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Οι Ρόταρυ Γέρακα 
τίμησαν το Πολυτεχνείο

Σελίδα 11

ΠΑΓΩΝΟΥΝ τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

σελίδα 8

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ και ΔΙΚΑΙΟ

“Ούτε πιστεύω πως οι δικές σου

βασιλικές διαταγές είναι πιο δυνα-

τές από τους άγραφους, και

ασφαλείς νόμους των θεών”.

Σοφοκλής Αντιγόνη 453-454

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
στον Αγιο Ανδρέα 

(Κοιμητήριο) Βούλας

Το μνήμα του Ανδρέα και Σωκράτη Αμπελά, στη
μνήμη των οποίων ο τραγικός πατέρας Λουκάς
Αμπελάς, ανήγειρε και δώρησε στην πόλη τον
κοιμητηριακό ναό του Αγίου Ανδρέα.

Το Γυμνάσιο στη

Βουλιαγμένη είναι

γεγονός
Προχωρεί σε δημοπρασία για τη με-

λέτη μέσα Δεκεμβρίου. Σελ. 9

Βγήκαν στο δρόμο

οι μαθητές 

στο Πόρτο Ράφτη
Διεκδικούν αίθουσες Σελ. 12

Αθωώθηκαν οι σύμβουλοι

της Βούλας

στο Κακουργιοδικείο
από προηγούμενη Δημοτική Θητεία

Σελ. 3

ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ  ΚΑΙ ΝΕΟ 
ΜΙΣΘΩΤΗ Η ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ

Σελ. 6

Το μη χείρον βέλτιστον επεκράτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου.

Ψήφισαν την πρόταση  του συμβιβασμού με νέο ιδιοκτήτη στην ίδια

έκταση. Ανανεωμένη και προς το θετικότερο η νέα πρόταση

Οι αντιδράσεις κατοίκων, φορέων, Τύ-

που και μειοψηφίας έφεραν αποτέλε-

σμα.                                      Σελίδα 13



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
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ΙΓ Επιστημονική Συνάντηση
Σελ. 11

Λογοδοσία Κορωπίου Σελ. 13

Ακτιον 24π.Χ. η ναυμαχία που

ίδρυσε την δυτική Ευρώπη

γιάννης κορναράκης Σελ. 6

Ελάτε παιδιά... Θάρρος!  
Γρ. Ρώντας Σελ. 7

Προσκύρωση κοινόχρηστης

εκτασης στο Καβούρι Σελ. 8

Εφηβεία, η ηλικία του γίγνεσθαι
Σελ. 10

ΟΙ συνδυασμοί Παλλήνης σε

κοινή δράση Σελ 12

Απ’ τα έδρανα 

του Κοινοβουλίου Σελ. 15

Γυναίκες και κατάχρηση 
αλκοόλ Σελ. 17

Θεσμικό πλαίσιο για εισπρακτι-

κές εταιρίες Σελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑπόψεις με ...φαντασία. Παλιά και νέα...

Εγκαίνια παιδιού σταθμού Σπάτων

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και ο Δήμος Σπά-

των οργανώνουν εκδήλωση για τα εγκαίνια του

Παιδικού Σταθμού Σπάτων (Σοφοκλέους 4, Χρι-

στούπολη-Σπάτα) που κατασκευάστηκε με την

συγχρηματοδότηση της Νομαρχίας  και του Δήμου

Σπάτων, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 5:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΤΤΙΚΗΣ κ.λ.π. Μηχανογραφικού

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ/ΣΗΣ Εξοπλισμού Δήμου Βούλας 2008

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/νση Τ.Υ. & Π.

Τμήμα Μελετών & Έργων Α.Μ.: 29(Λ-24)08

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18- Βούλα τ.κ. 166 73

Πληρ.: Κούσιος Α.

Τηλ. 213-2020000 – 801 11 86852 Fax: 210-9659208

E-mail: akoysias@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-0301993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 269/20-11-2008 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρω-

σης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπο-

λογιστών (pc και thin client), εκτυπωτών (Α3 και Α4), σαρωτή (scanner),

προτζέκτορα και μεταγωγείς (switches και tel adaptor).

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου του 2008 ημέ-

ρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παρα-

λαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό

των 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή

να κατατεθούν στο Δήμο Βούλα μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη

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

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

πή Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα απο-

σφράγισης των προσφορών. 

