
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 557 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008
1515 Επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα μας

www.ebdomi.com

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

“Νέα Δημοτική Αντίληψη
Παιανίας”

Με τον Κοσμά Καρανικόλα

ΑΛΛΑΓΗ και…

επανίδρυση στις ΗΠΑ

Τα μηνύματα – οι ελπίδες 

από την εκλογή του 44ου προέδρου 

των U.S.A. Barak Obama

γράφει ο Κ. Βενετσάνος

Το θρίλερ των δυο ετών για την εκλογή του

44ου Προέδρου των

Η.Π.Α. έλαβε τέλος

με την νίκη, ως γνω-

στόν, των δημοκρατι-

κών και την εκλογή

του πρώτου Αφροα-

μερικανού Προέ-

δρου. 

Μη βιαστείτε να πείτε

«ε, και»; Μια τέτοια

μηδενιστική θέση εί-

ναι άπελπις και αντι-

δραστική. Και είναι

άπελπις, διότι θα καταδεικνύει ότι οι καταδυνα-

στικές και χειραγωγές δυνάμεις κατάφεραν να

σκοτώσουν την κύρια ζωογόνο και προωστική δύ-

ναμη των λαών, την ελπίδα: Απαραίτητη ψυχο-

πνευματική λειτουργία για αντίδραση στην κατα-

πίεση, για αντίσταση, για αποκατάσταση και επα-

νίσχυση του κοινωνικού συμβολαίου.

Και είναι αντιδραστική μια τέτοια θέση για τον λό-

γο ακριβώς αυτόν. Γιατί έτσι εμποδίζει και αδρα-

νοποιεί οποιαδήποτε κοινωνική ανάδραση.

Να διευκρινίσουμε ακόμη ότι η ελπίδα δεν είναι

ούτε μεταφυσική, ούτε μεσσιανική. Δεν μπορώ

όμως να παραβλέψω ή να μειώσω τον καθορι-

στικό ρόλο του ηγέτη. Κάτι τέτοιο εξάλλου, θα

ήταν ανιστόρητη και φαντασιακή ισοπέδωση. 

Παραδόξως και συμπτωματικά(;) – αν όχι σύμ-

φωνα με τις επικοινωνιακές αρχές – ο Μπαράκ

Ομπάμα (Β.Ο.) χρησιμοποίησε ως κεντρικό σύν-

θημα του προεκλογικού του αγώνα το παλιό

σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου, «ΑΛΛΑΓΗ»! 

«ΑΛΛΑΓΗ, τη χρειαζόμαστε» (change, we need

it), τονίζουν μ’ όλα τα μέσα. 

Αλλά και το σύνθημα ή η ανάγκη της “επανί-

δρυσης του έθνους”, όπως είπε ο ίδιος στον
Συνέχεια στη σελ. 2

Σαρώνουν τα κορίτσια

του Μαρκόπουλου

Επιχορηγήσεις Σωματείων

στο Δήμο Κρωπίας
“Πολιτική βούληση” της Δημοτικής Αρχής

Σελ. 8

Μηδενική αύξηση στα τέλη

του Δήμου Παλλήνης

ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!

ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!

17 Νοέμβρη 1973

Τιμάμε και δεν

ξεχνάμε.

Τα συνθήματα 

τόσο επίκαιρα:

“Ψωμί, Παιδεία, 

Ελευθερία”.

σελ. 13

Σελίδα 9

ΛΑΥΡΙΟ:

Ο Παπασταυ-

ρόπουλος 

δηλώνει 

παρών
Σελ. 20



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

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

2 ΣΕΛΙΔΑ - 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Πλούσια η δράση της ΝΕΛΕ
Σελ. 12

GIS στο Δήμο Κρωπίας Σελ. 13

Συβαρίτες και Κροτωνιάτες 

γιάννης κορναράκης Σελ. 6

Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό 
Γρ. Ρώντας Σελ. 7

1ο Social Youth Net Σελ. 11

Μουσική βραδιά στο Γέρακα 
Σελ. 10

“Επιστροφή στην Πολιτική” 

με τον Νίκο 

Γιαννή 

Σε ένα χρόνο στο σχέδιο 

το Καραούζι Σελ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

επινίκιο λόγο του, τονίστηκε ιδιαιτέρως. Και ορθώς,

κατά την άποψή μας.

Η Αμερική, (U.S.A.), έχει καταστεί επαχθής, υπερδύ-

ναμη, αλαζονική δύναμη του κακού, τρομοκρατική,

αυταρχική, φονική, βουλιμική, ιδιαίτερα ρυπογόνος

και του φυσικού περιβάλλοντος και της ατομικής και

κοινωνικής συνείδησης και γι’ αυτά αντιπαθής στους

λαούς, αλλά και στους ίδιους τους Αμερικανούς, κυ-

ρίως του διανοούμενους και βεβαίως τους αναξιοπα-

θούντες. Ηταν ωραία, μόνο για τα «χρυσά» και μα-

λαματένια «παιδιά» για τους «κολλημένους» και για

τους παρατρεχάμενους οσφυοκάμπτες, παντός επι-

πέδου και γεωγραφικού στίγματος.

Αυτή η Αμερική λοιπόν πρέπει ν’ αλλάξει και να

«επανιδρυθεί». «…Η Αμερική αλλάζει σελίδα»,
όπως τόνισε με έμφαση ο Β.Ο. δίνοντας ιδιαίτερη

βαρύτητα στην ενότητα και τη συνεργασία ώστε ν’

ανανεώσουν «το μήνυμα ελπίδας στο έθνος».

Αναφερόμενος δε στον αγώνα που έδωσαν οι οπα-

δοί του, αλλά και στην πρωτοφανή, για τις ΗΠΑ,

συμμετοχή του 70% είπε: «Ξέρω ότι δεν το κάνατε
απλώς για να κερδίσουμε τις εκλογές, ξέρω ότι δεν
το κάνατε για μένα. Το κάνατε γιατί αντιλαμβάνεστε
το μέγεθος του έργου, που μας περιμένει[…] δύο
πόλεμοι, ο πλανήτης σε κίνδυνο και η χειρότερη οι-
κονομική κρίση του αιώνα», είναι οι προκλήσεις που
μας περιμένουν από αύριο.
Τα πρώτα λοιπόν μηνύματα που εξάγονται αβίαστα

από τα παραπάνω κι απ’ όσα έχουμε ακούσει, δει και

διαβάσει τον τελευταίο καιρό, είναι ότι: 

l Ο αμερικανικός λαός πολιτικοποιήθηκε υπεύθυνα

και σε μεγάλο βαθμό.

l Εσπασε τα ταμπού του ρατσισμού και του κοινωνι-

κού αποκλεισμού και πίστεψε έναν έγχρωμο, έναν

μιγάδα, έναν μη αγλλοσάξονα, έναν που δεν προερ-

χόταν από τις τάξεις των πατρικίων.

Έναν μορφωμένο, σκεπτόμενο, σοβαρό και προσηνή

άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που δείχνει να ‘χει αρχές. 

l Πρώτα και κύρια όμως έδειξε ότι ένα μεγάλο μέ-

ρος του αμερικανικού λαού ωρίμασε.

Απέστρεψε το βλέμμα από τους καουμπόηδες και

εμπιστεύθηκε έναν άνθρωπο που σκέφτηκε ότι η κοι-

νωνία δεν είναι ζούγκλα. Ότι η κοινωνία για να ζήσει

αρμονικά και ειρηνικά χρειάζεται να λειτουργεί ρυθ-

μιστικά από ένα δικαιακό και κοινωνικό κράτος, που

θα παρέχει τη δυνατότητα, στους πολίτες του, να

εργάζονται και να ζουν αξιοπρεπώς, να μορφώνο-

νται, να έχουν πρόσβαση σε μια ικανοποιητική ια-

τροφαρμακευτική περίθαλψη.

«Θα συναντήσουμε κινδύνους, είπε […] ο δρόμος θα
είναι μακρύς και δύσκολος. […] Σας υπόσχομαι πως
θα τα καταφέρουμε».
Και το πλήθος, που δάκρυζε από συγκίνηση και εν-

θουσιασμό – κάποιοι παλιότεροι θυμήθηκαν τους

αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη του δολοφονημέ-

νου Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – επαναλάμβανε ρυθμικά

“yes, we do”, (Ναι, μπορούμε).

Ελπίζω να μη τον δολοφονήσουν σαν τους Κένεντι.

Αν κάτι τέτοιο συμβεί θα πρέπει 300 εκατομμύρια

Αμερικανοί να κάτσουν μπροστά στον καθρέφτη και

να φτύνονται. Η κοινωνία που ανέχεται, υποθάλπει.

Οι λαοί που δεν αντιδρούν είναι συνένοχοι.

Είπε και κάτι άλλο που εκπέμπει ένα μήνυμα σοφίας

και ανώτερου πολιτικού πολιτισμού, χρήσιμο για

πολλούς δικούς μας όλων των βαθμίδων, όλων των

πτερύγων: «Μπορώ να σας ακούω, ιδίως όσους δια-
φωνούν».

Κατέληξε δε με μια δήλωση που, άσχετα σε ποιους

την απηύθυνε, οι αποδέκτες πρέπει να είναι πολλοί

και όχι μόνο προς την άλλη πλευρά, αλλά και εντός

του στρατοπέδου των U.S.A. και του ΝΑΤΟ: «Σ’ αυ-
τούς που θέλουν να διαλύσουν τον κόσμο, τους λέω
πως θα τους νικήσουμε. Σ’ αυτούς που επιθυμούν
ειρήνη και ασφάλεια, τους λέω πως θα τους στηρί-
ξουμε».

Καταλήγοντας, θα ‘λεγα πως είμαι συγκρατημένα αι-

σιόδοξος. Οι επιφυλάξεις δεν αφορούν τόσο στο

πρόσωπο και στο συγκροτημένο χαρακτήρα του

Ομπάμα, όσο στο σύστημα συμφερόντων και δια-

πλοκής του στρατιωτικο-πολιτικού κατεστημένου και

των οικονομικών μεγαλοσυμφερόντων των ΗΠΑ,

όσο και στα συντηρητικά και άκρως αντιδραστικά

ιδεολογήματα και τον ατομισμό μεγάλου μέρους της

αμερικανικής κοινωνίας.

Κλοπές και διαρρήξεις

Αυξάνεται συνεχώς η εγκληματικότητα στην περιοχή μας - και όχι μόνο - και οι κάτοικοι όλο και περισσό-

τερο «ταμπουρώνονται στο καβούκι» τους. Δεν καταφέρνουν και πάλι όμως τίποτα, αφού από καταγγελίες

που έχουμε, κάθε βράδυ οι ληστές ανοίγουν το ένα σπίτι μετά το άλλο. 

Συγκεκριμένα την περασμένη βδομάδα μάθαμε για δύο κρούσματα στο Πανόραμα της Βούλας και πάνω από

δύο κάθε βράδυ στην Αγ. Μαρίνα. 

Οι κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας έχουν τρομοκρατηθεί, αφού λένε, ότι ούτε οι σιδεριές τους εμποδίζουν (τις

ακυρώνουν), ούτε οι συναγερμοί. “Τους βλέπαμε στον κήπο μας να έρχονται και δεν μπορούσαμε να κά-

νουμε τίποτα. Προχθές μία κυρία που προσπάθησε να αντισταθεί βρέθηκε με βαριές κακώσεις στο νοσοκο-

μείο”, μας είπε κάτοικος της περιοχής.

Αγανακτισμένοι και οι κάτοικοι του Πανοράματος Βούλας και λόγω της ελλειπούς αστυνόμευσης, αποφά-

σισαν να «πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους» και με κείμενο που δημοσιεύουμε παρακάτω αναζητούν

λύση. 

«Οι συνεχείς διαρρήξεις και ληστείες που παρατηρούνται στη Βούλα, ιδιαίτερα δε στο Πανόραμα, και μετά

από εκκλήσεις και προτροπές των θυμάτων οικογενειαρχών προς την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του

Δήμου Βούλας αποφασίσαμε να δημιουργηθεί εκ των ενόντων ομάδα περιπολιών. 

Όσοι εκ των ενδιαφερομένων θέλουν να πληροφορηθούν, τον τρόπο και την επιτήρηση που θα εφαρμόσει

η ομάδα περιφρούρησης, να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας, Δημο-

τικό Σύμβουλο Παν. Σωτηρόπουλο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946129100».

ΑΛΛΑΓΗ και… επανίδρυση στις ΗΠΑ

Τα μηνύματα – οι ελπίδες από την εκλογή του 44ου προέδρου 

των U.S.A. Barak Obama

Σελ. 12
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Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ

βοηθάει στην ελευθερία του Τύπου.
γίνε κι εσύ τώρα συνδρομητής με ένα τηλεφώνημα, ή fax, ή e-mail 

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

Οσοι προλάβατε…

Συνελήφθη ύποπτος για διευκό-

λυνση ακολασίας και μαστροπεί-

ας.

Είχε ανεβάσει ιστοσελίδα στο

Ιντερνετ με πλήρη κατάλογο

όλων των οίκων ανοχής της Αθή-

νας, Θεσσαλονίκης και επαρχίας

με διευθύνσεις, φωτογραφίες και

σχόλια πελατών, που αναγραφό-

ταν ποιοι είναι παράνομοι και ποι-

οι νόμιμοι. Ακόμη όλα τα κατα-

στήματα που παρέχουν υπηρε-

σίες μασάζ και στριπτίζ, με ενδεί-

ξεις σε ποια από αυτά διενεργού-

νται ελεύθερα ερωτικές πράξεις

από τους πελάτες, με φωτογρα-

φικό υλικό γυναικών του εξωτερι-

κού που έκαναν περιοδεία στην

Ελλάδα. Είχε μάλιστα και λίστα

με ημερομηνίες, πού θα ήταν και

πότε με ονόματα, ξενοδοχεία

κλπ.

Ολες οι υπηρεσίες προσφέρονταν

με ανάλογη αμοιβή και  αν οι υπη-

ρεσίες δεν ανταποκρίνονταν στην

πραγματικότητα, αναρτώντο στην

ιστοσελίδα δυσμενή σχόλια!!

ΜΕΓΑΛΗ αστυνομική κινητοποίη-

σε πέτυχε και εξάρθρωσε διεθνή

εγκληματική οργάνωση με την

επωνυμία «Λευκός άρτος» υπεύ-

θυνη για σεξουαλική εκμετάλλευ-

ση αλλοδαπών γυναικών, στην

περιοχή της Αττικής, όπου δρα-

στηριοποιείται δύο χρόνια τώρα.

Τα χρήματα που αποκόμιζε από τη

δραστηριότητα αυτή τα νομιμο-

ποιούσε δημιουργώντας αλυσίδα

αρτοποιείων και στην αγορά δια-

μερισμάτων.

Οffshore εταιρεία κυπριακής κατα-

γωγής προμήθευε με απαραίτητα

ταξιδιωτικά έγγραφα αλλοδαπές

γυναίκες τις οποίες αφού έφερνε

στην Ελλάδα νομιμοποιούσε με

πλαστά λιθουανικά διαβατήρια

και στην συνέχεια τις εξανάγκα-

ζαν να προβαίνουν σε δραστηριό-

τητες με σεξουαλικό αντικείμενο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Εισαγ-

γελέας Πρωτοδικών Αθηνών με

την από 10/11/08 διάταξή του επι-

τρέπει την ανακοίνωση των ονο-

μάτων αποσκοπώντας στην προ-

στασία του κοινωνικού συνόλου,

των ευάλωτων πληθυσμιακών

ομάδων και την ευχερέστερη

πραγμάτωση της αξίωσης της πο-

λιτείας για τον κολασμό αυτών

των πράξεων σχετικών με την οι-

κονομική εκμετάλλευση της γενε-

τήσιας και προσωπικής ελευθε-

ρίας.

Συλληφθέντες:
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χαρα-

λάμπους γεν. 13.12.1972 στην Αμπελιάδα

(επιχειρηματίας)

ΓΑΡΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Χρήστου γεν.

17/1/1973 στη Λευκάδα (ιδ. υπάλληλος)

Τριανταφύλου Σπυρίδων του Δημ. γεν.

25/03/1961 στο Αγρίνιο (ιδ. υπάλληλος).

MIRON RODICA του STEFAN γεν.

7/07/1986 στη Μολδαβία (ιδ. υπάλληλος)

ΚΟΣΜΙΔΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου γεν.

10.3.1980 στο Καζακστάν (ι. υπάλληλος)

FLIOSTOR (ον) SERGIU του VASILI γεν.

15.11.1977 στη Μολδαβία (ιδ. υπάλληλος)

PAVEL ALEXANDRU του Valentin γεν.

1/06/1981 στη Ρουμανία (ιδ. υπάλληλος)

TRIANTAFILLOS ή ESANU Tatiana του

Stefan γεν. 4/1/1981 Μολδαβία (ιδ. υπάλλ.)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αντωνίου

γεν. 25/11/1956 στη Ζάκυνθο (ιδ.υπάλλη-

λος)

MARTA ZINCUTA-LENUTA του Georgi γεν.

21/11/1971 στη Ρουμανία (ιδ. υπάλληλος)

FILOSTOR IGOR του Vasili γεν.

24/11/1974 στη Μολδαβία (ι.υπάλληλος)

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Γεώργιος του Χρ. γεν.

27/8/1972

TARASEVICIUTE ASTA του ILONA τεν.

10/7/1986 στη Λιθουανία

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος του Κων/νου

γεν. 11/5/1964 στην Τρίπολη (ιδ.υπάλλ.)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του

Πλουτάρχου γεν. 17/1/1974 στο Καζακ-

στάν

ΚΥΡΟΥ Κων/νος του Δημ. Γεν. 15.3.1957

στην Αθήνα (πρώην αστυνομικός)

ΜΑΓΚΜΠΙΝΑ Μαρίνα του Βλαντιμίρ (ιδιο-

κτήτρια του γρ. ταξιδίων WEST LINE στη

Ρωσία.

Σημείωση: Θεωρούμε πολύ
σημαντικό βήμα τη δημοσιο-
ποίηση των ατόμων αυτών.
Γιατί πιστεύουμε ότι η κοινωνι-
κή «αστυνόμευση» παίζει απο-
φασιστικό ρόλο.

Κλοπές 

οχημάτων

στο Κορωπί
Συνελήφθησαν στο Κορωπί

από αστυνομικούς της Αμεσης

Δράσης τρεις άντρες για κλο-

πές αυτοκινήτων.

Οι τρεις δράστες έκλεψαν –με

συνεργό που διαφεύγει - όχη-

μα σταθμευμένο κοντά στον

προαστιακό στο Κορωπί και

στη συνέχεια προσπάθησαν

να το ρυμουλκήσουν με άλλο

ΙΧ που είχαν κλέψει τον περα-

σμένο μήνα. Ετσι έγιναν αντι-

ληπτοί και συνελήφθησαν. Μέ-

χρι σήμερα έχουν διαπράξει

στο Κορωπί επτά κλοπές και

συνεχίζεται η έρευνα.

Διακινούσαν 

κοκαϊνη στη Βούλα

Συνελήφθησαν από υπηρεσίες

της Αστυνομίας της Βούλας δύο

άντρες για κατοχή και διακίνηση

κάνναβης υδροπονικής καλλιέρ-

γειας (SKANG), κατεργασμένης

κάνναβης και κοκαΐνης.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Υπη-

ρεσίας, μετά από αξιοποίηση πλη-

ροφοριών, εντόπισαν και συνέλα-

βαν τον πρώτο των δραστών και

εν συνεχεία τον δεύτερο και από

την κατοχή τους κατασχέθηκαν

συνολικά:

• ΚΑΝΝΑΒΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛ-

ΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (SKANG): βάρους –

2.222- γραμμαρίων.

• ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ:

βάρους 830- γραμμαρίων.

• ΚΟΚΑΙΝΗ: βάρους 0,5- γραμ.

• Το χρηματικό ποσό των -5.175-

€, ως προερχόμενο από πωλή-

σεις ναρκωτικών.

• Επτά (7) κινητά τηλέφωνα, ως

μέσα διευκόλυνσης στην διακίνη-

ση ναρκωτικών.

• Δύο (2) ηλεκτρονικές ζυγαριές

ακριβείας.

• Δύο (2) λαμπτήρες και ένας (1)

μετασχηματιστής με διακόπτη για

τον φωτισμό και ανάπτυξη των

φυτών.

Επιχείρηση

στοιχημάτων!

Στο Κολωνάκι είχαν στήσει,

επιχείρηση στοιχημάτων πο-

δοσφαιρικών αγώνων μέσα

στο κατάστημα της βρετανι-

κής εταιρίας με την επωνυμία

Stanleybet, μέσω Ιντερνετ

υποκαθιστώντας τον ΟΠΑΠ.

Ετσι με στοιχεία του Τμήμα-

τος Ηλεκτρονικού εγκλήμα-

τος,  τους τσίμπησαν μέσα

στο κατάστημα στοιχηματίζο-

ντας αστυνομικοί ως πελάτες

με σημειωμένα χαρτονομίσμα-

τα.

Δύ φορές έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο της

Βουλιαγμένης προς συζήτηση η προσκύρωση κοινό-

χρηστου οικοπέδου 785,92τμ.! επί της οδού Ανέμων

στην Α. Λάτση και τις δύο έχει αναβληθεί. Την ερ-

χόμενη Τρίτη λέτε να “τρίξει” που το έχουν ξανά θέ-

μα; Από ότι μαθαίνουμε η εισήγηση του Δημάρχου

είναι θετική!

Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο (24/10) ψη-

φίστηκε το πρόγραμμα του 2009 για τα έργα, τις με-

λέτες και τις παροχές υπηρεσίας του Δήμου, ερή-

μην βέβαια προτάσεων από φορείς και κατοίκους

της πόλης.

Ο δημοτικός σύμβουλος Σωτ. Ελευθερίου πρότεινε

να ζητήσουν τις απόψεις των φορέων, αλλά δεν έγι-

νε δεκτή η πρότασή του.

Η θέση του Ελευθερίου ήταν ότι ο Δήμος χρειάζεται

καλύτερο προγραμματισμό για να προχωρήσουν τα έρ-

γα που είναι απαραίτητα για τους Βουλιαγμενιώτες.

Στην τελική ευθεία για 

κατεδάφιση το Λίλα
Ψηφίστηκε και η πίστωση για την κατεδάφιση(!) του

κτίσματος στην παραλία που για ένα διάστημα φιλο-

ξενούσε τη Δημοτική Αστυνομία, την Ολυμπιακή

Επιτροπή και την Πολεοδομία. 

Ποτέ δεν καταλάβαμε το νόημα αυτής της κατεδά-

φισης, όταν οι εκπρόσωποι της Ολυμπιακής Επιτρο-

πής είχαν πει τα καλύτερα λόγια! Βρίσκεται στο κα-

λύτερο σημείο της Βουλιαγμένης και η εμμονή της

κατεδάφισης, μας γεννάει πολλά ερωτηματικά.

