαιάς Βουλής (οδός Σταδίου 13).

Ομιλητές θα είναι ο τέως Πρωθυπουργός και πρόεδρος του Αρεί-

ου Πάγου Ιωάννης Γρίβας, ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μιχαήλ Κασσωτάκης και ο Συγγραφέας και Ιστορικός Ερευνητής

Γεώργιος Παναγιωτάκης. Συντονίζει η αντιπρύτανης του Χαρο-

κοπείου Πανεπιστημίου Αικατερίνη Μαριδάκη - Κασσωτάκη.

Έναρξη προσέλευσης 11:30.

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η
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Προχθές ασχολήθηκα με την τα-

κτοποίηση των βιβλίων μου. Όταν

έβγαλα του τόμους της εγκυκλο-

παίδειας για ξεσκόνισμα, μέτρη-

σα 62 τόμους μαζί και 2 ακόμη

αφιερωμένους στην Ελλάδα. Στο

τέλος, γύρισα και τους κοίταξα

όλους έτσι αραδιασμένους στα

ράφια μιας μικρής βιβλιοθήκης -

δημιουργήματος των χεριών μου.

Στ’ αυτιά μου ξαναντήχησε η φω-

νή ενός παλιού μου φίλου:  «Τι
τους θέλεις όλους αυτούς; Μόνο
σε ένα δισκάκι, άντε δύο το πολύ
και έχεις όλη τη γνώση που χρει-
άζεσαι». Σε δυο δισκάκια! Μα

εγώ, με τα βιβλία μου είμαι άρρω-

στος. Μοιράζομαι μέρος από τις

στιγμές της ζωής μου σε κάθε άγ-

γιγμα της σελίδας τους! Το δισκά-

κι δεν μου λέει τίποτα. Ή μάλλον

μου λέει, τον αγώνα που έκανε

και κάνει ο άνθρωπος  για να φτά-

σει σ’ αυτή τη σημερινή συμπυ-

κνωμένη τελειότητα, που ασφα-

λώς δεν είναι και το πέρας της

αναζήτησης του πληρέστερου.

Πρώτοι οι Σουμέριοι έφτιαξαν

εκείνες τις πήλινες πλάκες. Στο

φρέσκο τους πηλό, σφήνωναν μυ-

τερά καλαμάκια ή ξυλάκια και έδι-

ναν χαραγές και διάφορα συμβο-

λικά σχήματα με τα οποία μιλού-

σαν. Μιλούσαν και μοιραζόντου-

σαν τη γνώση και τον πολιτισμό.

Έτσι γεννήθηκε η Σφηνοειδής

Γραφή, γύρω στην τρίτη χιλιετία

προ Χριστού. Όλοι οι λαοί έχουν

τα πάνω και τα κάτω τους. Έτσι

όταν οι Σουμέριοι, αυτός ο περί-

φημος λαός της Μεσοποταμίας

υποτάχτηκε στους Ακκάδιους, η

γραφή δέχτηκε μια αναπροσαρ-

μογή. Ένα λιθαράκι βελτίωσης.

Μόλις τον 19ο μ.Χ. αιώνα  απο-

κρυπτογραφήθηκε από Γερμα-

νούς και Βρετανούς ερευνητές. 

Τα σύμβολα της γραφής ιερογλυ-

φικά ή σφηνοειδή  αποδίδουν ιδέ-

ες και συλλαβές. Δεν έχουν ήχο. 

Οι Φοίνικες την δεύτερη  προ Χρι-

στού χιλιετία εφευρίσκουν το αλ-

φάβητο κα τώρα η γραφή έχει και

ήχο. Αργότερα οι Έλληνες προ-

σθέτουν και τα φωνήεντα και έτσι

τώρα η γραφή έχει και φωνή. Η

Φοινικική πόλη Β(ύ)βλος χαρίζει

και το όνομα της σε αυτό που λέ-

με από τα χρόνια εκείνα “Βιβλίο”.

Οι πήλινες πινακίδες εκείνα τα

χρόνια σαν υλικό γραφής ήταν

δημοφιλείς. Η πήλινη πινακίδα

αντέχει στο πέρασμα του χρόνου,

ξεθάβεται σχεδόν ανέπαφη από

τα γεωλογικά στρώματα του πα-

ρελθόντος, έρχεται στα χέρια

μας και μας μιλά για Θεούς και

βασιλιάδες για μύθους και δοξα-

σίες, για εμπορικές συναλλαγές,

για γάμους και διαζύγια, για λε-

πτομέρειες τις αλλοτινής κοινω-

νικής ζωής. (ανακαλύψεις στη Νι-

πούρ). Είναι τοποθετημένες και

φυλάσσονται ‘‘όρθιες’’ με καμάρι,

στις βιβλιοθήκες των λαών της Με-

σοποταμίας.  Αλλά και διευκρινίζε-

ται ότι κάποιες, μερικές φορές «δεν

μπορούν να σταθούν όρθιες»

γι΄αυτό και είναι τοποθετημένες

πλαγιαστά (Βιβλιοθήκη της Χαττού-

σας, πρωτεύουσας των Χετταίων,

150 χιλιόμετρα ανατολικά της

Άγκυρας. Είναι εκείνη που σαν

πρώτη βιβλιοθήκη  αναφέρεται).

Λογοτεχνικά έργα και νομοθεσίες

θαμμένες έρχονται στο φως. (Νό-

μοι του Βαβυλώνιου Χαμουραμπί,

το πρώτο λογοτεχνικό έργο και το

‘‘Έπος Γκιλγκαμές’’) . 

Οι πήλινες πινακίδες όπως προα-

νέφερα, είναι το αγαπημένο υλι-

κό για γράψιμο στους λαούς της

Μεσοποταμίας. Εχουν και το πλε-

ονέκτημα της επιβίωσης από  την

καταστροφική ορμή της πυρκαιάς,

υστερούν όμως όσον αφορά την

ογκώδη τους  αρχειοθέτηση. Του-

ναντίον τα άλλα υλικά γραφής, οι

πάπυροι και οι περγαμηνές καίτοι

ευάλωτα  στον χρόνο, στη φυσική

καταστροφή και στην υγρασία,

παρέχουν πλεονεκτήματα στη

χρησιμοποίηση, στη μεταφορά

και στην αποθήκευση, γι΄αυτό γί-

νονται οι πάπυροι ιδιαίτερα αγα-

πητή και  βασική γραφική ύλη

στους ΄Ελληνες. Ο πάπυρος στην

Ελλάδα εισάγεται από την Αίγυ-

πτο το 1200π.Χ.  Στην Αίγυπτο  εί-

ναι ιθαγενές φυτό. 

Με μια δική τους τεχνική οι Αιγύ-

πτιοι, από αυτόν φτιάχνουν χαρτί:

Δροσερές ζουμερές  λωρίδες από

το φυτό στρώνονται  σε μια  σει-

ρά, που επικαλύπτεται από άλλη

σε κάθετη προς την πρώτη διάτα-

ξη. Τα δύο στρώματα συμπιέζο-

νται. Κολλώδης ουσία εκθλίβεται

και συγκολλά το όλο κατασκεύα-

σμα διαμορφώνοντας το σε φύλ-

λο χαρτιού. Σ’ αυτό γράφουν με

πένα και μελάνη και φυλάσσεται

σε κυλίνδρους που μπορεί να

έχουν μήκος από 3 μέχρι και 6 μέ-

τρα. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάν-

δρειας είχε 200.000 κυλίνδρους

παπύρων μόνο από μια προσφορά

του Ρωμαίου Αντωνίου στην Κλε-

οπάτρα. (Κατά κάποια πληροφο-

ρία τις είχε αφαιρέσει από την βι-

βλιοθήκη της Περγάμου). 

Να σημειωθεί ότι  η βιβλιοθήκη

της Αλεξάνδρειας ήταν το καμάρι

του πολιτισμού και της συγκέ-

ντρωσης της φιλοσοφίας των ιδε-

ών. Εκεί ο εσωστρεφής κόσμος

των ελληνικών Κρατών - Πόλεων

παραχώρησε τη θέση του στη

γέννηση του Ελληνιστικού πολιτι-

σμού. Ενός πολιτισμού χωρίς γε-

ωγραφικά όρια.  

Σε αντίθεση τώρα  με τον πάπυρο

οι περγαμηνές γίνονται από δέρ-

μα που υποβάλλεται σε ειδική κα-

τεργασία. Και πήραν το όνομά

τους από την Αρχαία Πέργαμο.

Το ερώτημα που προβάλλεται εί-

ναι το πως μπόρεσαν και μαζεύ-

τηκαν τα τόσα βιβλία σε αυτές τις

βιβλιοθήκες. Σε αυτό βρίσκομε

την απάντηση πάλι στις πήλινες

πινακίδες. Το δηλώνει ο  Ασσουρ-

μπανιμπάλ ηγέτης της Ασσυρίας

στα έτη 668-667π.Χ. «Λεηλατώ-
ντας τις  ξένες βιβλιοθήκες  μετά
από κατακτητικούς πολέμους».

(π.χ. της Βαβυλώνας κ.α.)

Να λοιπόν και που η λεηλασία του

αλλότριου πολιτισμού και η οικει-

οποίηση δεν είναι νέο φρούτο της

εποχής μας - θυμηθείτε το Βρετα-

νικό μουσείο και το μουσείο τέ-

χνης του Λούβρου.  Απλώς η επο-

χή μας βρήκε μιμητές και θαυμα-

στές - θυμηθείτε πάλι και την οι-

κειοποίηση των Ελληνικών μνη-

μείων της Ιωνίας και την σύγχρο-

νη αρπαγή των θησαυρών  από το

μουσείο της Βαγδάτης 

Και έπειτα μου λέτε πως οι δυτι-

κοί λαοί δεν αγαπούν την Ελλά-

δα. Μωρέ την αγαπούν τόσο που

τη βάζουν και στο σπίτι τους! 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––––

Βοηθήματα

1)”Ιστορία του Ελληνικού Έθνους’’  της Εκδοτικής.

2) ‘‘Ηροδότου Ιστορίαι’’ εκδ. Γκοβόστη  

3) ‘‘Ιστορία Ελληνικού Έθνους’’ Κ. Πα-

παρηγόπουλου εκδ.  Παυλίδου 1860

4) ‘‘Βιβλιοθήκες στον Αρχαίο Κόσμο’’.
L. Casson. εκδ.Μ.Ι.ΕΤ  

Από το βιβλίο στο C.D.

Πρόσφατα παρουσιάστηκε από το

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

το πρόγραμμα «Πράσινη Ζωή στην Πό-

λη». Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα

εντάσσεται στο ΠΕΠ Αττικής 2007 –

2013, οι δε δράσεις του θα χρηματο-

δοτηθούν κατά 75% από το  Ευρωπαϊ-

κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώ-

σεις, το πρόγραμμα, σε συνεργασία με

την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χρηματοδο-

τεί δράσεις που αποσκοπούν στην

προστασία και ανάδειξη του φυσικού

περιβάλλοντος, στην αύξηση του πρα-

σίνου και γενικότερα στην αναβάθμιση

του περιβάλλοντος. 

Ομως από τους 44 Δήμους και Κοινό-

τητες της Ανατολικής Αττικής μόνον 9

Δήμοι και 3 Κοινότητες  συμπεριελή-

φθησαν στο πρόγραμμα.

Ετσι το Νομαρχιακό Συμβούλιο συζή-

τησε, το πρόβλημα που έχει δημιουρ-

γηθεί με τον αποκλεισμό από την Δια-

χειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττι-

κής των 32 Δήμων και Κοινοτήτων.

Στην εισήγησή του ο Νομάρχης Λ.

Κουρής ανέφερε ότι στον άξονα

«Πράσινη Ζωή στην Πόλη» υπάρχει η

δυνατότητα χρηματοδότησης πολλών

δράσεων που αναφέρονται, μεταξύ

άλλων, στην αύξηση και βελτίωση των

κοινόχρηστων χώρων, την αναβάθμιση

του αστικού ιστού, την αύξηση του

πρασίνου, την βελτίωση της προσβασι-

μότητας και των συνθηκών κυκλοφο-

ρίας και στάθμευσης κ.ο.κ.

Ωστόσο από την περιοχή της Ανατολι-

κής Αττικής έχουν περιληφθεί μόνο 9

Δήμοι επί συνόλου 27 και 3 Κοινότητες

επί συνόλου 17.

«Ο αποκλεισμός 32 Δήμων και Κοινο-
τήτων της περιοχής μας από την σχε-
τική προκήρυξη της Περιφέρειας Αττι-
κής γίνεται χωρίς καμμία αιτιολογία»
τόνισε ο Λ. Κουρής και ζήτησε «την

άμεση συμπλήρωση της σχετικής προ-
κήρυξης, ούτως ώστε να περιληφθούν
όλοι οι ΟΤΑ της περιοχής να έχουν την
δυνατότητα αναζήτησης πόρων προ-
κειμένου να προχωρήσουν σε έργα
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στις
περιοχές τους»

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης

με τις τοποθετήσεις πολλών Νομαρ-

χιακών Συμβούλων και εκπροσώπων

της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης που

παρίσταντο, το Νομαρχιακό Συμβούλιο

αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από

την Περιφέρεια Αττικής την συμπλή-

ρωση του πίνακα της σχετικής προκή-

ρυξης ώστε να περιληφθούν ως δυνη-

τικοί δικαιούχοι και οι υπόλοιποι Δήμοι

και Κοινότητες της Ανατολικής Αττι-

κής. 

Ποιοι αποκλείονται

Αποκλείονται οι Δήμοι Αναβύσσου,

Αρτέμιδος, Αυλώνας, Λαυρεωτικής,

Μαραθώνα, Γλυκών Νερών, Δροσιάς,

Διονύσου, Μαρκοπούλου, Καλάμου,

Καλυβίων, Κρωπίας, Ωρωπού, Νέας

Μάκρης, Παιανίας, Σπάτων, Ραφήνας

και οι Κοινότητες Αγίου Κωνσταντί-

νου, Αφιδνών, Ανθούσας, Βαρνάβα,

Γραμματικού, Καπανδριτίου, Κουβα-

ρα, Μαλακάσας, Πικερμίου, Παλαιάς

Φώκαιας, Σαρωνίδας, Πολυδενδρίου,

Συκάμινου. 

Ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός

κατάθεσε σχετική ερώτηση

τονίζοντας την γνωστή και ραγδαία οι-

κιστική ανάπτυξη της Ανατολικής Αττι-

κής και τις ανάγκες που προκύπτουν

για την ενίσχυση του αστικού πρασί-

νου και την αναβάθμιση της ποιότητας

ζωής, ζητώντας να αναθεωρήσουν την

απόφασή τους αυτή και να τους εντά-

ξουν.

«Πράσινη Ζωή στην Πόλη»
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Ήτανε μιά βραδιά-φανέρωμα εκείνη της 1ης τ’

Οκτώβρη, εκεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πα-

λαιάς Βουλής των Ελλήνων. Μιά βραδιά Μνήμης

και Τιμής, θυμίαμα ευγνωμοσύνης σε κείνους που

κράτησαν, μ’ αίμα ψυχής και κορμιού, άσβεστη τη

φλόγα της Λευτεριάς και της Αξιοπρέπειας απάνω

στα σουλιώτικα βουνά, μέσα στα σκότη της πιό

μαύρης σκλαβιάς που γνώρισε ποτέ το Γένος μας.

Κι αν όλοι μας, λίγο-πολύ, κάτι είχαμε ακούσει για

τους Σουλιώτες, έλειπε τούτο το βιβλίο, κόσμημα

και σταθμός της ελληνικής ιστορικής βιβλιογρα-

φίας, οι «Σουλιωτών Γενεαλογίες», γέφυρα και λώ-

ρος ομφάλιος με το χθες που μας έσωσε απ’ τον

αφανισμό, βιβλίο-περαματάρης στην δυσδιάκριτη

πιά όχθη όπου στέκουν μ’ αγωνία και μας θωρούν

εκείνοι οι μακρινοί πατεράδες και μανάδες μας,

πού ‘λιωσαν γρήγορα ως κάτω το κεράκι της ζωής

τους. Για να γεννηθούμε εμείς στο φως κι όμως-πο-

λύξεροι καθώς θαρρούμε οτ’ είμαστε-να μη βλέ-

πουμε τα φίδια που μας έχουν ζώσει από παντού.

Αυτός που σήκωσε τη δάδα, την τάϊσε μ’ αλογά-

ριαστα ξενύχτια και μας τη δίνει για να κοιτάξουμε

πίσω μας και μέσα μας, είναι ο φιλόλογος Κ. Καρα-

μούτσος. Ένας Έλληνας Διδάσκαλος, παλαιάς κο-

πής. Ένας από κείνους τους ευλογημένους πεισμα-

τάρηδες, τους αθεράπευτους διαλαλητές των

Αξιών, τ’ ανθρώπινα αναλώματα στων Ιδεών τον

βωμό. Κερκυραίος σουλιώτικης καταγωγής, ίδια

φύτρα μ’ εκείνους που με το κερί και την πένα, με

το τετραβάγγελο και τις θύμησες των Αρχαίων και

με το σπαθί, μας ξεστράβωσαν και μας λευτέρω-

σαν. Και τότες οι πολλοί τους φώναζαν τρελούς.