Η προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής

στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋ-

πολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 2.745,00€.

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

μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα

213-2020000 – 801 11 86852. Υπεύθυνος κ. Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το σχετικό έγγραφο

από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βού-

λα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:00) μέχρι και

την Παρασκευή 12/12/2008.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α/Α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Πριν από μήνες κόπηκε

ένα πεύκο στον πεζόρο-

μο της Βούλας, χωρίς

καμία άδεια από καμία

αρμόδια αρχή.

Πήραμε την υπόσχεση

ότι  θα φυτευθεί άμεσα

νέο δέντρο, αλλά ακόμα

περιμένουμε.

Σήμερα το ξερίζωσαν.·

ας ελπίσουμε κύριε

Αντιδήμαρχε ότι θα δού-

με νέο δέντρο και όχι

τσιμένο, όως το υπο-

σχεθήκατε.

Γέμισε το κέντρο της

Αθήνας γκράφιτι αυτές

τις ημέρες. Το ένα καλύ-

τερο από το άλλο.

Καταπληκτικά έργα τέ-

χνης, πάνω σε παλιούς

τοίχους, παράθυρα, κά-

γκελα.

Οταν τα νιάτα αυτοσχε-

διάζουν....!!

Σε επόμενο φύλλο μας

θα παρουσιάσουμε φω-

τογραφικά μια σειρά έρ-

γων



Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ
βοηθάει στην ελευθερία του τύπου

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, 

e-mail: scarabe@hol.gr
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Το 3μελές Εφετείο Κακουργημάτων αθώωσε με την

ολοκλήρωση της δίκης την 14η Νοεμβρίου, τον πρώ-

ην Δήμαρχο Α. Φαμέλη και σχεδόν το σύνολο της

τότε πλειοψηφίας του δημοτικού Συμβουλίου – ορι-

σμένοι των οποίων είναι Σύμβουλοι και της παρού-

σας πλειοψηφίας, που κατηγορούνταν για απιστία

κατά την υπηρεσία τους. 

Ελπίζαμε οι απαλλαγέντες θα είχαν τη σε-

μνότητα ν’ αρκεσθούν στην ευνοϊκή γι’ αυ-

τούς ετυμηγορία των δικαστών και να μη

δώσουν κάποια συνέχεια. 

Δυστυχώς δεν το έπραξαν. Απέστηλαν

στην εφημερίδα μας επιστολή, την οποία

δημοσιεύουμε από δημοσιογραφικό καθή-

κον. Η δεοντολογία μας επέβαλε να τη

γνωστοποιήσουμε στους δημοτικούς Συμ-

βούλους που είχαν αναφερθεί σχετικά

στην εποπτεύουσα αρχή και τους οποίους

μνημονεύει ονομαστικά η παρακάτω επι-

στολή. 

Εξ’ αυτών, ο Πέτρος Θανόπουλος αρχηγός της

ελάσσονος μειοψηφίας σήμερα, μας δήλωσε ότι

«επιφυλάσσεται ν’ απαντήσει».
Ο Ι. Νιτερόπουλος πρώην Δημοτικός Σύμβουλος αρ-

κέστηκε στο «Ουδέν σχόλιον».
Οι υπόλοιποι δεν ευρέθησαν.

Επειδή το θέμα το γνωρίζω καλώς, γιατί είχα συ-

μπρωταγωνιστήσει στη σχετική απόφαση και διαφύ-

λαξα καλώς τα συμφέροντα του Δήμου, τον οποίο

διέσωσα από μεγαλύτερη ζημιά, ως πρόεδρος της

Νομικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου, στην

οποία συμμετείχε, μεταξύ άλλων και ο σημερινός

Πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Κάσδαγλης, λέω απλώς

ότι δεν θέλω να δώσω συνέχεια, γιατί πλέον ο Δή-

μος δεν έχει να ωφεληθεί ούτε δραχμή.

Δεν δικαιούνται όμως οι απαλλαγέντες να κατηγο-

ρούν τον Θανόπουλο, τον Νιτερόπουλο και τους άλ-

λους, των οποίων το κίνητρο προσφυγής τους στην

επιτροπή ελέγχου νομιμότητας, ήταν η νομιμότητα.