«Λευκός άρτος» με λευκή σάρκα

Κοινόχρηστος χώρος στη Βουλιαγμένη

προωθείται για προσκύρωση 

στη Μ. Λάτση
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βιβλιοπαρουσιάσεις

''ΣΤΟΥ ΛΙΟΤΡΙΒΙΟΥ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ''

Μέχρι  19  Δεκεμβρίου  η “Χρυσαλίδα” θα ξεναγεί τους επι-

σκέπτες στα λιοστάσια: ''ΣΤΟΥ ΛΙΟΤΡΙΒΙΟΥ ΤΙΣ ΜΥΡΩ-
ΔΙΕΣ ''. 

To πρόγραμμα αυτό αναφέρεται στα προϊόντα που η ελιά

μας προσφέρει απλόχερα, (βρώσιμη ελιά, ξύλο, φύλλα),

αλλά και στά παράγωγά τους (λάδι, σαπούνι κ.λ.π ).

Στα 3 χειροκίνητα μουσειακά ελαιοτριβεία του Πάρκου τα

παιδιά θα δουλέψουν όλα μαζί πολτοποιώντας τις ελιές με

τις μυλόπετρες, θα γεμίσουν με πολτό τα μουτάφια (τρίχι-

να σακιά) και μεταφέροντάς τα στα πιεστήρια θα δούμε

την εξαγωγή του πολύτιμου για την υγεία και την διατρο-

φή μας  ελαιόλαδου. 

Παράλληλα θα ετοιμάσουμε βρώσιμες ελιές χαραζόντάς

τες ή βάζοντάς τες σε ψάθινα καλάθια με χοντρό αλάτι. 

Προχωρώντας λίγο περισσότερο φέτος, αποφασίσαμε να

δείξουμε και την διαδικασία παρασκευής σαπουνιού, που

φτιάχνεται παραδοσιακά από ελαιόλαδο μέχρι τα μέσα πε-

ρίπου του 20ου αιώνα, όταν η παρασκευή του αποτελούσε

οικιακή εργασία και κύριο μέλημα της νοικοκυράς.

Πληροφορίες στα: 22990 - 47999 και 22990 - 67999

16ο χλμ προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο.

Αρχιτεκτονική κληρονομιά

δεκαετίας του 1930 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει διαγνώσει και αναδείξει την ανάγκη

προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της δεκαετίας του

1930 λόγω της μη συστηματικής καταγραφής των κτηρίων (αριθ-

μός, κατάσταση διατήρησης), της έλλειψης θεσμικής προστασίας,

της έλλειψης ενδιαφέροντος από το ευρύ κοινό και της συχνής

αλλοίωσης ή κατεδάφισης των κτηρίων. Η Αθήνα έχει ένα από τα

σπουδαιότερα σύνολα αρχιτεκτονικής του μοντέρνου κινήματος

της δεκαετίας του 1930 και η προστασία του είναι επείγουσα για

τη διατήρησή του και για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής

των κατοίκων της πόλης. 

Στις 26 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για το

ίδιο με θέμα, ενώ  ως τις 28 Νοεμβρίου, θα λειτουργήσει

έκθεση φωτογραφίας. Τόσο η ημερίδα (απευθύνεται σε ει-

δικούς επιστήμονες, ερευνητές, μηχανικούς αλλά και στο

ευρύ κοινό) όσο και η φωτογραφική έκθεση (θα προβάλει

μέρος της καταγραφής των εν λόγω κτηρίων), θα γίνουν

στο κτήριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Συνάντηση ενεργών πολιτών

Συνάντηση εκπροσώπων Οργανώσεων Πολιτών ορ-

γανώνεται  για τις 19-11 ημέρα Τετάρτη και ώρα

19:30 (07:30 μ.μ.) στην Παλλήνη στην αίθουσα συ-

νεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Λ. Μαρα-

θώνος 17οχλμ.  Παλλήνη τηλ. 2106033050-52 ) για

να συζητήσουν και να πάρουν πρωτοβουλίες για τα

θέματα που απασχολούν τη περιοχή.

Στις συναντήσεις είναι αναγκαία η συμμετοχή τόσο

των Μελών των Οργανώσεων όσο και όλων των

Ενεργών Πολιτών της περιοχής. 

Περισσότερα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΝΕΡ-

ΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

(Ε-mail : medicitizen@gmail.com) 

80 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Πανηγυρική εκδήλωση των 80 Χρόνων από της ιδρύ-

σεως του οργανώνει ο Σύλλογος Κωνσταντινοπολι-

τών, που θα πραγματοποιηθεί την 16η Νοεμβρίου,

μέρα Κυριακή και ώρα 19.00 στο Μέγαρο του Συλ-

λόγου (Δημοσθένους 117, Καλλιθέα)

“Tαξιδεύοντας στην Ελλάδα 
40 φυσικοί παράδεισοι” 

Οι εκδόσεις ROAD σε συνεργασία με την περιβαλλοντική

οργάνωση WWF Ελλάς θα  παρουσιάσουν το βιβλίο του

Αndrea Bonettiο, Συγγραφέα και Φωτογράφου: “Tαξιδεύ-
οντας στην Ελλάδα, 40 φυσικοί παράδεισοι” την Τετάρτη

19 Νοεμβρίου, στις 19.00 στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραι-

ώς 138)

Το βιβλίο αποτελεί ένα οδοιπορικό στους 40 εναπομείνα-

ντες φυσικούς παραδείσους της ηπειρωτικής και της

νησιωτικής Ελλάδας, με έμφαση στην ποικιλία της χλωρί-

δας και της πανίδας. Περιέχει αναλυτικές αναφορές στα

σπάνια και ενδημικά είδη, με εντυπωσιακές έγχρωμες φω-

τογραφίες και λεπτομερείς χάρτες.

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΑΛΕΝΤΟ»

Οι εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ και το ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ θα παρουσιάσουν το βιβλίο της Φωτεινής Καϊ-

μάκη; «Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΑΛΕΝΤΟ» την Τετάρτη 26 Νο-

εμβρίου και ώρα 20.00, στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μου-

σείο (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα).

Θα ακολουθήσει κοκτέιλ.

«Κορωπί το Σπίτι μας 
Υμηττός η ταυτότητά μας»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ 

Για το Πυροσβεστικό Σώμα και τους φο-

ρείς του Κράτους, της Αυτοδιοίκησης και

της Κοινωνία των Πολιτών για την Πυρο-

προστασία του Κορωπίου και του Υμηττού

Την Κυριακή 23  Νοεμβρίου στις 11 το πρωί  στη αίθουσα

του ΤΕΕ –ΕΠΑΛ Κορωπίου (Κολοκοτρώνη 101)  θα πραγ-

ματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση για όλους όσους εργά-

στηκαν ή εθελοντικά συνέδραμαν για την θερινή περίοδο

πυροπροστασίας 2008.  Επίσης,  θα γίνει ενημέρωση από

το Δήμαρχο Κορωπίου για τη δράση του Δήμου και θα πα-

ρουσιαστεί από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρε-

σίας Κορωπίου ο απολογισμός της Π.Υ   για θερινή αντι-

πυρική περίοδο του 2008. 

Ειδικότερα το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής: 

• Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος θα ενημε-

ρώσει για τη δράση του Δήμου μας. 

• Ο  Διοικητής της Π.Υ. Κορωπίου, Αντιπύραρχος  Βασίλης Ζήσης

θα παρουσιάσει τον απολογισμό  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

• Απονομή « τιμής ένεκεν» στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορω-

πίου και σε όλους τους αρωγούς φορείς για την προσφορά τους

κατά τη θερινή περίοδο πυροπροστασίας.

Στο ΚΟΡΩΠΙ

Το Κορωπί γιορτάζει τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεο-

τόκου και την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, την

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, με μεγάλη επισημότητα:

δοξολογία, Πανηγυρικό της Ημέρας, κατάθεση στε-

φάνων κλπ.

AL FOSTER QUARTET
Παρασκευή 21 έως Πέμπτη 27/11

Straight Up Jazz  

O ντράμερ με το εκπληκτικό groove

που έπιασε την κορυφή της ηλε-

κτρικής τζαζ fusion. Ο σύγχρονος

jazz master της ντραμς έρχεται στο

Half Note!

Ο Al Foster ήταν ο ντράμερ στο

γκρουπ του Miles Davis για ένα με-

γάλο και καθοριστικό διάστημα:

από το 1972 ως το 1984 ή, μιλώ-

ντας δισκογραφικά, από το “Get Up

With It” ως το “You’re Under Arrest”.

Πριν από αυτό, ο Al Foster είχε εξε-

λιχθεί σε έναν εξαίρετο post-bop

ντράμερ που έπαιζε στρέιτ τζαζ με

μουσικούς όπως ο Blue Mitchell. 

Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ 7 ΨΗΛΟΙ ΝΑΝΟΙ
Της Κάρμεν Ρουγγέρη

ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΒΩΤΟΣ

Πειραιώς 115 τηλ. 210-3417000

Δεν είναι άλλο από το αξέχαστο παραμύθι.

Το παραμύθι που αρκεί μόνο μια φορά να το ακούσεις και

να μην το ξεχάσεις ποτέ.

Η θεατρική μεταφορά του παραμυθιού έχει γίνει με τον ξεχωριστό

τρόπο που η Κάρμεν Ρουγγέρη έχει αποδείξει ότι ξέρει, δηλαδή

με πολλές εκπλήξεις, με έξυπνους διαλόγους γεμάτους χιούμορ,

με υπέροχες χορογραφίες, με πολλά μηνύματα χωρίς διδακτισμό

και συγχρόνως με πλοκή που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον μι-

κρών και μεγάλων.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ : Σάββατο 15.00 / Κυριακή 11.00 & 15.00
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ : 15€
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Στην ΠΑΙΑΝΙΑ

Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Βραδιά Μότσαρτ»

με την Καμεράτα - Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής 

και δύο εκλεκτούς σολίστ:

τη Μαριλένα Δωρή, φλάουτο & 

τον Απόστολο Παληό πιάνο

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου
Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Βραδιά αφιερωμένη στο Μότσαρτ, το μεγαλοφυή μου-

σουργό της κλασικής περιόδου προτείνει η Καμεράτα, Ορ-

χήστρα των Φίλων της Μουσικής για την επόμενη συναυ-

λία της, στην Αίθουσα Δημήτρης Μη-

τρόπουλος. 

Τρία μουσικά αριστουργήματα, τρία έρ-

γα-διαμάντια από την πλούσια εργο-

γραφία του μεγάλου συνθέτη, έχουν

επιλεγεί για να συνθέσουν το πρό-

γραμμα του αφιερώματος αυτού που

θα δοθεί την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου,

στις 8.30 το βράδυ: το Andante  για

φλάουτο και ορχήστρα σε ντο μείζονα

(KV 315), το Κοντσέρτο για πιάνο αρ.

20 σε ρε ελάσσονα (KV 466) και η Συμ-

φωνία αρ. 36 σε ντο μείζονα, με την

ονομασία «Linz» (KV 425). 

Με τη σύμπραξη της Μαριλένας Δωρή

στο φλάουτο, του Απόστολου Παληού

στο πιάνο και με τον μόνιμο αρχιμουσι-

κό της Κρίστοφερ Ουώρρεν-Γκρην, η

Ορχήστρα υπόσχεται να  προσφέρει

στους φίλους της μουσικής, μια αξέχαστη μουσική εμπει-

ρία. 

O ΧΕΡΜΠΥ ΧΑΝΚΟΚ 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

με το Σεξτέτο του....

και τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν!

Όπως ήταν αναμενόμενο τα εισιτήρια για τη συναυλία του

Χέρμπυ Χάνκοκ της 25ης Νοεμβρίου, έγιναν ανάρπαστα

από τους φίλους του θρύλου της τζαζ. Ο βραβευμένος με

12 Grammy και Όσκαρ, θα βρίσκεται για δυόμισι ώρες στη

σκηνή της Αίθουσας των Φίλων της Μουσικής και θα αυ-

τοσχεδιάζει με το Σεξτέτο του,  πάνω σε κομμάτια από τις

τελευταίες  δισκογραφικές δουλειές αλλά και παλαιότε-

ρες επιτυχίες του που έχουν γίνει πια κλασσικές, σε μια

βραδιά που προβλέπεται να μείνει αξέχαστη. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 

ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

“Η ποίηση μέσα από τη μουσική”
Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στη Βάρη

Συναυλία με τραγούδια γνωστών Ελλήνων συνθετών (Μ.

Χατζιδάκις, Μ. Θεοδωράκης, Σ. Ξαρχάκος, Μ. Λοϊζος, Δ.

Μούτσης) από το έργο μεγάλων ποιητών (Οδ. Ελύτης, Γ.

Ρίτσος, Γ. Σεφέρης, Ν. Γκάτσος κ.α.) στα πλαίσια των εορ-

ταστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Βάρης.

Τραγούδια γνωστά στο κοινό, κλασσικά και διαχρονικά.

(Δημοτικό θέατρο Βάρης,  Άττιδος  2) 

Κυριακή 23 Νοέμβρη, Ώρα προσέλευσης  19.30

Τραγουδούν: Τάκης Κωνσταντακόπουλος, Ανδριάννα Κόλλια

Πιάνο: Γιώργος Σαλβάνος, Κιθάρα: Ηλίας Καραγιάννης

Μπουζούκι: Νίκος Κρέτσης

10 ημέρες στον κόσμο του
κουκλοθέατρου 

Παρασκευή 21 - Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας, υπό την αιγίδα του Δήμου,

δραστηριοποιείται πολιτιστικά για άλλη μία χρονιά, προσφέρο-

ντας τμήματα εικαστικών, εφαρμοσμένων τεχνών, μουσικών τμη-

μάτων και θεατρικών εργαστηρίων. 

Παράλληλα, διοργανώνει και πραγματοποιεί αξιόλογες Πολιτιστι-

κές Επισκέψεις και Εκδηλώσεις.

Στα πλαίσια αυτά διοργανώνει δεκαήμερο εκδηλώσεων με θέμα το

μαγικό κόσμο του κουκλοθέατρου  από την Παρασκευή 21 έως την

Κυριακή 30 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Παιανίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ι.  Παραστάσεις κουκλοθέατρου

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008, ώρα 20:00

Το παιδικό εργαστήριο Σπάτων παρουσιάζει το έργο: 

«Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι», Χ. Κ. Άντερσεν

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008, ώρα 20:00

Το εργαστήριο ενηλίκων του Επιμορφωτικού Συλλόγου παρουσιάζει το έργο: 

«Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετά», L. Sepulveda

ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΥΚΛΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

10:00 - 13:00 & 17:00 - 21:00

Παρουσιάζονται κούκλες από τις παραστάσεις:

1. «Το πέταγμα του Ίκαρου», χωρίς λόγια, 1998

2.«Ο Τομ τιρι τομ και η πολιτεία που ήταν χωρισμένη στα δυο»,

Χρήστου Μπουλώτη, 2000

3. «Ο άσπρος δράκος», Ειρήνης Μάρα, 2002

4. «Το όνειρο του μολυβένιου στρατιώτη», Χ.Κ. Άντερσεν, 2004 (διασκευή)

5. «Το τσίρκο πετάει», Θρ. Καμινάκη – Ελ. Κονιδάρη, 2006

ΙΙΙ.  Εργαστήρια

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2008, ώρα 11:00 – 13:00

Εργαστήριο κατασκευής κούκλας από χαρτί για παιδιά ηλικίας 6-

10 ετών στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2008, ώρα 11:00 – 13:00

Εργαστήριο κατασκευής και εμψύχωσης κούκλας για ενήλικες

στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής - Τηλ: 210-6028068

Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 12:00 & 17:00 – 21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11 –  GRAVITON
Ενώνουν την ησυχία, τις ανησυχίες και τις δυνάμεις τους για να

μιλήσουν τραγουδιστά για αγαπημένες μουσικές στιγμές.

ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΚΑΣ: μαντολίνο, μαντόλα, ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΒΑΡΗΣ:  τραγούδι, κιθάρα

ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ: κιθάρα, μπάσο, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΖΗΣ:

βιολί ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΙΝΟΣ: βιολοντσέλο, μαντολίνο ΤΕΤΗ ΚΑ-

ΣΙΩΝΗ: τραγούδι

ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11 – ANASA
O ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ (ακουστική κιθάρα, φωνή)

και ο ΘΑΝΟΣ ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ (ηλεκτρική κιθάρα, φωνή)

έχοντας κυκλοφορήσει τη πρώτο τους CD «ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ

ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ», έρχονται με τη παρέα τους από την όμορφη Θεσ-

σαλονίκη, για να μας μιλήσουν μουσικά με ήχους alternative σε

ελληνικό και ξένο στίχο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11 

ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Με σκοπούς και τραγούδια της Θεσσαλίας και της Ρούμελης, η

Κομπανία του Δημ. Κότσικα με τον Κωστή Καλαϊτζάκη και τον

Λάζαρο Τσαμπα στο τραγούδι.

στo	Mπαράκι	τoυ	Bασίλη
website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

ΑRT GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ

ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

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

www.artgallerycafe.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ  

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 μοντέρνα άπο-

ψη υπό την αιγίδα της UNESCO ΤΕΧΝΩΝ  ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα

ΑΙΣΧΥΛΟΥ, Π Ε Ρ Σ Ε Σ
Θέατρο ΡΟΕΣ

Ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός Επιστροφή παρουσιάζει την αρχαιότε-

ρη σωζόμενη τραγωδία του Αισχύλου «Πέρσες», από τις 13 Νοεμβρί-

ου έως τις 20 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Ροές, (Ιάκχου 16, Γκάζι) 

Μετάφραση – Διδασκαλία Λουκάς Θάνος,  στο ρόλο του φαντά-

σματος του Δαρείου ο Γιάννης Βόγλης.

Συμμετέχουν οι Ηθοποιοί: Γεωργία Αγκονσίλιο, Πέλυ Γιαούζη, Άν-

να Έλενα, Λίλια Ερμή, Στέλλα Εμκή, Κωνσταντίνος Μάρκελος,

Βάσω Μορφιαδάκη Φοίβος Παπαγιάννης Αντιγόνη Ρήγα Πηνελό-

πη Σεργουνιώτη Χριστίνα Τσάτσου

Μόνο για 20 Παραστάσεις

Πέμπτη – Παρασκευή - Σάββατο  9.15 μμ - Κυριακή 8.00 μμ

Τιμές εισιτηρίων: 15€, 20€ Κρατήσεις: 210 3474312

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας διοργανώνει

διάλεξη με θέμα “Το κέντιμα του ψωμιού ως μέσω έκ-

φρασης” με ομιλήτρια την Αγγελικη Τσεβά, που θα γινει

την Κυριακή 16/11 στις 10:30 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο Αγίας Μαρίνας (Λ. Αγ. Μαρίνας - Κορωπίου 109).

“Το κέντιμα του ψωμιού ως μέσω έκφρασης”
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Όταν ακούμε  Σύβαρη σε δυό πράγ-

ματα πηγαίνει το μυαλό μας. Πρώτα

στο μυθικό τέρας Σύβαρη ή λάμια,

που κατοικούσε  σε μια σπηλιά  κοντά

στους αρχαίους Δελφούς και τρεφό-

ταν  με έναν νέο κάθε μέρα, σύμφω-

να με  χρησμό της Πυθίας. 

Και δεύτερο, στην  ελληνική πόλη της

κάτω Ιταλίας Σύβαρη που ιδρύθηκε

από Αχαιούς και Τροιζηνίους αποί-

κους, γύρω στο 721 π.Χ. 

Χτισμένη σε κοιλάδα εύφορη  και σε

λιμάνι  με μεγάλη εμπορική κίνηση,

έφερε  σε σύντομο χρόνο τον πλούτο

στους κατοίκους της, αλλά και τη χλι-

δή και τη μαλθακότητα, με την συνε-

πακόλουθη  υποταγή στις υλικές απο-

λαύσεις. Αυτός ο τρόπος της μαλθα-

κής ζωής «που εγώ δεν κάνω τίποτα

και τα θέλω όλα από τους άλλους»

από τότε τον είπαμε «Συβαριτισμό».

Καθώς όλα έχουν ένα τέλος, το τέ-

λος αυτό ήρθε από τους Κρότωνες

γείτονες, 25  χιλιόμετρα πιο δίπλα,

που σκέφτηκαν «γιατί εκείνοι να περ-

νούν τόσο καλά και όχι και εμείς ή

μάλλον  γιατί όχι μόνο εμείς».

Βλέπετε η ζωή των Συβαριτών ήταν

και ζηλευτή και προκλητική.   Στην

Κρήτη λέμε  «στις ψηλότερες κορφές

πέφτει  τ΄αστροπελέκι»· αυτό και έγι-

νε.  

Μαλθακοί μεν  αλλά σκληροί πολεμι-

στές οι Συβαρίτες για 70 μέρες, προ-

σωρινά ανέτρεψαν τις προβλέψεις

που είχαν κάνει οι Κροτωνιάτες, για

μια εύκολη νίκη. Βλέπετε αν έχεις μια

πόλη που σε σέβεται, και σου παρέχει

άνετη και αξιοπρεπή ζωή  δεν το βά-

ζεις εύκολα κάτω.  Αγωνίζεσαι για να

μη τη χάσεις. Άν όμως σου δίνει μια

αηδιασμένη ζωή, ανασφαλή, με προ-

στάτες,  εκμεταλλευτές και με ένα

μεγάλο Αδελφό, αδιαφορείς. Λές,

ό,τι και να γίνει, η ζωή δεν θα αλλάξει

στο καλύτερο. Άσε που το άγνωστο,

μπορεί να είναι και πιο φεγγερό. 

Μετά απο 70 μέρες σκληρής αντίστα-

σης  χάνεται το παιχνίδι. Τα τείχη

γκρεμίζονται και ρίχνονται στο ομώ-

νυμο ποτάμι. Το ποτάμι αναγκάζεται

να αλλάξει ρούν και  φορά,  και κατα-

κλύζει  την πόλη  με νερά. Οι κάτοικοι

πνίγονται στο υγρό στοιχείο.

Παλιά νομίσματα, ξεθαμμένα μαζί με

σπασμένα αγγεία από ξεθεμελιωμένα

ερείπια οικοδομημάτων,  τεκμηριώ-

νουν τα αχνάρια της λεηλατημένης

πόλης.

Οι κάτοικοι κατά τα ειωθότα πωλού-

νται σαν δούλοι*.