«Τρελοί» μας έσωζαν πάντοτε. Τ’ αλάτι των Γραι-

κών που καταλύει τα γλυκερά, ξενόφερτα ροσόλια

των γραικύλων και των αφεντάδων τους και με την

αψάδα του μας συνεφέρνει.

Ο τίτλος του βιβλίου μπορεί να οδηγήσει τον υπο-

ψήφιο αναγνώστη στο λανθασμένο συμπέρασμα

ότι θα διαβάσει μιά πληκτική γενεαλογική καταγρα-

φή. Ένα σύντομο ξεφύλλισμα θα σταθεί αρκετό για

να ακυρώσει τη βιαστική κρίση. Κι όποιος αρχίσει

το διάβασμα, πάει...κόλλησε και δεν θα ξεκολλήσει

παρά μόνο σαν κάμει όλο το ταξείδι, ως την τελευ-

ταία σελίδα. Αρχινώντας από την πρώτη εμφάνιοη

των Ανυπότακτων στα σουλιώτικα βουνά και παρα-

κολουθώντας τους να φυτεύουν τον σπόρο της

Απόφασης κι αυτός να πίνει το άφθονο πάντα για

ξόδεμα σουλιώτικο αίμα και να θεριεύει γρήγορα

σε θεόρατο δεντρί, έτσι που να το βλέπουν οι

σκλάβοι και ν’ αναθαρρούν και κάρφος να στέκει

στων αφεντών τα μάτια και στον ύπνο τους βρα-

χνάς. Κι ύστερα, του δάσκαλου η δάδα μας φέγγει

σ’ όλους τους πολέμους των Σουλιωτών ως τον ξε-

ριζωμό τους. Πως εκρατήσαν λεύτερα τα βράχια

τους για πάνω από διακόσια χρόνια, πως τα διαφέ-

ντευαν, έτσι που να φαντάζεται ο εχθρός πως κάθε

κοτρώνι έκρυβε κι έναν Σουλιώτη πίσω του, πως

ενικήθηκαν στο τέλος, όχι από τ’ Αλήπασα τη δύ-

ναμη, αλλ’ από τη διαβολεμένη πανουργία του που

τους έσπειρε τη διχόνοια και την προδοσιά.

Τόποι αγώνων και θυσιών, γιγαντώματα απίστευτα

της ανθρώπινης ψυχής, παρακαταθήκες ατίμητες

πεταμένες στη λησμονιά και την άγνοια και μέσα

κει να προβάλλει κι η γυναίκα στην κορύφωσή της,

μάνα κι αγαπημένη, κατευοδότρια με το «ή ταν ή

επί τας», ισότιμη, φοβερή συμπολεμίστρια όποτε

χρειάστηκε, μα και δασκάλισσα της αξιοπρέπειας

μπροστά στο δίστρατο της ατίμωσης ή της θυσίας.

Εκατό τόσα χρόνια μετά το Ζάλογγο κάποιες που

γύρευαν τρόπους  να διεκδικήσουν την ισότητα

των γυναικών, δεν είχαν ακούσει βέβαια τίποτε για

τις λέαινες των σουλιώτικων βουνών.

Εξαιρετικά καλαίσθητη κι επιμελημένη η πολύτιμη

τούτη έκδοση. Η μακρόχρονη κι επίπονη αναζήτη-

ση του συγγραφέα σε αρχεία και βιβλιοθήκες, συ-

νοδεύεται από σπάνιες γκραβούρες εποχής, σύγ-

χρονες φωτογραφίες, χάρτες, σχεδιαγράμματα. Η

φλόγα του ερευνητή αγκαλιασμένη με το μεράκι

του εκδότη (εκδόσεις Παπαζήση) και την αξιέπαινη

αποκοτιά του δεύτερου να προτείνει τέτοιο βιβλίο

στην  “in”, “trendy” και “must” Ελλάδα του σήμερα.

Εκλεκτές οι παρουσίες του πνευματικού κόσμου

της χώρας στην κατάμεστη αίθουσα. Εκτός από την

λιτή ομιλία του συγγραφέα, το βιβλίο σχολίασαν

και ο εκπρόσωπος των Απανταχού Σουλιωτών,

στρατηγός ε.α. Λάμπρος Τζαβέλας, ο πρόεδρος

της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας, καθηγητής

του Πανεπιστημίου Αθηνών Κων. Αλεξίου, ο πρ. Εκ-

πρόσωπος Τύπου του Υ.ΕΘ.Α., αρχιπλοίαρχος Π.Ν.

Στέφ. Γκίκας, ο καθηγητής Οικονομικής Γεωγρα-

φίας και Γεωπολιτικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Γ.

Μάζης, ο ιστορικός και συγγραφέας Σαρ, Καργά-

κος, ο δημοσιογράφος Γ. Ντάσκας και ο πρώην

υπουργός και συγγραφέας Αλ. Παπαδόπουλος.

Κοινό πιστεύω των ομιλητών ότι δεν έχει τελικά

σημασία εαν οι Σουλιώτες ήταν φυλετικό σμίξιμο

Αρβανιτών και Ηπειρωτών, αλλά το πως ένοιωθαν

κι αυτοπροσδιορίζονταν οι ίδιοι που δήλωναν Έλ-

ληνες σε κάθε ευκαιρία. Και που το απέδειξαν λίγα

χρόνια μετά τον ξεριζωμό τους, πληρώνοντας βα-

ρύ φόρο αίματος για τη λευτεριά της Ελλάδος.

Όλοι οι ομιλητές τόνισαν, ότι πέρα από την όποια

γενεαλογική καθαρότητα των σημερινών απογό-

νων των Σουλιωτών, αυτό που αληθινά μετρά είναι

να στέκει ο καθένας μας στο φρόνημα Σουλιώτης

και νά ‘ναι έτοιμος να πεθάνει για την ελευθερία και

την αξιοπρέπειά του. Σουλιώτες πρέπει να γίνουμε

όλοι σήμερα στους μικρούς και μεγάλους αγώνες

που πρέπει να πολεμάμε, εάν θέλουμε να επιζή-

σουμε ως έθνος σε τούτη δω την τρισεύγενη και

μυριόπαθη δράκα γης όπου μας έταξε η μοίρα και

που ποτέ δεν έπαψαν να την ορέγονται οι άλλοι.

Στα πέρατα της Ελλάδας και της οικουμένης σκορ-

πίστηκαν οι Σουλιώτες μετά τον αναγκαστικό μισε-

μό τους. Σε τετρακόσιες ως πεντακόσιες χιλιάδες

λογίζονται σήμερα οι απόγονοί τους σ’ όλη την Ελ-

λάδα. Κι όπου πάτησαν το πόδι τους, μπολιάστηκε

ο τόπος με την αντρειά και την αξιοσύνη τους.  Πα-

ντού διακρίθηκαν και διακρίνονται. Από τότε που

έκαναν Σούλι τους τη σκλαβωμένη πατρίδα κι αγω-

νίστηκαν μέχρις εσχάτων να τη λευτερώσουν, ως

τα σήμερα. Πάντοτε πρίγκηπες των ορέων, αετοί

που ξεχωρίζουν μεσ’ στο πλήθος από τη λάμψη την

ξεχωριστή στα μάτια, απ’ τη στητή, περήφανη κορ-

μοστασιά και το κεφάλι τ’ αψήλου πάντα ορθωμέ-

νο, λες κι εκεί πέρ’ απ’ τον ουρανό, ακόμη αχολα-

λούν τουφέκι τα ωσάν τις ψυχές τους κοφτερά

σουλιώτικα βράχια. Η πατρίδα που με δόλο τους

έκλεψαν, αλλά ζει, πάντα αδούλωτη στα γεννήμα-

τά της όσο μακριά της κι αν βρίσκονται.

Κάποια στιγμή, στο εγγύς μέλλον, οι απόγονοι των

λατρεμένων μας θρύλων, των στολιδιών και καυχη-

μάτων της ψυχής μας, θα καταθέσουν στους Πα-

νέλληνες μιά πρόταση για να ξαναζωντανέψουν τ’

αγιασμένα βουνά του Σουλίου. Που δεν αντιλαλού-

νε μόνο τη δόξα την παλιά, αλλά βογγούν στην

εγκατάλειψή τους για το άγος το εθνικό και την κα-

ταισχύνη που συνιστά η αγνωμοσύνη της ελεύθε-

ρης ελληνικής Πολιτείας  και ημών των πολλών,

των ναρκωμένων κι ασύνειδα ασεβών, η συνενοχή

στην ύβρη. Κι όταν κατατεθεί η πρόταση για την

πολλά αργοπορημένη κι οφειλόμενη τιμή, τότε θα

μετρήσουμε τους Έλληνες. Πόσοι, δηλαδή, από

εμάς είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε με

νύχια και με δόντια, ως νέοι Κυναίγειροι, ανόθευτα

της φυλής μας τα νάματα, όπως εκείνοι κράτησαν

με το αίμα τους για μας το δικαίωμα της ύπαρξής

μας, κι ατσάλωσαν με Απόφαση το ξεσηκωμένο Γέ-

νος. Για να μπορεί, όπως λέει ο Βαλαωρίτης στον

«Φωτεινό» του, ακόμα και «γυμνό, κατακομμένο,

να δείχνει πάντα ανίκητο το μέτωπο στον ξένο». 

Με την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στους αδάμα-

στους των Σουλιώτικων Βουνών...

«Σουλιωτών Γενεαλογίες»
Οι καρποί της φύτρας των Αδάμαστων

γράφει ο Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ισχυρά Ντοκουμέντα υπέρ της μοναδικής Ελληνικής Μακεδο-

νίας, κατατίθενται σε forum, που αυτοαποκαλείται American

for Justice, με έδρα το Arligton της Virginia.

Μας εστάλη από την Athens Press και δημοσιεύεται η μετά-

φραση του κειμένου προς υπενθύμιση και γνώση των αναγνω-

στών μας, του πολιτικού κόσμου και του Υπουργείου Εξωτερι-

κών.
1) Η καταγεγραμμένη ιστορία αναφέρεται σε αρχαίο Μακεδονικό Βα-

σίλειο αρχικά κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα.

2) Το όνομα Μακεδονία δόθηκε απο τους κατοίκους του και στα Ελ-

ληνικά σήμαινε τα «Υψίπεδα» (εννοεί ότι και η λέξη Μακεδονία εί-

ναι Ελληνική)

3) Πολλές αρχαίες πηγές και ιστορικοί μεταξύ των οποίων και η Βί-

βλος, η Εβραική Τορά αναφέρονται στη Μακεδονία αποκαλώντας

την Ελληνικό Βασίλειο. Έχει επίσης αναφερθεί ακόμη και από τον

Όμηρο αλλά και απο τον γεωγράφο Στράβωνα ο οποίος μάλιστα

λέγει «Η Μακεδονία είναι και αυτή Ελλάδα»

4) Πάνω απο 5.000 ανασκαφές που έχουν γίνει στη Μακεδονική γη

έχουν μόνο Ελληνικές Επιγραφές στα ευρήματα.

5) Οι αρχαίοι Μακεδόνες συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς αγώνες

όπου μόνο Έλληνες γίνονταν δεκτοί. Πίστευαν στους ίδιους θε-

ούς και τα νομίσματά τους είχαν μόνο ελληνικές επιγραφές.

6) Το όρος Όλυμπος οικία των Ελλήνων Θεών βρίσκεται στη Μακε-

δονία.

7) Οι Έλληνες ήταν ο μοναδικός λαός στην αρχαιότητα που έχτιζε

θέατρα, εκ των οποίων έχουν ήδη βρεθεί 4 στη Μακεδονία.

8) Ο Απόστολος Παύλος όταν κατέφθασε στη Μακεδονία αποκαλεί

τους εντοπίους που τον υποδέχονται Έλληνες. Μιλά Ελληνικά

και κηρύττει στα Ελληνικά καθώς αυτή ήταν η γλώσσα των εντο-

πίων Μακεδόνων.

9) Ο Αλέξανδρος ο Μέγας αυτοαποκαλείται και ήταν ως Βασιλεύς

των ενωμένων Ελληνικών πόλεων –κρατών και των Ελλήνων και

διέδωσε τον Ελληνικό πολιτισμό, τη γλώσσα, σε όλη του την εκ-

στρατεία στην Περσική Αυτοκρατορία καθώς και στη Αφρική, την

Ασία και την Ευρώπη.

10) Δεν υπήρξε ποτέ Μακεδονική γλώσσα όπως ποτέ δεν υπήρξε

Αθηναϊκή, Βοιωτική, Ηπειρωτική ή Θηβαϊκή γλώσσα. Υπήρξαν μό-

νο διάλεκτοι της μίας και μοναδικής Ελληνικής γλώσσας που μι-

λούνταν σε όλες τις Ελληνικές πόλεις-περιοχές. Απο τους ψευ-

δομακεδόνες ομιλείται ένα ιδίωμα της βουλγαρικής γλώσσας.

11) Ο Αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης ουδέποτε απεκάλεσε όλους

τους Μακεδόνες βαρβάρους παρά μόνο τον Βασιλέα τους Φίλιππο

καθώς δεν μπορούσε να δεχθεί ότι αυτός είχε επιβάλλει την κυ-

ριαρχία του στις Ελληνικές πόλεις. Την ίδια περίοδο ο αντίπαλός

του Αθηναίος ρήτωρ Ισοκράτης ζητά με επιστολή του απο το βα-

σιλέα Φίλιππο να ενώσει όλους τους Έλληνες και να τους οδηγή-

σει στη μάχη ενάντια στον κοινό εχθρό τους Πέρσες.

12) Η δήθεν εξέγερση κατά των Οθωμανών στο Ιλίντεν (1903) από

όλες τις υποτιθέμενες εθνότητες που βρίσκονταν στην περιοχή

της Μακεδονίας είναι ένα κατασκεύασμα της τότε βουλγαρικής

προπαγάνδας που ήθελε πάντα να αποκτήσει πρόσβαση στο Αι-

γαίο. Είναι ξεκάθαρες και κατηγορηματικές οι αναφορές και τα

στοιχεία όλων των Ευρωπαίων και άλλων πρεσβευτών που στάλ-

θηκαν απο τις χώρες τους εκείνη την περίοδο.

13) Μετά την καταστροφή τους απο τους Ρωμαίους το 168μ.Χ ποτέ

άλλοτε δεν υπήρξε άλλο Μακεδονικό κράτος ή Βασίλειο. Από την

κάθοδο των Σλάβων τον 6ο αιώνα μ.Χ. έως και τους Βαλκανικούς

πολέμους το 1912 για 1500 χρόνια η Μακεδονία κατοικείτο από

Έλληνες, Σέρβους, Βούλγαρους, Αλβανούς, Εβραίους, Αθίγγα-

νους και απο το 14ο αι. και Τούρκους. Ουδεμία αναφορά υπάρχει

για Μακεδόνες ούτε απο τους Ρωμαίους, ούτε τους Βυζαντινούς

ούτε και τους Τούρκους. Αρα για ποιά διαίρεση της Μακεδονίας μι-

λάμε.

14) Πριν την μετονομασία της σε Γιουγκοσλαβία το κράτος ονομά-

ζεται Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, ουδεμία ανα-

φορά υπάρχει για Μακεδόνες.

15) Μόνο το νότιο τμήμα της Π.Γ.Δ.Μ αντιστοιχεί στο τμήμα της αρ-

χαίας Μακεδονίας.

16) Κανένας γνωστός ή μη ιστορικός δεν αναφέρει αφανισμό ή γενο-

κτονία των αρχαίων Μακεδόνων, άρα λοιπόν τι απέγιναν οι απόγονοί

τους; Σίγουρα δεν είναι οι Σλάβοι. Τι γίνεται λοιπόν με τον εθνικό

προσδιορισμό αυτών των ανθρώπων (δηλ των Έλλήνων Μακεδόνων

και πραγματικών απογόνων των αρχαίων Μακεδόνων) πώς θα πρέπει

να αποκαλούνται πλέον; Και το δικαίωμα αυτών στην ταυτότητά τους

και την κληρονομιά τους τι γίνεται; Και αν θέλουν αυτοί να αυτοαπο-

καλούνται Μακεδόνες ποιός μπορεί να τους το απαγορέψει;

Αυτά τα ολίγα για να μην ξεχνιόμαστε για το ποιά είναι η πραγματι-

κή αλήθεια.

Και υπενθυμίζω ότι όλα τα παραπάνω τα γράφει ένας Αμερικανός

προς απόδοσιν του δικαίου όπως λέει, την ίδια στιγμή που υπάρχουν

δήθεν «Έλληνες» που υποστηρίζουν την ύπαρξη όπως είπαμε δήθεν

μακεδονικής μειονότητας αλλά και διαδηλώνουν για το όνομα της

Μακεδονίας, όχι όμως της Ελληνικής.

Ας το βάλουν όμως καλά στο μυαλό τους: Μακεδονία δεν υπάρχει

άλλη πέραν της Ελληνικής.