Επιπλέον δεν ήσαν μηνυτές. Ένσταση κατά της από-

φασης αποδοχής μιας κάλπικης επιταγής (ανοπισθο-

γράφητης) έκαναν και επ’ αυτού δικαιώθηκαν, αφού α)

ο μεν Γεν. Γραμματέας της περιφέρειας επέβαλε

στους παραπάνω Συμβούλους και στο τ. Δήμαρχο

«την ποινή της αργίας των 30 ημερών», και β) οι δε

επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης που ερεύνησαν την

υπόθεση διαπίστωσαν μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος υπέ-

στη ζημιά πολλών εκατομμυρίων και ζήτησαν από τη

ΔΟΥ να ερευνήσει «αν από πράξεις και παραλήψεις»

υπαλλήλων, ζημιώθηκε και το Δημόσιο. Επί πλέον δε

διαβίβασαν την έκθεσή τους στον Εισαγγελέα

Πλημ/κών Αθηνών «προκειμένου να διαπιστωθεί αν
έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις από τους εμπλε-
κόμενους […] με τις οποίες έβλαψαν οικονομικά το

Δήμο Βούλας».
Εν πάσει περιπτώσει, πριν από την επιστολή που δη-

μοσιεύουμε αμέσως παρακάτω είμαι υποχρεωμένος

να δηλώσω, ότι για την εν λόγω επιταγή αισθάνθηκα

τότε ότι εξαπατήθηκα. 

Για την αγόρευση της εισαγγελείας που επικαλού-

νται, επιφυλλάσομαι να σχολιάσω όταν θα έχω τα

πρακτικά της δίκης στα χέρια μου.

Κ. Βενετσάνος 

Αθωώθηκαν στο Κακουργιοδικείο 

Πρώην Δήμαρχος και Δημοτικοί Σύμβουλοι Βούλας

Οι ...ταλιμπάν της παραλίας Βούλας
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Βούλας Ανδρέας Κάσδαγλης με ομάδα δημοτικών συμβούλων και ο αρχηγός της μείζονος μειο-

ψηφίας, τ. Δήμαρχος Αγγελος Αποστολάτος με τους συμβούλους του “επιθεώρησαν” την περασμένη Τρίτη το Β’ αλί-

πεδο Βούλας, που η πολιτική των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. αποστέρησαν από το λαό της, αλλά και του λεκανο-

πεδίου γενικότερα, για να την παραδώσουν βορά στα αρπαχτικά των κοινόκτητων χώρων. Στην άγρια εκμετάλλευση

των τρωκτικών του δημόσιου κοινό-

κτητου πλούτου. Η άμεση αντίδραση

της δημοτικής αρχής (πλην του...αξι-

πρεπούς τυπολάτρη Δημάρχου)

ήταν άμεση όταν πληροφορήθηκαν

από κατοίκους - εσφαλμένα - ότι γί-

νονται εργασίες νύχτα. Αυτή όμως η

άμεση αντίδραση κατοίκων και συμ-

βούλων δείχνει και το βαθμό ευαι-

σθησίας, αγανάκτησης και αντίδρα-

σης του λαού της Βούλας.

Στη φωτογραφία αριστερά, η αντιπρόε-
δρος του Δ.Σ., επικεφαλής της δημοτ. Κί-
νησης “Οραμα” Ηλ. Τσιριγώτη, η δημ.
σύμβουλος Τζούλια Γερακιού, ο Αγγελος
Αποστολάτος και  η δημοτική σύμβουλος
Νανά Καραγιάν.
Πίσω τους διακρίνονται τα σκουπίδια της
ιδιωτικής αυθαιρεσίες και βέβαια η
εσκεμμένη ερήμωση των κτιρικαών εγκα-
ταστάσεων.