Το νέο έφτασε στον τότε γνωστό  κό-

σμο με κακέντρεχη ικανοποίηση, θαρ-

ρείς ένα μίσος και ένας φθόνος, να

είναι τα μοναδικά που αγκαλιάζουν τη

ζωή. Το  ότι «ήταν άξιοι της τύχης

τους» ήταν η γενικευμένη επωδός

κάθε συζήτησης. Ποια ήταν λοιπόν

αυτή η ζωή που φωναχτά εμίσησαν

αλλά σιωπηλά εζήλεψαν;

Ο Έλληνας Αθηναίος-Ναυκράτης (Αί-

γυπτος,  2-3ος π.Χ. αιώνας) σοφιστής

και γραμματικός, όπως αναφέρεται,

συνέγραψε Συμπόσιο του Πλάτωνα

και άλλα έργα και μας έδωσε πληρο-

φορίες περί της ζωής έξι πιάτα στο

μενού, με κυρίαρχο το χέλι που λά-

τρευαν.  (Οι ψαράδες είχαν ειδικές

φοροαπαλλαγές γι’ αυτόν το λόγο).

Υπηρέτες από πάνω,  με νερό να ξε-

πλένουν τα λαδωμένα χέρια, για να

μη μπερδεύονται οι γεύσεις. Τσιμπού-

σια προκλητικά, καθημερινά γλέντια

μέχρι το ξημέρωμα,  και  ύπνος πρωι-

νός κατά βούληση. Επειδή μάλιστα οι

μαστόροι σιδηρουργοί, ξυλουργοί και

οι άλλοι  με συναφή θορυβώδη επαγ-

γέλματα, διατάρασσαν τον πρωινό

ύπνο, φρόντισαν με νόμο απαγορευ-

τικό να διωχτούν από την πόλη. Θερ-

μά λουτρά χαλάρωσης  είχαν γεμίσει

τον τόπο. Δοχεία νυκτός για πρώτη

φορά χρησιμοποιήθηκαν. Με πολυτε-

λή πορφυρά ενδύματα, χρυσά πολύτι-

μα  κοσμήματα και διαδήματα, περι-

φέρονταν νωχελικά στους δρόμους,

που σκεπασμένοι με τέντες  προστά-

τευαν από τον καύσωνα του ηλίου.

Και στο σούρουπο, ξαναστρώνονταν

τα τραπέζια με τα ανάκλιντρα, για

μια ανεπανάληπτη ευωχία. Ήταν μια

πόλη ύπνου και γλεντιού.

Από την άλλη μεριά,  η  Σύβαρις ήταν

μια δυνατή Πόλη-Κράτος, πρωτεύου-

σα της Μεγάλης Ελλάδας, με 25 θυ-

γατέρες αποικίες, εγκατεστημένες

σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Σε περι-

στάσεις πολέμου ήταν δυνατόν να

εξοπλίσει 300.000 άνδρες και 5.000

ιππείς. Το εμπόριο ανθούσε. Σωλήνες

από τους λόφους έφερναν το κρασί

στο λιμάνι για εξαγωγή. Δια ξηράς, η

μεταφορά των προϊόντων γινόταν δια

μέσου των λόφων, απο το Ιόνιο  στο

Τυρρηνικό πέλαγος, αποφεύγοντας

για λόγους ασφαλείας  τα στενά της

Μεσήνης. Και μετά,  ολοταχώς για

εμπόριο με τη Μικρά Ασία. 

Μα  οι Συβαρίτες ήταν στιγματισμένοι

μαλθακοί. Ο Σενέκας ειρωνικά έλεγε

για ένα Συβαρίτη που είχε χάσει τον

ύπνο του, όταν  ένα πέταλο από τρια-

ντάφυλλο είχε μπερδευτεί στο στρώ-

μα του. Άλλοι πάλι έλεγαν, πως ένας

δρόμος που τον διένυε ο Έλληνας σε

μια μέρα, ο Συβαρίτης ούτε σε τρείς

δεν το πετύχαινε. Λεγόταν ακόμα,

πως όταν ένας Συβαρίτης επισκέφτη-

κε τη Σπάρτη, σαν κρατικός επίσημος

απεσταλμένος και έφαγε το λιτό δη-

μόσιο  συσσίτιο στους ξύλινους πά-

γκους, γυρνώντας στον τόπο του δή-

λωσε; «Έ λοιπόν! Όταν μου μιλούσαν

για τη Σπαρτιάτικη ανδρεία και μάχη

μέχρι θανάτου,  θαύμαζα. Τώρα άλλα-

ξα γνώμη. Και ο πιο δειλός,  θα προτι-

μούσε να πεθάνει, παρά να ζεί όπως

ζουν αυτοί».   

Το ερώτημα όμως είναι μήπως όλα

αυτά είναι υπερβολές; Μήπως αυτά

ήταν γνωρίσματα μιας εποχής ευμά-

ρειας για όλους εκείνους τους   Ελ-

ληνες, που όντες άποικοι σε  πόλεις

της Μικράς Ασίας και αλλαχού,  είχαν

καταφέρει να οργανώσουν  μια  με-

γάλη  κοινοπολιτεία χωρίς πολέμους

μεταξύ των Ελλήνων;

Οι Κρότωνες, κάτοικοι του Κρότωνα

της Αρχαίας πόλης της Καλαβρίας, εί-

χαν καταγωγή από Αχαιούς. Ιστορικό

μέρος που έζησε ο Πυθαγόρας και

έδρεψε δάφνες ο αθλητής Μίλωνας.

Σήμερα σώζονται λείψανα του ναού

της ΄Ηρας Λακινίας (τελικά Ελλάδα

είσαι παντού, όσο και να σε συρρι-

κνώνουν!). 

Ο Κρότωνας λοιπόν ζήλεψε, και νίκη-

σε  με τη βοήθεια των Σπαρτιατών. Το

πρόσχημα του πολέμου ότι οι Συβαρί-

τες είναι έκφυλοι μαλθακοί και εγώ ο

Κροτωνιάτης, είμαι ο αυτόκλητος

υπερασπιστής του δικαίου  και  ο εκ

θεού, (εδώ βέβαια όχι του χριστιανι-

κού), εντολοδόχος εφαρμογής της

αρετής είναι παλαιό.  Συνηθισμένη η

επωδός για τους νικητές που γρά-

φουν την ιστορία.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––

Βοηθήματα

1) Ρόμπερτ Παίυν Αμ Αρχαιολόγου.Ήσαν τό-

σο πολύ Συβαρίται οικάτοικοι της ισχυράς

και πλουσίας Συβάρεως εφ.Βήμα 1968

(Αρχείο Λεωνιδάκη )

2) Κ. Παπαρηγόπυλος .ΙστορίαΕλληνικού

Εθνους εκδ. Παυλίδου 1860

3) Ιστορία Ελληνικού Έθνους .Εκδοτική Αθηνών.

4) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Βριτάνικα 

5) Προφορική ενημέρωση από επιτ.Λυκειάρχη

Τρ. Γιατίλη

* Αργότερα με την βοήθεια των Αθηναίων

έχτισαν εκεί κοντά στην κάτω Ιταλία και-

νούργια πόλη τους Θουρίους (444 π.Χ.).

Δεν άργισαν όμως οι Θούριοι και οι παλιοί

Συβαρίτες να έρθουν σε έριδες.

Συβαρίτες και Κροτωνιάτες

Την ημέρα που στη Βούλα γινόταν ημερίδα για την τύ-

χη της παραλίας ο Δήμαρχος βρισκόταν στο Αγιο

Ορος: Καλά είπε κάποιος δημότης: Ρε μπας και έχει πά-

ει να κάνει ανταλλαγές  με τον Εφραίμ;

Ποιος είναι ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ στη Βού-

λα, Βουλιαγμένη; Το δεξί χέρι του Δημάρχου Βούλας.

Ο Μιλτιάδης Καβράκος, διευθυντής της Δημοτικής Επι-

χείρησης που σε λίγο θα είναι Ανώνυμη Εταιρία.

Κλείστε τα μάτια και κάντε μία επιστροφή στο χρόνο.

Δύο χρόνια. Δημοτικές εκλογές.

Θα απαντηθούν πολλά ερωτήματα!!

Ε, όχι και να παραιτηθεί:

Εγώ δεν νομίζω ότι ο Τατούλης ξεγέλασε αυτούς που

τον ψήφισαν. Γιατί ξεχνάμε, με ποιό σύνθημα πήρε τις

εκλογές ο Καραμανλής;

Επανίδρυση του Κράτους!

Καμία ανοχή!

Εξω οι νταβατζήδες!

Σεμνότητα και ταπεινότητα!

Ποιο από αυτά τα συνθήματα εφάρμοσε;

Ο Τατούλης είναι εν τάξει. Σε αταξία είναι όλοι οι άλ-

λοι που τελικά άρπαξαν την ψήφο του λαού κοροϊδεύ-

οντάς τον για άλλη μια φορά. 

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφά-

δας πραγματοποίησε στις 9 Οκτωβρίου

εκδήλωση με θέμα «Οι Μακεδόνες μέλη

της Δελφικής Αμφικτυονίας και η συμ-

μετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώ-

νες και στα Πύθια των Δελφών». 

Η ομιλήτρια Νότα Θεοδωρακάκου – Ζό-

μπολα και πρόεδρος του Ομίλου, ανα-

φέρθηκε στο αληθινό πρόσωπο της Μα-

κεδονίας και την αναμφισβήτητη Ελλη-

νικότητά της, με στοιχεία αρχαιολογικά

από τα ευρήματα της Βεργίνας και συ-

γκεκριμένα από επιγραφή που αναφέ-

ρεται στον Ηρακλή γενάρχη και επιβε-

βαιώνει την δωρική καταγωγή των Μα-

κεδόνων. Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο,

τόνισε η ομιλήτρια, ότι η Μακεδονία εί-

ναι Ελληνική, με αναφορές από τον

Όμηρο, τον Ησίοδο, τον Ηρόδοτο, τον

Πολύβιο και τον Πλούταρχο.

Η Ν. Ζόμπολα αναφέρθηκε διεξοδικά

στις Δελφικές Αμφικτυονίες με επίκε-

ντρο το Μαντείο των Δελφών, και στο

σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν

στην αρχαιότητα, και τόνισε ότι ο Φί-

λιππος το επιδίωξε και στη συνέχεια ο

Αλέξανδρος το επέτυχε, με την ειρη-

νική κατάκτηση των Δελφικών Αμφι-

κτυονιών και έτσι πραγματοποίησε το

μεγάλο όνειρο της ενωμένης Ελλά-

δας. Ακόμη παρέθεσε χρήσιμα στοι-

χεία που αφορούν το μαγικό χώρο

της Ολυμπίας και τους Ολυμπιακούς

Αγώνες, στους οποίους πολλοί Μακε-

δόνες βασιλείς διακρίθηκαν, όπως ο

Αλέξανδρος ο Α’, δρομέας το

490π.Χ., ο Φίλιππος, ο Αλέξανδρος ο

Μέγας, ο Αρχέλαος του Περδίκα και ο

Σέλευκος, καθώς και μια γυναίκα Μα-

κεδόνισσα, η Δελεστίχη. Οι Μακεδό-

νες ανταποκρίνονταν στο πνεύμα του

Ολυμπισμού, αφού οι Ολυμπιακοί

Αγώνες μετουσίωναν το Ολυμπιακό

Ιδεώδες, δηλαδή την Ειρήνη μεταξύ

των λαών, σε πράξη.

Από την ψυχή του Αλέξανδρου, που

ήταν βαθιά Ελληνική, όπως του είχε

εμπνεύσει ο μεγάλος δάσκαλός του ο

Αριστοτέλης, ξεπηδούσε ο Πολίτης του

Κόσμου. Ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε

την Ελληνική γλώσσα και τον Ελληνικό

Πολιτισμό σε όλη την Ασία. 

Τέλος, κατήγγειλε δριμύτατα την αν-

θελληνική προπαγάνδα που ασκείται

από τα γειτονικά Σκόπια, ιδιαίτερα

στις μέρες μας, με την παραχάραξη

της Ιστορίας και την αλλοτρίωση της

Μακεδονίας μας και εξέφρασε την

πεποίθηση ότι η Ιστορία θα απορρίψει

το παροδικό και τη μυθοπλασία και θα

καταρρίψει σύντομα το φράγμα που

εμποδίζει το δρόμο της και δεν έχει

την ίδια με την δική της ανεξίτηλη

διάρκεια. 

Οι Μακεδόνες αθλητές στους Δελφούς 

και στους Ολυμπιακούς Αγώνες
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Η μεταπολεμική-τουλάχιστον-ιστορία των

Η.ΠΑ. με υποχρεώνει να κρατήσω αποστάσεις

από τον διαφημιζόμενο ως παγκόσμιο ενθου-

σιασμό για την εκλογή Ομπάμα ως 44ου Αμε-

ρικανού προέδρου.

Η Διεθνής του Κεφαλαίου, η κρυπτόμενη πίσω

από τις ελάχιστα ορατές λέσχες της (Μασονία,

Μπίλντερμπεργκ, Τριμερής κ.α.), έχει αναπτύξει

έναν εκπληκτικά αποτελεσματικό και ευέλικτο

μηχανισμό άμυνας, που της επιτρέπει να αναδι-

πλώνεται σε χαλεπούς για εκείνη καιρούς, να

μεταλλάσσεται και να επιβιώνει. Ο απερχόμε-

νος πρόεδρος των Η.Π.Α. ήταν ο καταλληλότε-

ρος για να «ηγείται» της υπερδυνάμεως την

11η Σεπτεμβρίου του 2001 και για να εισβάλλει

στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Επιτυχίες της Νέ-

ας Τάξεως-κάποιοι όπως ο Γ. Παπανδρέου προ-

τιμούν να την αποκαλούν Παγκόσμια Διακυβέρ-

νηση και να κολλάει το στόμα τους-που όμως

ερέθισαν σε ανησυχητικό βαθμό τα αμυντικά

αντανακλαστικά της Ρωσίας και της Κίνας και

βοήθησαν εν μέρει στην δημιουργία ισχυρού

αντι-αμερικανικού θύλακα (Τσάβες-Μοράλες)

στην έως πρόσφατα πλήρως ελεγχόμενη από

τις Η.Π.Α. Λατινική Αμερική. Οι παράπλευρες

των κερδών, σημαντικές αυτές απώλειες, είχαν

καταστήσει από καιρό επιτακτική την έλευση

ενός Αμερικανού προέδρου, με υψηλότερο δεί-

κτη νοημοσύνης από τον Τζορτζ Μπους τον Β΄,

πλέον επικοινωνιακού και ικανού χειριστή της

εκάστοτε χρυσής ισορροπίας μεταξύ μαστιγίου

και καρότου.

Εξ’ άλλου, οι αληθινοί κυρίαρχοι του πλανήτη

μας γνώριζαν πολλούς μήνες πρίν ότι επίκειται

το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρί-

σεως, που οι ίδιοι προκάλεσαν και από την

οποία, σε πραγματικά οικονομικά μεγέθη, όχι

μόνο δεν εζημίωσαν, αλλά και ενέγραψαν υπο-

θήκες ισχυρότερης επανακάμψεώς τους. Το γε-

γονός ότι ήταν πλήρως ενήμεροι για την έλευ-

ση της σημερινής καταστάσεως αποδεικνύεται

κυρίως από την χρηματιστηριακά εκκολαφθείσα

και συντηρούμενη για μεγάλο διάστημα, ξέφρε-

νη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, από την

οποία συσσώρευσαν τεράστιο πλούτο σε πολύ

λίγο χρόνο. Στη συνέχεια-πάλι τεχνητά-προκά-

λεσαν δελεαστική μείωση των τιμών του μαύ-

ρου χρυσού, που χωρίς να φτάσει στα προ της

ενάρξεως του ράλι ανόδου επίπεδα, στάθηκε

αρκετή για να παρακινήσει τις τρομοκρατημέ-

νες αγοράστριες χώρες να σπεύσουν να αυξή-

σουν με μαζικές αγορές τα στρατηγικά τους

αποθέματα, με αποτέλεσμα οι «αόρατοι» να θη-

σαυρίσουν και πάλι. Σε επίρρωση της απόψεως

ότι γνώριζαν τι έρχεται, προστίθεται και το πα-

γκόσμιο παιχνίδι μαζικής μεταφοράς κεφαλαί-

ων από τους πολλούς στους λίγους με τις

«φούσκες» των δομημένων ομολόγων και της

απίστευτα τεράστιας αποθηκεύσεως δημητρια-

κών, που η τεχνητή τους έλλειψη από την αγο-

ρά, προκάλεσε την ξέφρενη χρηματιστηριακή

άνοδο των τιμών τους. Τα «πουλάκια μου» μά-

ζεψαν σποράκια στη φωλιά, για να βγάλουν τον

βαρύ χειμώνα που ήρθε.

Πρόβλεψαν όμως και κάτι άλλο, σημαντικότε-

ρο: Ότι τα 30 περίπου εκατ. Αμερικανών που

ζούν κάτω από το όριο της φτώχειας και τα

εκατοντάδες εκατομμύρια λιμοκτονούντων

ανά τον κόσμο, άμα ζοριζόντουσαν κι άλλο

μπορεί και να τά ‘παιρναν στο κρανίο και νά

‘βγαιναν στους δρόμους. Οπότε δεν θα είχαν

να αντιμετωπίσουν μόνο ένα παγκόσμιο

«ντου» στα σούπερ-μάρκετ, αλλά έναν παγκό-

σμιο εφιάλτη και για τους ίδιους και για τις κυ-

βερνήσεις ανδρεικέλων που έχουν εγκαταστή-

σει στις περισσότερες χώρες της γης. Κι έτσι

πριν ο συσσωρευμένος ατμός της οργής προ-

καλέσει την έκρηξη της παγκόσμιας χύτρας

που μέσα της μας μαγειρεύουν και μας τρώνε,

έρρευσε άφθονος ο διεθνής πακτωλός των δις

προς τις καημένες τις τράπεζες για να μην

χρεωκοπήσουν και καταρρεύσει η παγκόσμια

οικονομία. Είδες εσύ αχάριστε γκρινιάρη πως

φροντίζουν οι ελεήμονες για σένα; Φρόντισαν

και για κάτι άλλο: Να προσφέρουν στους Αμε-

ρικανούς και σ’ όλους τους πολίτες της οικου-

μένης έναν νέο, άφθαρτο πρόεδρο, επικοινω-

νιακό, με ανθρώπινο πρόσωπο, που ο πατέρας

του ήταν ένας φτωχός Αφρικανός μετανάστης

και ο ίδιος πούλαγε παγωτά στους δρόμους

για να ζήσει και να σπουδάσει. Η ενσάρκωση

του αμερικανικού ονείρου. «Εάν αυτός έγινε

γερουσιαστής και υποψήφιος για την προεδρία

των Η.Π.Α., τότε όλα είναι πιθανά», σκέφτηκαν

κατά  πλειοψηφία οι Αμερικανοί και τον υπερ-

ψήφισαν.

Δεν διαθέτω στοιχεία για να αμφισβητήσω την

ειλικρίνεια των προεκλογικά διακηρυγμένων

θέσεων του Μπαράκ Ομπάμα. Και κυρίως δεν

προτίθεμαι να αμφισβητήσω την ειλικρίνεια

της κατ’ επανάληψη εκφρασθείσας θέσεώς

του ότι πρώτιστο μέλημά του θα είναι η επανι-

σχυροποίηση της αμερικανικής οικονομίας και

η ενίσχυση της παγκόσμιας επικυριαρχίας των

Η.Π.Α., που σύμφωνα με το ακλόνητο πιστεύω

του μέσου Αμερικανού, είναι θέλημα ...Θεού!

Από την άλλη για να διαφοροποιηθεί αισθητά

σε σχέση με τους προκατόχους του και να εκ-

πέμψει θετικά μηνύματα προς τους πολίτες

του υπολοίπου κόσμου, ο νέος πρόεδρος θα

πρέπει να υπερβεί τα εσκαμμένα της αμερικα-

νικής εξωτερικής πολιτικής που ο εκάστοτε

πρόεδρος των Η.Π.Α. εφαρμόζει, αλλά χαρά-

ζουν άλλοι. Ο τελευταίος Αμερικανός πρόε-

δρος που υπερέβη αυτά τα εσκαμμένα, δολο-

φονήθηκε στο Ντάλας το 1963 από το αμερι-

κανικό και οικουμενικό πλέγμα πολιτικο-οικο-

νομικής ισχύος, που με τα συνεργαζόμενα

Μ.Μ.Ε. και τους κρουνούς των δις. επιλέγει κά-

θε 4 ή 8 χρόνια έναν γερουσιαστή και τον

σπρώχνει με «χίλια» στην προεδρία των Η.Π.Α.

Για να προταθεί-κατ’ αρχήν-ο κάθε υποψήφιος

για το χρίσμα του κόμματός του γερουσιαστής

θα πρέπει να τον ψηφίσουν αρκετοί από τους

συναδέλφους του. Και κάποιοι από αυτούς-αν

όχι οι περισσότεροι-παροικούν και σιτίζονται

στην φιλόξενη Αυλή των Αοράτων. Στη συνέ-

χεια για να επικρατήσει των συνυποψηφίων

του για το χρίσμα του κόμματος, πρέπει να συ-

γκεντρώσει τους περισσότερους από τους επί-

σης σιτιζόμενους στην Αυλή σατραπίσκους,

που λέγονται εκλέκτορες του κόμματος και

που περιμένουν πως και τι την προεκλογική πε-

ρίοδο για να «δούνε Θεού πρόσωπο». Ακολου-

θεί ο μακρύς, δύσβατος δρόμος των ατελείω-

των συγκεντρώσεων, των ομιλιών στα κανάλια

και τα ραδιόφωνα όλων των πολιτειών, οι πλη-

ρωμένες καταχωρήσεις και συνεντεύξεις στον

Τύπο. Και όλα αυτά, βεβαίως, πληρώνονται κυ-

ρίως από τις «ευγενείς» χορηγίες των μεγά-

λων ανωνύμων εταιρειών. Όταν ο εκλεκτός

των εκλεκτόρων μείνει ένας προς έναν με τον

άλλο εκλεκτό του αντιπάλου κόμματος, οι

στρόφιγγες στους κρουνούς των δις ανοίγουν

κι άλλο, πολλαπλασιάζονται οι συγκεντρώ-

σεις, οι εμφανίσεις στα κανάλια, οι ομιλίες στα

ραδιόφωνα, οι περίπατοι του απλού, φιλικού

και «κουλ» υποψηφίου για να σφίξει χέρια

στους δρόμους, στα γιαπιά, στα φάστ-φουντ,

στα εργοστάσια και τα σχολεία. Ελπίζω να μην

πιστεύει κανείς ότι όλο αυτό το μακρόχρονο

νταβαντούρι σε 52 πολιτείες σιτίζεται από το

κουπόνι συνδρομής του καλού μπαρμπα-Θωμά. 