Ρωμύλος Ελ Μάσρι 

Υπερατλαντικά Ντοκουμέντα υπέρ της Μακεδονίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βάρη, 29/9/2008
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτοκόλλου : 233
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΗΣ 
«Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»
Βασιλέως Κωνσταντίνου 25 , Τ.Κ. 166 72 ΒΑΡΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  Πέτρος Βαγιακάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213-2030467 - 8, Τηλεομοιοτυπία : 213-2030469
E-mail : pneumatiko@vari.gr – Ιστοσελίδα : www.vari.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πλήρωσης  τριών [3] θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Βάρης  που εδρεύει στη Βάρη
επί της Βασ. Κων/νου αριθ. 25. 

Έχοντας υπόψη:
Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις
και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997,
2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003,  3260/2004 και 3320/2005.
Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/234/9936/21.7.2008 εγκριτική της πρόσληψης Πράξη της τριμε-
λούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006
ΠΥΣ “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα” [ΦΕΚ 280/τ.Α/28-
12-2006], όπως ισχύει.
Την 4/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε  από την Περι-
φέρεια Αττικής με αριθ. πρωτ. οικ/48083-30/07/08 .
Την 47802/30.7.2008 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας  Διοίκησης
και Αποκέντρωσης.
Τον Ο.Ε.Υ. του νομικού προσώπου [ΦΕΚ Β 1825/31.12.2001].

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

νου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών των υπηρεσιών του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου για τις εξής,  κατά
αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη
χρονική περίοδο.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

διάρκεια
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Εκπαιδευτής 1 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 8 μήνες 
Θεατρικού των παρακάτω σχολικών μονάδων:
Παιχνιδιού Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

ΔΕ Παιδαγωγών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) 
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολής παιδαγωγικών 
επαγγελμάτων ή σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ 
του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Εμπειρία τουλάχιστον έξι [6] μηνών.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΔΕ 1 Α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 8 μήνες
Εκπαιδευτών ειδικότητας Μουσικής κιθάρας και πιάνου ή
μουσικής αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ 
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελμα-

τικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
Β)  Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κιθάρας και πιάνου από μουσικό ίδρυμα της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος.
Γ)  Οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολών (Λυκείων) πρέπει να προσκομίσουν επιπλέ-
ον και Βεβαίωση μουσικής ειδικότητας κιθάρας και πιάνου, εκδιδόμενη από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κι-
θάρας και πιάνου από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο
από το κράτος.

Επικουρικά προσόντα:
Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μετα-
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μο-
νάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Β)  Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κιθάρας και πιάνου από μουσικό ίδρυμα της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.
Εμπειρία έξι [6] μηνών τουλάχιστον.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΔΕ Εκπαιδευτή 1 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος          8 μήνες
Γραφίστα ειδικότητας Γραφιστών ή αντίστοιχο πτυχίο 

ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑ-
ΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Εμπειρία έξι [6] μηνών τουλάχιστον. 8 μήνες
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει  να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την  

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υπο-
δικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν
επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες  κατά κλάδο ή ειδικότητα με την σειρά του
βαθμού εντοπιότητας [α, β, γ κ.ο.κ.].Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν την ίδια εντο-
πιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα
επικουρικά προσόντα. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους
έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνο-
νται οι υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης κ.ο.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά,

γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια
[ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.] 

Προτάσσονται κατά σειρά:
α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ: Του Δήμου Βάρης που εδρεύει ο φορέας [α΄ βαθμός εντοπιότητας] 
Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής.[β΄ βαθμός εντοπιότητας]

β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας.[χωρίς εντοπιότητα].

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η σειρά κατάταξης των  υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται  με τη
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολούθως :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Χρόνος  Ανεργίας
α.  Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας 1000
β.   Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) 
μήνες, προστίθενται ανά μήνα ανεργίας 50

Σημείωση: Άνεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς
μήνες ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υπο-
βολής των αιτήσεων και προς τα πίσω.. Επίσης, χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο
χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ,
καθώς και εκείνων του  Υπουργείου  Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή
άλλων Υπουργείων που εκτελούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας ή τον ΟΑΕΔ  εφόσον ο υποψήφιος ήταν άνεργος του-
λάχιστον  επί τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα. (παρ. 1  άρ-
θρο 9 Ν.3051/2002). Ως χρόνος ανεργίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα κατά το
οποίο ο άνεργος παρακολουθεί ένα από τα ανωτέρω προγράμματα μέχρι την ημε-
ρομηνία υποβολής της αιτήσεώς του για να λάβει μέρος σε διαδικασία πρόσληψης
εποχικού προσωπικού. Η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας [STAGE] του ΟΑΕΔ θεωρείται ως χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.

2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.
α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο 50
β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, για κάθε τέκνο  50

Σημείωση: Τις ανωτέρω μονάδες μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογέ-
νειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ. 1 άρθρο 9
Ν.3051/2002).

3. Αριθμός ανηλίκων τέκνων.
α.  Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα 30
β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο 50
4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την ανακοίνωση, μόνο για
την κατηγορία ΔΕ
Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπου-
δών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 10
5. Ηλικία.
α.  Για τους υποψηφίους ηλικίας έως Τριάντα (30) ετών με αφετηρία υπολογισμού 
το απαιτούμενο από την  ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος
γέννησης, ανά έτος. 3
β.  Για τους υποψηφίους ηλικίας  άνω των τριάντα (30) ετών
με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την 
ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος γέννησης, ανά έτος.      2
6. Εμπειρία 
α.  Για έξι (6) μήνες εμπειρίας 30
β.  Άνω των έξι (6)  μηνών εμπειρίας, και μέχρι πέντε (5) έτη

ανά μήνα εμπειρίας 5

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας) και αν, αυτές συ-
μπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός
τέκνων  πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
– Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων,
αποκλειόμενης της αθροιστικής βαθμολόγησης.
– Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πο-
λύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οικογένειας
του [δηλαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του].
– Τόσο ο πολύτεκνος όσο  και το τέκνο πολύτεκνου δικαιούται περαιτέρω και τις  μο-
νάδες από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα από τα δύο
πρώτα ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολογία υπο-
λογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.
– Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δη-
μόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή
με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το  αντικείμενο της προς πλή-
ρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υπο-
ψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις κατά τις οποί-
ες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
– Όταν από την ανακοίνωση ορίζεται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες ως
προσόν η εμπειρία αντί του τίτλου σπουδών, για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των
εχόντων εμπειρία εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα κριτήρια, εκτός από το κριτή-
ριο του τίτλου σπουδών [παρ. 12 άρθρο 21 Ν.2190/1994 όπως ισχύει].
– Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψήφι-
ου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ [8] μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρόσλη-
ψης γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω. Οι πί-
νακες αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι [20] ημερών από την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων,
ο φορέας μπορεί να προβεί στην πρόσληψη, οπότε τεκμαίρεται ότι αρχίζει ο χρόνος
απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο
ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει απασχόληση μεγαλύτερη των οκτώ [8] μηνών, πα-
ραμένει  σταθερός ακόμη και αν η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά παρέλευση
ικανού  χρόνου από της αναρτήσεως των πινάκων, ή οι τελευταίοι αναρτηθούν μετά
την παρέλευση των είκοσι (20) ημερών, χωρίς βέβαια στις περιπτώσεις αυτές να επη-
ρεάζεται η  διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης του προσλαμβανομένου. 
Δυνατότητα άρσης κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης απασχό-
λησης υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που προσέρ-
χονται για κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα απαιτούμενα
προσόντα είναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων αυτών ή δεν προσέρχονται κα-
θόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης (αρθ. 2 παρ. 6 Ν. 3260/2004).

Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμ-
βάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρό-
σληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.

Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ.
6 του Ν. 3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυ-
ξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.

Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρ-
κεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρ-
θρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004.

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας
, οδός Βασ. Κων/νου αριθ. 25 και ειδικότερα στο Γραφείο Νομικών Προσώπων, αρ-
μόδιος υπάλληλος, κ. Βαγιακάκος Πέτρος,  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώ-
ρο ανακοινώσεων του Δήμου Βάρης, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέ-
στερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα

εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής αυτότητας.

2.  Φωτοαντίγραφο του τίτλου  σπουδών τους στον οποίο να αναγράφεται ο ακρι-
βής βαθμός αυτού (μόνο για υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ). Σε κάθε περίπτωση
που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει
στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για
τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθ-
μολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε
βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά απο-
τελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελ-

ματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος
όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή βεβαί-
ωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θε-
ωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης

ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του
στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο
συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.

3. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας, όπου απαιτείται:
Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

1β.  Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώ-
του και δεύτερου βαθμού, σε ΝΟΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου του
ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997
απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το εί-
δος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

2β.  Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:
– Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης.
– Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπει-
ρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επι-
χείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
3β.  Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
– Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια
της ασφάλισής του.
– Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι
εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της
εμπειρίας, και
– Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά

περίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει :
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργα-

ζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υπο-
χρεωτική :

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται
ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρα-
τική  ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργα-
ζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη
υποχρεωτική :

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται
ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν
πρόκειται περί νομικού προσώπου  και

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφά-
λιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι
υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλ-
λοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημοσίου φο-
ρέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε
στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα
αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσ-
σα.

4.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποια-
δήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλα-
στογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για   

οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλ-
λευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί
με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περί-
πτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης,
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ)
ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν

τους τελευταίους δώδεκα [12] μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απα-
σχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1  του
Ν.2190/1994,  με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου ή για κάλυψη περιοδικών
ή πρόσκαιρων αναγκών , ή όχι προκειμένου να κριθεί εάν αυτός [υποψήφιος] έχει κώ-
λυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απα-
σχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του [έναρξη και λή-
ξη].
6.  Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ [που είναι αρμόδιος
προς τούτο], η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέ-
ντε [5] εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρ-
τας ανεργίας. 
7.  Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγ-
γελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία  να αναφέ-
ρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο πρό-
γραμμα  ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης
του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερο-
μηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.
8.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου
για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.
9. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό της  οικογε-
νειακής τους κατάστασης  του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ή
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ,συνοδευόμενο από πιστοποι-
ητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο
6,παρ.2,Ν.3454/2006). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών,
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Παρότι ο δήμαρχος Καλυβίων

πραγματοποίησε έναν απολογι-

σμό απέναντι σε ένα μεγάλο

ακροατήριο, δεν αντιμετώπισε

καμιά επί της ουσίας αντιπαράθε-

ση, καθώς δεν παραβρέθηκε κα-

νένας σύμβουλος της μειοψηφίας

ή τουλάχιστον δεν έπεσε στην

αντίληψή μας κάτι τέτοιο. 

Υπέρ της διοικητικής

μεταρρύθμισης

Αντίθετα ο Π. Φιλίππου μίλησε για

όλα χωρίς υπερβολές, με χιούμορ

και διάλογο, δίνοντας ιδιαίτερη

έμφαση στην ανάγκη υλοποίησης

της διοικητικής μεταρρύθμισης.

«Προσωπικά πιστεύω, είπε, ότι
πρέπει να γίνουν μεγάλοι δήμοι.
Βέβαια όσο πιο μικρή είναι μια
μονάδα, υπάρχει προσωπική σχέ-
ση, η οποία πιθανόν σε μεγαλύ-
τερες μονάδες να χαθεί. Αυτό εί-
ναι το μείον, το συν είναι ότι μόνο
μεγάλες μονάδες μπορούν να λύ-
σουν τα διαρκώς αυξανόμενα
προβλήματα.»  Μάλιστα δεν ήταν

λίγες οι φορές που απευθύνθηκε

στον πρόεδρο του Δ.Σ. Αναβύσ-

σου Α. Κωνσταντόπουλο, που

ήταν παρών, για την αρνητική

στάση του Δήμου του σε πιθανή

συνένωση, υπενθυμίζοντάς του

μια μελέτη της ΕΥΔΑΠ για κοινό

βιολογικό Αναβύσσου – Καλυβίων

– Σαρωνίδας και Φώκαιας, που

ναυάγησε λόγω αντίδρασης της

Φώκαιας, η χωματερή της οποίας

είχε επιλεγεί για την εγκατάστα-

ση της μονάδας βιολογικού καθα-

ρισμού. Επίσης μίλησε για τα

έτοιμα δίκτυα ακαθάρτων του

Κουβαρά και των Καλυβίων που

δεν μπορούν να λειτουργήσουν

γιατί το Μαρκόπουλο ξόδεψε τα

περισσότερα χρήματα στην μονά-

δα καθαρισμού, οπότε δεν έχει

ολοκληρώσει το δίκτυο και ως εκ

τούτου δεν συνδέονται οι περιο-

χές που το έχουν έτοιμο. Κάτι τέ-

τοιο δεν θα συνέβαινε σε έναν

ενιαίο δήμο, καθώς θα συνδέο-

νταν σταδιακά ανά περιοχή.

Ο οικονομικός απολογισμός του

Δήμου φαίνεται να μην αντιμετωπί-

ζει ιδιαίτερα προβλήματα, αφού απ’

τα βεβαιωμένα έσοδα ύψους

13.210.000,00€ εισπράχθηκαν τα

11.947.000,00€, που θεωρείται ικα-

νοποιητικό αποτέλεσμα. Οι υπόλοι-

ποι δείκτες όπως των ανταποδοτι-

κών τελών είναι καλοί αφού τα έσο-

δα απ’ τους λογ/σμούς της ΔΕΗ

ήταν 1.360.000,00€ και τα έξοδα

καθαριότητας και δημοτικού φωτι-

σμού έφθασαν τα 1.703.000,00€

συμπεριλαμβανόμενης της αγοράς

ενός απορριμματοφόρου. Η διαφο-

ρά καλύφθηκε από κρατικούς πό-

ρους.  

Αναφέρθηκαν επίσης πολλά έργα

αντικατάστασης του πεπαλαιωμέ-

νου δικτύου ύδρευσης σε διάφορες

περιοχές του Δήμου. Το σπουδαιό-

τερο όμως έργο, κατά δήλωση του

δημάρχου, το 5ετές επιχειρησιακό

πρόγραμμα που παρουσίασε ο Δή-

μος, με την βοήθεια τοπικών παρα-

γόντων που προσέφεραν αφιλο-

κερδώς την βοήθειά τους, (Σπανου-

δάκης – Δημητριάδης), πήρε την

έγκριση ISO, πολύ σημαντική για

την υλοποίησή του. 

Καθαριότητα με τη 

συμμετοχή του πολίτη

Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι δεν είναι

απόλυτα ευχαριστημένος, λόγω

της μη συμμετοχής του κόσμου

στην διατήρηση ενός απόλυτα κα-

θαρού δήμου και κάλεσε τους πο-

λίτες να βγάζουν τα ογκώδη αντι-

κείμενα από την πρώτη μέχρι τις

πέντε κάθε μήνα, ώστε το υπόλοι-

πο διάστημα να παραμένει καθα-

ρή η περιοχή. Η εναπόθεση και

μεταφορά των κλαριών στην χω-

ματερή είναι δωρεάν. Κάλεσε επί-

σης τους δημότες να τηλεφω-

νούν στο δήμο για να μαζεύει τα

ογκώδη όταν βγαίνουν μετά τον

προκαθορισμένο χρόνο.  

Τα σχέδια πόλης προχωρούν ικα-

νοποιητικά καθώς έχει γίνει η

οριοθέτηση του ρέματος της Γα-

λάζιας Ακτής, ενώ σε όσα ρέμα-

τα δεν έχουν διευθετηθεί, γίνεται

προσπάθεια να μειωθούν όσο το

δυνατόν οι παραρεμάτιες και ρυ-

μοτομούμενες περιοχές, για την

κατά το δυνατόν μικρότερη απώ-

λεια αυθαιρέτων κατοικιών. 

Η διαπλάτυνση της Καλυβίων –

Σουνίου έχει χαρακτηριστεί ως

εθνικό έργο και ανέλαβε να την

κάνει το ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο

προβλέπει την δημοπράτηση τέ-

λος του έτους. 

Αναδασώθηκε το Πάνειο όρος

Εξαιρετικά είναι και τα αποτελέ-

σματα σε κατασκευή σχολικών

μονάδων, όπως και της δενδρο-

φύτευσης του Πάνειου όρους,

που πέτυχε κατά 80%, με τις φι-

λότιμες προσπάθειες του δήμου,

των κατοίκων, εθελοντικών οργα-

νώσεων και ιδιωτών. 

Βεβαίως δεν έλειψε η αναφορά

στους συνεχείς δικαστικούς αγώ-

νες με τον Μαντωνανάκη ιδιοκτή-

τη του GRANT RESORT, για να

παραμείνει ανοικτή η παραλία

στους δημότες και όχι μόνο.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος δεν

τους απασχολεί η επένδυση που

ήδη λειτουργεί, καθώς αποτελεί

έργο μεγάλης τουριστικής ανά-

πτυξης, αλλά δεν θα επιτρέψουν

να πάρει και την υπόλοιπη παρα-

λία που ανήκει στον κάθε πολίτη

αυτής της χώρας. 