Αγαπητή κα Διευθύντρια

Την Παρασκευή, 14-11-2008, ολοκληρώθηκε στο Τριμε-

λές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη του πρώην Δημάρ-

χου Α. Φαμέλη και εννέα πρώην και νυν δημοτικών συμ-

βούλων, κατηγορουμένων για απιστία κατά την υπηρε-

σία τους. Πρόκειται για την υπόθεση της ρύθμισης, το

1997, μέρους των χρεών της εταιρείας «Μ. Οικονόμου &

Σια Ε.Ε.» και την επιστροφή στον εκδότη της κ. Ντάνο

μιας επιταγής 100.000.000 δρχ., που ο τελευταίος είχε

δώσει ως εγγύηση στο Δήμο προκειμένου να αναλάβει

την εκμετάλλευση της τότε καφετερίας ΝΥΜΦΕΣ. Η επι-

ταγή αυτή δεν εισπράχθηκε γιατί ματαιώθηκε η όλη συμ-

φωνία λόγω της ακύρωσης της σχετικής απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου μετά από προσφυγή στην αρμό-

δια Επιτροπή του άρθρου 18 του ν. 2218/94 ορισμένων

από τους τότε δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευ-

σης. 

Το δικαστήριο μας αθώωσε γιατί δέχτηκε ότι όχι μόνο

δεν είχαμε πρόθεση να ζημιώσουμε το Δήμο αλλά ότι η

μη είσπραξη της επιταγής αιτία είχε την ενέργεια της

προσφυγής των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευ-

σης, που είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση της όλης

συμφωνίας. Χαρακτηριστική επ’ αυτού ήταν η αγόρευση

της κας Εισαγγελέα που προσδιόρισε ευθαρσώς την

ενέργεια της προσφυγής ως τη μόνη αιτία της απώλειας

για το Δήμο των 100.000.000 δρχ., ενέργεια που την

απέδωσε σε προφανή αντιπολιτευτική κίνηση.

Η δικαίωσή μας μετά 11 χρόνια ψυχικής και ηθικής ομη-

ρίας μας προκειμένου να εξυπηρετηθούν αμφίβολης

αξίας προεκλογικές εκστρατείες, αποτελεί την πλέον

κραυγαλέα απόδειξη της ορθής και επωφελούς για το

Δήμο θητείας μας ως δημάρχου και δημοτικών συμβού-

λων.

Για την ιστορία, οι καταγγείλαντες συνάδελφοί μας

ήταν οι κ.κ. Θανόπουλος, Νιτερόπουλος, Καραπαναγιώ-

της και Παυλής. 



4 ΣΕΛΙΔΑ - 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

«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 Κορωπί-

ου και σε όλους τους αρωγούς φορείς για την προσφορά τους κα-

τά τη θερινή περίοδο πυροπροστασίας.

Ελληνικοί Χοροί στην Ακαδημία

PROTASSOF ΒΑΡΗΣ 

Για την Ελλάδα & τις παραδόσεις της. Γιατί  ο χο-

ρός είναι για όλους. Και είναι θεραπεία, γνώση &

διασκέδαση.  

Χορέψτε με τη Bάσω Καράγιωργα, την δασκάλα

του Θεάτρου DORA STRATOU  

Πληροφορίες  - εγγραφές:

6944 627982  & 210-8974255 

Έναρξη μαθημάτων  

ΤΕΤΑΡΤΗ  26 Νοεμβρίου στις 18.30 

AL FOSTER QUARTET
Από Παρασκευή 21 έως και Πέμπτη 27/11

Straight Up Jazz  

O ντράμερ με το εκπληκτικό groove

που έπιασε την κορυφή της ηλεκτρι-

κής 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 μεγά-

λο και καθοριστικό διάστημα: από το

1972 ως το 1984. Πριν από αυτό, ο Al

Foster είχε εξελιχθεί σε έναν εξαίρε-

το post-bop ντράμερ που έπαιζε

στρέιτ τζαζ με μουσικούς όπως ο Blue

Mitchell. Τον ξεχώρισε όμως ο Miles

Davis  όταν τον είδε να παίζει στο

Cellar Café του Μανχάταν. Από εκεί

και πέρα, εξελίχθηκε σε έναν από

τους μεγαλύτερους και αδιαμφισβή-

τητους σύγχρονους jazz masters. 

Ο Al Foster έχει παίξει πρακτικά με

όλους τους μεγάλους της σύγχρονης

τζαζ. Όσο για τα δικά του γκρουπ, εί-

ναι πάντα κορυφαία…

Half Note Jazz Club

(Τριβωνιανού 17, Μετς)

Ο Emmanuel ‘Manu’ Katché

γεννημένος το 1958 στο St

Maur des Fossés, κοντά

στο Paris και έχοντας τις

οικογενειακές του ρίζες στο

Ivory Coast της Αφρικής συν-

δυάζει “χρώματα” και ήχους

και έρχεται να μας

ξαφνιάσει. 