Ο Νόαμ Τσόμσκι, δεν είναι μόνο ένας εκ των

διεθνώς θεωρούμενων ως κορυφαίων συγχρό-

νων μας διανοητών. Είναι και Αμερικανός, προ-

οδευτικός, πολέμιος του Μπους και βαθύς

γνώστης των δομών εξουσίας του αμερικανι-

κού κράτους. Σε συνέντευξή του στο «Έθνος

της Κυριακής», αμέσως μετά το αποτέλεσμα

των αμερικανικών εκλογών, εξέφρασε μία

εντελώς συγκρατημένη αισιοδοξία, τονίζοντας

ότι «η εκλογή Ομπάμα είναι κατόρθωμα (τίνων

άραγε;), αλλά σίγουρα δεν φτάνει».

Κατά την γνώμη του Τσόμσκι, «όταν ο ενθου-

σιασμός εξανεμιστεί, θα δούμε έναν γνωστό

τύπο κεντρώου Δημοκρατικού, που διάλεξε για

συνεργάτες του έναν τραπεζίτη, θιασώτη της

εισβολής στο Ιράκ και έναν αντιπρόεδρο με

μακρά θητεία στα ενδότερα της Ουάσιγκτον».

Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό

γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Υπάρχουν ακόμα ΕΛΛΗΝΕΣ· και είναι

πολλοί. Έσπασαν τα τηλέφωνα στα γρα-

φεία της «7ης», από αναγνώστες μας που

συγκλονίστηκαν με την επιστολή-κραυγή

απόγνωσης και διαμαρτυρίας του κατα-

δρομέα, στην Κύπρο του 1974, Θανάση

Ζαφειρόπουλου. Κατόπιν επιθυμίας τους

επικοινωνήσαμε με τον αγνοημένο υπε-

ρασπιστή της τιμής ΟΛΩΝ ΜΑΣ για να

βρούμε έναν τρόπο να σταθούμε στο

πλευρό του. Μας είπε ότι κάποιος ευαί-

σθητος Έλληνας, από την Ρόδο, τυχαία

έμαθε την ιστορία του πριν λίγα χρόνια

από την εκπομπή του Γιώργου Βαρεμένου

κι άνοιξε στο όνομα τού Θανάση Ζαφει-

ρόπουλου ένα λογαριασμό στην Εθνική

Τράπεζα για να μπορεί να τον βοηθά από

το υστέρημά του. Η άλλη Ελλάδα! Της αν-

θρωπιάς, του φιλότιμου και της Τιμής.

Για εκείνους λοιπόν τους Έλληνες, που

ορθώνουν την Πατρίδα απέναντι στο σκυ-

φτό κράτος μας και που θα ήθελαν από το

υστέρημά τους να στείλουν τη φωνή της

άλλης Ελλάδας στον Θανάση Ζαφειρό-

πουλο, ο αριθμός του λογαριασμού του

στο όνομα Ζαφειρόπουλος Αθανάσιος-

Τρύφων είναι:

Εθνική Τράπεζα 229 / 610077 – 58.

Ας το καταλάβουμε όλοι μας καλά. Απέ-

ναντι στους κυβερνητικούς-κομματικούς

στρατούς, εξω-ελληνικής νοοτροπίας και

διοικήσεως, που έχουν μετατρέψει την

Ελλάδα σε χώρα περιορισμένης εθνικής

κυριαρχίας και τους Έλληνες σε είλωτες

στον τόπο τους, η μόνη σθεναρή άμυνα

που μπορούμε να αντιτάξουμε είναι η

ανόρθωση της Ελλάδας που ζει μέσα

στον καθένα μας. Κι όταν αυτές οι πολλές

προσωπικές Ελλάδες ενώνονται σε έναν

τίμιο σκοπό, τότε ανασαίνει κι ελπίζει η

πατρίδα ότι όποτε και αν χρειαστεί θα

βρεθούν και πάλι Ζαφειρόπουλοι να την

υπερασπιστούν. Οχι μόνο στην ώρα του

υπέρτατου χρέους, αλλά και στους αναί-

μακτους, καθημερινούς αγώνες που πρέ-

πει να δίνουμε και που δεν είναι λιγότερο

σημαντικοί. Διότι τα καθημερινά, μικρά,

αλλά αξιοπρεπή «όχι», προετοιμάζουν και

δυναμώνουν το ένα το ΟΧΙ, το πανελλή-

νιο, εάν και όποτε έρθει η ώρα του.   

Γ.Δ.Ρ.

Ένα λαμπρό υπόδειγμα ρητορικής και πολι-

τικής από πρόσφατη συνεδρίαση της ΓΣ των

Ηνωμένων Εθνών, που έκανε τη διεθνή κοι-

νότητα να χαμογελάσει: Ο λόγος του Έλλη-

να μόνιμου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ.

«Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω κάτι για τον
Μέγα Αλέξανδρο. Όταν δάμασε τον Βουκε-
φάλα, κατά τον γυρισμό του και περνώντας
τον Αξιό και βλέποντας το νερό, σκέφτηκε
ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για μπάνιο.Έβγα-
λε λοιπόν τα ρούχα του, τα ακούμπησε στον
βράχο και μπήκε στο νερό. Όταν βγήκε και
θέλησε να ντυθεί, τα ρούχα του είχαν εξα-
φανιστεί. Τα είχε κλέψει ένας Σλάβος της
Μακεδονίας».

Τότε πετάχτηκε οργισμένος ο Σλαβομακεδό-

νας εκπρόσωπος της ΠΓΔΜ κι άρχισε να φω-

νάζει «Τι είναι αυτά που λες; Οι Σλάβοι δεν
ήταν εκεί, τότε».
Οπότε ο Έλληνας εκπρόσωπος χαμογέλασε

και είπε: «Τώρα που το ξεκαθαρίσαμε αυτό,
μπορώ να ξεκινήσω την ομιλία μου...»!

Ο συγκεκριμένος διάλογος είναι πέρα για πέ-

ρα αληθινός και είναι ένα σαφέστατο δείγμα

του τρόπου σκέψης των Ελλήνων.

Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ Πνευματικό Κέντρο Δήμου

Παλλήνης

Τμήμα παιδικής χορωδίας, 

εκμάθηση κιθάρας και μαντολίνου

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Πνευμα-

τικού Κέντρου ν’ αναβαθμίσει τον πολιτι-

σμό στην πόλη της Παλλήνης από τις μι-

κρές ηλικίες, ξεκινά το νέο τμήμα της παι-

δικής χορωδίας.  Οι βασικοί στόχοι και επι-

διώξεις κατά τη διδασκαλία του τραγουδιού

μεταξύ άλλων είναι:
• Να γνωρίσουν τα παιδιά την φωνή τους, να πει-

ραματίζονται με αυτήν τραγουδώντας, να ανα-

πτύξουν σωστή άρθρωση, καθαρότητα και ορθό-

τητα στον τόνο.

• Να αξιοποιήσουν δημιουργικά την φωνή τους

και τις εκφραστικές τους δυνατότητες. 

• Να αναπτύξουν τη γλωσσική τους ικανότητα.

• Να αναπτύξουν αυτοσυγκέντρωση, μνήμη, προ-

σοχή, ακρόαση.

• Να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τα τραγούδια

και τον πολιτισμό άλλων λαών.

• Να συνδέσουν το τραγούδι με άμεσες εμπει-

ρίες και βιώματα, με θέματα που αφορούν την

εθνική μας ζωή, το περιβάλλον κλπ.

Πληροφορίες : 210 66 00 764, ώρες 8.00-

14.00, 210 66 69 763, ώρες 17.00-20.00.
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Με νέα πρόταση ο Δήμαρχος Θ.

Αθανασόπουλος κατανέμει τις

επιχορηγήσεις των Αθλητικών,

Πολιτιστικών και εξωραϊστικών

Συλλόγων της πόλης, μετά την

απόρριψη της πρώτης από τον

Επίτροπο, στις αρχές του 2008.

Ο Δήμος έκανε προσφυγή στο

Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την

απόρριψη του Επιτρόπου, το

οποίο όμως με την  0145/2008

πράξη  του «σφράγισε» την

απόφαση του Επιτρόπου.

Ως αιτιολογία της απόρριψής

του ο Επίτροπος επικαλείται ότι

το ποσό που έδινε ο Δήμος ξε-

περνούσε το 1,5% του προϋπο-

λογισμού του. Ο προϋπολογι-

σμός των τακτικών εσόδων του

Δήμου ανέρχεται για το 2008

στα 22.289.000€, και το σύνολο

της επιχορήγησης των συλλό-

γων στα 1.106.000€. 

Εκρινε αβάσιμα αυτά που επικα-

λείτο ο Δήμος για τα τακτικά

του έσοδα και ότι δεν μελέτησε

τη δραστηριότητα των συλλό-

γων. Ετσι κάνοντας την αναγω-

γή του 1,5% το Ελεγκτικό Συνέ-

δριο (Ε.Σ.) ενέκρινε το ποσό των

334.000€.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι όταν

έκαναν την πρώτη κατανομή (Ια-

νουάριο 2008), είχαν ζητήσει από

όλους τους φορείς στοιχεία για

την δραστηριότητά τους, όπως

και έγινε. Και μέσα απ’ αυτά βγή-

κε και η πρόταση επιχορήγησης.

«Το Νομικό σκεπτικό που κατα-
γράφει το Ελεγκτικό Συνέδριο εί-
ναι ένα προσχηματικό νομικό σκε-

πτικό. Η απόρριψη του Επιτρόπου
και η μη καταβολή των χρημάτων
δημιούργησε προβλήματα στους
συλλόγους», κατέληξε.

Πολιτική βούληση και όχι

νομικά τερτίπια

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι: «Η πο-
λιτική βούληση του Δήμου είναι
να δίνει στους συλλόγους και
στον Αθλητικό του Οργανισμό
ένα σημαντικό ποσό από τα έσο-
δά του για τη λειτουργία των
αθλητικών εγκαταστάσεων και
της δραστηριότητας της πόλης.
Σύμφωνα με το νόμο έχει δίκιο. Ο
Νόμος όμως έχει φτιαχτεί για να
λειτουργούν οι άνθρωποι. Θεωρώ
ότι τα δικά μας λεφτά, θα τα κα-
τανείμουμε όπως εμείς εννοούμε
μέσα στα πλαίσια της νομιμότη-
τας και της διαφάνειας. Είναι πο-
λιτική μας απόφαση, γιατί τα σω-
ματεία είναι τα ζωντανά κύτταρα

της κοινωνίας μας.
Για να μπορέσει να αιτιολογήσει

όλο αυτό το νομικό σκεπτικό το

Ε.Σ. άρχισε να ζητάει διάφορα.

Να θυμίσω ότι πέρυσι την κατανο-

μή την είχε υπογράψει χωρίς αυ-

τό το σκεπτικό».

Ετσι ο Δήμαρχος επανήλθε με

νέα πρόταση η οποία ψηφίστηκε

όπως παρακάτω:

Αθλητικοί Σύλλογοι

Γυμναστικός 119.500

Α.Ο.Κ. 99.500

Σκακιστικός 10.000

Α.Ε. «ΔΟΞΑ» 16.000

Ναυτικός Αθλ. Ομιλος 17.800

Πολιτιστικοί Σύλλογοι

Κρητών Μεσογείων 2.500

Αγίας Μαρίνας 3.500

Πανηπειρωτικός 2000

Προσκόπων 1000

Βοιωτική 500

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων

Α.Ο.Κορωπίου Σοφ. Πρόφης:

Από τα χρήματα που είχαμε ζητήσει

τον Ιανουάριο, εμείς αρχές Αυγού-

στου πήραμε 20.000€. Εκτοτε δεν πή-

ραμε άλλα.

Ναυταθλητικός Κέκρωψ Γ. Καμνής:

Εμείς μέχρι τώρα έχουμε πάρει

10.000€. Τα πράγματα είναι γενικά

δύσκολα. Εγώ όμως λέω ότι σας ευ-

χαριστούμε πολύ.

Δόξα Λεβαντέζος: Εγώ να σας ευχα-

ριστήσω. Αυτά τα λεφτά σίγουρα δεν

φτάνουν αλλά στην πρώτη κατανομή

που έγινε είχαν βγει άλλα χρήματα…

Πού θα πάει τελικά 

το Πρωτοδικείο;

Πολλοί ερίζουν και το διεκδικούν. Η Παλλήνη, η Νέα Μάκρη. Τώ-

ρα μάθαμε και για το Κορωπί.

Ο Δ. Κιούσης ρώτησε το Δήμαρχο και ο Δήμαρχος του απάντη-

σε ότι το «Το Πρωτοδικείο έχει ιδρυθεί  με έδρα το Κορωπί. Μας
ζητάνε οικόπεδο για να εγκατασταθεί».

Σ.Σ. Οποιος δώσει το οικόπεδο, αυτός θα πάρει και το Πρωτοδι-

κείο κατά τα φαινόμενα.

Γρινιεζάκης: Τι γίνε-

ται με τη γυμναστι-

κή; Πήγα να γραφτώ

και δεν τους βρήκα.

Δήμαρχος: Είναι αε-

ρόμπικ και είναι ακρι-

βώς για σένα!

Μελέτη με το Μετσόβιο

Πολυτεχνείο για

συνθήκες 

συνθηκών βιώσιμης

αστικής ανάπτυξης

Σύναψη προγραμματικής σύ-

ναψης αποφάσισε το Δημοτι-

κό Συμβούλιο Κορωπίου με το

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

για εκπόνηση στρατηγικού

σχεδίου δημιουργίας συνθη-

κών βιώσιμης αστικής ανάπτυ-

ξης, ύψους 35.000 ευρώ.

Ο Δ. Κιούσης δήλωσε ότι ο

συνδυασμός του έχει πάρει

ξεκάθαρη θέση για την κυκλο-

φοριακή ρύθμιση και την έχει

καταψηφίσει.

Δήλωσε δε εκ νέου ότι κατα-

ψηφίζει: «Επειδή η συγκεκρι-
μένη μελέτη θα συναρτηθεί
και θα εξαρτηθεί από τη λάθος
κυκλοφοριακή μελέτη, το τελι-
κό αποτέλεσμα που θα φέρει
δεν θα είναι ορθολογικό για
την επίλυση του κυκλοφορια-
κού προβλήματος της πόλης».

Δεν μπορούμε 

να ξηλώσουμε πινακίδες!

Για τις πινακίδες στους δρόμους έκανε παρατήρηση ο Δ. Κιού-

σης κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη Δημοτική Επιχείρηση:

«Εμείς σαν Δ.Σ. έχουμε πάρει απόφαση για την απομάκρυνση
και καθαίρεση διαφημιστικών πινακίδων που αντίκεινται στις
προδιαγραφές. Είδαμε όμως το τελευταίο διάστημα ότι έχουν
τοποθετηθεί και καινούριες παράνομες πινακίδες στις οποίες
διαχειρίζεται η Δημοτική Επιχείρηση. Εχει αυξηθεί ο αριθμός
τους. Τι γίνεται; Υπήρχαν κάποιες δέκα  πινακίδες που έχουν
μπει με άδεια και βρίσκονται σήμερα εκατό  παράνομες. Πώς
εμείς επιτρέπουμε αφού έχουμε πάρει απόφαση να ξηλώσουμε
και τις νόμιμες; 
Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος απάντησε ότι δεν μπορούν να

τις ξηλώσουν γιατί: «Αν πάμε στη Λεωφ. Κορωπίου να τις ξη-
λώσουμε θα πάμε για φθορά ξένης περιουσίας. Η Λεωφ. Κορω-
πίου ανήκει στο ΥΠΕΧΩΔΕ και δεν μπορούμε να παρέμβουμε!».
Δ. Κούσης: Δεν έχει καμία δουλειά το ΥΠΕΧΩΔΕ εκεί. Επαρ-

χιακός δρόμος είναι!

Δήμαρχος: Δεν είναι επαρχιακός και δεν έχει γίνει καμία σύμ-

βαση από εμάς. Εμείς τις καταγράψαμε όλες αυτές και στείλα-

με έγγραφο στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ο Δ. Κιούσης ζήτησε το φάκελο σχετικά με τις ενέργειες της

υπηρεσίας για τις πινακίδες.

Σ.Σ.: Οι πινακίδες μπορούν να ξηλωθούν. Εχει γίνει σε άλλους

Δήμους, σε δρόμους υπερτοπικού χαρακτήρα, όπως ο Δήμος

Βούλας στην παραλιακή λεωφόρο, η Αγία Παρασκευή και αλ-

λού. Ισως δεν γνωρίζουν οι νομικοί του Δήμου το πλαίσιο που

πρέπει να κινηθούν. Ας το αναζητήσουν στους γειτονικούς Δή-

μους.

“Πολιτική βούληση οι επιχορηγήσεις”
“οι φορείς ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας”

Ο Πρόεδρος του Κέκροπα, Γ. Καμνής ευχαριστεί.
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Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμ-

βούλιο της Παλλήνης την πε-

ρασμένη Τετάρτη 12/11. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνστα-

ντάς, όπως το έχει καθιερώσει

ενημέρωσε το Σώμα για διάφο-

ρα τρέχοντα θέματα. Ετσι

«στερεί» και τις προθέσεις της

μειοψηφίας να κάνουν ερωτή-

σεις, αφού τους προλαβαίνει...

4 Για το Νεκροταφείο που

μειώθηκε η απόσταση λύνο-

ντας το πρόβλημα των οικι-

στών του Αγ. Αθανασίου.

Μείωση της πρασιάς από 20 μ.

σε 6 μ. εκεί όπου πρόκειται να

κατασκευαστεί το 3ο Γυμνά-

σιο Παλλήνης.

4 Για να ξεκινήσει η δημοπρά-

τηση του Κλειστού Γυμναστη-

ρίου στο Πανόραμα, πέρασε

από το ΣΧΟΠ η αύξηση του

ύψους από 7,5μ σε 10μ. 

4 Εγινε διοικητική παραλαβή

του Κλειστού Γυμναστηρίου

στην Κάντζα, έχουν καταγρα-

φεί ορισμένα τεχνικά προβλή-

ματα. Ένα εξ’ αυτών είναι ότι

δεν λειτουργεί το σύστημα

θέρμανσης και θα παραγγεί-

λουν νέο.

4 Επαναλειτούργησε η λεω-

φορειακή γραμμή 314 του ΟΑ-

ΣΑ. Ηρθε μάλιστα εκπρόσω-

πος της εταιρίας και έκανε με-

τρήσεις της κίνησης και της

συχνότητας.

4 Ψηφίστηκε ως έκτακτο, ο

καθορισμός οριογραμμών του

ρέματος Λουτρού, του οποίου

η πολεοδομική μελέτη βρίσκε-

ται στο ΥΠΕΧΩΔΕ από το

2001. Το ρέμα έχει ουσιαστικά

καταργηθεί αφού το τέμνει

κάθετα η Υμηττού – Ραφήνας

και έχουν κατευθύνει τα νερά

στο κεντρικό ρέμα.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνστα-

ντάς έδειξε ότι έχει συναίσθη-

ση των δύσκολων ημερών που

βιώνει η κοινωνία με την οικο-

νομική κρίση.

Εξήγησε ότι τα έσοδα είναι λι-

γότερα από τα έξοδα.

1301.000 τα έσοδα και

1.552.251 τα έξοδα. Δηλαδή

υπερτερούν τα έξοδα των

εσόδων.

Προσπάθησε, όπως είπε, η

υπηρεσία να βγάλει το λογι-

στικό κομμάτι και γι’ αυτό δεν

εστάλησαν εγκαίρως οι ειση-

γήσεις*. Εγινε αγώνας δρό-

μου για να μπορέσουμε να

ισοσκελίσουμε.

Αν θέλουμε να ισοσκελίσουμε

τον προϋπολογισμό πρέπει να

κάνουμε αύξηση 20%.

Αλλά από την άλλη πλευρά εί-

ναι και κοινωνική ευαισθησία

και κοινωνική απόφαση της Δι-

οίκησης του Δήμου.  Δεν θα

κάνουμε καμία αύξηση!, δήλω-

σε καταλήγοντας.

Ο Δήμος σε συνεργασία με τη

Μαραθώνια Αναπτυξιακή  θα

βάλει βυθιζόμενους κάδους

απορριμμάτων.

Αποκτά σε λίγο 3 απορριμμα-

τοφόρα με leasing.

Ο Γ. Σμέρος ζήτησε να γίνει

μείωση κατά 3% των δημοτι-

κών τελών, επισημαίνοντας

ότι το Κράτος «μας χρωστά-

ει». Χαρακτήρισε «μπακαλί-

στικη πολιτική» την εισήγηση

του Δημάρχου.

Ο Αν. Μπουντουβάς αφού εί-

δε προς τη θετική κατεύθυνση

την πρόταση του Δημάρχου

για μηδενική αύξηση, ψήφισε

την πρόταση του Σμέρου για

μείωση 3%.

Την ίδια απόφαση της μηδενι-

κής αύξησης ακολούθησαν και

όλα τα άλλα θέματα που αφο-

ρούσαν τέλη κοιμητηρίου, κοι-

νοχρήστων χώρων, διαφημί-

σεων, στεγασμένων και μη

χώρων κλπ.

Μηδενική αύξηση στα τέλη

του Δήμου Παλλήνης

Μπακαλίστικη πολιτική
είναι αυτή που γίνεται
απόψε από το Δήμαρχο.

Γ. Σμέρος

δ.σ.μειοψηφίας

Λαϊκίστικες φτηνές πολι-
τικές η πρόταση του Σμέ-
ρου

Σπ. Κωνσταντάς

δήμαρχος

Την δύσκολη κατάσταση που

βιώνουν οι μαθητές στις προ-

κατασκευασμένες αίθουσες

συζήτησε το σώμα, αφού

παίρνουν έκτακτη επιχορήγη-

ση από τον ΟΣΚ για δημιουρ-

γία και άλλων τέτοιων αιθου-

σών.

Ο  Αν. Μπουντουβάς ως εκπαι-

δευτικός και καλός γνώστης

τόνισε ότι το Καλοκαίρι είναι

ανυπόφορο και δημιουργεί με-

γάλο πρόβλημα στους μαθη-

τές.

Ο Δήμαρχος συμμερίστηκε τις

απόψεις του, αλλά η εκρηκτι-

κή αύξηση του πληθυσμού

έφερε και πολλούς μαθητές

και όπως είπε ένα σχολείο κά-

νει 5 και 6 χρόνια για να τε-

λειώσει. Το 5ο και 6ο Δημοτι-

κό ξεκίνησε το 2001 και το πα-

ρέλαβαν φέτος.

Επιχορηγήσεις σχολικών επι-

τροπών αποφάσισε το Δ.Σ.