Τον απολογισμό του δημάρχου

παρακολούθησαν εκτός του με-

γάλου ακροατηρίου, η βουλευτής

του ΠΑΣΟΚ   Εύη Χριστοφιλοπού-

λου, ο αντινομάρχης  Βαγγέλης

Ράπτης, ο πρώην  περιφερειάρ-

χης  Μιχάλης Κυριακίδης, ο πρό-

εδρος του Δ. Σ. Αναβύσσου   Αν-

δρέας Κωνσταντόπουλος και ο

Δρ. Νίκος Γιαννής υπ. Βουλευτής

με τη Ν. Δ. στις πρόσφατες εκλο-

γές. 

Η παράλληλη εμφάνιση του Αλέ-

ξη Τσίπρα στο Κορωπί, δεν επέ-

τρεψε, παρά την επιθυμία  του

βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Λεβέντη

να παραβρεθεί στην δημόσια απο-

λογία, όπως ανακοίνωσε ο δή-

μαρχος.

Αγγελική Ραγκούση

Χωρίς αντίλογο ο απολογισμός 

του Δημάρχου Καλυβίων Πέτρου Φιλίππου

εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολύτεκνη ιδιότητα (απόφαση Ολο-
μέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και
απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και
του ενός γονέα (άρθ.6, παρ.3 ν.3454/2006).

Εάν  ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή :
α]Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη Τεχνική ή μη Επαγγελματική Εκπαίδευ-

ση, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου της Εθνικής Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων και για Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Αλλοδαπής,
Πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγ-
γελματική Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως [ΟΕΕΚ] –Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν.Ιω-
νία Αθήνα και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Δ/νση του
Υπουργείου Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων σε  εικοσάβαθμη κλίμακα.

11.  Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο
υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος  στο δημοτολόγιο.  

Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότη-
τας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο  Β΄ του παρόντος, απαιτείται η υποβολή βεβαίω-
σης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 § 5 Ν.2647/1998).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

α) Της αλλοδαπής 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την
προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελλη-
νική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρω-
τοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το
πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέ-
δωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προ-
σκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επι-
κυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγ-
γράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές

αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους
γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία
ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερ-
μηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προ-
κειμένου περί τίτλων σπουδών  με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξέ-
νης γλώσσας, τίτλοι που  προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δε-
κτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών,
στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα
πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση
απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου
της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο  8
παρ. 4 ν. 1599/1986.

β) Της ημεδαπής 

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της
Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπη-
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά
– βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του
πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το
πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που
εξέδωσε το πρωτότυπο).  Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή
ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνο-
μίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζη-
τούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλω-
ση κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώ-
νει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρω-
τοτύπων που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική
αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που

συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος
βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Δι-
οίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημό-
σιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιω-
τών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα συνοδευό-
μενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία
ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνή-
σια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 

Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα στοι-
χεία του άρθρου 21 § 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),  να δημοσιευθεί σε δύο (2)
ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές  εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται. 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο Δήμο και στον χώρο των ανα-
κοινώσεων του δημοτικού    καταστήματος, συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 § 9 του
Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.  

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπη-
ρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλ-
λήλους της υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν  ένσταση
στον ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα
(10) ημερών από την ανάρτησή  τους. 
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παράβολου στο δημόσιο τα-
μείο σαράντα  ευρώ (40) €.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ
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Με υψηλό θρησκευτικό συναίσθημα, χι-

λιάδες κόσμου από την ευρύτερη περιοχή

της Αττικής, υποδέχθηκαν το απόγευμα

της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην Παλ-

λήνη το τίμιο Λείψανο του Οσίου Σερα-

φείμ του Σαρώφ. 

Η επιβλητική πομπή ξεκίνησε από την οδό

Μαραθώνος με τη συμμετοχή των Φιλαρ-

μονικών του Λιμενικού Σώματος και της

Ελληνικής Αστυνομίας.

Προηγούνταν τα λάβαρα των παλαιών να-

ών των Μεσογείων, οι σημαίες των σχο-

λείων της περιοχής, η ηγουμένη της Μο-

νής του Ντιβέεβο Σεργία με αντιπροσω-

πεία μοναχών, τα μέλη της 40μελούς ρω-

σικής αποστολής που συνόδευαν το Ιερό

λείψανο, δεκάδες αρχιερείς της Εκκλη-

σίας της Ελλάδος, η εικόνα του Αγίου

από τη Ρωσία, εκατοντάδες ιερείς και

ακολουθούσε ο Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.

Νικόλαος με το ιερό Λείψανο, συνοδευό-

μενος από τον Αρχιεπίσκοπο Νίζνι Νό-

βγκοροντ και Αρζαμάς κ. Γεώργιο.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Σπύρος Κωνστα-

ντάς, καλωσορίζοντας Ιεράρχες, επισή-

μους και το λαό, που είχε κατακλύσει τη

Λεωφ. Μαραθώνος, θύμησε τους ισχυ-

ρούς πολιτικούς, ιστορικούς και θρησκευ-

τικούς δεσμούς Ελλάδας και Ρωσίας. 

Τόνισε την εξαιρετική θρησκευτική σημα-

σία που έχει για την Παλλήνη η άφιξη του

Ιερού Λειψάνου και επισήμανε τα κοινά

στοιχεία του βίου του Οσίου Σεραφείμ με

τον Πολιούχο της πόλης Άγιο Τρύφωνα

και την αγάπη τους για το περιβάλλον και

τη φύση.

Η πομπή κατέληξε στον Ιερό Ναό του Αγί-

ου Τρύφωνα, όπου προσφώνησε ο Σεβα-

σμιότατος κ. Νικόλαος και εκ μέρους της

Ελληνικής Κυβερνήσεως ο Υφυπουργός

Εξωτερικών Θεόδωρος Κασσίμης, αντι-

φώνησε δε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

Η Θεία Λειτουργία της Κυριακής τελέστη-

κε στη Σλαβονική και Ελληνική γλώσσα

με τη συμμετοχή της Ρωσικής χορωδίας

του Ιδρύματος του Αγίου Σεραφείμ και

Βυζαντινού χορού υπό τη διεύθυνση του

κ. Κ. Αγγελίδη.

Στις εκδηλώσεις της Κυριακής παρευρέ-

θηκαν Υπουργοί, σύσσωμοι θα λέγαμε οι

βουλευτές της Περιφέρειας, ο Νομάρχης

Ανατολικής Αττικής   Λεωνίδας Κουρής

Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι, Δη-

μοτικοί Σύμβουλοι και θεσμικοί εκπρόσω-

ποι.

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου η Νομαρχία πα-

ρέθεσε γεύμα στους επισήμους στο Κτή-

μα Νάσιουτζικ, ενώ το βράδυ ο Δήμαρχος

Παλλήνης παρέθεσε δείπνο του Δήμου

Παλλήνης στη ρώσικη αντιπροσωπεία,

παρόντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπο-

λίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νι-

κολάου, πολιτικών εκπροσώπων και πολ-

λών άλλων επισήμων.

Ετσι η Παλλήνη το Σαββατοκύριακο κατα-

κλύστηκε από αυτοκίνητα, παρκαρισμένα

παντού. Πεζοδρόμια, εισόδους γκαράζ

και όπου αλλού μπορεί κανείς να φαντα-

στεί, δημιουργώντας ασφυξία στους κα-

τοίκους που δεν μπορούσαν να βγουν

από τα σπίτια τους. Ο λόγος βέβαια η

προσέλευσή τους στην Παλλήνη για να

προσκυνήσουν το λείψανο του αγίου.

Κοσμοσυρροή στην Παλλήνη, προσκυνούν

τον Οσιο Σεραφείμ τον Σαρώφ

Δόθηκε η ευκαιρία του δημάρχου Παλλήνης
Σπύρου Κωνσταντά και του Υπουργού Εσωτερι-
κών Προκόπη Παυλόπουλου να τα πούνε λιγάκι
στη δεξίωση. 

Ενα τριήμερο ζωντανό με αγάπη για το περιβάλλον, οργάνωσε και πα-

ρουσίασε το  Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Παλλήνης σε συνεργασία με

άλλους φορείς της πόλης. 

Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή μικρών και μεγάλων,

οι Παλληνιώτες είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να συμ-

μετέχουν σε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, όπως η έκθεση κοσμημάτων

και άλλων κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά, του Εργαστηρίου Εικα-

στικών Τεχνών, με δασκάλα κοσμήματος την κ. Ηλιοπούλου. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρα-

κολουθήσουν  έργα από υλικά που δεν είχαμε ποτέ φανταστεί, αλλά και

τη διαδικασία κατασκευής τους.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έκανε ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς ο οποί-

ος επισήμανε την αξία της ανακύκλωσης και την προσπάθεια της Δημο-

τικής Αρχής να ενημερώσει και να ενθαρρύνει -ιδιαίτερα τα παιδιά και τη

νεολαία της πόλης- να συμμετέχουν στην ανακύκλωση.

Επίσης σπουδαστές του Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών, με την επί-

βλεψη του Καλλιτεχνικού του Διευθυντή  Δημήτρη Μανίνη δημιούργη-

σαν δομές στον χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά και φωτισμό. 

Εξαιρετική και με πολλαπλά μηνύματα η θεατρική παράσταση «Χιόνια

Πολλά και ευτυχισμένος ο Καινούριος Κόσμος» από την ομάδα «Κασκα-

ντέρ» σε συνεργασία με το θέατρο ΦΟΥΡΝΟΣ. 

Τι μπορεί να φτιάξεις κανείς με μπουκάλια! Το έργο τέχνης, στη φωτο-

γραφία είναι κατασκευασμένο από μπουκάλια!

Τριήμερο ανακύκλωσης με ενεργή συμμετοχή Παλληνιωτών

Ο δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς ...εκπαιδεύεται στις κατασκευές από
ανακυκλώσιμα υλικά.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Γιατί συνέβη αυτό ειδικά φέτος;

Νόμος 3518/2006 αρθ.73
Από φέτος η φοίτηση των νηπίων που συ-

μπληρώνουν την ηλικία των 5 χρόνων είναι

υποχρεωτική. Συγχρόνως αυστηρά μέτρα

πάρθηκαν για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία προ-

κειμένου να τους επιτραπεί η συνέχιση της

λειτουργίας τους. Ετσι όσα ιδιωτικά νηπιαγω-

γεία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις (συ-

γκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα, ισόγεια, κή-

πο κλπ., προϋποθέσεις που πολλά δημόσια

Νηπιαγωγεία δεν πληρούν ούτε στο 10%)

έβαλαν λουκέτο, με αποτέλεσμα νήπια και

προνήπια 4-6 χρόνων να μείνουν απέξω. 

Χιλιάδες οικογένειες βρίσκονται σε από-

γνωση, αφού δεν έχουν πού να αφήσουν

το παιδί τους. Σε πολλά δημόσια λόγω υπε-

ράριθμων παιδιών, έγινε κλήρωση, τα δε

προνήπια δεν τα πήραν καθόλου.

Για άλλη μια φορά το κράτος βρέθηκε ανέ-

τοιμο να αντιμετωπίσει την εφαρμογή ενός

νόμου που το ίδιο ψήφισε.

Σύμφωνα με την Διδασκαλική Ομοσπον-

δία Ελλάδος (ΔΟΕ) στην Ανατολική Αττι-

κή παρουσιάζεται η εικόνα:

– 20 νηπιαγωγεία με σοβαρά κτιριακά προ-

βλήματα (ενοικιαζόμενα μαγαζιά χωρίς αυλή,

μικρές αίθουσες, κοντά σε πυλώνες υπερυ-

ψηλής τάσης, αίθουσες τύπου κοντέινερ).

Στα περισσότερα νηπιαγωγεία έχουν εγ-

γραφεί μόνο νήπια.  

Έτσι αποκλείστηκαν πάνω από 50 παιδιά

στην Κερατέα, 15 στα Καλύβια, 70 στο

Κορωπί, 20 στην Παιανία, 10 στο Κίτσι

ενώ ακόμα είναι σε εκκρεμότητα για το αν

θα λειτουργήσει το 4ο Νηπιαγωγείο στο

Μαρκόπουλο όπου παραμένουν σε εκκρε-

μότητα 50 παιδιά. 

Συγκέντρωση γονέων

στο Κίτσι για το 

Νηπιαγωγείο

Αιφνιδιάστηκαν τα μέλη του Συλλόγου

γονέων του Νηπιαγωγείου στο Κίτσι,

όταν διάβασαν το έγγραφο του Υπ.

Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων (αρ.

πρωτ. 1877 Κορωπί 2/6/08), ότι ιδρύθη-

κε το 2ο Νηπιαγωγείο στο Κίτσι. Κάτι

βεβαίως που δεν έβλεπαν. Ετσι  κάλε-

σαν σε συγκέντρωση τους γονείς και

τη Δημοτική Αρχή να τους ενημερώ-

σει.

Πράγματι την περασμένη Τρίτη το

πρωί οι γονείς συσπειρώθηκαν γύρω

από το σύλλογο και βρέθηκε κοντά

τους ο εκπρόσωπος του Δήμου και

πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κώστας

Παπαμιχάλης.

Ο Κ. Παπαμιχάλης διευκρίνισε στους

γονείς ότι ναι μεν ιδρύθηκε Νηπιαγω-

γείο στα χαρτιά, αλλά δεν έχει υλο-

ποιηθεί ακόμη, αφού είναι σε αναζήτη-

ση κτιρίου. Αν και όπως είπε δεν το θε-

ωρεί απόλυτα αναγκαίο, αφού δεν

έμεινε κανένα παιδί απέξω.

Τα προνήπια 

«μετανάστευσαν»

Οι γονείς αντέδρασαν, αφού όπως εί-

παν, πολλά προνήπια αναγκάσθηκαν

να φύγουν από την περιοχή για άλλα

συγκροτήματα (Αγ. Μαρίνα, Βάρη

κλπ.). Ζήτησαν δε, έως ότου βρεθεί το

κατάλληλο κτίριο για την εγκατάσταση

2ου Νηπιαγωγείου να γίνει προσθήκη

μιας αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο για

να απορροφηθούν όλα τα παιδιά.

Την πρόταση αυτή απέρριψε ο Κ. Πα-

παμιχάλης, γιατί όπως είπε, δεν το επι-

τρέπει ο Οργανισμός Σχολικών Κτι-

ρίων (ΟΣΚ), μετά όμως από πίεση των

γονέων και της Προέδρου του Νηπια-

γωγείου Παρασκευής Τσαούση, άφησε

ανοικτό το ενδεχόμενο.

Ελπίδα για κτίριο
Στη συγκέντρωση παρευρέθη ιδιοκτή-

της οικοπέδου που το διαθέτει προκει-

μένου να γίνει Νηπιαγωγείο. Ισως να

βγει κάτι θετικό.

Προαύλιος χώρος 

Νηπιαγωγείου
Την πολύ κακή ποιότητα του προαυλί-

ου επεσήμανα οι γονείς και μαζί με τον

Κ. Παπαμιχάλη, επισκέφθηκαν το χώ-

ρο. Πράγματι, το χαλίκι που είναι

στρωμένο στο κατηφορικό δάπεδο εί-

ναι επικίνδυνο λόγω ολισθηρότητας

και λιγοστό, τόσο που εξέχουν μυτε-

ρές πέτρες. 

Επίσης άμεση στήριξη του τεράστιου

πεύκου που βρίσκεται πάνω από τις

κούνιες του νηπιαγωγείου είναι απα-

ραίτητη αφού το δέντρο έχει πάρει με-

γάλη κλίση. Ας μην ξεχνάμε το περυ-

σινό περιστατικό, που έπεσε ένα πεύ-

κο στο Δημοτικό, ευτυχώς μια μέρα

αφού είχε τελειώσει το σχολικό έτος,

κι έτσι δεν είχαμε δυσάρεστα. 

Ο εκπρόσωπος της Δημοτικής αρχής

τους υποσχέθηκε ότι θα επιληφθεί

άμεσα.

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μέρες πριν την 11/9/08 (μέρα αγια-

σμού και αρχή της σχολικής χρονιάς)

οι εργάτες και ο εργοδηγός στο συ-

γκεκριμένο εργοτάξιο της εταιρίας

RΕDS είχαν ειδοποιηθεί από τον πρό-

εδρο του  Συλλόγου Γονέων του 2ου

Λυκείου Παλλήνης, ν’ αποκαταστή-

σουν άμεσα το πεζοδρόμιο που κατέ-

στρεψαν για να συνδέσουν τα δίκτυα

του νέου συγκροτήματος μονοκατοι-

κιών που ετοιμάζουν επί της οδού Λε-

ονταρίου, στην Κάντζα, αλλά όπως

δείχνουν οι φωτογραφίες που μας

απέστειλε αναγνώστης, ακόμη περιμέ-

νουν. 

Η διέλευση των μαθητών  γίνεται μέσα
από ένα διάδρομο που βρίσκεται επί

της οδού μετ’ εμποδίων.

ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤ. ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Τηλ.: (210) 2750.459 - 2798.121

κιν. 6932.216052

Τέτοια ασφυξία πέρασαν

οι κάτοικοι της Παλλήνης,

ιδιαίτερα οι δρόμοι γύρω

από την εκκλησία του Αγί-

ου Τρύφωνα, που επί τρεις

ημέρες, δεν μπορούσε να

προσεγγίσει βυτιοφόρο σε

συγκεκριμένο δρόμο, για

να αδειάσει βόθρο που εί-

χε υπερχειλίσει. Αιτία η

προσέλευση κατοίκων από

όλη την Αττική να προσκυ-

νήσουν τον Αγιο.

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Χιλιάδες Νήπια “αστεγα”

Η πρόεδρος του νηπιαγωγείου, Παρασκευή Τσαούση, μαζί με γονείς 
μιλάνε με τον Κ. Παπαμιχάλη στο προαύλιο του Σχολείου. 
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Μια γρήγορη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιή-

θηκε την Πέμπτη 9/10 στη Βουλιαγμένη.

Τα θέματα ρουτίνας, όπως συνηθίζει η Βουλιαγμένη: διαμορφώ-

σεις πεζοδρομίων από τους ιδιοκτήτες, αποκλεισμό δρόμων με

κολωνάκια κλπ.

To 10ο και 11ο θέμα του συμβουλίου, που αφορούσαν αιτήσεις

προσκύρωσης τμημάτων οικοπέδων, αναβλήθηκαν γιατί δεν

υπήρχε εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία.

Αποζημίωση ζητάει κάτοικος για φθορά του αυτοκινήτου του από

τη μπάρα που έχει τοποθετήσει ο Δήμος για τον αποκλεισμό της

οδού. Βέβαια εδώ και καιρό πλέον την έχουν καθηλώσει, δεν λει-

τουργεί γιατί χάλαγε πάρα πολύ συχνά.

Ετσι χαλασμένη, όπως κατήγγειλε ο δήμαρχος, κάποιοι κάτοικοι

ενεργοποιούν το μηχανισμό και τη χρησιμοποιούν με αποτέλε-

σμα να παθαίνουν ζημιές στα οχήματά τους.

Εν ολίγοις ο δήμαρχος είπες «ας αναζητήσουν αλλού τους υπεύ-

θυνους και όχι στο Δήμο». Βέβαια ο Διον. Γεωργουλόπουλος

επεσήμανε ότι αφού η μπάρα έχει τοποθετηθεί από το Δήμο,

όφειλε ο Δήμος να φροντίσει να την έχει απενεργοποιήσει για

να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ο κάτοικος εάν προσφύγει στη δικαιοσύνη, πιστεύουμε ότι θα

βρει το δίκηο του.

Δύο θέματα που ταλανίζουν χρόνια κατοίκους της Βουλιαγμένης

και τη γραμματεά του Δ.Σ. πηγαινοέρχονται συχνότατα στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο, αλλά αναβάλλονται.

Άλλη μια φορά λοιπόν αναβλήθηκαν τα θέματα που κρατούν

«ομηρους» κατοίκους που αν και ιδιοκτήτες, δεν μπορούν να

χρησιμοποιήσουν την ιδιοκτησία τους, παρά τις δικαστικές απο-

φάσεις…

Και πάλι το Καβούρι

Τη λήψη απόφασης να κινηθούν δικαστικά για να προασπίσουν τα

συμφέροντα του Δήμου, ζητούσε το προτελευταίο θέμα της ημ.δ.

Ο Δήμαρχος πρότεινε να περιμένουν την απόφαση του ΣτΕ που

έχει προσφύγει ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και μετά να προχω-

ρήσουν. Κατηγόρησε για άλλη μια φορά το σύλλογο Περιβάλλο-

ντος, που επιχειρεί να ρίξει το Διάταγμα/04 που κατά την άποψη

του Δημάρχου προστατεύει το Καβούρι.

«Το ότι συνεχίζει ο Σύλλογος Περιβάλλοντος τον αγώνα του κα-

τά του πρασίνου του Καβουρίου, είναι όντως περίεργο και μα-

κροχρόνια θα αναζητηθούν ευθύνες», κατήγγειλε ο Δήμαρχος.

Ο Γ. Καμπάνης, αναρωτήθηκε: «Η Βουλιαγμένη ήταν κάποτε όλη

δάσος. Να πάρουμε απόφαση να τους κυνηγήσουμε και γιατί;

Γιατί κοιτάνε το περιβάλλον;»

Ο Σωτ. Ελευθερίου έδωσε μία άλλη διάσταση: «εγώ να δεχθώ ότι

είναι δασικό. Είναι μια περιοχή που είναι ανοιχτή και πάει  όλος

ο κόσμος. Δεχόμαστε να έχει ένα VC να πηγαίνει ο κόσμος; Το

δεχόμαστε. Ενα αποδυτήριο για να ντύνονται; το δεχόμαστε,

Ενα αναψυκτήριο για να πάρουν ένα νερό;».

Για το θέμα θα επανέλθουμε άλλωστε γιατί, μας μπέρδεψε ο Δή-

μαρχος. Ενώ δείχνουν ότι Δήμαρχος και Σύλλογος αγωνίζονται

υπέρ του πρασίνου και του δασικού (δεντροφυτεύσεις πρόσφα-

τες του Δήμου) δεν μπορούν να βρουν τη χρυσή τομή και να συ-

μπορευθούν.

Από το Δ.Σ. Βουλιαγμένης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΠΑΛΑΝΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ Αρ. Μελ. 07/2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 524.195,00€ (συμπ. ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Γέρακα, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του

έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΠΑΛΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥ-

ΡΟΥ με προϋπολογισμό 524.195,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

- κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 260.019,40€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ,

απρόβλεπτα)

- κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 50.555,84€ (εργασίες,

ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα)

- κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 105.025,37€

(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-

γωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το

αντίτιμο των 10,00 € (Δευτέρα - Πέμπτη κατά τις ώρες 8.00 - 13.00), μέχρι

την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2008.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουρ-

γό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Γ.

Πληροφορίες στο τηλέφ.: 210- 66.04.645, fax επικοινωνίας: 210.66.04.646,

αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Νοεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη, με

ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00π.μ. και το σύστημα υπο-

βολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομα-

λότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμέ-

νοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι

τάξεις:

- Α2, 1ης και 2ης τάξης, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

- Α1, Α2 και 1ης τάξης, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και

- Α2, 1ης και 2ης εντός νομού τάξης, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-

ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το

δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-

στολής ύψους 8.315,00€ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημε-

ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των

προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δή-

μου Γέρακα για το έτος 2008. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

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

τροπή του. 
Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Ενδιαφέρουσα παρουσίαση

των προαιρετικών προγραμμά-

των σχολικών μονάδων της Δι-

εύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης έγινε στις 2 Οκτω-

βρίου στο Μουσικό Γυμνάσιο

Παλλήνης, σε ημερίδα με τίτλο

«Σχολείο και δημιουργικότη-

τα».

Παρουσιάστηκαν πολιτιστικά,

περιβαλλοντικά προγράμματα,

αγωγής υγείας και άλλα  που

φθάνουν τα 450!

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο δι-

ευθυντής της Διεύθυνσης Απ.

Παπακωνσταντίνου και ο προε-

δρος της επιτροπής έγκρισης

προαιρετικών προγραμμάτων

Καστορίνης.

Παρευρέθη και χαιρέτισε και ο

βουλευτής Νίκος Καντερές.

Ο Απ. Παπακωνσταντίνου έχει

δείξει μια πλούσια δράση στη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και

έχει συνεργαστεί άριστα με το

Νομάρχη και τα σχολεία γενι-

κότερα για προγράμματα επι-

μορφωτικά. 

Στο χαιρετισμό του μεταξύ άλ-

λων είπε: «Είναι γεγονός ότι η

Διεύθυνσή μας έχει την πρωτοπο-

ρία στην ανάπτυξη των προαιρετι-

κών προγραμμάτων και αυτό οφεί-

λεται σε μεγάλο μέρος σε εσάς

τους Διευθυντές και τους Εκπαι-

δευτικούς.

…Χρειάζεται αγώνας για να ευαι-

σθητοποιήσουμε τους νέους, τους

μαθητές μας, ώστε να δραστηριο-

ποιηθούν και να αποφύγουν κάθε

είδους παραβατικές πράξεις.

…Λαμβάνοντας υπόψη τη σκληρή

σύγχρονη πραγματικότητα, πέραν

των γνώσεων που παρέχει η Εκ-

παίδευση, έχουμε χρέος να ενι-

σχύσουμε την τέχνη και όλες τις

μορφές της στα σχολεία μας,

ώστε το μαθητικό κοινό να ανα-

πτύξει ελεύθερη έκφραση, καλλι-

τεχνικό αισθητήριο, ευαισθησία

για την προστασία του περιβάλλο-

ντος, δημιουργική σκέψη και λύση

στις επαγγελματικές του ανησυ-

χίες.

Όλα αυτά τα εφόδια, οι μαθητές

μας μπορούν να τα αποκτήσουν

μέσα από τις καινοτόμες δράσεις

και από τα προαιρετικά προγράμ-

ματα.

…Γι’ αυτό ας συνεχίσουμε και φέ-

τος μέσα από τα προαιρετικά προ-

γράμματα να εφοδιάζουμε τους

μαθητές μας.

…Τέλος θα ήθελα να συγχαρώ

όλους τους συναδέλφους (όλους

εσάς) για τη στήριξη και ενθάρρυν-

ση των μαθητών μας στους Μαθη-

τικούς καλλιτεχνικούς αγώνες».

«Σχολείο και 

δημιουργικότητα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 10.10.2008

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αρ.πρωτ. 373

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Λ.Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη

Πληροφορίες: Ε. Κωνσταντινίδου, τηλ. 210 6600856

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Παλλήνης προκειμένου να λει-

τουργήσει προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο

2008-2009 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

θα προσλάβει προσωπικό, ΠΕΝΤΕ (5) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩ-

ΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και

με ωρομίσθια αποζημίωση και συγκεκριμένα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

– Ενας (1) καθηγητής-τρια φυσικής αγωγής, με ειδικότητα Ελληνι-

κούς Παραδοσιακούς Χορούς και Αντισφαίριση

–  Ενας (1) καθηγητής-τρια φυσικής αγωγής, με ειδικότητα κολύμβηση.

– Ενας (1) καθηγητής-τρια φυσικής αγωγής, με ειδικότητα Μαζικό

Λαϊκό Αθλητισμό και Άδεια άσκησης επαγγέλματος Προπονητή ΤΑΕ

ΚWON DO.

– Ενας (1) καθηγητής-τρια φυσικής αγωγής, με ειδικότητα Καλαθο-

σφαίριση.

– Ενας (1) καθηγητής-τρια φυσικής αγωγής, με ειδικότητα Ενόργα-

νη Γυμναστική και Δευτερεύουσα Ειδικότητα Χρόνιες Παθήσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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

ΠΕΝΤΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 32 Εβδομάδες

Εμπειρία σε προγράμματα 

μαζικού Αθλητισμού

Η μοριοποίηση από το Οργανωτικό 

Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

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

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του

Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικα-

στική απαγόρευση).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σε προθεσμία δέ-

κα (10) ημερών από τη δημοσίευσή της στα γραφεία του Δήμου Παλ-

λήνης και ώρα 09:00π.μ. – 12.00μ.μ. (Φειδιππίδου 22Β) αρμόδια κα

Κωνσταντινίδου Ευτυχία και κα Κυριαζή Αγλ., τηλ. 210 6600856.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση    2. Βιογραφικό Σημείωμα

3. Δήλωση Ν.1599/86 ότι είναι άνεργος/η και ότι τα στοιχεία στην αί-

τηση και το βιογραφικό είναι αληθή.

4. Επικυιρωμένη φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας

5. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του ΔΣ. ΑΟΔΠ

Σπύρος Κωνσταντάς

Η νομοθετική ρύθμιση που

κατετέθει στην Βουλή των

Ελλήνων σήμερα, έρχεται

και καθησυχάσει τους Έλ-

ληνες καταθέτες με τραπε-

ζικούς λογαριασμούς από

το Ύπουργείο Οικονομίας. 

Συγκεκριμένα:

Ο υπουργός Οικονομίας και

Οικονομικών Γιώργος Αλογο-

σκούφης έκανε σήμερα 10

Οκτωβρίου την ακόλουθη δή-

λωση: “Με βάση την πολιτική

δέσμευση της Κυβέρνησης

για την προστασία όλων των

καταθέσεων στις τράπεζες

που λειτουργούν στην Ελλά-

δα, και η οποία ισχύει στο

ακέραιο, καταθέσαμε σήμερα
στη Βουλή νομοθετική ρύθμι-
ση, με την οποία αυξάνεται
για τουλάχιστον τρία χρόνια
το ελάχιστο εγγυημένο ποσό
καταθέσεων στις 100.000 ευ-
ρώ από 20.000 ευρώ που

ισχύει σήμερα. Η ρύθμιση αυ-

τή εντάσσεται στο Σχέδιο Νό-
μου για την προστασία των
δανειοληπτών, που συζητεί-

ται στην αρμόδια επιτροπή

της Βουλής”.

Αισιόδοξη απόφαση 

για Έλληνες καταθέτες
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9 Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης στο Κορωπί

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Για περισσότερες πλροφορίες καλέστε στο 2106032986

Η Νομαρχία και η Διεύθυνση Γεωργίας (Τμήμα Αγροτικής Οικιακής Οικονο-

μίας) διοργανώνουν σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης στην Τεχνολογία Τρο-

φίμων για τον Οκτώβριο σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Γ.Α

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τηλεφωνική γραμμή 

Εξυπηρέτησης 

ΟΓΑ 1510
Ανακοινώνεται ότι το Γρα-

φείο του Δήμου Κορωπίου

που ασχολείται με θέματα

του Οργανισμού Γεωργικών

Ασφαλίσεων είναι ανοικτό

κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέ-

μπτη από τις 9 το πρωί έως

τις 1 το μεσημέρι. 

Οι ανταποκριτές δημοτικοί

υπάλληλοι για θέματα ΟΓΑ

(Α έως Θ  κα Γεωργάκη & Ι

έως Ρ κα Κατσίκη) βρίσκο-

νται στο Ισόγειο του Δημαρ-

χείου (Αττικής 12) και στον

2ο Όροφο (Σ έως Ω κα Χα-

τζηγιάννη)

Tην Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό

Αναλήψεως Κυρίου στο Κορωπί, τελέστηκε

η επιμνημόσυνη δέηση για τους εκτελε-

σθέντες της 9ης Οκτωβρίου 1944 από μη-

χανισμούς της Γερμανικής κατοχής. Στη

συνέχεια ακολούθησε τρισάγιο και κατάθε-

ση στεφάνου στο μνημείο της πλατείας

9ης Οκτωβρίου 1944.  

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Θεόδω-

ρος Β. Αθανασόπουλος. Το τρισάγιο έψα-

λε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρε-

ωτικής κ. Νικόλαος. Παρευρέθηκαν οι συγ-

γενείς των θυμάτων, βουλευτές, νομαρχια-

κοί σύμβουλοι, και πολλοί δημοτικοί σύμ-

βουλοι.

Ο Δήμαρχος στην ομιλία του μεταξύ άλ-

λων ανέφερε:

Είμαστε σήμερα εδώ γιατί  το Φθινόπωρο του

1944 κατά την περίοδο αποχώρησης των Γερ-

μανών από την Ελλάδα πυρπολήθηκε το Κο-

ρωπί και εκτελέστηκαν 47 Ελληνες Κορωπιώ-

τες συμπατριώτες μας. 

Εσείς οι  νεότεροι σίγουρα αναρωτιέστε  

• για ποιο λόγο καταστράφηκε τότε  το Κορωπί;

• γιατί εκτελέστηκαν  Κορωπιώτες;
Το κάψιμο του Κορωπίου και η εκτέλεση των

συμπατριωτών μας μέσα στα σπίτια τους, δεν

ήταν  μια συνηθισμένη πολεμική πράξη σε μια

περίοδο πολέμου… 

Ήταν όπως σωστά ονομάζεται, έγκλημα πο-

λέμου υπό  καθεστώς στρατιωτικής κατοχής. 