Μια ανάμειξη αφρι-

κάνικων ρυθμών και

κλασικών ντραμς

που φωταγωγείται

από την επήρεια της

τζαζ και αιφνιδιάζει

με τις ροκ καταβολές

της.

Πριν την τελευταία συναυ-

λία της περιοδείας του, ο

Γάλλος στάρ της ντραμς κάνει μια τελευταία στάση στην Ελλάδα -

στις 8 Δεκεμβρίου, στο «Θέατρο Παλλάς» στην Αθήνα.

Μαζί του θα είναι οι μουσικοί:

Tore Brunborg: σαξόφωνο, Alex Tassel: τρομπέτα, Jason

Rebello: πιάνο, Jerome Regard: ακουστικό μπάσο

Με κάθε μουσικό να προσθέτει κάτι στην πραγμάτωση των ιδεών

του Manu και να βοηθά να χτιστεί κάτι εντελώς νέο πάνω στο δο-

μημένο πλαίσιο των τόνων του, το κουιντέτο του Manu Katché μας

υπόσχεται δύο μοναδικές συναυλίες, στις 7 Δεκεμβρίου στην Θεσ-

σαλονίκη, στην Αποθήκη του Μύλου και στις 8 Δεκεμβρίου στο θέ-

ατρο Παλλάς που πέρα από την τοποθέτηση των ορίων της jazz, θα

μας μεταδώσει την εμπειρία της απόλυτης μουσικής απόλαυσης.

Manu Katché

Ο ...ροκ τζαζίστας

HALF NOTE JAZZ CLUB

Μη χάσεις… ούτε μισή νότα!

''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 μου-

τάφια (τρίχινα σακιά) και μεταφέροντάς τα στα πιεστή-

ρια θα δούμε την εξαγωγή του πολύτιμου για την υγεία

και την διατροφή 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 περίπου του 20ου αιώνα, όταν η παρασκευή του

αποτελούσε οικιακή εργασία και κύριο μέλημα της νοι-

κοκυράς.
Πληροφορίες στα: 22990 - 47999 και 22990 - 67999

16ο χλμ προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο.

Για τους λάτρεις της τζάζ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (τμήμα Π. Φαλήρου

- Αλίμου) και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, οργανώ-

νουν εκδήλωση με ομιλητή τον Δρ. Νικόλαο Αντω-

νίου, τ. Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής του

Νοσοκομείου Ερυθρού Σταυρού Αμπελοκήπων.

Το θέμα της Ομιλίας είναι:

“Η οσφυαλγία, ένα καθημερινό πρόβλημα”

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στον Πολυχώρο του

Δήμου Π. Φαλήρου (Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος),

την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 7.00μ.μ.

“Η οσφυαλγία, 

ένα καθημερινό πρόβλημα”

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
SIR NICHOLAS STERN  

ΣΤΟ MEGARON PLUS 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΩΡΑ 18:00 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Συνομιλώντας με τους ειδικούς 
για τον καρκίνο

στα Καλύβια

Ο Δήμος Καλυβίων με το “Βοήθει στο Σπίτι” και σε συνερ-

γασία με το Σύλλογο εθελοντών Κοινωνικής και Συναι-

σθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με καρκίνο και των Οικο-

γενειών τους η “Πνοή” διοργανώνουν διημερίδα 22 & 23

Νοεμβρίου με σύνθημα “Αξίζει να μοιραζόμαστε τα δύ-
σκολα”.
Σάββατο & Κυριακή Ενημέρωσε στην κινητή μονάδα στο

Δημαρχείο Καλυβίων.

Σάββατο 5-20μ.μ. “Συνομιλώντας με τους ειδικούς για τον

καρκίνο” στο Αμφιθέατρο του Δήμου Καλυβίων.
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Στην ΠΑΙΑΝΙΑ

Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Έκθεση Τέχνης»

Rendez - vous Des Arts

Ομαδική έκθεση τέχνης θα λειτουργεί στο εκθεσιακό κέ-

ντρο Ελληνικού (πρώην Ανατολικός Αερολιμένας) από τις

4-7 Δεκεμβρίου. Στην έκθεση συμμετέχει και η Έλενα Κο-

ζοκάρου που την γνωρίσαμε πρόσφατα μέσα στο χώρο

του Art Gallery Cafe.