όπως παρακάτω:

1η Σχολ.Επιτροπή 16.298,45

2η « « 12.488,42

3η « « 6.737,17

4η « « 5.669,28

5η « « 13.358,76

6η « « 19.732,92

7η « « 15.898,58

8η « « 18.974,93

Προκάτ αίθουσες και 

Επιχορηγήσεις στα σχολεία 

Παθητική η ύδρευση στα εκτός σχεδίου

Μικτό σύστημα ύδρευσης διατηρεί η Παλλήνη. Ένα τμήμα το

έχει η ΕΥΔΑΠ και ένα τμήμα το έχει ο Δήμος. Τα εκτός σχεδί-

ου ακίνητα υδρεύονται από το Δήμο και είναι παθητικά αλλά,

όπως είπε ο Δήμαρχος η «συγκεκριμένη υπηρεσία είναι παθη-
τική για το Δήμο, γιατί οι αποστάσεις είναι τεράστιες με υψηλά
κοστολόγια κατασκευής. Η ΕΥΔΑΠ δεν τα αναλαμβάνει τα
εκτός σχεδίου. Παίρνει μόνο ότι είναι εντός σχεδίου.  Κάνουμε
ένα κοινωνικό έργο, γιατί στην αυθαίρετη δόμηση ζει φτωχός
κόσμος. Περνάμε δύσκολες μέρες και ακόμα πιο δύσκολες οι
κάτοικοι που εμείς υδρεύουμε γιατί είναι εργατόκοσμος και χα-
μηλόμισθος».
«Ποτέ δεν κλείσαμε νερό, αλλά κάποια στιγμή θα αναγκα-
σθούμε να το κάνουμε. Μας χρωστάνε πάνω από 300.000 ευ-
ρώ. Από το 2000 είχαμε ειδικά τιμολόγια για τρίτεκνους, για
άτομα με ειδικές ανάγκες και φιλανθρωπικά ιδρύματα».

Μηδενική αύξηση στα τέλη 

* Εμμέσως ο δήμαρχος, έδω-

σε απάντηση γιατί δεν εστά-

λησαν οι εισηγήσεις στους

Δημοτικούς συμβούλους μαζί

με την πρόσκληση της συνε-

δρίασης, πράγμα που είχε κα-

ταγγείλει ο Γ. Σμέρος με επι-

στολή που μας κοινοποίησε.

Στη συνέχεια με νέα επιστο-

λή, μάς ενημέρωνε ότι οι ει-

σηγήσεις δόθηκαν μετά από

τη διαμαρτυρία του.

Ηρθε καθυστερημένος στο

συμβούλιο, κατευθείαν από αεροδρόμιο, όπως είπε, και δήλωσε

ότι λυπάται: «που μετά από 24 χρόνια έρχομαι ανέτοιμος στο
Δ.Σ. Δεν είχαμε εισηγήσεις των θεμάτων και δεν μπορώ να πά-
ρω θέση».

Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο
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Η παρέμβαση που έγινε σε μία

στροφή της Αγ. Μαρίνας - Κορωπί-

ου από τη Νομαρχία, (έχουμε γρά-

ψει πρόσφατα) στην ταβέρνα Άνοι-

ξη, είχε επιτυχία 100%. 

Στο δελτίο τύπου που μας απέστει-

λε ο πρόεδρος του Συνδέσμου

Αμπελώνα Νίκος Σπίνος, επισημαί-

νει ότι δεν ισχύει το ίδιο καί για τις

υπόλοιπες 5 ολισθηρές στροφές.

Το νέο τροχαίο σημειώθηκε την Τρί-

τη 11/11/08 το μεσημέρι στην

Λ.Αγ.Μαρίνας-Κορωπίου 316. 

Είναι το πέμπτο τροχαίο σε διάστη-

μα λίγων ημερών που έχουν δημο-

σιευτεί στην εφημερίδα μας. Ο

αριθμός των τροχαίων πιθανόν να

είναι πολυ μεγαλύτερος, γιατί δεν

είναι δυνατόν  ο φακός της δημο-

σιότητας να είναι σε όλα τα ατυχή-

ματα όλο το 24ωρο. 

Καί αυτό το τροχαίο κατέγραψε ο

Πρόεδρος του Συνδέσμου Αμπελώ-

να, Νικόλαος  Σπίνος, με στόχο να

βελτιωθούν καί οι υπόλοιπες στρο-

φές με αντιολισθητικό ασφαλτοτά-

πητα καί ανα-

κλαστικά "μα-

τάκια", για να

σταματήσουν

καί εκεί τα τρο-

χαία δυστυχή-

ματα.

ΝΕΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

με τραυματίες συνέβη στις 12/11, 8

μ.μ. στο 470, όταν ενα αυτοκίνητο

παρέκλινε της πορείας του, λόγο

ολισθηρότητας, στην πρώτη στρο-

φή μετα τα εργοστάσια με αποτέ-

λεσμα να καρφωθεί στην τσιμεντέ-

νια κολόνα της ΔΕΗ,  η μηχανή καί

το σασμάν του αυτοκινήτου εκτινά-

χθηκαν σε απόσταση 30μ. 

Απόλυτα επιτυχής η παρέμβαση της Νομαρχίας 

στη Λεωφ. Αγίας Μαρίνας-Κορωπίου

Ο Δήμος Γέρακα και η Κοινωφελής

Επιχείρηση Δήμου Γέρακα οργάνω-

σαν ρεσιτάλ κιθάρας με τον διακεκρι-

μένο διεθνώς κιθαριστή ΙΑΚΩΒΟ ΚΟ-

ΛΑΝΙΑΝ, που πραγματοποιήθηκε στις

8 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Kέντρο

του Δήμου.  

Οι ακροατές  γέμισαν την αίθουσα και

ταξίδεψαν  στο κόσμο της μουσικής

απόλαυσης μέσα από  ένα προσεγμέ-

νο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που,

πέραν από την ομορφιά και την εξαι-

ρετική εκτέλεση των έργων από τον

Κιθαριστή Ιάκωβο Κολανιάν,  διανθι-

ζόταν από  μικρά κείμενα για τον κά-

θε συνθέτη στο πρώτο μέρος και στο

δεύτερο μέρος με την απαγγελία στί-

χων του Γιάννη Ρίτσου για τον Επιτά-

φιο του Μίκη Θεοδωράκη, από την

παραγωγό του Τρίτου Προγράμματος

της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Ράνια Βι-

σβάρδη.

Στο πρώτο μέρος. παρουσιάστηκαν

τέσσερις από τους πιο μεγάλους συν-

θέτες της Ισπανικής μουσικής(Gaspar

Sanz,  Dionysio Aguado,  Francisco

Tarrega,  Joaquin Turina). 

Στο δεύτερο μέρος, ο Ιάκωβος Κολα-

νιάν παρουσίασε  το  έργο του Μίκη

Θεοδωράκη «Ο Επιτάφιος». Έργο,

σταθμός για το ελληνικό τραγούδι το

οποίο διασκεύασε ο ίδιος  για σόλο κι-

θάρα μένοντας πιστός στο πνεύμα

του συνθέτη και το ερμήνευσε, με

τρόπο που, όπως ο ίδιος ο Μίκης Θε-

οδωράκης θεωρεί, θα εκτιμηθεί δεό-

ντως τόσο από τους γνώστες της

μουσικής όσο και από το ευρύτερο

κοινό.

Η μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση

καταδεικνύει  ότι οι δημότες έχουν

ανάγκη από ένα ευρύ φάσμα εκδηλώ-

σεων ικανό να προσφέρει κάτι διαφο-

ρετικό, ουσιώδες και ποιοτικό, που

στη συγκεκριμένη περίπτωση το έδω-

σαν. 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

80 χρόια Αποστολίδης

Εντυπωσίασε ο αειθαλής και με παγκόσμια εμβέλεια βιολι-

στής Τάτσης Αποστολίδης, στη συναυλία της Κρατικής Ορχή-

στρας Αθηνών, που έπαιξε προς τιμήν του στο Μέγαρο Μου-

σικής, γιορτάζοντας τα 80 του χρόνια, την Παρασκευή 7 Νο-

εμβρίου. Μαζί με το νεότερο από τους μαθητές του, τον τε-

λευταίο μιας σειράς ολόκληρης από βιολιστές, το Ραφηνιώτη

Αναστάση Μαυρουδή, ερμήνευσαν το Διπλό Κοντσέρτο για
Βιολί και Ορχήστρα του Μπαχ, έργο αγαπητό στο κοινό και

παιγμένο από τις μεγαλύτερες ορχήστρες και τους διασημό-

τερους εκτελεστές.  Η δεξιοτεχνία των δύο ερμηνευτών, η

δύναμη και το συναίσθημα της ερμηνείας τους ζωντάνεψαν

το απαιτητικό έργο του Μπαχ, αποκαλύπτοντας αποχρώσεις

και προσφέροντας συναισθήματα, που μόνο η υψηλή τέχνη εί-

ναι σε θέση να μεταδώσει. 

ΤΙΜΗΣΕ Η ΡΑΦΗΝΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ
Εντυπωσιακή, στη μεγάλη συναυλία της Παρασκευής ήταν και η

παρουσία της πόλης της Ραφήνας. Στο κατάμεστο Μέγαρο Μου-

σικής έδωσαν το παρόν εκατοντάδες Ραφηνιώτες φίλοι της μου-

σικής, που με δύο μεγάλα πούλμαν και δεκάδες ιδιωτικά αυτοκί-

νητα, ταξίδεψαν στην Αθήνα, για να παρακολουθήσουν και να

συμπαρασταθούν στο ντεμπούτο του νεαρού συμπολίτη τους.

Ανάμεσα τους δεκάδες μαθητές του Γυμνασίου της Ραφήνας,

στο οποίο ο Αναστάσης Μαυρουδής ήταν μαθητής λίγα χρόνια

πριν. Με πρωτοβουλία της καθηγήτριας μουσικής του Γυμνασίου,

Αλεξάνδρας Καλλής, η νέα γενιά της πόλης έδωσε το παρόν,

δείχνοντας ουσιαστικά ένα δρόμο. Την οργάνωση της συλλογι-

κής μετάβασης των συμπολιτών του είχε ο πρόεδρος του Συλλό-

γου των Φίλων της Μουσικής Ραφήνας, πιανίστας και μουσικο-

λόγος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος και ανέλυσε τα έργα

που θα ερμήνευε η ΚΟΑ πριν τη συναυλία. 

Μουσική Βραδιά με τον 
Ιάκωβο Κολανιάν στο Γέρακα

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος μαζί με τον κιθαρίστα Ι. Κολανιάν.

Ανακοίνωση

Την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου και

ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτι-

κού Συμβουλίου του Δήμου Γλυ-

κών Νερών (Ιωάννου Κώτσου 25),

θα μιλήσει η βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Αττικής και πολιτική εκπρόσωπος

για θέματα Απασχόλησης και Κοι-

νωνικής Προστασίας, Εύη Χριστο-

φιλοπούλου. 

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου θα ανα-

φερθεί στις τελευταίες πολιτικές

εξελίξεις και θα αναλύσει τις θέσεις

και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για έξοδο

από την οικονομική κρίση. Αμέσως

μετά θα ακολουθήσει συζήτηση. Η

ομιλία είναι ανοιχτή στο κοινό. 
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

και με τιμές που 

επιτρέπουν τακτικές

επισκέψεις.

Μπιζανίου 3 Πανόραμα Βούλας, τηλ. 210 9659526 και 9659469
Ανοιχτά καθημερινά από 7.30μ.μ. εκτός Δευτέρας. Κυριακή από μεσημέρι.

H νομαρχιακή επιτροπή Νεολαίας

ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής εγκαι-

νίασε το 1ο  SOCIAL YOUTH NET

Ανατολικής Αττικής στον Γέρακα,

το Σάββατο 8 Νοέμβρη στον χώρο

της οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ Γέρα-

κα.

Οπως μας ενημερώνει με δελτίο

τύπου, η Νομαρχιακή τους είναι

ένας χώρος με σύνδεση στο διαδί-

κτυο, δημιουργία κινηματογραφι-

κής ομάδας, δυνατότητα σεμινα-

ρίων (μέσω τηλεόρασης plasma

και μεγάλο πίνακα) και πληθώρα

άλλων εκδηλώσεων – δράσεων.  Ο

χώρος θα είναι ένα ‘περιβαλλοντι-

κό παρατηρητήριο’, και θα κατα-

γράφονται όλες οι παρεμβάσεις

που κάνουν συχνά πολίτες στο πε-

ριβάλλον. Θα υπάρχει σύνδεση με

όλα τα αντίστοιχα  SOCIAL

YOUTH NET που θα δημιουργη-

θούν ούτως ώστε να ακούγονται

οι φωνές και τα προβλήματα και

της πιο μικρής γειτονιάς των δή-

μων της περιοχής. Ήδη ο βουλευ-

τής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος

για θέματα περιβάλλοντος Σπύρος

Κουβέλης έδειξε ενδιαφέρον για

το εγχείρημα αυτό και προθυμο-

ποιήθηκε να ξεκινήσουν ένα κύκλο

διαλόγου σε κάθε Δήμο μέσα από

ένα δίκτυο  νεολαίας για θέματα

περιβάλλοντος ούτως ώστε να

φτάνουν παντού οι αυθαιρεσίες

και τα προβλήματα που προκα-

λούν το κράτος, επιχειρήσεις και

ασυνείδητοι πολίτες.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν η βου-

λευτής Χριστοφιλοπούλου Εύη, ο

υποψήφιος Νομάρχης Μπαλλής

Αθ, ο Δήμαρχος Γέρακα Ζούτσος

Αθ. και ο Αντιδήμαρχος Δρούγκας

Στάυρος, οι νομαρχιακοί σύμβου-

λοι Ασπραδάκης Παντ. και Μπα-

ρούτας Δημ. και εκπρόσωποι φο-

ρέων.

Χαιρετισμό και καλή επιτυχία απέ-

στειλαν οι βουλευτές Βρεττός

Ντίνος και Οικονόμου Βασίλης.
Ευχάριστη έκπληξη νιώσαμε όταν βρεθήκαμε στη Βάρκιζα – στο café restaurant “Al

cielo”, το Σάββατο το βράδυ. Ενας ζεστός χώρος, που οι νότες του πιάνου με τον Τάσο

Καλαϊτζή και τη ζωντανή φωνή της Φρόσως Ψίλλα μας έφεραν κοντά στους θαμώνες,

που σε λίγη ώρα τραγούδαγαν όλοι μαζί.

Το φαγητό πολύ καλό και πολύ πλούσιο.  Το μικρόφωνο πέρασε και σε χέρια θαμώνων,

που έδωσαν μια άλλη, παρεϊστικη νότα στο χώρο.

Βρίσκεται στην παραλία της Βάρκιζας (Λ. Ποσειδώνος 14, τηλ. 210 8971.037), και ζω-

ντανή μουσική έχει κάθε Σάββατο.

Με τη βουλευτή Εύη Χριστοφιλοπούλου και τον επικεφαλής της
μείζονος μειοψηφίας νομαρχιακό σύμβουλο Αθ. Μπαλή

Μια βραδιά στο Al

το Ρόταρυ και ποιοι οι σκοποί του
Εκδήλωση στη Ραφήνα

Στις 20 Οκτωβρίου στη Ραφήνα έλαβε χώρα στο ξενο-

δοχείο «ΑΥΡΑ», εκδήλωση του «Ρ.Ο.Ραφήνα».

Στην κατάμεστη, από τα μέλη και τους προσκεκλημέ-

νους, αίθουσα παραβρέθηκε η επίσημη προσκεκλημένη

ροτ. Μάρη Δεληβοριά, η πρώτη γυναίκα Διοικητής της

2470 ροταριανής περιφέρειας, η οποία μίλησε με θέμα

«το Ρόταρυ και ποιοι οι σκοποί του».
Επακολούθησε μια μεστή και εποικοδομητική συζήτη-

ση. Η βραδιά συνοδεύτηκε από την εκλεκτή κουζίνα του

ξενοδοχείου «ΑΥΡΑ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ρ.Ο.Ραφήνα» εκφράζει

προς όλους τους παρευρεθέντες τις ευχαριστίες του

και ιδιαίτερα στη ροτ. Μάρη Δεληβοριά, Διοικητή της

2470 περιφέρειας για την πολύτιμη προσφορά της.

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Σοφία Ξυπολύτου Μαρία Παπαθέου

Μετά την Β’ Εφορεία Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων και η 1η

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

με έγγραφό της στο Υπουργείο Πο-

λιτισμού (Γενική Διεύθυνση Αρχαιο-

τήτων και Πολιτιστικής Κληρονο-

μιάς και Διεύθυνση Βυζαντινών και

Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων)

αναφερόμενη στη διενέργεια αυτο-

ψίας που ζήτησε η Κατασκευαστική

Κοινοπραξία για το Έργο ΧΥΤΑ-ΟΕ-

ΔΑ, αντιδρά και δεν πραγματοποιεί

την αυτοψία στην περιοχή.

Οι λόγοι που επικαλείται στην επι-

στολή (Αρ. Πρωτ. 6020-1/9/2008)

είναι η Εισαγγελική Παρέμβαση και

η προκαταρκτική έρευνα που είναι

σε εξέλιξη. Ακόμη επισημαίνει ότι

εκκρεμούν τρεις προσφυγές του

Δήμου στο Συμβούλιο Επικρατείας,

ενώ επίσης δεν έχει ολοκληρωθεί η

διαδικασία των απαλλοτριώσεων

των ιδιοκτησιών.

Το βιβλίο “Οβριόκαστρο” έπαιξε

αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη.

Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι

είναι ανάγκη πλέον να αποφασίσει

το Κ.Α.Σ (Κεντρικό Αρχαιολογικό

Συμβούλιο), κάτι που το 2003 δεν

έγινε παρανόμως και ψηφίσθηκε ο

νόμος της Βάσως Παπανδρέου.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. (5.11) έπε-

σε χειροκρότημα στη Δημοτική Αρ-

χή και στη Συντονιστική Επιτροπή

Αγώνα για τις τελευταίες αυτές

εξελίξεις.

1o SOCIAL YOUTH NET στο Γέρακα

Μεθοδικά και σταθερά απομακρύνεται ο ΧΥΤΑ από την Κερατέα
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Ανοικτή συγκέντρωση-ενημέρωση πραγμα-

τοποίησε η παράταξη της μειοψηφίας

“Νέα Δημοτική Αντίληψη Παιανίας” στην

Παιανία, την περασμένη Κυριακή 9/11. 

Συζητήθηκαν τα θέματα της πόλης, με τον

επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κο-

σμά Καρανικόλα πλαισιωμένο από τους

δημοτικούς συμβούλους Αντωνίου, Ζαχα-

ριά, Μπαλαούρα, Τσουρδαλάκη, Χατζή,

Χατζηνικολάου και Χατζησταμάτη. 

Η συγκέντρωση ήταν ουσιαστικά “απάντη-

ση” στον απολογισμό της Δημοτικής Αρ-

χής, που είχε πραγματοποιηθεί Απρίλιο

2008, καθώς -όπως είπε- ο Κ. Καρανικόλας:

ο λόγος πρέπει να έχει αντίλογο σε μια δη-

μοκρατική διαδικασία.

Με ήπιο και μεστό λόγο τόνισε ότι η λογο-

δοσία του δημάρχου περιείχε ευχές με

πολλά ΘΑ για έργα στην πόλη. 

Αξιολόγησε ως θετικό το έργο της ανακύ-

κλωσης και ότι βρίσκεται στον σωστό δρό-

μο. Επισήμανε όμως την έλλειψη ενημέρω-

σης, ιδιαίτερα για την περιφέρεια της Παι-

ανίας, ενώ επισήμανε ότι η ανακύκλωση

και οι δράσεις που την αφορούν αποτελεί

κεντρική πολιτική και γίνεται σε όλη την

Ελλάδα.

Ταυτόχρονα παρατήρησε ότι η Δημοτική

Αρχή έχει θέσει μεν την ανακύκλωση ως

επίκεντρο της πολιτικής της αλλά σε βάση

ανταγωνιστική, που δεν ταιριάζει σε ένα

ζήτημα όπως το περιβάλλον που αφορά

όλους τους δημότες, όλους τους Έλληνες.

“Μπορούμε καλύτερα” είπε ο Κ. Καρανικό-

λας, “είναι αδήριτη ανάγκη των καιρών η
προστασία του περιβάλλοντος”.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή για το με-

γάλο θέμα της αποχέτευσης και για τις με-

λέτες κατασκευής εκδήλωσε την αγωνία

του, καθώς όπως είπε η συνάντηση με τον

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ δεν οδηγεί σίγουρα στο

έργο, ζητώντας επαγρύπνηση και ενέργει-

ες. 

Κορυφαίο ζήτημα για την Παιανία θεωρεί

την διασφάλιση της δημοτικής περιουσίας,

τονίζοντας ότι είναι ανάγκη να βρεθεί και

να δρομολογηθούν εκείνες οι εξελίξεις

ώστε να σωθεί έστω κάποιο σημαντικό τμή-

μα της και να αξιοποιηθεί προς όφελος των

πολιτών. 

Επισήμανε ότι παρά την ψήφιση του Γενι-

κού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της πό-

λης, η Δημοτική αρχή δεν προχωρεί στην

τροποποίησή του.

Άσκησε κριτική για τα έργα που ξεκίνησαν

για την ανοικοδόμηση Νοσοκομείου 1.000

κλινών με ελλιπή φάκελλο περιβαλλοντι-

κών επιπτώσεων.

Με το ξεσήκωμα των κατοίκων και τις αντι-

δράσεις τους, σταμάτησε το έργο του Νο-

σοκομείου ιδιωτικών συμφερόντων και

όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος για το έργο,

ο Οργανισμός Αθήνας δεν έχει δώσει

έγκριση για ιατρικό κέντρο. Ανεκλήθη η

άδεια. Παρά ταύτα κόπηκαν εκατοντάδες

δέντρα για το σκοπό αυτό!

Κλείνοντας την ομιλία του ζήτησε να συ-

γκληθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σε

ανοιχτή συνεδρίαση, με τους συλλόγους

και τους επαγγελματίες, για να συζητη-

θούν όλα τα μείζονα θέματα της πόλης,

όπως η δημοτική περιουσία, το κυκλοφο-

ριακό, οι αναπλάσεις των πλατειών Ζωοδό-

χου Πηγής και Δημοσθένους, το αποχετευ-

τικό, η δενδροφύτευση της πόλης, η ενδυ-

νάμωση της περιφέρειας κ.τ.λ. 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι δημότες

της πόλης με παρεμβάσεις και ερωτήσεις.

Νέα Δημοτική Αντίληψη Παιανίας

Συγκέντρωση-ενημέρωση 

Ξεκινάει η κατασκευή δικτύου

αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

στο Γέρακα
Υπεγράφη από τον Νομάρχη Ανατ. Αττικής Λ. Κουρή η σύμβαση

με την ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ ανάδοχο, μετά από διαγωνισμό, του έργου

«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δήμου Γέ-

ρακα», προϋπολογισμού 5.695.000 Ευρώ, από τα οποία

1.000.000€ θα διατεθούν από ιδίους πόρους της Νομαρχίας και

το υπόλοιπο ποσό από πόρους του Δήμου Γέρακα. 