…
Τα διδάγματα αυτής της περιπέτειας,  που
έζησε το Κορωπί και γενικά η χώρα μας τη
δεκαετία του 1940 θα κορυφωθούν σε με-
ρικές εβδομάδες με την  επέτειο του ΟΧΙ
που είπε η χώρα μας,  ηγεσία και λαός,
στις δυνάμεις της φασιστικής τότε Ιταλίας
που συμμάχησε μαζί με την ναζιστική Γερ-
μανία του Χίτλερ. 
Οφείλουμε όμως και να σας επισημάνουμε
ότι χρειάζεται αυτό που πολλές φορές θα
ακούσετε να λέγεται:  ιστορική παιδεία,

για να κατανοήσετε και τα γεγονότα του
Κορωπίου και τις υπόλοιπες  ιστορικές μας
επετείους.
Και αυτή αποκτιέται χρόνο με το χρόνο και
διδάσκεται από τη  επίσημη πολιτεία και
τους θεσμούς, τους εκπαιδευτικούς, και
την επιστημονική κοινότητα των ιστορικών
…

Βρισκόμαστε στο Μνημείο των πεσόντων
από μια στυγνή ολοκληρωτική μηχανή πο-
λέμου, που αιματοκύλησε την ανθρωπότη-
τα: τη  ναζιστική γερμανική μηχανή πολέ-
μου και των συμμάχων -κομμάτων τους
που κυριάρχησαν σε άλλες χώρες. 
Εδώ αναγράφει ονόματα Κορωπιωτών,  που

εκτελέστηκαν από τις δυνάμεις της Γερμανι-

κής  Κατοχής μέσα στα σπίτια τους…

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πληροφορή-
σω τους νεότερους και να υπενθυμίσω

στους παλαιότερους ότι η  χώρα μας βρέ-
θηκε τότε κάτω από τριπλή Κατοχή. Και να
επισημάνω ότι οι  φασιστικές δυνάμεις της
Βουλγαρίας της Ιταλίας και της Γερμανίας
διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στην Ελλά-
δα. 
Τα εγκλήματα πολέμου την περίοδο της
Κατοχής στη χώρα μας ήταν πολλά! Τα  δε

θύματα της κατοχής και της αντίστασης
αμέτρητα. 
Οι κατοχικές δυνάμεις (δυστυχώς συμπερι-
λαμβάνονται και ομοϊδεάτες των γερμα-
νών και συνεργάτες τους σε όλες τις χώ-
ρες που βρέθηκαν υπό κατοχή στον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο ) εφάρμοσαν μεθόδους
«τυφλής» εκτέλεσης αμάχων (μπλόκα),
επιχειρήσεων «εκκαθάρισης» και πυρπόλη-
σης, καταστροφής των μέσων επιβίωσης
των πληθυσμών. 

…
Όμως η δική μας επέτειος δεν έχει πάρει
τις διαστάσεις που της αξίζουν.  
Το Κορωπί οφείλει να αποκαταστήσει το
ιστορικό βάρος  αυτής της τραγωδίας του
στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή κοι-
νότητα και σύντομα θα φέρουμε στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο εισήγηση,  με αλλαγές
στον τρόπο  τιμής αυτής της επετείου,
ενώ θα αναθέσουμε σε Πανεπιστήμιο την
επιστημονική,  ιστορική διερεύνηση αυτής
της τραγωδίας.
…
Όλοι εμείς, που σήμερα τιμάμε τους νεκρούς

μας,  τους νεκρούς μιας σκοτεινής εποχής,

πρέπει να έχουμε συνεχώς μέτωπο απέναντι

σε κάθε σύγχρονο έγκλημα πολέμου. Και γί-

νονται ακόμα πολλά εγκλήματα!

Το Κορωπί σήμερα πενθεί. 
Δεν ξεχνά!  

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

2ου Γυμνασίου Κορωπίου

Ευχαριστήριο

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Γυμνα-
σίου Κορωπίου, εκφράζει θερμές ευχαριστίες
στον Βουλευτή της περιφερείας μας και Υφυπουρ-
γό Εξωτερικών κ. Πέτρο Δούκα, ο οποίος μετά
από προσωπική ενημέρωση του Συλλόγου μας, για
την ανάγκη απόκτησης δύο νέων αιθουσών διδα-
σκαλίας στο σχολείο μας, εκδήλωσε το ειλικρινές
του ενδιαφέρον και παρείχε άμεσα σημαντική
βοήθεια, συνεργώντας στην απόκτηση τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Παπαμιχάλη Νίκα, Μάλλιου Σοφία

Πρόφη Κατερίνα, Γούλα Εύη

Γκίκα Μαρία, Μπούτση Γεωργία

Παπαγιάννη Γεωργία

Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα

της 9ης Οκτωβρίου 1944

Ο Δήμαρχος Κορωπίου

Θεόδωρος Αθανασό-

πουλος παραχώρησε

συνέντευξη σε μαθητές

του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου στο πλαίσιο μαθη-

τικής τους εργασίας για

τις εκδηλώσεις και την

προετοιμασία του Δή-

μου για τον εορτασμό

της  επετείου της 28ης

Οκτωβρίου 1940. 

Μια συνέντευξη για την 28η Οκτωβρίου

Σας προτρέπουμε, όχι για διαφημιστικούς λό-
γους, να διαβάσετε το βιβλίο του Θωμά Πρόφη
για τα γεγονότα της εποχής εκείνης,
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Μια από τις πιο κρίσιμες αποφά-

σεις κλήθηκε να πάρει το Κοινοτι-

κό Συμβούλιο Βαρνάβα σε πρό-

σφατη συνεδρίασή του.

Μια απόφαση που θα είναι καθορι-

στική για το μέλλον του Βαρνάβα

τα επόμενα χρόνια.

Αφορούσε την πρόταση του Ινστι-

τούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Ι.Τ.Α.) της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για την Δι-

οικητική Μεταρρύθμιση, γνωστή

ως «Καποδίστριας 2» και την

«επιλογή» ανάμεσα στην ένωση

με το Καπανδρίτι (και λοιπούς) ή

το Γραμματικό.

Ήταν μια συνεδρίαση που θα έπρε-

πε να είχε προετοιμαστεί σοβαρά,

θα έπρεπε να υπάρχουν εισηγή-

σεις ολοκληρωμένες και εμπερι-

στατωμένες που θα ελάμβαναν

υπόψη όλα τα δεδομένα, θα έπρε-

πε να συζητηθεί σε όλες του τις

παραμέτρους το ζήτημα.

Δυστυχώς, αντί γι αυτό η Κοινοτι-

κή Αρχή του Βαρνάβα οργάνωσε

μια φιέστα με σκοπό να πειστούν,

χωρίς επιχειρήματα οι Κοινοτικοί

Σύμβουλοι να ψηφίσουν την ένω-

ση με το Καπανδρίτι (και λοιπούς),

που ήταν η επιλογή της. Καμία ει-

σήγηση επί της ουσίας της Διοικη-

τικής Μεταρρύθμισης, καμία ανά-

λυση δεδομένων, κανένας ουσια-

στικός προβληματισμός. Απλά και

μόνο οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι κλή-

θηκαν να ψηφίσουν άρον – άρον

την ένωση με το Καπανδρίτι (και

τους λοιπούς).

Όμως αλγεινή εντύπωση προκάλε-

σε η παρουσία στην συνεδρίαση

των Προέδρων του Καπανδριτίου

κ. Κελίδου, του Πολυδενδρίου κ.

Σαρκίρη και των Αφιδνών κ. Ζου-

γανέλη, οι οποίοι, με τις τοποθετή-

σεις τους, προσπάθησαν να επη-

ρεάσουν την κρίση των Κοινοτικών

Συμβούλων προς την κατεύθυνση

λήψης απόφασης για ένωση με το

Καπανδρίτι (και λοιπούς).

Ήταν μια απαράδεκτη, αντιδημο-

κρατικής και προκλητική παρέμ-

βαση των εν λόγω κυρίων στα

εσωτερικά της Κοινότητας Βαρ-

νάβα.

Βέβαια, όπως ομολόγησαν, είχε

προηγηθεί συνάντηση των τεσσά-

ρων (και του προέδρου του Βαρνά-

βα συμπεριλαμβανομένου), κατά

την οποία, προφανώς, συμφώνη-

σαν σε όλα και αποφασίσθηκε η

συγκεκριμένη παρέμβαση. Κάποι-

ες πληροφορίες μάλιστα, τις οποί-

ες δεν υιοθετώ, λένε ότι κατά την

συνάντηση αυτή έγινε και η κατα-

νομή των ρόλων τους στον νέο

Δήμο. Προφανώς κάποιοι από αυ-

τούς «δεν κρατάνε μυστικά».

Αναρωτιέμαι, όταν συνεδριάσουν

τα Κοινοτικά Συμβούλια των χω-

ριών τους θα παρελάσει πάλι η

κουστωδία τους; 

Και ελπίζω να μην γίνει καμία

αναφορά από τους εν λόγω Κοινο-

τάρχες σε «πνεύμα αλληλεγ-

γύης», γιατί αυτήν την περιμένα-

με  - και ακόμη την περιμένουμε –

στο ζήτημα της δημιουργίας Χω-

ματερής στο Γραμματικό.

Επί της ουσίας τώρα.

Η μόνη εμπεριστατωμένη και ολο-

κληρωμένη εισήγηση, κατά την

κρίσιμη αυτή συνεδρίαση του Κοι-

νοτικού Συμβουλίου Βαρνάβα,

ήταν αυτή της Δημοτικής Κίνησης

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ».

Μια εισήγηση η οποία αφού έκανε

αναφορά στους λόγους που απέ-

τυχε ο «Καποδίστριας 1», ανέλυσε

την σκοπιμότητα προώθησης του

«Καποδίστρια 2 « που δεν είναι

άλλοι από την εξυπηρέτηση των

συμφερόντων του πολιτικού και

οικονομικού κατεστημένου, το

ασφυκτικό έλεγχο της Αυτοδιοίκη-

σης, την μετατόπιση στην Αυτοδι-

οίκηση αρμοδιοτήτων του Κρά-

τους, χωρίς πόρους, αλλά με δυ-

νατότητα άσκησης φοροεισπρα-

κτικής πολιτικής από αυτήν και τά-

χθηκε κατά της Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης.

Όσον αφορά το ζήτημα της συνέ-

νωσης, η εισήγηση ανέφερε ότι

πρέπει να εξετασθούν αναλυτικά

τα θετικά και τα αρνητικά κάθε επι-

λογής και έθεσε προς προβληματι-

σμό τα θετικά σημεία της ένωσης

με το Γραμματικό.

Κατέληγε δε στο αυτονόητο. 

Στη διενέργεια Δημοψηφίσματος,

αφού προηγηθεί εξαντλητικός διά-

λογος και δοθούν στους πολίτες

του Βαρνάβα, όλα εκείνα τα δεδο-

μένα που θα τους επιτρέψουν, με

ψυχραιμία, γνώση και ορθή κρίση,

να λάβουν οι ίδιοι την κρισιμότερη

απόφαση για το μέλλον τους.

Δυστυχώς αυτό που ήθελε, στην

συγκεκριμένη συνεδρίαση ο Πρόε-

δρος του Βαρνάβα, ήταν η λήψη

απόφαση για ένωση με το Καπαν-

δρίτι (και λοιπούς) και τίποτα άλ-

λο.

Δυστυχώς κάποιοι Κοινοτικοί Σύμ-

βουλοι (Μήλιος, Κοκολάκης, Κα-

τσίκης, Δήμας) με την ψήφο τους

επέλεξαν να αποφασίσουν αυτοί

για το μέλλον του χωριού, στερώ-

ντας το δικαίωμα από τους πολίτες

να εκφράσουν την θέλησή τους.

Κρίμα γιατί για μια ακόμη φορά οι

πολίτες του Βαρνάβα θα παραμεί-

νουν θεατές και κάποιοι άλλοι θα

αποφασίσουν γι΄ αυτούς, χωρίς

αυτούς.

Εκτός αν…

Εκτός αν οι πολίτες του Βαρνάβα

αποφασίσουν ότι δεν θα επιτρέ-

ψουν σε κανέναν να καθορίσει το

μέλλον τους, χωρίς να τους λάβει

υπόψη.

Τότε το μέλλον θα είναι καλύτερο

όποια απόφαση κι αν πάρουν.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
του Γιώργου Κόλλια, πρώην προέδρου της Κοινότητας Βαρνάβα
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Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών

στο λιμένα Πόρτο Ράφτη 
Αναφορά για την αποκατάσταση της εξέδρας ελλιμενι-

σμού σκαφών και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδο-

μών του λιμένα Πόρτο Ράφτη είχε καταθέσει ο βουλευ-

τής Θανάσης Μπούρας.

Πήρε απάντηση από τον Υφυ-

πουργό Π. Καμμένο (15/9) ότι θα

εξεταστούν οι προτάσεις του Λι-

μενικού Ταμείου Πόρτο Ράφτη.

Ο βουλευτής κρίνει ότι είναι

απαραίτητη η αναβάθμιση των

λιμενικών υποδομών του Πόρτο

Ράφτη και θα παρακολουθεί στε-

νά την εξέλιξή τους.

Σε επίσημη επίσκεψη βρέ-

θηκε ο ο Υφυπουργός Εξω-

τερικών  Πέτρος Δούκας,

στο Λονδίνο, με την ευκαι-

ρία του 3ου ετήσιου Greek

Roadshow στο οποίο συμ-

μετέχουν 35 ελληνικές

επιχειρήσεις. 

Ο Υφυπουργός Εξωτερι-

κών έδωσε διάλεξη στο

London Business School με

θέμα «Οι Σύγχρονες Κοι-
νωνίες είναι βασισμένες
στην Αρχαία Ελληνική Σκέ-
ψη», την οποία παρακο-

λούθησαν με ιδιαίτερο εν-

διαφέρον, δεκάδες φοιτη-

τές και πανεπιστημιακοί. 

Η διεθνής χρηματοπιστωτι-

κή κρίση και οι επιπτώσεις

της και στην Ευρώπη συζη-

τήθηκαν κατά τη συνάντη-

ση που είχαν ο Υφυπουρ-

γός Εξωτερικών με τον

Υφυπουργό Εμπορίου &

Επενδύσεων της Βρετα-

νίας, Λόρδο Jones. Επίσης

συζήτησαν τα περιθώρια

της οικονομικής συνεργα-

σίας στον χρηματοπιστωτι-

κό τομέα, η περαιτέρω

ανάπτυξη του διμερούς

εμπορίου και η δημιουργία

joint venture στην ευρύτε-

ρη περιοχή της ΝΑ Ευρώ-

πης.

Ο Υφυπουργός Εξωτερι-

κών επισκέφθηκε και τον

Bloomberg London HQ

όπου φιλοξενείται το 3ο

ετήσιο Greek Roadshow

της «Ελληνικά Χρηματι-

στήρια Α.Ε.», στο οποίο

συμμετέχουν 35 ελληνικές

επιχειρήσεις. Συνοδευόμε-

νος από τον Πρόεδρο Χρη-

ματιστηρίου Σπύρο Καπρά-

λο, ο Π. Δούκας συνομίλη-

σε με τους Έλληνες επιχει-

ρηματίες που συμμετέ-

χουν, αλλά και με ξένους

εν δυνάμει επενδυτές,

στους οποίους έκανε σα-

φές ότι η ελληνική κυβέρ-

νηση παρακολουθεί από

πολύ κοντά την εξέλιξη

της διεθνούς οικονομικής

κρίσης. Στην Ελλάδα όπως

είπε ο Υφυπουργός υπάρ-

χουν οι συνθήκες ώστε η

χώρα μας να επηρεαστεί

όσο το δυνατόν λιγότερο.

«Είναι εξαιρετικά θετικό να

δίνουμε το παρόν στα δύ-

σκολα και να παρουσιάζου-

με τις δυνατότητες των ελ-

ληνικών επιχειρήσεων»,

ανέφερε χαρακτηριστικά ο

Π. Δούκας. 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών

Πέτρος Δούκας στο Λονδίνο  

στο 3ο ετήσιο Greek Roadshow 

Ο σταθμός του ΜΕΤΡΟ

στην Κάντζα, εξυπηρετεί

ένα μεγάλο αριθμό επιβα-

τών καθημερινά. Παρά τον

μεγάλο αριθμό των εξυπη-

ρετούμενων, δεν υπάρχει,

ακόμη και σήμερα δύο χρό-

νια μετά την λειτουργία

του, χώρος στάθμευσης

των αυτοκινήτων. 

Τον Ιούλιο του 2006, όταν

εγκαινιάσθηκαν οι σταθμοί

του Μετρό Κάντζας, Παλ-

λήνης και Κορωπίου, ο

Υπουργός Μεταφορών και

Επικοινωνιών, δήλωσε ότι

σύντομα θα δημιουργηθεί

χώρος στάθμευσης σε χώ-

ρο παρακείμενο του Κόμ-

βου της Κάντζας στην Αττι-

κή οδό, ο οποίος έχει χαρα-

κτηρισθεί ως Χώρος Εμπο-

ρικής Υποστήριξης (ΧΕΥ).

Η έλλειψη χώρου στάθμευ-

σης εκτός από την ταλαι-

πωρία  για τους επιβάτες,

κινδυνεύει να απαξιώσει

ένα μέσο μαζικής μεταφο-

ράς, τον σταθμό του ΜΕ-

ΤΡΟ Κάντζας.