Με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να επεκταθεί το δίκτυο απο-

χέτευσης ομβρίων υδάτων για την αντιπλημμυρική προστασία του

Δήμου Γέρακα σε 21 οδούς του κέντρου του Δήμου καθώς και

των περιοχών Γαργηττού, Σταυρού και Μπαλάνας. Το συνολικό

μήκος των εργασιών θα καλύψει περίπου 3,8 χιλιόμετρα. 

Με το έργο αυτό ενισχύονται οι υποδομές της πόλης, διασφαλί-

ζοντας την ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους. Η

αναβάθμιση του δικτύου αποχέτευσης θα επιτρέψει την αντιμε-

τώπιση του έντονου προβλήματος που δημιουργείται σε συνθή-

κες ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή του Δήμου Γέρακα.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή αγωγών ομβρίων στους:

1. Γαργητό: Τμήματα των οδών Φιλίππου, Αριστοφάνη, Οίτης, Ξη-

ροβουνίου, Καλλιδρομίου.

2. Σταυρό: Τμήματα των οδών Κανάρη, Κοραή, Αγ. Ι. Θεολόγου,

Κριεζή

3. Κέντρο: Τμήματα των οδών Κεφαλληνίας, Ανάφης, Αλονήσου,

Γαργητού, Χίου, Μαυροβουνίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αιτωλίας,

Ευρυτανίας

4. Μπαλάνα: τμήματα των οδών Καζαντζάκη

Μία ενδιαφέρουσα ομιλία πα-

ρουσίασε ο Νίκος Γιαννής, Αν.

Βουλευτής Περιφέρειας Αττι-

κής, στην Αίγλη Ζαππείου με

θέμα «επιστροφή στην πολιτι-
κή» σε μια στιγμή βαθειάς κρί-

σης, οικονομικής και πολιτικής.

Τον Νίκο Γιαννή προλόγισαν ο

Υπουργός Παιδείας  Ευριπίδης

Στυλιανίδης, ο πρ. Πρόεδρος

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Επενδύσεων, Παναγιώτης Γεν-

νηματάς και η  Μαρία Γανωτή,

από τον χώρο των ΜΚΟ, και ει-

δικότερα των περιβαλλοντικών

οργανώσεων.

Ο Νίκος Γιαννής έκανε μια ανα-

λυτική αποτίμηση του κυβερνη-

τικού έργου της Νέας Δημοκρα-

τίας από το 2004, παρουσίασε

τα προβλήματα της Αττικής και

έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης

και έκανε τον προσωπικό του

απολογισμό, ένα έτος μετά από

τη στιγμή που 12.000 συμπολί-

τες του τον εμπιστεύθηκαν στις

Βουλευτικές εκλογές του 2007

με τη Ν.Δ.

Εκφράζοντας την αγωνία του

για το μέλλον της χώρας πρό-

τεινε:

– Θέσπιση ποσόστωσης των

υποψηφίων σε όλες τις εκλο-

γές για τους νέους κάτω των 35

ετών, όπως και με τις γυναίκες,-

διπλασιασμό των υποψήφιων

βουλευτών ανά περιφέρεια, 

– Δημιουργία ενός συστήματος

αξιών για την επιλογή νέων

υποψηφίων 

– αντίγραφο ποινικού μητρώου

για τους υποψηφίους, κατά την

υποψηφιότητα όχι μετά την

εκλογή, 

– χρονικός περιορισμός σε όλα

τα εκτελεστικά αξιώματα με θέ-

σπιση ορίου 2 συνεχόμενων θη-

τειών (Πρωθυπουργός, Υπουρ-

γός, Νομάρχης, Δήμαρχος), 

– Περιορισμό του αριθμού των

κοινοβουλευτικών Υπουργών

και ενδεχομένως των Βουλευ-

τών, τονίζοντας χαρακτηριστικά

ότι για την Ελλάδα 15 Υπουρ-

γοί, 20 Νομάρχες και 275 Δή-

μαρχοι, ήτοι σύνολο 300, είναι

αρκετοί, 

– Κατάργηση της κομματικής

πειθαρχίας σε θέματα διαφθο-

ράς. 

– Δημοσίευση στην ηλεκτρ, σε-

λίδα του Υπ. Εσωτερικών των

ονομάτων των δημοσίων υπαλ-

λήλων με συνοπτική περιγραφή

καθηκόντων, ετήσιο ποσοτικό

απολογισμό εργασίας και το

σύνολο των καθαρών αποδο-

χών, ή έστω μόνο τις αποδοχές.

Δημιουργία αυτόνομων Υπουρ-

γείων Περιβάλλοντος και Τρί-

του Τομέα, - Δημοσιότητα του

ημερήσιου προγράμματος των

Υπουργών και των άλλων ανώ-

τατων κρατικών λειτουργών, -

Πρόβλεψη για τη διάθεση 1%

του ετήσιου προϋπολογισμού

Δήμου/Νομαρχιών ετησίως και

ισομερώς στους δημότες με τη

μορφή κουπονιού που οι ίδιοι θα

αποφασίζουν σε ποια ΜΚΟ ή

Σύλλογο (τοπικώς πιστοποιημέ-

νους) θα το διαθέσουν (άμεση

δημοσιονομική και αναδιανεμη-

τική Πολιτική).

Επιπλέον, πρότεινε μια δράση

«Έλληνας Πολίτης 2021» ενό-

ψει συμπλήρωσης 200 χρόνων

από την ελληνική επανάσταση,

προβάλλοντας δε ως σύνθημα

της πολιτικής αυτής τη ρήση

του Μαρκ Τουέν: «Καμιά χώρα
δεν μπορεί να κυβερνηθεί σω-
στά εάν οι πολίτες, ως σύνολο,
δεν συνειδητοποιήσουν βαθιά
μέσα τους ότι αυτοί είναι οι φύ-
λακες του νόμου και ότι οι

υπεύθυνοι για τη δικαιοσύνη
δεν αποτελούν παρά τον μηχα-
νισμό για την εφαρμογή του, τί-
ποτε παραπάνω».

Όλα αυτά, καθώς και άλλες ιδέ-

ες άλλων, μπορούν να συμβάλ-

λουν στη διατύπωση ενός προ-

γράμματος – προσυμφώνου του

Κώστα Καραμανλή με τον ελλη-

νικό λαό, το οποίο θα προτείνει

για την επόμενη οκταετία, κα-

λώντας όλους μας να εκκινή-

σουμε την πολιτική αναδημι-

ουργία, την επιστροφή στην πο-

λιτική και τον σεβασμό επιτέ-

λους της θεσμικής λειτουργίας

και της νομιμότητας από όλους

μας από μηδενική βάση, την

επομένη της επόμενης εκλογι-

κής νίκης της Ν.Δ. όποτε κι αν

γίνουν οι εκλογές.

Ο Νίκος Γιαννής υπογράμμισε

πως: Το πολιτικό κόστος δεν το

έχει ο πολιτικός που κάνει κάτι

για τη φύση, αλλά ο πολιτικός

που δεν κάνει για τη φύση. Ίσως

έφτασε η ώρα που η ανακύκλω-

ση θα είναι υποχρεωτική για

όλους και οι παραβάτες θα τι-

μωρούνται. 

Κατέληξε δε ότι: Η ιδιωτική

πρωτοβουλία πρέπει να είναι το

θεμέλιο των μεταρρυθμίσεων, η

κοινωνία πολιτών και οι ΜΚΟ εί-

ναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Στην

Ελλάδα έχουμε ασθενικό κρά-

τος και ασθενή κοινωνία πολι-

τών. Αυτά μαζί οφείλουν να βα-

δίσουν την οδό της ενδυνάμω-

σης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Παια-

νίας, μετά τις αρχαιρεσίες (2/11) εξέλεξε νέο διοικητικό Συμβού-

λιο, που μετά τη συγκρότησή του σε σώμα έχει την παρακάτω

σύνθεση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΟΥΝΤΑ  ΡΕΝΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΤΑΜΙΑΣ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΜΕΛΗ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΣ., ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ.

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
Ενδιαφέρουσα ομιλία - εκδήλωση του Νίκου Γιαννή
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Σε διοικητικά θέματα, απολογισμό

αντιπυρικής περιόδου και ενημέρωση

αφιερώθηκε η πρώτη συνάντηση της

Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου Μαρ-

κοπούλου για το χειμώνα 2008 –

2009, που πραγματοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 5 Νοεμβρίου στην πρώην αί-

θουσα της Φιλαρμονικής, παρουσία

του Αντιδημάρχου Μαρκοπούλου Κώ-

στα Δαρεμά, του συμβούλου για θέ-

ματα Πολιτικής Προστασίας  Γιώργου

Σκαφά και των Εθελοντών του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε η

κατάρτιση καταστατικού και η άμεση

προώθησή του στο Δημοτικό Συμβού-

λιο, έτσι ώστε η Ομάδα να ενταχθεί

επίσημα πλέον στο Δήμο Μαρκοπού-

λου και στο Μητρώο Εθελοντών της

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-

στασίας. 

Παρά την πρόσφατη συγκρότησή της,

κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής πε-

ριόδου, επέδειξε σημαντική συνει-

σφορά και πετυχημένη δραστηριότη-

τα και διαπιστώθηκε η αυθόρμητη και

διαρκής διάθεση προσφοράς των με-

λών της στην υπηρεσία της προστα-

σίας της πόλης και των πολιτών της.

Απαραίτητα στοιχεία στη συνέχεια

λειτουργίας και αποτελεσματικής πα-

ρουσίας τους και στις ιδιαίτερες ανά-

γκες που παρουσιάζονται ενόψει χει-

μώνα. Για το λόγο αυτό, πραγματο-

ποιήθηκε μια πρώτη ενημέρωση και

διανομή οδηγιών για την αντιμετώπι-

ση πλημμυρών. Καθορίστηκε επίσης η

ημερομηνία της επόμενης Συνάντη-

σης Εθελοντών για το Σάββατο 22

Νοεμβρίου, για την έγκριση του κατα-

στατικού και ενημέρωση για χιονο-

πτώσεις και παγετό.

Εκδήλωση για τη Διεθνή

ημέρα εθελοντισμού

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Λίγο μετά τη λήξη της αντιπυρικής πε-

ριόδου και με δειλή αλλά σταθερή τη

«μετεωρολογική» είσοδο του χειμώ-

να, η Εθελοντική Ομάδα Μαρκοπού-

λου, αποφάσισε να διοργανώσει εκ-

δήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Εθελο-

ντισμού, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρί-

ου, στον πολυχώρο του Kwaba στο

Μαρκόπουλο. Στην εκδήλωση που θα

περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα και

φαγητό, έχουν προσκληθεί στελέχη

και εκπρόσωποι της Γενικής Γραμμα-

τείας Πολιτικής Προστασίας και όλων

των εμπλεκόμενων φορέων της πε-

ριοχής.

Περισσότερες πληροφορίες θα γί-

νουν γνωστές με νέα ανακοίνωση.

Είναι γνωστό το πρόβλημα της πολε-

οδόμησης στην Ανατολική Αττική κα-

θώς πολλές είναι οι περιοχές που

ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στο σχέδιο

πόλεως.

Συγκεκριμένα στην Παλλήνη, στον οι-

κισμό Καραούζι, λίγα μέτρα πίσω από

την Λ. Μαραθώνος, στην καρδιά της

πόλης, οι κάτοικοι εδώ και χρόνια ελ-

πίζουν και προσπαθούν μαζί με την

δημοτική αρχή να ενταχθούν στο

σχέδιο πόλης ώστε να μπορούν κι αυ-

τοί όπως χαρακτηριστικά μας είπε κά-

τοικος να διορθώσουν έστω τις βλά-

βες που υπέστησαν τα σπίτια τους

από παλιότερο σεισμό.

Συνέστησαν λοιπόν μια ομάδα κατοί-

κων, προκειμένου να αγωνιστούν ο

οικισμός τους να αποκτήσει άλλη

όψη, αφού με την ένταξη θα δημιουρ-

γηθούν πεζόδρομοι, πάρκο – παιδική

χαρά και ωραία ρυμοτομία και θα μπο-

ρούν επιτέλους να χτίσουν νόμιμα. 

Από την τελευταία συνάντηση που εί-

χαν με τον Δήμαρχο Παλλήνης Σπύρο

Κωνσταντά την Τετάρτη 5/11, βγήκαν

θετικά αποτελέσματα, αφού ο Δήμαρ-

χος τους διαβεβαίωσε ότι μόλις γίνει

και η γεωλογική μελέτη από Τεχνικό

γραφείο, ο φάκελος «Καραούζι» φεύ-

γει για ΥΠΕΧΩΔΕ και για ΦΕΚ. 

Η πολεοδομική μελέτη έχει ήδη αναρ-

τηθεί και εγκριθεί.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα-

με με τον Δήμαρχο, μας ενημέρωσε

ότι μέχρι το τέλος του έτους το θέμα

θα έχει διευθετηθεί πλήρως. 

Πληροφορίες γεωγραφικού περιεχομένου μέσω διαδραστικών

χαρτών στη δικτυακή πύλη Δήμου Κρωπίου (www.koropi.gr)

«Υλοποίηση GIS εφαρμογών για τη Δικτυακή Πύλη Δήμου Κρω-

πίας». Το έργο παρέχει πληροφορίες για τα γεωγραφικά δεδομέ-

να που διαχειρίζεται ο Δήμος και δίνει στους χρήστες τη δυνατό-

τητα να πραγματοποιούν δυναμικές αναζητήσεις και επιλογές δε-

δομένων. 

Συγκεκριμένα o χρήστης μπορεί  να πληροφορηθεί μέσω χάρτη

για την αρίθμηση οικοδομικών τετραγώνων και ιδιοκτησιών, σχε-

τικά με τις υπο ένταξη στο σχέδιο πόλεως περιοχές για ρυμοτο-

μικές-οικοδομικές γραμμές, πληροφορίες χαρακτηριστικών ση-

μείων (όπως δημόσιες υπηρεσίες, χώροι εκπαίδευσης, πάρκα, πο-

λιτιστικά κέντρα κ.α.), για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, για τα

ρέματα της περιοχής, το δίκτυο φυσικού αερίου, στατιστικές πλη-

ροφορίες της ΕΣΥΕ, το οδικό δίκτυο του Δήμου και γενικά ένα

ευρύ σύνολο δεδομένων που απεικονίζονται στο χάρτη. 

Ο χρήστης για να έχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία θα

πρέπει να επιλέξει το σύνδεσμο «GIS Δήμου Κρωπίας» από την

ιστοσελίδα του Δήμου (www.koropi.gr).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ 10-11-2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15689

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών σχεδίων και Εφαρμογών

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 τ.κ. 153 51 - Τηλ.: 213 2005199

Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμογής της Πολεο-

δομικής Ενότητας 4 – Άνω Μπαλάνα του Δήμου Παλλήνης κατά την

ΔΕΥΤΕΡΗ ανάρτηση ενημέρωσης κτηματογραφικών διαγραμμάτων.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ.5 όπως συμπληρώθη-

καν με τιν Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ. 

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας τέσσερα

(4) – Άνω Μπαλάνα του Δήμου Παλλήνης, να προσέλθουν στο Δημοτικό

Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας,

Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Ν.Α.Α.Α. να υποβάλλουν την προ-

βλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτημα-

τογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους,

ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων

και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων

ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφω-

να με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου

καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα

συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της

ιδιοκτησίας. 

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η

δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγρά-

φου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία. 

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τε-

τάρτη και Παρασκευή από τις 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

Ο Προϊστάμενος Χωροταξίας ο Διευθυντής ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.

Ι. Καραΐσκος Δ. Παπακυριακόπουλος

Ο νέος χρόνος θα βρει στο σχέδιο πόλεως

το Καραούζι Παλλήνης!

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ετοιμάζεται για τις χειμερινές εξορμήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 06/11/2008

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 21096

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

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

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

Τηλ.: 210-6623628, fax: 6624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο την μεγαλύτερη πο-

σοστιαία έκπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγε-

νέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες, του Ν> 2286/95 και

του Π. Δ/τος 60/2007, για την «Προμήθεια καυσίμων 2009».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 285.713,06€ πλέ-

ον ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους την

22α Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 210-6623628.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2008-11-12

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠ: 45.000,00 € 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (συμπεριλαμβανομένου 19% ΦΠΑ)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΣΑΤΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 21166/07-11-2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδοτι-

κή επαναληπτική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολο-

γίου, βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 και του Ν. 3463/2006 η

εργασία με τίτλο:

«Καθαρισμός φρεατίων 2008»

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 37.815,12€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και

θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και ΣΑΤΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 26η Νο-

εμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 11:00π.μ. και ώρα

λήξης την 11:30π.μ. ενώπιον της αρμοδιότητας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέ-

χουν αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,76€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης

και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ 11-11-2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διακηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την

συμφερότερη από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, τριών απορριμμα-

τοφόρων απολύτως καινούργιων  με απλή χρηματοδοτική μίσθωση (Fi-

nancial Leasing), με δικαίωμα αγοράς των ειδών και με καταβολή ισόπο-

σου μισθώματος για (5) έτη, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.

3463/2006, των άρθρων 4 και 23 της Υπ. Απόφασης 11389/1993 (ΕΚΠΟ-

ΤΑ).,αξίας ευρώ 714.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19% για

την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παλλήνης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσας

δαπάνης ήτοι 30.000,00 €.

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  στο δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 1ος όρ.)  την 4η  Δεκεμβρίου 2008

ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 11:00΄.

Η προθεσμία για την παραλαβή από τον Δήμο των προσφορών που απο-

στέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διε-

νέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 3η Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Τε-

τάρτη. Γλώσσα αιτήσεων συμμετοχής Ελληνική.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες  ώρες και μέρες (11.00π.μ. -14.00μ.μ.) από το

γραφείο τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου.

Υπεύθυνοι κ. Παπαιωάννου, κ. Κακουλάκη 

Πληροφορίες: Δ/νση Πλατεία Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 153 51, 

Τηλ: 210 66 00 711, ΦΑΧ: 210 66 67 870.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ-

ΟΣ Μάκης Βορίδης, έπειτα από

συνεχιζόμενες καταγγελίες

κατοίκων της περιοχής, με το

θέμα της λειτουργίας των λα-

τομείων στο Μαρκόπουλο κα-

τέθεσε στον Υπουργό ΠΕΧΩ-

ΔΕ σχετική ερώτηση λέγοντας

μεταξύ άλλων:

1. Βρίσκονται ακόμα μέχρι σή-

μερα σε λειτουργία τα λατο-

μεία και αν ναι, ποιες νομικές ή

άλλες ενέργειες έχουν γίνει

από το Υπουργείο στην κατεύ-

θυνση της παύσης λειτουργία

τους; 

2. Ανεξάρτητα της παραπάνω

προσπάθειας, υπάρχει ή όχι

μέχρι σήμερα διακίνηση φορ-

τηγών που μετακινούνται κα-

θημερινά από και προς τα λα-

τομεία, όπως καταγγέλλεται

και αν ναι, γιατί συμβαίνει αυ-

τό;

3. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει

για να ξεκινήσει η διαδικασία

ανακλήσεως των λατομείων;

Το θέμα της λειτουργίας των

λατομείων στο Μαρκόπουλο

είναι σημαντικό για τους κατοί-

κους της γύρω περιοχής που

πλήττονται από την λειτουργία

τους. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 13/11/2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Αρ Πρωτ: Δ9/οικ.12633

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής

(Δ9) τμήμα γ΄ εκθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των

Δημοσίων Έργων, δηλαδή του Ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την τροπο-

ποίησή του ιδίως με τους Ν.2052/92, Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96,

Ν.2940/01, Ν.3212/03, του Ν.3263/04, Ν.3316/05 και του Ν. 3481/06 και

τα εκτελεστικά τους Π.Δ., την Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης

Δ9/12564/05-11-2008/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε., σε δημόσιο μειοδοτικό δια-

γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς ’’με

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης’’ (άρθρο 9 ΠΔ 609/85) την εκτέλεση του έργου:

«ΣΠ5-08 Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες

των οδών Βάρης – Κορωπίου και Λ. Λαυρίου», προϋπολο γι σμού

800.000,00 €. Εκ των οποίων 656.789,03 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και

απρόβλεπτα και ανήκει στη κατηγορία των έργων Πρασίνου.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 09-12-2008 ημέρα

Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα

γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210.92.19.041

και telefax: 210.92.19.945).

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέ-

ρονται στην εισαγωγή της παρούσας και σύμφωνα με την γνωμοδότηση

494/93 του Νομικού συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή με την

εγκύκλιο Δ17/3/62/ΦΝ 312/21-9-93 του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με την οποία

αποκλείονται οι αρχιτέκτονες από τους διαγωνισμούς έργων πρασίνου

που δημοπρατούνται αυτοτελώς:

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ

στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας πρασίνου, ανε-

ξάρτητα από την έδρα τους, σύμφωνα με την παρ. 40 του άρθρου  4  του

Ν.2940/01.

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ

στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας πρασίνου, που

έχουν έδρα στο Ν. Αττικής, (ή έχουν δηλώσει το Ν. Αττικής ως δεύτερο

νομό στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ) και αναφέρεται ρητά στη βε-

βαίωση εγγραφής τους, με τις προϋποθέσεις της παρ. 41 του αρ. 4 του Ν.

2940/01.

γ. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νο-

μοθεσίας (άρθρο 35, ΠΔ 609/85), μεταξύ των καλουμένων  Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων των παραπάνω παραγράφων.

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην πρώ-

τη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας πρασίνου, με τις προϋ-

ποθέσεις της παρ.42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (ανα-

βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.

3414/05, ενώ η σύναψη της σχετικής σύμβασης δεν υπάγεται στη διαδι-

κασία διασταύρωσης στοιχείων του άρθρου 4 του ίδιου Νόμου.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 13.140,00 €

και απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, τη

Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ9)

Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76, είτε στο φορέα κατασκευής, τη ΔΚΕΣΟ

(ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΚΕΣΟ) Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76 και έχει χρόνο

ισχύος τουλάχιστον επτά μηνών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23

του ΠΔ 609/85 και τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις. Ο χρόνος ισχύος

των προσφορών είναι έξι μήνες.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ενάριθμου έργου

1997ΣΕ06800002, της Σ.Α.Ε. 068.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Δ/νση Οδικών Έργων

Περιφέρειας Αττικής (Δ9).