Χώρος στάθμευσης στο ΜΕΤΡΟ Κάντζας;
ερώτηση του βουλευτή Ντίνου Βρεττού

Διάλογο με φορείς

και συναίνεση, είναι

οι λύσεις για το 

Αλιευτικό Καταφύγιο

Ωρωπού!
δηλώνει η βουλευτής

Ευη Χριστοφιλοπούλου

Όχι μόνο χωρίς συναίνεση

αλλά και χωρίς διάλογο

εκτόπισε το Υπουργείο

Ναυτιλίας το Αλιευτικό Κα-

ταφύγιο Νέων Παλατιών

του Δήμου Ωρωπού, αδια-

φορώντας για την πολύ-

χρονη ιστορία του Συλλό-

γου «Άγιος Γεώργιος» που

το χρησιμοποιεί αλλά και

απαξιώνοντας την προσφο-

ρά του στην τοπική κοινω-

νία. Η βουλευτής, με ερώ-

τησή, επισημαίνει την κοι-

νωνική αναστάτωση που

προκλήθηκε από το συγκε-

κριμένο γεγονός, η απόφα-

ση για το οποίο λήφθηκε

από το Λιμενικό Ταμείο. 
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 4, ΤΡΙΤΗ 7 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/10

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

Επιστημ. Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης & 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  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

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

Μ Ε ΤΑ Φ Ε Ρ Θ Η Κ Α Μ Ε
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. . . γ ια την υγειά μας

Διατροφικές διαταραχές 

και η αντιμετώπισή τους
Οι διατροφικές διαταραχές είναι νοσήματα με ευρύ φάσμα

συμπτωμάτων, που έχουν σχέση όχι μόνο με τη διατροφή

αλλά και με την εικόνα του ατόμου για τον εαυτό του και

το σώμα του.

Οι διατροφικές διαταραχές δεν αφορούν απλώς το φαγη-

τό. Αφορούν κυρίως την ψυχική και συναισθηματική κατά-

σταση ενός ανθρώπου και αποτελούν κίνδυνο για την

υγεία.

Οι πάσχοντες νιώθουν ότι δεν έχουν τον έλεγχο της ζωής

τους και ότι το μοναδικό πράγμα που μπορούν να ελέγ-

ξουν είναι το σώμα τους. Θέλουν να είναι δημοφιλείς και

πιστεύουν ότι θα αρέσουν σε περισσότερους ανθρώπους

αν είναι πιο αδύνατοι. Προσπαθούν να μοιάσουν σε επιτυ-

χημένα άτομα (π.χ. στα μοντέλα που βλέπουν στα περιο-

δικά) και συγχέουν την αδύνατη σιλουέτα με την επιτυχία.

Αρχίζουν μια δίαιτα, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν.

Μισούν το σώμα τους, γεγονός που μπορεί να οφείλεται

σε κάποια εμπειρία τους, για παράδειγμα ίσως έχουν κα-

κοποιηθεί.

Η ψυχογενής ανορεξία είναι μια σοβαρή και σε μερικές

περιπτώσεις επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση, που χαρα-

κτηρίζεται από σημαντική μείωση της πρόσληψης τροφής.

Οι πάσχοντες ασχολούνται υπερβολικά με το τι τρώνε, με

τη μέτρηση των θερμίδων και αποστρέφονται καθετί πα-

χυντικό. Έχουν διαταραγμένη εικόνα του σχήματος και

βάρους του σώματος τους και, έστω και αν είναι ήδη υπερ-

βολικά αδύνατοι, επιμένουν ότι πρέπει να χάσουν ακόμα

«λίγα κιλά» για να δείχνουν εντάξει.

Η ψυχογενής ανορεξία μπορεί να παρουσιαστεί σε άτομα

οποιασδήποτε κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, συχνό-

τερα δε αναπτύσσεται σε κορίτσια που ασχολούνται με τη

γυμναστική και το μπαλέτο, δραστηριότητες που απαιτούν

λεπτό σώμα.

Η ψυχογενής βουλιμία εί-

ναι εξίσου σοβαρή δια-

ταραχή. Όσοι υποφέ-

ρουν από αυτή συνή-

θως διατηρούν ένα

σταθερό βάρος,

γι' αυτό είναι

πολύ δύσκο-

λο να κατα-

λάβουμε αν

κάποιος είναι

βουλιμικός.

Ωστόσο, κι αυ-

τοί σκέφτονται

διαρκώς το φαγητό

και τις θερμίδες και χρησιμοποι-

ούν το φαγητό για να αντιμετωπίσουν τα οδυνηρά τους

συναισθήματα.

Οι βουλιμικοί «καταβροχθίζουν» μεγάλες ποσότητες φα-

γητού συνήθως πλούσιες θερμιδικά όταν νιώθουν στενο-

χωρημένοι ή αγχωμένοι. Όσο το επεισόδιο είναι σε εξέλι-

ξη νιώθουν ότι είναι αδύνατο να σταματήσουν το φαγητό

(απώλεια αυτοελέγχου). Στη συνέχεια, κυριεύονται από

συναισθήματα ενοχών, και προκειμένου να αποτρέψουν

την αύξηση του βάρους και να αυτοτιμωρηθούν ξεκινούν

μέτρα αντιμετώπισης όπως νηστεία, εντατική γυμναστική,

προκλητός εμετός, χρήση διουρητικών και καθαρτικών

φαρμάκων, τα οποία συνήθως προσπαθούν να τα κρατή-

σουν κρυφά.

Η νόσος παρατηρείται συχνότερα σε νεαρές γυναίκες φυ-

σιολογικού βάρους, ή ελαφρά υπέρβαρες, στους εφήβους

σε συχνότητα 2 - 4% και συνυπάρχει σε μεγάλο βαθμό με

κατάθλιψη.

Η επεισοδιακή πολυφαγία είναι ένα είδος παχυσαρκίας

που χαρακτηρίζεται από επεισόδια ανεξέλεγκτης και πα-

ρορμητικής υπερφαγίας, πέραν του σημείου να αισθανθεί

κάποιος «ικανοποιητικά χορτάτος». Όχι σπάνια, τα επει-

σόδια αυτά συνοδεύονται από ενοχές και δυσαρέσκεια για

το γεγονός. Στην επεισοδιακή πολυφαγία δεν υπάρχουν

επεισόδια προκλητού εμετού. Υπάρχουν όμως περίοδοι

επαναλαμβανόμενων διαιτών, για αυτό και σε κάποιες πε-

ριπτώσεις το βάρος των πασχόντων μπορεί να παρουσιά-

ζει υπερβολικές διακυμάνσεις.

Συνήθως τα επεισόδια εμφανίζονται μετά από μια περίοδο

αυστηρής δίαιτας, που μόλις τελειώσει δίνει τη θέση της

στην πολυφαγία. Συνήθη αίτια είναι το άγχος, η ανησυχία

για την πορεία μιας σχέσης, τα οικογενειακά προβλήματα,

η κατάθλιψη, η ανία και οι ψυχολογικές μεταπτώσεις που

συνδέονται με αρνητική–καταθλιπτική διάθεση.

Η αντιμετώπιση των διαταραχών διατροφής είναι δύσκο-

λη, απαιτεί προσέγγιση του προβλήματος από ειδικούς

(ομάδα γιατρών, ψυχολόγων και διαιτολόγων) και συνί-

σταται σε τακτικό ιατρικό έλεγχο, πιθανή φαρμακευτική

αγωγή, διατροφική εκπαίδευση, συνειδητοποίηση των αι-

τίων και των ψυχολογικών μηχανισμών, τροποποίηση της

συμπεριφοράς και ενδυνάμωση του ασθενούς μέσω ψυ-

χολογικής θεραπείας. Όταν η εξωνοσοκομειακή αντιμετώ-

πιση αποτύχει, ή η κατάσταση θρέψης του ασθενούς απει-

λεί τη ζωή του (στην περίπτωση της ψυχογενούς ανορε-

ξίας) ενδείκνυται η εισαγωγή στο νοσοκομείο. 

Τα άτομα που εκδηλώνουν διατροφικές διαταραχές πρέ-

πει να ζητήσουν εξειδικευμένη επαγγελματική βοήθεια.

Όσο πιο σύντομα αναζητήσουν τη θεραπεία, τόσο μεγα-

λύτερες είναι οι πιθανότητες για σωματική και ψυχική

ανάρρωση.

Ιωάννα Βαρδάκου
Ψυχολόγος, MSc

Επιστημονική Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού 

& Θεραπευτικού Κέντρου ΨυχοΣύνθεση

Για ένα φρέσκο προϊόν που μεγάλωσε

στη φύση, η νοστιμιά είναι αυτονόητη. 

Αν όμως προσθέσουμε την ορεινή μαε-

στρία και την παραδοσιακή τεχνική, τότε

μπορούμε να μιλάμε για απόλαυση...

70 αυθεντικές συνταγές από τα ριζά της

Πίνδου, με τη Δήμητρα Βέργου-Ευαγγε-

λοπούλου, τεχνίτρα των μανιταριών από

την πεθερά της την Κλεάνθη, που έζησε

στα ορεινά χωριά του Βόιου και είχε βα-

θιά γνώση των μανιταριών· καθημερινή

τροφή τους. Μια τροφή εξαιρετική σε

γεύση, σε χρώμα και άρωμα. Πότε στη

γάστρα, πότε σε νόστιμες σούπες, τηγα-

νητά και...

Για όλα αυτά μας μιλάει η συγγραφέας

σε έναν όμορφο, πολύχρωμο τόμο με ει-

κόνες μανιταριών από το φυσικό τους

χώρο, τα βουνά, αλλά και στο πιάτο με

καλομαγειρεμένες συνταγές.

“Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι τα

μανιτάρια μπορούσαν να αντικαταστή-

σουν οποιοδήποτε  κρεατικό ή και να το

ξεπεράσουν σε γεύση, όταν γίνουν ψητά

στη σχάρα, ή τηγανητά ή σνίτσελ”, γρά-

φει η συγγραφέας.

Σουβλάκια μανιταριών με πιπεριές και

ντομάτες:

Υλικά: 5 μανιτάρια (καλογράκια, πρόβεια,

μορχέλλες)

3 πιπερές (κόκκινη, πράσινη, κίτρινη) χο-

ντρόφλουδες

4 ντομάτες

2 μεγάλα κρεμμύδια, αλάτι, πιπέρι, λάδι,

ξυλάκια για σουβλάκια.

Εκτέλεση: Κόβουμε τα μανιτάρια, τις πι-

περιές, τις ντομάτες και τα κρεμμύδια σε

μεγάλα κομμάτια, τα βάζουμε σε μια λε-

κάνη και ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και λάδι.

Τα ανακατεύουμε ελαφρώς και τα αφή-

νουμε να μαριναριστούν για 30 λεπτά. 

Παίρνουμε τα ξυλάκια και περνάμε τα

υλικά εναλλάξ  μανιτάρι-πιπεριά-μανιτά-

ρι-κρεμμύδι-ντομάτα κλπ.

Ψήνουμε τα σουβλάκια σε ζεστή σχάρα

γυρίζοντάς τα ώστε να ψηθούν από όλες

τις πλευρές (μπορούμε να ψήσουμε τα

σουβλάκια μας και στο γκριλ της κουζί-

νας).

70 αυθεντικές συνταγές μανιταριών σε εναν όμορφο χρωματιστό τόμο

Μανιτάρια: από το δάσος... στην κουζίνα

Whitewomenfront.blogspot.com
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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

Στην πίστα του Ζόλντερ στο Βέλγιο πραγματοποιή-

θηκε το Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτωβρίου ο 3ος γύρος

του παγκοσμίου πρωταθλήματος Superleague

Formula. Με τη βροχή να κάνει αισθητή την παρου-

σία της, τα προβλήματα δεν έλειψαν. 

Παρ’ όλα αυτά, τα μονοθέσια βαμμένα στα χρώματα

ποδοσφαιρικών ομάδων κινήθηκαν σε πολύ γρήγο-

ρους ρυθμούς, με τις Λίβερπουλ και Γκουάν να μοι-

ράζονται τις νίκες στο διπλό αγώνα. 

Από την πλευρά του, το μονοθέσιο του Ολυμπιακού

κατάφερε να τερματίσει στην 9η θέση του δεύτερου

αγώνα και μάλιστα παρά τα προβλήματα που είχε να

αντιμετωπίσει ο οδηγός Κάσπερ Άντερσεν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΟΜΑΔΑ Β’ 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 952.000,00 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Γέρακα, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανά-

θεση του έργου:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ –

ΟΜΑΔΑ Β΄ 2008, ΑΡ.ΜΕΛ. 10/2008 

Με προϋπολογισμό 952.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

- κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 645.492,94€ (εργασίες,

ΓΕ&ΟΕ 28%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνο-

ντας το αντίτιμο των 10,00€ (καθημερινά και κατά τις ώρες 8.00 –

13.00), μέχρι και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210- 66.04.645, fax επικοινωνίας:

210.66.04.646, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Δρανδάκη Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4η Νοεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη, με

ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00π.μ. και το σύστημα

υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και

έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύ-

πτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η, 2η και 3η

στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-

ταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά)

με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 14.847€ και ισχύος τουλάχιστον διακοσίων δέκα

(210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος

ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του

Δήμου Γέρακα για το έτος 2008. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή

Επιτροπή του Δήμου Γέρακα. 

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Β’ ΦΑΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελ. 13/2008

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.060,00 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Γέρακα, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανά-

θεση του έργου:

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 008 - Β’ ΦΑΣΗ

με προϋπολογισμό 88.060,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

- κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 69.720,11€ (εργασίες,

ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνο-

ντας το αντίτιμο των 10,00 € (Δευτέρα – Πέμπτη κατά τις ώρες 8.00 –

13.00), μέχρι την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2008.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Γ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210- 66.04.645, fax επικοινωνίας:

210.66.04.646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Νοεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη, με

ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00π.μ. και το σύστημα

υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και

έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-

γραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του

έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 και 1ης στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-

ταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά)

με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 1.395,00€ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210)

ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος

ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του

Δήμου Γέρακα για το έτος 2008. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή

Επιτροπή του Δήμου Γέρακα. 

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superleague Formula

Την Κυριακή ολοκληρώθηκε το «Κύπελλο Βουλιαγμένης

2008» με τον διοργανωτή ΝΟΒ να κατακτά την πρώτη θέση

στην τελική κατάταξη. 

Κέρδισε την πέμπτη του νίκη σε ισάριθμα ματς επικρατώ-

ντας με 14-6 του Εθνικού σφραγίζοντας την πρώτη θέση της

βαθμολογίας. 

Τα τελικά αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής (Κυριακή 5

Οκτωβρίου) είναι τα εξής: 

Θέση Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1 ΝΟΒ 39-25 8

2 ΝΕΠ 39-35 4

3 ΑΟΠΦ 33-34 3

4 ΝΟΠ 33-35 3

5 Εθνικός 38-47 2

Πρώτος ο Ν.Ο.Β.

Α
Γ

Ω
Ν

ΙΣ
Τ

ΙΚ
Η

 Β
’ 

Φ
Α

Σ
Η

Λόγω σοβαρών επεισοδίων που δημιουργήθηκαν στον αγώνα Γ’ Κα-

τηγορίας του Σαββάτου 4/10 μεταξύ των ομάδων Α.Ο. ΣΤΑΜΑΤΑ -

ΑΠΟ ΠΑΡΝΗΘΑΪΚΟΣ αναβάλλονται όλοι οι αγώνες και των δύο ομά-

δων μέχρι νεότερης απόφασης του Δ.Σ.

Το πρωτάθλημα Α’, Β’ Γ’ κατηγορίας καθώς και Νέων Παίδων και Πα-

μπαίδων θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 11-12/10.

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου θα γίνουν όλοι οι αγώνες της Β΄φάσης

του Κυπέλλου. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

4 Γλυκά Νερά - Λαυρεωτικής [ γήπεδο Γλυκών

Νερών

4 ΑΧ.Κ.Αχαρνών - Ατλαντις [ γήπεδο Κ.Αχαρνών

Ραφήνας

4 Αχαρναϊκός - Γέρακας [ γήπεδο Δημ. Αχαρνών

4 Αετός Μενιδίου - Πανσταυραϊκός [ γήπεδο Λεκάνες Β΄

4 Ελπίδα Αχαρνών - Απόλλων Αναβύσσου [ Λεκάνες Α΄

4 Αυλώνα - Αμφιαραος Καλάμου [ γήπεδο Αυλώνος

4 Σαρωνικός Αναβύσσου - Κυανούς Α. Βάρης [ Αναβύσσου

4 Κουβαράς - Δόξα Αγ. Άννας [ γήπεδο Κουβαρά

4 Ροδόπολη - Α.Ο. Διονύσου [ γήπεδο Άνοιξης

4 Δόξα Κορωπίου - Α.Ο. Ωρωπός [ Κορωπί (Α. Πρίφτη)

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 

ώρα
αγώνων

3.30
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Χρυσοί οι Έλληνες Ιππείς
Περισσότερα μετάλλια και από το διεθνή

αγώνα Athens CSI2* κέρδισαν οι Έλληνες

ιππείς και αμαζόνες στο Alpha Private

Bank Παγκόσμιο Κύπελλο Υπερπήδησης

Εμποδίων, που διοργανώθηκε για δέκατη

πέμπτη συνεχή χρονιά και ολοκληρώθηκε

με μεγάλη αγωνιστική και ορ-

γανωτική επιτυχία την περα-

σμένη Κυριακή στο Ολυ-

μπιακό Κέντρο Ιππασίας

στο Μαρκόπουλο. 