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα προσφοράς και  πε-

ρισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα

α, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1ος όροφος, και από ώρα 8 π.μ. έως 13

μ.μ., αφού καταβληθούν 30 € στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αρ.

Λογ/σμού 137/54054081 υπέρ Δ/νσης Δ9/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ,  μέχρι και την

04-12-2008, ημέρα Πέμπτη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοι-

νωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με e-mail και FAX.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δη-

μοπρασίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε.:

www.ggde.gr στην ενότητα: Πολίτης – Προκηρύξεις.   

Καλλιθέα  Νοέμβριος 2008
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Ετήσιος Πανελλήνιος Έρανος του

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

Ο Δήμος Παιανίας θα δηλώσει παρόν την Παρα-

σκευή, 21 Νοεμβρίου, στον έρανο του Ελληνικού Ερυ-

θρού Σταυρού, με κύριο σκοπό την ανακούφιση του πό-

νου και με έντονο το αίσθημα της ευθύνης μπροστά στις

πολυδιάστατες ανοιχτές πληγές της σύγχρονης πραγμα-

τικότητας.  

Αρμόδιος από το Δήμο, αντιδήμαρχος  Σταύρος Δάβαρης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βουλιαγμένη 10/11/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 228/08

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αφροδίτης 2 τ.κ. 166 71 Βουλιαγμένη

Τηλ.: 210-8960156/ 8960196 fax: 210-8963627

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης

& Πρόεδρος του Δ.Σ. του Α.Ο.Δ.Β.

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

2) Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 καθώς και τις όμοιες του άρθρου 6

του Ν.2527/97 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου» και των άρθρων 1-10

του Π.Δ. 164/04 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους ορισμένου χρό-

νου στο δημόσιο τομέα», τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του

Ν.3260/04 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων

δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 151/Α/6-8-04).

3) Την με αριθμ. 1/08 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Βουλιαγμένης καθώς και την

08/ΔΤΑ/οικ. 16113/3-9-08 όμοια εγκριτική, απόφαση του Γ.Γ. της Πε-

ριφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 2048/3.10.08).

4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/232/7664/21.7.08 απόφαση της επιτροπής του

αρθ. 2 παρ. 1 της ΠΥΣ33/27-12-06 και την αριθμ. 45946/12.8.2008

απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοί-

κησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την έγκριση συμβάσεων μίσθω-

σης έργου.

5) Τις διατάξεις του αρ. 28 του Ν. 2190/94

Ανακοινώνει

Την πρόθεση του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Βουλιαγμένης για

πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου αρχής γενομένης από την ημε-

ρομηνία υπογραφής της σύμβασης και διάρκειας ενός έτους.

Α) τεσσάρων (4) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ).

Β) ενός (1) Ιατρού (ΠΕ) κατόχου άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλ-

ματος.

Σε ό,τι αφορά την πρόσληψη (4) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ),

οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν

υποχρεωτικά επικυρωμένο, το πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή

ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο

από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Σε ότι αφορά την πρόσληψη ενός (1) Ιατρού (ΠΕ), οι ενδιαφερόμενοι

μαζί την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά επικυρω-

μένο το πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δί-

πλωμα σχολών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ κα-

θώς και την άδεια άσκησης Επαγγέλματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της

υπηρεσίας μας, οδός Αφροδίτης αρ.2, εντός δέκα (10) ημερών, που

αρχίζει από την επόμενη ημερα της τελευταίας δημοσίευσης της πα-

ρούσας σε μια ημερήσια εφημερίδα, σε μια τοπική εβδομαδιαία εφη-

μερίδα της Περιφέρειας μας και της ανάρτησής της στο Δήμο και

στον χώρο ανακοινώσεων αυτού. 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος του Α.Ο.Δ.Β.

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Ο Βορίδης ρωτάει για τα Λατομεία
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Εξώδικη γνωστοποίηση – δια-

μαρτυρία έστειλαν οι σύλλο-

γοι Γονέων και Κηδεμόνων

του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου

της Κάντζας Παλλήνης, κατά:

1. Υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ κου

Γ. Σουφλιά 

2. Δημάρχου  Παλλήνης Σπ.

Κωνσταντά την οποία κοινο-

ποιούν στο Νομάρχη, την Τρο-

χαία, το Δημοτικό Συμβούλιο

Παλλήνης και την Περιφέρεια

Αττικής με θέμα την ασφαλή

πρόσβαση των μαθητών στο

2ο Γυμνάσιο - Λύκειο.

Σημειώνουν δε ότι είχαν

στείλει επιστολή με σχετικά

συνημμένα στις 29 Νοεμβρί-

ου του 2007 και ένα χρόνο

μετά, δεν έγινε τίποτα, εκτός

της κατασκευής του πεζο-

δρομίου επί της οδού Τρυγο-

νιών. Ετσι «επανερχόμαστε

προκειμένου να διατυπώσου-

με και πάλι το δίκαιο αίτημά

μας για ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗ-

ΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΟΥΣ» γράφουν χαρακτηρι-

στικά.

Γράφουν δε ότι ενώ έχει πε-

ράσει ένας χρόνος χωρίς κα-

μία απάντηση, παρά τις αντί-

θετες εξαγγελίες του αρμό-

διου υπουργού, δεν προέβη-

σαν σε καμία ενέργεια, ζητώ-

ντας τη συναίνεση. 

Ετσι στις  26/03/2008 τα δύο

Δ.Σ. των Συλλόγων του σχο-

λικού συγκροτήματος, συνα-

ντήθηκαν για το θέμα αυτό

με τον Δήμαρχο Παλλήνης.

Όμως και πάλι παρά τις υπο-

σχέσεις του Δημάρχου μέχρι

σήμερα δεν έγινε τίποτα.

Στις 14/10/2008 μαθητές του

2ου Γυμνασίου προέβησαν

σε κατάληψη του σχολείου

τους με το ίδιο αίτημα. Η κα-

τάληψη αυτή ανεστάλη με

παρέμβαση τόσο της Δ/νσης

του Γυμνασίου όσο και του

Συλλόγου Γονέων, με την

υπόσχεση ότι θα κάνουμε ότι

είναι δυνατόν προκειμένου

να υλοποιηθεί επιτέλους το

δίκαιο αίτημα των μαθητών,

γονέων και διδασκόντων για

την ασφαλή μετακίνηση των

μαθητών.

Τέλος ζητούν να τους κοινο-

ποιήσουν το πρόγραμμα ερ-

γασιών που προτίθενται να

υλοποιήσουν οι αρμόδιοι μέ-

χρι τέλους του 2008, προκει-

μένου να  υλοποιηθούν οι

προτάσεις των συλλόγων, σε

αντίθετη περίπτωση θα προ-

βούν σ’ όλες τις νόμιμες

ενέργειες (εισαγγελική πα-

ρέμβαση, συνήγορος του πο-

λίτη, κ.α.) προκειμένου όπως

γράφουν: «ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ-

ΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΜΑΣ που καθημερινά βρίσκε-

ται σε κίνδυνο κυρίως λόγω

της μόνιμης αδιαφορίας των

υπευθύνων.

Απευθυνόμαστε στην ευαι-

σθησία σας, σ’ ότι αφορά τα

παιδιά και προσδοκούμε σε

θετική έκβαση των αιτημάτων

μας προτού θρηνήσουμε αν-

θρώπινες παιδικές ζωές (ας

μην ξεχνάμε τον άδικο χαμό

μιας συμμαθήτριας των παι-

διών μας στην Λ. Λαυρίου)»

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

των ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθη-

σης του ΥπΕΠΘ, ανακοινώνει ότι από

την Τετάρτη 5 – 11 - 08 άρχισαν οι

διαδικασίες ένταξης των Εκπαιδευ-

τών Ενηλίκων στο Ενιαίο Μητρώο Εκ-

παιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Η υποδοχή των αιτήσεων των ενδια-

φερομένων  πραγματοποιείται μέσω

της ιστοσελίδας

http://www.gslll.edu.gr σε τρεις φά-

σεις:

Α΄Φάση: Εκπαιδευτές Γενικής Γραμ-

ματείας Διά Βίου Μάθησης

(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) (πρώην Γενική Γραμμα-

τεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων -

Γ.Γ.Ε.Ε.) / Ινστιτούτου Διαρκούς Εκ-

παίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και

Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.).

Καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονι-

κή αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, 

από 5-11-2008 έως και 5-12-2008.

Β΄ Φάση: Εκπαιδευτές του Οργανι-

σμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και των φο-

ρέων παροχής υπηρεσιών αρχικής

επαγγελματικής κατάρτισης του δη-

μόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου ή

του ιδιωτικού τομέα που εποπτεύο-

νται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονι-

κή αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ,

από 15-11-2008 έως και 15-12-2008.

Στις αιτήσεις που θα υποβληθούν κα-

τά τη διάρκεια των Α΄ και Β΄ φάσεων,

οι αιτούντες θα έχουν το δικαίωμα

διόρθωσης ή και μεταβολής των στοι-

χείων της αίτησης τους, χρησιμοποιώ-

ντας το κατάλληλο κλειδί που θα τους

δίνει το σύστημα, μέχρι την 15η του

μηνός Δεκεμβρίου. Από αυτήν την

ημερομηνία και έπειτα δε θα μπορούν

να επιφέρουν καμία μεταβολή στα δη-

λωθέντα στοιχεία μέχρις ότου πραγ-

ματοποιηθεί ο έλεγχος των δηλωθέ-

ντων στοιχείων.

Γ΄ Φάση: Λοιποί Πολίτες, οι οποίοι

πληρούν τα προβλεπόμενα προσόντα

στην Υπουργική Απόφαση 4444 / 6-

10-08 (ΦΕΚ 2075/7-10-2008). 

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει

στις 15 Δεκεμβρίου 2008.

Σημειώνεται ότι: 

Μετά την 1-1-2009 το Ενιαίο Μητρώο

θα είναι ανοικτό διαρκώς για την υπο-

βολή των αιτήσεων, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην παραπάνω Υπ.

Απόφαση.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αί-

τησης εγγραφής στο Μητρώο εντός

μηνός, καλούνται οι αιτούντες να

αποστείλουν τον φάκελο των δικαιο-

λογητικών στη διεύθυνση:

Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,

Γραφείο Διαχείρισης Μητρώου, 3ος όρ.

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,

ΤΚ 111 43Αθήνα

Τηλ επικοινωνίας: 210 2531250 και

210 2585151

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 15, ΤΡΙΤΗ 18 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 με ραντεβού (εκτός Σαββάτου)

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

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

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή πείρα σε σχολείο και φροντι-

στήριο, μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές. Υπεύθυνη

προετοιμασία πανελληνίων εξετάσεων. Τηλ. 210

8955.180, 6944919230.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 11.30 

θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του 

ΠΑΡΗ ΒΑΡΛΑ 

στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.

Η Αλέκα Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή και

έγινε η εξόδιος τελετή την Τετάρτη 12 Νοεμβρί-

ου. Ηταν ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας του

Πανοράματος.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

...εφυγε από τη ζωή
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. . . γ ια την υγειά μας

Η κακή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης στη παιδι-

κή και εφηβική ηλικία ευθύνονται για το σακχαρώδη διαβήτη

(τύπου 2), ο οποίος αποτελεί πλέον  παγκόσμια μάστιγα, καθώς

είναι η τέταρτη αιτία θανάτου στον ανεπτυγμένο κόσμο,  με

3,8 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο!!!

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν σύγχρονες  παγκόσμιες επι-

στημονικές μελέτες, γι αυτό  η Διεθνής Ομοσπονδία για το Δια-

βήτη τη διετία 2007-8  έχει αφιερώσει την «Ημέρα κατά του

Διαβήτη» στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού

στις συνέπειες της νόσου στα παιδιά και εφήβους.

«Πράγματι όλες οι  τελευταίες επιστημονικές μελέτες αποδει-

κνύουν πως ο διαβήτης τύπου 2 μπορεί να εμφανίζεται κυρίως

σε μεγαλύτερη ηλικία αλλά θα πρέπει να θεωρείται νόσος της

παιδικής ηλικίας.

Κι αυτό διότι η προδιάθεση για την εμφάνισή του δημιουργείται

από τις κακές συνήθειες διατροφής (φάστ φούντ και τροφές

πλούσιες σε λιπαρά) και την έλλειψη φυσικής άσκησης (τηλεό-

ραση και ηλεκτρονικά παιχνίδια, αντί

για  φυσική άσκηση), που ακολουθούν

τα παιδιά και οι έφηβοί μας στις χώ-

ρες του δυτικού κόσμου», τόνισε ο Δι-

ευθυντής  του τμήματος Ενδοκρινο-

λογίας & Μεταβολισμού-Διαβητολογι-

κού Κέντρου Νοσοκομείου Ερυθρού

Σταυρού και μέλος  της Ελληνικής Εν-

δοκρινολογικής Εταιρείας Κώστας

Φαινέκος.  

Σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία της Ελληνικής Ενδοκρινο-

λογικής Εταιρείας η νόσος στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια

παρουσιάζει εκρηκτικές διαστάσεις καθώς το 10% του πληθυ-

σμού μας εμφανίζει Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και  περισσό-

τερα από 30.000 παιδιά πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, ενώ

υπολογίζεται πως πάνω από 10.000 δεν γνωρίζουν  ότι έχουν

χτυπηθεί από τη νόσο.

Όπως αναφέρει ο παιδίατρος-ενδοκρινολόγος Δημήτρης Χιώ-

της  στη χώρα μας πάνω από 200 παιδιά ηλικίας 0-14 χρόνων

κάθε χρόνο  πρωτοεμφανίζουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1,

δηλαδή διαβήτη που αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με 2-4 ενέ-

σεις ινσουλίνης την ημέρα.

«Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με την

αλματώδη αύξηση της παχυσαρκίας σε

βαρύτητα και συχνότητα, αρχίζουμε να

βλέπουμε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

στα παιδιά και κυρίως στους εφήβους. Το

φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα θλιβερό,

γιατί αυτός ο τύπος του σακχαρώδη δια-

βήτη μπορεί να προληφθεί» παιδίατρος-

ενδοκρινολόγος Δημήτρης Χιώτης

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ  ΚΑΙ   ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα συμπτώματα του διαβήτη όταν εκδηλωθεί είναι κυρίως η

πολυδιψία, η πολυουρία, η απώλεια βάρους, η εύκολη κό-

πωση, η πολυφαγία, συνυπάρχουσες φλεγμονές η τραύματα

που δεν επουλώνονται και διαταραχές της όρασης.

Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται πιο έντονα στο διαβήτη

τύπου 1 όπου ο διαβήτης μπορεί να εμφανισθεί ξαφνικά με

οξέωση και κώμα.

Ο τύπος 2 του διαβήτη, σε αντίθεση με τον τύπο 1, μπορεί

όχι μόνο να προληφθεί αλλά με την αλλαγή του τρόπου ζω-

ής μας πολλές φορές και να θεραπευθεί! 

Η πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 έχει αποκτήσει ιδιαίτερη

σημασία τα τελευταία χρόνια διότι:

➢ Η συχνότητα εκδήλωσής στο πληθυσμό αυξάνεται με ιλιγ-

γιώδεις ρυθμούς. Εκτιμάται ότι 280 εκατομμύρια ανθρώπων

παγκοσμίως πάσχουν από διαβήτη και υπολογίζεται ότι ο

αριθμός αυτός θα φθάσει τα 380 εκατομμύρια το 2025!

➢ Εμφανίζεται σε μικρότερες ηλικίες ακόμη και σε παιδιά

και εφήβους 

➢ Η έγκαιρη διάγνωση με τη κατάλληλη δίαιτα, φυσική αγω-

γή και φαρμακοθεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε ίαση. 

Μελέτες παγκοσμίως έχουν δείξει ότι ο διαβήτης τύπου 2

μπορεί να προληφθεί με τη μείωση του σωματικού βάρους

κατά 7-10% και μέτρια αύξηση της φυσικής δραστηριότητας.  

Η μέτρια φυσική άσκηση, τα μικρά τακτικά γεύματα πλούσια

σε λαχανικά, φρούτα, ψάρια, πουλερικά, όσπρια και ελαιό-

λαδο, είναι το μήνυμα της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής

Εταιρείας, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του

Διαβήτη.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Χρόνιας

Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), ο Δήμος

Μαρκοπούλου διοργανώνει πρόγραμμα ενημέρω-

σης για το κοινό, καθώς επίσης και Δωρεάν Έλεγ-

χο της αναπνευστικής λειτουργίας με Σπιρομετρή-

σεις, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου και ώρα 18.00,

στο Αμφιθέατρο «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πί-

ντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου. Ετσι:

18.00 Ενημερωτική Ομιλία με τη Γεωργία Στου-

ραϊτου, Πνευμονολόγο

18.30 Σπιρομετρήσεις

21.00 Ελαφρύ δείπνο

«Ημέρα κατά του Διαβήτη» 

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ 18/11  7.00μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ 18/11  7.00μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει την

Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 7 μ.μ. με 24 θέματα στην ημερή-

σια διάταξη. Επιλέγουμε: 

4. Απόφαση σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών στα τέλη

καθαριότητας-φωτισμού και δημοτικού φόρου κλπ.

5. Αναπροσαρμογή τιμών στο Δημοτικό Νεκροταφείο.

7. Απολογιστικοί πίνακες του Αθλητικού Οργανισμού από

το έτος 1996 έως 1999.

14. Επί αίτησης της Λ. Λάτζη για προσκύρωση τεμαχίων

οικοπέδου συνολικού εμβαδού 785,92.τ.μ. επί της οδού

Ανέμων (έχει αναβληθεί δύο φορές).

15. Επί αίτησης της Κουμπή για συμβιβαστική προσκύρωση

τμήματος καταργηθέντος δρόμους επί της Μενελάου.

16. Σχετικά με κατάληψη κοιν. χώρου μεταξύ εκκλησιαστικού ορ-

φανοτροφείου και περιγράμματος εστιατορίου ΙΘΑΚΗ.

20. Επί εγγράφου της Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμένης

σχετικά με προστασία του Ο.Τ.79 του Δήμου.

21. Αίτηση για κυκλοφοριακή ρύθμιση στις οδούς Ερα-

τούς και Ερμού.

22. Αίτηση διαμαρτυρίας δημοτών σχετικά με το κυκλο-

φοριακό πρόβλημα στην οδο Α. Παναγούλη.

24. Αίτηση του ιερού ναού Αγ. Γεωργίου σχετικά με παρα-

χώρηση αίθουσας.

ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ
19 Νοεμβρίου, Δημαρχείο

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ο Δήμος Ιλίου και η Κοινωνική Υπηρεσία, στο πλαίσιο

των υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής, υλοποιούν από 17

έως 26 Νοεμβρίου δωρεάν μετρήσεις οστικής πυκνότη-

τας, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης

στους δημότες του.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του Ι.Κ.Α., θα

συνταγογραφούνται στα βιβλιάρια του Ι.Κ.Α. και του

Ο.Γ.Α. και θα παρέχονται δωρεάν από τα φαρμακεία τα

αντιγριπικά εμβόλια. Η συνταγογράφηση θα γίνεται από

τους γιατρούς των Κ.Α.Π.Η. Ιλίου.

Δωρεάν  μετρήσεις οστικής πυκνότητας

και αντιγριπικοί εμβολιασμοί

ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

Παιδική Παχυσαρκία

Βράβευση του Παιδιατρικού Τμήματος

του Ασκληπιείου Βούλας 
για μελέτη σε παιδιά της Ανατ. Αττικής

Πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Γαλ-

λίας το 2o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Παιδιατρικής

Ακαδημίας. Το Παιδιατρικό Τμήμα του Ασκληπιείου Βού-

λας συμμετείχε παρουσιάζοντας τα στοιχεία που έχουν

συλλεγεί από το Ιατρείο Παιδικής Παχυσαρκίας που λει-

τουργεί εδώ και 3 χρόνια στο Ασκληπιείο, με υπεύθυνη

την επιμελήτρια  Όλγα Φιλίππου. Μάλιστα, η μελέτη που

εκπόνησαν οι Ο. Φιλίππου, Κ. Καρανάσιου, Μ. Δολιανίτη,

Μ. Ζήβα και Στ. Παπαδάκου, με θέμα «Παχυσαρκία και

μεταβολικό σύνδρομο σε παιδιά και εφήβους της Ανατο-

λικής Αττικής» βραβεύτηκε για την πρωτοτυπία, την αρ-

τιότητα και εγκυρότητά της ανάμεσα σε 2.800 άλλες ερ-

γασίες από όλη την Ευρώπη. 

Το ζήτημα της Παιδικής Παχυσαρκίας συζητήθηκε διεξοδι-

κά στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο. Σύμφωνα με την ανακοί-

νωση του Παιδιατρικού Τμήματος του Ασκληπιείου Βού-

λας, τα υπέρβαρα και τα παχύσαρκα παιδιά παρουσίαζαν

πολύ συχνά αυξημένη αρτηριακή πίεση και υπερλιπιδαι-

μία, παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση καρδιαγ-

γειακών προβλημάτων (εμφραγμάτων, αγγειακών εγκε-

φαλικών επεισοδίων, θρομβώσεων κά) στην ενήλικο ζωή.

Συγκεκριμένα, πάνω από 1 στα 4 υπέρβαρα παιδιά είχαν

υπέρταση, ενώ 1 στα 2 υπέρβαρα παιδιά είχαν αυξημένη

ολική χοληστερόλη και LDL (κακή) χοληστερόλη. Οι συ-

στάσεις από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδιατρικής ήταν

σαφείς: η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία αποτελεί πλέον

παγκόσμια επιδημία και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμε-

σα και αποτελεσματικά. Πολύ βασικοί παράμετροι είναι η

αύξηση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών, η μείω-

ση των ωρών παρακολούθησης τηλεόρασης και απασχό-

λησης με τον υπολογιστή ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σε

λιγότερες από 2 την ημέρα, η βελτίωση της διατροφής και

γενικά η τροποποίηση του τρόπου ζωής ολόκληρης της οι-

κογένειας. Και θα πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό,

ότι τα ελληνόπουλα είναι τα πιο παχύσαρκα παιδιά της Ευ-

ρώπης.