Οι Έλληνες αθλητές πραγ-

ματοποίησαν σπουδαίες

εμφανίσεις, οι οποίες συ-

νοδεύτηκαν από δεκα-

τέσσερα μετάλλια, εκ

των οποίων τα πέντε

χρυσά, τα πέντε αση-

μένια και τα τέσσερα

χάλκινα, στα 12 αγω-

νίσματα  των τεσσά-

ρων ημερών. 

«Χρυσοί» νικητές αναδείχθηκαν η Μυρτώ

Ηλιάδη Κούτσικου στο 11ο αγώνισμα, ο

Δημήτρης Νάτσης στο 7ο αγώνισμα, η

Hannah Μυτιληναίου στο 5ο αγώνισμα, ο

Κρίτων Ζαφειρόπουλος και ο Γιώργος

Ρωσσιάδης σε αγωνίσματα των Νέων Ίπ-

πων.  

Στο αγώνισμα Grand Prix, που έριξε την

αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου χθες

βράδυ, πολύ καλή παρουσία είχαν δύο Έλ-

ληνες αθλητές, που έκαναν άπταιστη δια-

δρομή και πέρασαν στο μπαράζ μαζί με άλ-

λους 7 ξένους αθλητές. Ο λόγος για τον

Γκιόργκι Κερμέντι, που κατέλαβε την 7η

θέση με 4 βαθμούς και χρόνο 48,11 στο

μπαράζ και για τον Ηλία Μπαλιούση, που

είχε 12 βαθμούς ποινής στο μπαράζ και κα-

τέλαβε την 9η θέση. Νικητής του αγωνί-

σματος αναδείχθηκε ο Ιταλός Emmanuelle

Gaudiano με άπταιστη διαδρομή και τον

καλύτερο χρόνο, 44,77 στο μπαράζ. 

Στο Ομαδικό Αγώνισμα του Κυπέλλου Εθνών, η

Ελληνική Ομάδα, με τέσσερις αμαζόνες

στη σύνθεσή της, την 

Μυρτώ Ηλιάδη Κούτσικου, την Δανάη

Τσάτσου, την Hannah Μυτιληναίου και την

Ελίνα Δενδρινού, συγκέντρωσε στους δύο

γύρους συνολικά 56 βαθμούς ποινής και

κατέλαβε την 6η θέση. Η Ιταλία ήταν η με-

γάλη νικήτρια του ομαδικού με 16 βαθμούς

ποινής, ενώ στην 2η και 3η θέση ήταν το

Βέλγιο και η Πολωνία. 

Καλύτερη Ελληνίδα αμαζόνα των αγώνων

αναδείχθηκε η Hannah Μυτιληναίου, η

οποία κέρδισε και τo Estee Lauder Έπαθλο

Ιππολύτη. Καλύτερος ξένος ιππέας του

Παγκοσμίου Κυπέλλου αναδείχθηκε για

άλλη μία χρονιά ο Βέλγος Rudi Helsen.  

Η “χρυσή” Μυρτώ Ηλιάδη Κούτσικου με τον Amicello στο 11ο αγώνισμα

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

καθετής με το χέρι από

αγκυροβολημένο σκάφος,

εξελίχθηκε το περασμένο

Σαββατοκύριακο στις Τζι-

τζιφιές Καλλιθεάς, από τον

Ν.Ομιλο Τζιτζιφιών, μετά

την ανάθεσή του από την

ΕΟΥΔΑΤΚ (Ελληνική Ομο-

σπονδία Υποβρύχιας Δρα-

στηριότητας-Αθλητικής

Αλιείας).

Ο Αιγέας Βούλας απέσπασε

το 1ο βραβείο σε συμμετοχή

35 συλλόγων και επέστρεψε

με κύπελλο!

Ευχόμαστε λοιπόν καλά

«τσιμπήματα» και στις διε-

θνείς διοργανώσεις, αφού

πλέον έχουν το δικαίωμα

συμμετοχής.

Ο Αιγέας συμμετείχε με τους

αθλητές Γιώργο Ποταμιάνο

και Σταύρο Ραπανάκη.

Κολυμβητικό Τμήμα

Ο Αιγέας, ενημερώνει ότι ξεκίνησε το τμήμα κολύμβησης: 

Α) στο κλειστό Κολυμβητήριο Γλυφάδας 2-5μ.μ. καθημερινά

και Σάββατο πρωί.

Β) Στο ανοιχτό κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά 6-8μ.μ..

Πληροφορίες: Κλειστό Γλυφάδας κ. Λάουρα τηλ. 210

8959.704 Εφορο του Συλλόγου κ.Γαλάνη 6937223022 & 210

8950.286

Προπονητή κ. Καρρω 6937535943

Γραφεία Συλλόγου κάθε Τετάρτη 210 8991.354 (και Fax)

Πρωταθλητής της καθετής

Ο Αιγέας Βούλας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώ-

νας ιδιαίτερης σημασίας για

την Π. Φώκαια, δόθηκε στις 22

Σεπτεμβρίου στην πόλη μετα-

ξύ των Βετεράνων του Ολυ-

μπιακού Πειραιώς και των Βε-

τεράνων του Πρωτέα Παλαιάς

Φώκαιας.

Τον αγώνα διοργάνωσε η Κοι-

νότητα Παλαιάς Φώκαιας για

φιλανθρωπικό σκοπό και συμ-

μετείχαν οι Βετεράνοι του

Πρωτέα. Το γήπεδο ήταν γε-

μάτο από κόσμο που αποθέω-

σε τους παίκτες και των δύο

ομάδων ενώ πριν από τον

αγώνα τιμήθηκαν οι Πέτρος

Κόκκαλης, Σάββας Θεοδωρίδης

(τιμήθηκε από τον Κοινοτάρχη

Μανώλη Τσαλικίδη), Πρέντραγκ

Τζόρτζεβιτς, Γιώργος Δαρίβας

και Πέτρος Μίχος. 

O αγώνας ολοκληρώθηκε με

σκορ 2-2. Ο Παχατουρίδης και

ο Γκαβέτσος σημείωσαν τα

«ερυθρόλευκα» γκολ ενώ για

τον Πρωτέα Παλαιάς Φώκαιας

τα γκολ σημείωσαν ο Πρόε-

δρος της Κοινότητας Παλαιάς

Φώκαιας Μανώλης Τσαλικίδης

και ο Γιώργος Καραμβάσης.

Τον αγώνα παρακολούθησαν

βουλευτές, δήμαρχοι όμορων

Δήμων και θεσμικοί παράγο-

ντες της περιοχής.

Στο γήπεδο ήταν σύσσωμο το

Δ.Σ. του συνδέσμου των Πα-

λαιμάχων του Ολυμπιακού

Πειραιώς καθώς και παλιές

δόξες του Ολυμπιακού όπως

οι Δαρίβας, Αγγελής, Ρωσσί-

δης, Κασδοβασίλης, Σταυρό-

πουλος κ.α. 

Η νεοσύστατη ομάδα κορασίδων του Α.Ο.

«ΑΡΗΣ» 2006 έδειξε και το περασμένο

Σαββατοκύριακο τη δύναμή της επιτυγχά-

νοντας την είσοδό της στην τελική φάση

του Πανελλήνιου πρωταθλήματος.

Η ομάδα του ΑΡΗ αποτελούμενη από τις

αθλήτριες Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου, Στέλ-

λα Πατεράκη, Ελένη Στραϊτούρη και Χαρά

Νίνου κέρδισαν με 4-0 τον Α.Ο. Δ.Α.Ο.

ΤΑΥΡΟΥ και με το ίδιο σκορ τον Ο.Α. ΧΑ-

ΝΙΩΝ & ΑΜΦΟ ΑΦΟΑΝ. 

Για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης έγινε

ένας αγώνας θρίλερ όπου η ομάδα του Α.Σ.

ΠΕΡΑ 2005 επεβλήθη τελικά του ΑΡΗ με 4-2. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην ομάδα του

Α.Σ. ΠΕΡΑ 2005 αγωνίζεται και η αθλήτρια

του Γ.Σ. ΑΡΗ Βούλας, Εμίρη Φίλια η οποία

έκανε και δύο νίκες για τη νέα της ομάδα

(παραχωρήθηκε για ένα χρόνο από τον

ΑΡΗ στον ΠΕΡΑ).

Είναι η πρώτη φορά, στα τελευταία τέσσε-

ρα χρόνια, που προκρίνεται ομάδα του

ΑΡΗ στην τελική φάση του Πανελλήνιου

ομαδικού πρωταθλήματος κορασίδων. 

Από την Αττική προκριθήκανε για την τελι-

κή φάση μόνο 8 ομάδες.

Αλλά και η ομάδα του Γ.Σ. «ΑΡΗΣ» ΒΟΥ-

ΛΑΣ αποτελούμενη από τις αθλήτριες Δέ-

σποινα Γκοβάτσου, Βικτωρία Μοράκη, Θε-

οδώρα Καπλάνη και Έλλη Φίσερ που έπαι-

ζαν για πρώτη φορά σε επίσημους αγώνες

άφησαν καλές εντυπώσεις παρά τις τέσσε-

ρις ήττες τους.

Οι αγώνες αυτοί αφορούν αθλητές και

αθλήτριες που πηγαίνουν μέχρι και την τρί-

τη τάξη Γυμνασίου.

Η ομάδα Α.Σ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ στην οποία έχει

παραχωρηθεί για ένα χρόνο ο αθλητής του

ΑΡΗ Σταθουλόπουλος Δημήτρης προκρί-

θηκε επίσης στην τελική φάση του Πανελ-

ληνίου αυτού πρωταθλήματος με 4-0 τις

ομάδες ΑΝΠΟ ΑΜΟΡΓΟΥ & Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑ.

Στην τελική φάση του Πανελληνίου 

ομαδικού πρωταθλήματος πινγκ-πονγκ 

η ομάδα Α.Ο. «ΑΡΗΣ» 2006

Οι παλαίμαχοι του Ολυμπιακού με τον θρυλικό Γιώργο Δαρίβα βραβεύουν
τον Κοινοτάρχη Παλαιάς Φώκαιας  Μανώλη Τσαλικίδη.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Debate

3η η Ελλάδα
39 χώρες έλαβαν μέρος στο 20ο παγκόσμιο πρω-

τάθλημα debate που διεξήχθη στην Washington

από τις 5 έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η Ελληνική ομάδα κατέλαβε την 3η θέση, σημειώ-

νοντας ότι είναι μία από τις ελάχιστες μη αγγλό-

φωνες χώρες που καταφέρνουν να φθάσουν στα

ημιτελικά της διοργάνωσης και η μόνη που συμμε-

τέχει για 2η φορά. Μέλος της Ελληνικής ομάδας

ήταν και η μαθήτρια Πένυ Δουληγέρη, των ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΗΡΙΩΝ “ΓΕΙΤΟΝΑ” και στους προπονητές η

καθηγήτρια Ειρηάννα Κουρή. 

Το debate είναι ένα πνευματικό αγώνισμα κατά τη

διάρκεια του οποίου δύο τριμελείς ομάδες καλού-

νται να υπερασπιστούν, με λόγο και αντίλογο, τις

δύο αντίθετες πλευρές ενός αμφιλεγόμενου θέ-

ματος. Τα θέματα που οι αντίπαλες ομάδες πραγ-

ματεύονται αφορούν ηθικούς, κοινωνικούς, πολιτι-

κούς, οικονομικούς και άλλους προβληματισμούς. 

Το 21ο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Debate

(WSDC) θα διοργανωθεί στην Αθήνα από 9 ως 19

Φεβρουαρίου 2009 και θα συμμετάσχουν σε αυτό

περισσότεροι από 300 μαθητές, ηλικίας 16-18

ετών, από 40 χώρες. 

Οι μαθητές που συμμετέχουν επιλέγονται έπειτα

από μια μακρά σειρά τοπικών, περιφερειακών και

εθνικών διαγωνισμών.
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Ολοκληρώθηκε η παρασκευή

σβώλων με σπόρους που ξεκί-

νησε από πέρυσι μετά την

συμφωνία του Δήμου Κερατέ-

ας με το Κέντρο Φυσικής Καλ-

λιέργειας. 

40 τόνοι σβώλοι (ποικιλία δα-

σικών δέντρων και φυτών

χλωρής λίπανσης προστατευ-

όμενων σε αργυλόχωμα)  από

την Έδεσσα και 20 τόνοι από

την Κερατέα, φυτεύθηκαν από

εθελοντές  σε καμένες εκτά-

σεις του Πάνειου Όρους, στα

Βίλλια, στο Οβριόκαστρο, στο

Αρί, στη Συντερίνα και στο λό-

φο Τζόρα της Δροσιάς.

Το Σαββατοκύριακο με μαζική

προσέλευση, 400 και πλέον

εθελοντές από την Κερατέα,

τους οικισμούς και την Αθήνα,

έγινε εκτεταμένη σπορά στις

περιοχές Αρί, Δημουλάκι, Συ-

ντερίνα και Τζόρα, εκτάσεως

περίπου 3000 στρεμμάτων.

Πήραν μέρος επίσης συνερ-

γεία του Δήμου, μαθητές από

την Περιβαλλοντική Ομάδα Γυ-

μνασίου, τα Δ.Σ. και τα μέλη

των οικισμών που ήταν κοντά

στις αναδασωτέες περιοχές

και η ομάδα του Παναγιώτη

Μανίκη με εθελοντές από όλο

τον κόσμο που μετείχαν με ιδι-

αίτερη πίστη στην προσπάθεια

μεταφέροντας τον ενθουσια-

σμό τους σε όλους τους άλ-

λους.

Ήταν η πρώτη φάση εθελοντι-

κής προσπάθειας αναδάσω-

σης-αναβλάστησης που έγινε

με πρωτοβουλία του Δήμου

Κερατέας και του Κέντρου Φυ-

σικής Καλλιέργειας σε συνερ-

γασία με την Νομαρχιακή Αυ-

τοδιοίκηση Ανατολικής Αττι-

κής και την Ευρωπαϊκή Έκφρα-

ση.

Συγκινητική ήταν και η συμμε-

τοχή μικρών παιδιών με τους

γονείς τους που έπλασαν και

έσπειραν σβώλους. Το Σάββα-

το στην αναδάσωση της Συ-

ντερίνας-Αρί συμμετείχε και η

τραγουδίστρια Άλκηστις Πρω-

τοψάλτη που κατοικεί στην πε-

ριοχή.

Επίσης 50 εθελοντές από την

Κοινότητα Κουβαρά συμμετεί-

χαν σε αναδάσωση-αναβλά-

στηση με σβώλους στην περιο-

χή Χελώνι της Κοινότητας που

κάηκε τον περασμένο Αύγου-

στο, με συνεργασία και προ-

σφορά του Δήμου Κερατέας.

Οπως είχαμε προαναγγείλει, την περασμένη Παρα-

σκευή 3/10 ο πρόεδρος του Συνασπισμού, Αλέξης

Τσίπρας, βρέθηκε στο Κορωπί. Περπάτησε στους

δρόμους, μίλησε με επαγγελματίες και παράγοντες

της περιοχής και κατέληξε το βράδυ στην κεντρική

πλατεία, όπου μίλησε σε ακροατήριο.

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τη γενικότερη πολιτική

κατάσταση, για την ριζική ανατροπή των πολιτικών

συσχετισμών, που είναι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, για

εθνικό ανασχεδιασμό και διαχείριση απορριμμάτων.

Μίλησε ακόμη για την πληθυσμιακή πίεση που δέχε-

ται η Ανατ. Αττική και το Κορωπί, τονίζοντας ότι από

το 1971 υπάρχουν δύο γήπεδα στο Κορωπί για επτά

ομάδες. 

“Δεν είναι ουτοπία να προσδοκά κανείς αλλαγή των
συσχετισμών. Το ζήτημα είναι αν θα σφυρηλατήσου-

με αυτή την αλλαγή ή θα αφήσουμε να το κάνουν
άλλοι”, τόνισε.

Ανάμεσα στον κόσμο διακρίναμε το βουλευτή Θανά-

ση Λεβέντη, τους νομαρχιακούς συμβούλους Ιωάν-

να Στεργίου και Μετοχιάκη, τον πρ. δήμαρχο Παλ-

λήνης Θεόδωρο Γκοτσόπουλο, τον δήμαρχο Κορω-

πίου Θ. Αθανασόπουλο.

Αριστερά πάνω: Ο Αλ. Τσίπρας χαιρετάει εγκάρδια.
Αριστερά κάτω: ο βουλευτής Θανάσης Λεβέντης ακούει
τους κατοίκους του Κορωπίου.
Δεξιά πάνω: Ο πρ. δήμαρχος Παλλήνης Θ. Γκοτσόπουλος
με τον Αλέξη Τσίπρα ανάμεσα στον κόσμο.
Δεξιά κάτω: Διακρίνεται ο δήμαρχος Κρωπίας Θ. Αθανα-
σόπουλος και η νομαρχιακή σύμβουλος Ι. Στεργίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Κορωπί

Σπορά με σβώλους στην Κερατέα

Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

και με τιμές που 

επιτρέπουν τακτικές

επισκέψεις.