Για πληροφορίες σχετικά με το Ιατρείο Παιδικής Παχυ-

σαρκίας, καλέστε 210-8923751, 9.00-13.00, Υπεύθυνη: κα

Χριστιάννα Βλιώρα.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Γέρακας, 7/11/2008

Αρ. Πρωτ. 6236

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Γέρακα προκηρύσσει

ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη

συμφερότερη οικονομοτεχνική

προσφορά, για την «προμήθεια

ενός (1) καινούριου μηχανικού

σαρώθρου αυτοκινήτου, χωρητι-

κότητας 4,5m3 – 5m3, έτους

2008» αρ. προμήθειας 33/2008,

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 204/08

απόφαση της Δημ. Επιτροπής. Ο

ενδεικτικός προϋπολογισμός της

προμήθειας ανέρχεται στο ποσό

των 200.000 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο

διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώ-

πιον της αρμόδιας επιτροπής, στο

Δημαρχείο Γέρακα, Ιθάκης 12, την

8η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Δευ-

τέρα, με ώρα έναρξης παραλαβής

προσφορών την 11:00 και ώρα λή-

ξης την 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

ενημερωθούν πάνω σε όλα τα

σχετικά με τον διαγωνισμό έντυ-

πα, του τρόπου κτήσης και παρα-

λαβής αυτών, για την σύνταξη και

την υποβολή της προσφοράς των,

προσερχόμενοι όλες τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες, στα γραφεία

της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληρο-

φορίες: Σκουρλής Βασίλειος,

τηλ.: 210-6604650 (1ος όροφος).

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παλλήνη, 11-6-2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της

παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.

1650/86, όπως αυτή τροποποιή-

θηκε με τον Ν.3010/02 και τον υπ’

αριθμ. Η.Π. 15393/2332/02 &

11014/ 703/Φ104/14-3-2002 και

37111/ 2021/26-9-2003, καθώς

και το υπ’ αρ. ΠΕΧΩ 2715/Φ. Πε-

ριβ.9/ 29-5-2008 έγγραφο της

Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας

Αττικής.

Ανακοινώνεται ότι:

Α) Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο,

περιήλθε Μελέτη Περιβαλλο-

ντικών Επιπτώσεων για τη λει-

τουργία του εργοστασίου πα-

ραγωγής χρωμάτων και βερνι-

κιών της εταιρείας «LUS-

TRALAC A.E.B.E.» που βρίσκε-

ται στην οδό ΑΡχιμήδους 119,

θέση Προφάρτα, στο Κορωπί

Αττικής.

Β) Η μελέτη αυτή, βρίσκεται

στην διάθεση κάθε ενδιαφερο-

μένου, στην Δ/νση Περιβάλλο-

ντος της Νομαρχίας (17ο χλμ.

Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη),

όπου μπορεί να προσέλθει,

εντός τριάντα (30) ημερών από

τη δημοσίευσή της, προκειμέ-

νου να ενημερωθεί και να υπο-

βάλλει τυχόν ενστάσεις. 

Η Πρόεδρος του Ν.Σ.

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3/11/2008

ΠΑΛΛΗΝΗ Αρ. Πρωτ. 16416 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πλ. Ελευθερίας τ.κ.153 51 Παλλήνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνι-

σμό με σφραγισμένες προσφορές

και συμπλήρωση τιμολογίου για

την «προμήθεια οργάνων παιδι-

κών χαρών» αξίας ευρώ

29.500,00€, συμπεριλαμβανομέ-

νου του ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο

δημοτικό κατάστημα την 21η Νο-

εμβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή

και ώρα 10:30 κατά την οποία λή-

γει η προθεσμία παραλαβής των

προσφορών και αρχίζει η απο-

σφράγιση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο

Δημοτικό κατάστημα (πλατεία

Ελευθερίας 1ος όροφος) την πα-

ραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν

να καταθέσουν γραπτή προσφορά

μπορούν να την υποβάλουν στο

αρμόδιο γραφείο του δήμου μέχρι

και την 20/11/2008 ημέρα Πέμπτη.

Αντίγραφα της διακήρυξης και

πληροφορίες για το διαγωνισμό

παρέχονται κατά τις εργάσιμες

ώρες και μέρες από το γραφείο

τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

(υπεύθυνος κ. Καλδής).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Πλ. Ελευθερίας 153 51-Παλλήνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι-

σμό για συμπληρωματική σύμβα-

ση, για την κάλυψη του οικονομι-

κού έτους 2008 με κριτήριο κατα-

κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για

τη προμήθεια  καυσίμων και λιπα-

ντικών για κίνηση μεταφορικών

μέσων  αξίας ευρώ 41.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

19%. Εγγύηση συμμετοχής ορίζε-

ται το 5% της συνολικά προϋπο-

λογισθείσας δαπάνης.

Ο   διαγωνισμός  θα διεξαχθεί

στο δημοτικό κατάστημα  την 1

Δεκεμβρίου 2008  ημέρα Δευτέρα

και  ώρα 12:00΄ κατά την οποία

λήγει  η προθεσμία παραλαβής

των προσφορών  και αρχίζει η

αποσφράγιση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο

Δημοτικό κατάστημα (πλατεία

Ελευθερίας 1ος όροφος) την πα-

ραπάνω ημέρα και ώρα.

Αντίγραφα της διακήρυξης και

πληροφορίες για το διαγωνισμό

παρέχονται κατά τις εργάσιμες

ώρες και μέρες από το γραφείο

τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου

(υπεύθυνος κ. Παπαιωάννου,

κ.Κακουλάκη ). 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ 

Το κατάστημα σούπερ - μάρκετ ΚΑΡΦΟΥΡ  - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,

επί της Γ΄ Σεπτεμβρίου 77 στην Αθήνα, σφράγισαν οι υπάλληλοι

της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, σε εφαρμογή

της υπ’ αρίθμ. Α2-7111/7-11-08 Απόφασης του Υπουργείου Ανά-

πτυξης. 

Υπενθυμίζεται ότι μετά από  ελέγχους του τελευταίου διαστήματος και

με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, που διαμόρφωσε το ΥΠ.ΑΝ.,  η ΚΑΡ-

ΦΟΥΡ  - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.,   παραπέμφθηκε στην Περιφέρεια Αττι-

κής για κλείσιμο  του εν λόγω καταστήματός της (12 έως  18 Νοεμβρί-

ου), επί της Γ΄ Σεπτεμβρίου 77 στην Αθήνα, ενώ της επιβλήθηκε πρό-

στιμο 300.000€ για παραπλάνηση των καταναλωτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη αλυσίδα διαπιστώθηκαν πολ-

λές και καθ’ υποτροπή παραβάσεις, όπως: 

• Παραπλάνηση του καταναλωτή, λόγω διαφορετικής τιμής προϊόντος

στο ταμείο, από την πινακίδα του ραφιού.

• Παραβίαση πακέτου προϊόντος με προσφορές, με αποτέλεσμα να μη

φθάνει η προσφορά στον καταναλωτή.

Σφραγίστηκε  ΚΑΡΦΟΥΡ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
σε υλοποίηση της απόφασης του ΥΠΑΝ

Αρωγός ο 

Δήμος Κερατέας

στο Ν.Ο. 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Μία καινούρια σελίδα ανοί-

γει για το σωματείο του

Α.Ο. Μεσόγειος, που βρί-

σκεται σε ανοδική πορεία

τα δύο τελευταία χρόνια.

Αρωγός στην προσπάθεια

της ομάδας που τη φετινή

αγωνιστική περίοδο θα

συμμετάσχει στην Β' Εθνι-

κή κατηγορία υδατοσφαίρι-

σης ανδρών, προωθώντας

παράλληλα και νέα ταλέ-

ντα μέσω των ακαδημιών

της, θα είναι ο Δήμος Κε-

ρατέας.

Ο Δήμαρχος Στ. Ιατρού θα

παραχωρήσει λεωφορείο

που θα μεταφέρει τα παι-

διά της Κερατέας σε κλει-

στή-θερμαινόμενη πισίνα

(στη Μεσογείων) για μαθή-

ματα κολύμβησης και υδα-

τοσφαίρισης.

Πληροφορίες στον προπο-

νητή μας Γιάννη Μαντέλη:

6977080996
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Μετά την εύκολη νίκη της επί της ΕΑ Λαρί-

σης με 3-0 η ομάδα του Μαρκοπούλου, πα-

νυγήρισε το «4 στα 4». 

Την χαρά τους ήρθε να συμπληρώσει ο επόμε-

νος αγώνας· η ιστορική πρόκριση στους 16 του

ευρωπαϊκού CHALLENGE CUP γυναικών που

πέτυχε η ομάδα του Μαρκόπουλου, μέσα στο

Βελιγράδι. Αν και τα κορίτσια του Γ. Λυκούδη,

χρειάζονταν μόνο ένα σετ για να σφραγίσουν

την πρόκριση στην επόμενη φάση, δεν σταμά-

τησαν με την επικράτησή τους στο πρώτο σετ,

αλλά διεκδίκησαν και πήραν και την σημαντική

νίκη εκτός έδρας (15-25 23-25 15-25).

Ο Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς ενθουσια-

σμένος για την πρόκριση της ομάδας δήλω-

σε: «Με την ιστορική αυτή νίκη οι αθλήτριές
μας, έκαναν υπερήφανους μια ολόκληρη πό-
λη, ένα ολόκληρο άθλημα. Ήμασταν και εί-
μαστε στο πλευρό τους, γιατί πάντα πιστεύ-
αμε ότι τους αξίζει η κορυφή. Τα θερμά μου
συγχαρητήρια στα κορίτσια, τον προπονητή,
τη διοίκηση της ομάδας και όσους συμβάλ-
λουν στη μεγάλη φετινή τους πορεία εντός
και εκτός Ελλάδας».

Ο προπονητής της ομάδας Γ. Λυκούδης τόνισε ότι

«Είναι σημαντική η εκτός έδρας νίκη. Κάθε νίκη μας

βοηθά στον ψυχολογικό τομέα αλλά και κάθε νίκη

στα Ευρωπαϊκά κύπελλα δίνει βαθμούς στην Ελλάδα

για την Ευρωπαϊκή κατάταξη».

Την χαρά του δεν μπορούσε να κρύψει και ο πρό-

εδρος Γιάννης Στουραϊτης, ο οποίος δήλωσε:

«Αυτή την στιγμή είναι στις 16 καλύτερες ομάδες
του CHALLENGE CUP. Κρατάμε αυτό και πάμε
για την συνέχεια και ότι καλύτερο μπορεί να έλ-
θει... καλοδεχούμενο».

Στους 16 της Ευρώπης προκρίθηκε 

η γυναικεία ομάδα Βόλεϊ του Μαρκοπούλου

Το Σάββατο στις 19:00 θα

πραγματοποιηθεί στο κο-

λυμβητήριο του Λαιμού η

πρεμιέρα της ανδρικής

ομάδας του ΝΟΒ στο Πρω-

τάθλημα της Α1 με αντίπα-

λο τη ΝΕΠ.

Πάντα το πρώτο παιχνίδι

κρύβει κινδύνους γεγονός

που έχει τονίσει στους παίκτες το τεχνικό τιμ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Επιτυχίες και δυσάρεστα

στον 26ο Κλασικό Μαραθώνιο
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο

26ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών

που διεξήχθη την Κυριακή 9 Νοεμβρί-

ου με σημείο εκκίνησης το Παναθηναϊ-

κό στάδιο και κατάληξη το Μαραθώνα.

Εκεί είχε οργανώσει ο Δήμος εκδηλώ-

σεις και δρώμενα.

Δυστυχώς εκτός από πρωτιές και τερ-

ματισμούς είχαμε τον τραγικό θάνατο

ενός άντρα που συμμετείχε στην διορ-

γάνωση όταν η καρδιά του δεν άντεξε

και τον ...άφησε τη στιγμή της ύστατης

προσπάθειας να ολοκληρώσει τον Μα-

ραθώνιο. 

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο ματς ο

προπονητής της ομάδας Γιάννης Γιαννου-

ρής είπε: 

«Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι αφού απο-
τελεί το ντεμπούτο μας στη φετινή Α1.
Έχουμε κάνει αρκετά καλή προετοιμασία
και πάμε συγκεντρωμένοι στο ματς αφού η
ΝΕΠ είναι καλή ομάδα που μπορεί να δημι-
ουργήσει προβλήματα».

Στις 23 Νοεμβρίου το πρώτο

παιχνίδι με τη Χόνβεντ

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου θα γίνει στη

Βουδαπέστη το πρώτο παιχνίδι του ΝΟΒ

με τη Χόνβεντ για τη φάση των «16» του

LEN Trophy.

Ν.Ο.Β. Υδατοσφαίριση

Εγκαινιάζεται 

υγειονομικός σταθμός

Την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και ώρα

7.00μ.μ. η ΕΠΣΑΝΑ εγκαινιάζει τον

υγειονομικό σταθμό της στην Παλλή-

νη, Χατζησταματίου 6, κοντά στον

Άγιο Τρύφωνα στον 2ο Όροφο. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 

Και το Aquadome στον Μαραθώνιο

Στον 26ο Κλασικό Μαρα-

θώνιο, δυνατή συμμετοχή

είχε και το Aquadome (πο-

λυχώρος με σύγχρονες

εγκαταστάσεις άθλησης

στη Βάρη).

Φωτογραφικό στιγμιότυπο

από την έναρξη στο Πανα-

θηναϊκό στάδιο. 

Την παρουσία του με γυ-

μναστές και μέλη του

έκανε και το VARI

SPORTS CLUB στους

αγώνες της διοργάνω-

σης. 

Ετσι συμμετείχε η γυμνά-

στρια Δανάη Σακελλάρη

που κέρδισε την 3η θέση

στον αγώνα 5 χιλιομέ-

τρων, στην κατηγορία

των γυναικών.

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Επιτραπέζια Αντισφαίριση 

Με νίκη προχώρησε στις αγωνιστικές της

υποχρεώσεις η ομάδα Γυναικών του Αρη

Βούλας για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνι-

κής κατηγορίας.

Υστερα από ένα θεαματικό και άκρως συ-

ναρπαστικό αγώνα κατόρθωσε να κερδί-

σει με 4-3 την ομάδα του Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ.

Δύο νίκες πέτυχε η αθλήτρια Ζέρδιλα

Διάνα και από μια οι Καλογιάννη Μαρία

& Λαγογιάννη Δέσποινα.

Για το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Ατ-

τικής, η ομάδα γυναικών του ΑΡΗ 2006

έκανε την πρώτη της ήττα στο φετεινό

πρωτάθλημα, χάνοντας με 4-1 την Α.Ε.

Ποντίων Μελισσίων.

Τη μοναδική νίκη για τον Αρη πέτυχε η

αθλήτρια Στραϊτούρη Ελένη.
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Ημέρα Πεμπτη, Λαϊκή στη Βούλα. Το αυτοκίνητο που βλέπετε, χρώματος σιέλ,
δεν είναι εν κινήσει. Είναι παρκαρισμένο στο μέση του δρόμου, και μάλιστα στο
αντίθετο ρεύμα. Έχει δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο αφού απ’ το ση-
μείο περνάει και λεωφορείο!! Και μη φανταστείτε ότι έμεινε για δευτερόλεπτα,
παρέμεινε επί 45λεπτά. Τον χαρακτηρισμό τον αφήνουμε σ’ εσάς...! 

Ένα νέο ξεκίνημα για το Λαύριο η προχθεσι-

νή συγκέντρωση στο Παλιό Μηχανουργείο.

Παλιοί και νέοι αγωνιστές και νέοι σε ηλικία,

πλαισίωσαν τον Σταύρο Παπασταυρόπουλο
και τα στελέχη της παράταξής του, για να

γιορτάσουν τα 22 χρόνια της δημοτικής πα-

ράταξης «Λαυρεωτική Αναδημιουργία», αλ-

λά και για να δώσουν το αγωνιστικό παρόν

τους σ’ ένα νέο ξεκίνημα.

Αυτό εξ’ άλλου είπε και ο Σταύρος Παπασταυ-

ρόπουλος, τ. Δήμαρχος Λαυρίου: Δηλώνω πα-
ρών, στο κάλεσμα των συμπολιτών μου.

Αλλά ας δώσουμε το λόγο στον ίδιο με τις

δηλώσεις που έκανε στην ΕΒΔΟΜΗ μετά την

εκδήλωση. Δηλώσεις που ανταποκρίνονται

στο περιεχόμενο της ομιλίας του.

«Γιορτάζουμε τα 22 χρόνια της παράταξης,

για να δώσουμε ένα νέο ερέθισμα να αναζω-

ογονίσουμε την παράταξη, γιατί, δυστυχώς,

υπό τις παρούσες συνθήκες, έχει πέσει σε

χειμερία νάρκη.

Ως ιδρυτής της παράταξης αισθάνομαι επιτα-

κτικά την ανάγκη και αποφασίσαμε να διοργα-

νώσουμε μια όμορφη γιορτή για να γιορτάσου-

με την έναρξη και την πορεία αυτού του εικο-

σιοδιάχρονου ταξιδιού, αναφέροντας βέβαια

τους πιο σημαντικούς σταθμούς. 

Αναφέρθηκα στους πρωτεργάτες, αυτούς με

τους οποίους ξεκίνησα, σ’ αυτούς που στην πο-

ρεία στελεχώσανε την προσπάθειά μας, στις

γυναίκες που εκείνες τις δύσκολες κοινωνικά

στιγμές στελεχώσανε την παράταξή μας, έβα-

λαν το στήθος μπροστά και παλέψανε επάξια

και δυναμικά. Αναφερθήκαμε σ’ όλον αυτό τον

απλό κόσμο που μέχρι τότε δεν είχε σημείο

αναφοράς και συμπαρατάχθηκε μαζί μας, προ-

ερχόμενος από διάφορες κοινωνικές τάξεις

και πολιτικές παρατάξεις.

Αναφέρθηκα στο μεγάλο έργο που όλα αυτά

τα χρόνια επιτελέσαμε και σαν μειοψηφία και

σαν δημοτική Αρχή. Για παράδειγμα είχε απο-

φασιστεί να γίνει βιολογικός καθαρισμός που

θα εξυπηρετούσε όλη την περιοχή από το

Μαρκόπουλο και δώθε, εντός της πόλης! Το

αποτρέψαμε σαν αντιπολίτευση, κάνοντας κι-

νητοποιήσεις δυναμικές και αποτελεσματικές.

Αναφέρθηκε ακόμη στο τεράστιο έργο που

έκανε σαν δημοτική αρχή, που άλλαξε την ει-

κόνα της πόλης και βελτίωσε τη ζωή της πό-

λης. Σε μια δύσκολη εποχή για το Λαύριο, με

3000 ανέργους – κοντά στο 60% του εργατι-

κού δυναμικού – μέχρι και τη διοργάνωση σι-

σιτίων – αντιλαμβάνεστε τι παραλάβαμε. Εδώ

στο Λαύριο χρήματα έπαιρναν μόνο οι συ-

νταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι δη-

μοτικά τέλη να εισπράξεις, από τον άλλον

που δεν είχε να ζήσει!

Σήμερα λοιπόν, αφού γιορτάσαμε όλους αυ-

τούς τους σταθμούς που έβγαλαν το Λαύριο

από το τέλμα και είπαμε ότι ο σημερινός

σταθμός είναι ένα καινούριο ξεκίνημα. Δώσα-

με το σύνθημα για μια προς τα εμπρός. Γιατί

πιστεύουμε, είναι δική μας εκτίμηση αυτή, ότι

η πόλη σταμάτησε την πορεία της προς τα

μπρος. (Εννοεί με την παρούσα δημοτική Αρ-

χή).

Αυτή τη στιγμή στην πόλη δεν γίνεται τίποτα

σημαντικό. 

- Λαύριο και Μονή Βατοπεδίου - 

Και να θυμίσω και κάτι: Ένα κομμάτι του Εθνι-

κού Δρυμού αποχαρακτηρίστηκε και οικοπε-

δοποιήθηκε και δόθηκε στο Μονή Βατοπεδίου

χωρίς ν’ ακουστεί ούτε μία φωνή! Ο Δήμος

δεν έκανε ούτε μία παρέμβαση, ούτε μία ανα-

κοίνωση. Δεν έκανε ούτε έκτακτο Δημοτικό

Συμβούλιο, όπως όφειλε και δεν παρέστη ο

Δήμαρχος στο Νομαρχιακό Συμβούλιο όταν

έγινε σχετική συζήτηση.

Το λιμάνι έχει αποξενωθεί από την πόλη. Εί-

χαμε 5-6 γραμμές για διάφορα νησιά και τώ-

ρα έχουμε μείνει μόνο με μία, τη Τζιά. Νέες

επενδύσεις στο Λαύριο δεν γίνονται και κά-

ποιες κινέζικες επιχειρήσεις ζητάνε γη και

ύδωρ. Και επιπλέον εάν έρθει ένα κινέζικο

πολυκατάστημα, καταλαβαίνετε τη ζημιά που

θα υποστούν τα καταστήματα της πόλης.

Υπάρχουν κίνδυνοι ορατοί και αόρατοι και η

Δημοτική Αρχή ή δεν κάνει τίποτα ή να μη πω

ότι στη χειρότερη περίπτωση με τη σιωπή της

συναινεί κιόλας. Αυτή είναι η εκτίμηση η δική

μας, συμπλήρωσε.

Αισθανόμαστε λοιπόν το καθήκον να ξαναορ-

γανωθούμε, να ξαναπαλέψουμε για να ξανα-

βρεί το Λαύριο την πορεία που είχε. Σήμερα

λοιπόν, όλοι σχεδόν οι παλιοί και νέες δυνά-

μεις, δώσαμε το παρών για να ξανβρεί η πό-

λη την παλιά της αίγλη.

Κ.Β.

Νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα στο Λαύριο
Δήλωσαν “παρών” ο Στ. Παπασταυρόπουλος και τα

στελέχη της “Λαυρεωτικής Αναδημιουργίας”

Το περασμένο Σαββατοκύ-

ριακο πραγματοποιήθηκαν

οι δύο εκδηλώσεις που είχε

προγραμματίσει το ΤΟΣΥΝ

Βούλας, δυστυχώς με πολύ

μικρή συμμετοχή. 

Στην εκδήλωση του Σαββά-

του γνωρίστηκαν τα μέλη

του τοπικού συμβουλίου

Βούλας με νέους άλλων

Δήμων, ενώ την Κυριακή

στην ημερίδα, έγινε ενημέ-

ρωση των νέων για τις Ευ-

ρωπαϊκές πολιτικές, τα Ευ-

ρωπαϊκά προγράμματα νε-

ολαίας, καθώς και για την

συμμετοχή τους στα κοινά.

Και οι τρεις ομιλιτές ανέ-

πτυξαν τα θέματα αναλυτι-

κά και ώθησαν τους νέους

να εκμεταλευτούν τις ευ-

καιρίες που τους δίδονται

για εργασία στο εξωτερικό,

εθελοντικές υπηρεσίες, για

ενεργή συμμετοχή στην

δημοκρατία. 

Όλα τα μέτρα απευθύνο-

νται σε νέους από 13 έως

30 ετών και θα τα βρείτε με

λεπτομέρειες στην ιστοσε-

λίδα του Υπουργείου
www.neagenia.gr.              Η.Β.

Ο ατομισμός στο μεγαλείο του. Δοξάστε τον!

Γνωριμία των Τοπικών Συμβουλίων
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