Λίγα λόγια για την Έλενα Κοζοκάρου
Γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1972 στο χωριό Οράκ

της επαρχίας Λέοβα στην

Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Σπουδές:

1983-1986 Σχολή Καλών Τε-

χνών για παιδιά, πόλη Λέοβα.

1989-1995 Κρατικό Παιδαγω-

γικό Πανεπιστήμιο “ION

GREANGA” – Σχολή Καλών

Τεχνών & Σχεδίου.

Ατομικές Εκθέσεις

2000 Ατομική έκθεση στην

πρεσβεία της Ρουμανίας.  

2007 Ατομική έκθεση στο

χώρο “Rockwood”, Αθήνα.

2008 Ατομική έκθεση «Όταν το πινέλο φλερτάρει τα χρώ-

ματα» , στο χώρο πολιτισμού “Art Gallery”, Βούλα.

Ομαδικές Εκθέσεις

1998 Ομαδική έκθεση ζωγραφικής στην Εθνική Βιβλιοθήκη

της Κισινάου, Μολδαβία.

2008 Ομαδική έκθεση “Rendez-Vous des Arts”, Εκθεσιακό

κέντρο Ελληνικού.

Από το 2001 ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.

Έργα της ζωγράφου Έλενας Κοζοκάρου βρίσκονται στο

Αγγλικό Προξενείο της Μολδαβίας, στην Unicef Μολδα-

βίας καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα και εξω-

τερικό.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 

ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

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

Συναυλία με τραγούδια γνωστών Ελλήνων συνθε-

τών (Μ. Χατζιδάκις, Μ. Θεοδωράκης, Σ. Ξαρχάκος,

Μ. Λοϊζος, Δ. Μούτσης) από το έργο μεγάλων ποιη-

τών (Οδ. Ελύτης, Γ. Ρίτσος, Γ. Σεφέρης, Ν. Γκάτσος

κ.α.) στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του

Πνευματικού Κέντρου Βάρης. Τραγούδια γνωστά

στο κοινό, κλασσικά και διαχρονικά. (Δημοτικό θέα-

τρο Βάρης,  Άττιδος  2) 

Κυριακή 23 Νοέμβρη, Ώρα προσέλευσης  19.30

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 για την Κυιριακή:

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

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

9η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου διοργανώνει την 9η Συνάντηση

Χορωδιών το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 6.30 το από-

γευμα, στο Κινηματοθέατρο ΑΡΤΕΜΙΣ.

Συμμετέχουν οι χορωδίες των Δήμων:

Ηλιουπόλεως, Χαλκίδας, Λειβαδιάς και Μαρκοπούλου.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Στον παλμό του χρώματος 
Η “Γκαλερί της  Έρσης” εγκαινίασε την ατομική έκθεση  ζω-

γραφικής του Παναγιώτη Ματσούκα,  την  Πέμπτη  20/11.

Παλμικό, χυμώδες, αισθησιακό το χρώμα στις ζωγραφικές

συνθέσεις του Παναγιώτη Ματσούκα, ταυτίζεται, κατεξο-

χήν, με τη χειρονομία

του δημιουργού δίνο-

ντας “σάρκα και οστά”

στο εκάστοτε ερέθισμά

του.

Η Διάρκεια της έκθεσης

είναι έως 10 Δεκεμβρίου.
Ώρες λειτουργίας  Δευτέ-

ρα – Παρασκευή 11.00 –

14.30 & 17.30-21.30 & Σάβ-

βατο 11.00 – 14.20 , Κυρια-

κή κλειστά 

Γκαλερί της Έρσης”  Κλεο-

μένους 4 – Κολωνάκι 

Τηλ & Φαχ 210 7220231

Ροταριανός Όμιλος “Ραφήνα”

Πανηγυρική εκδήλωση 

για την βράβευση αριστούχων μαθητών και μαθη-

τριών των σχολείων Λυκείου, Γυμνασίου, Ε.Π.Α.Λ.

και Ε.Π.Α.Σ., 

διοργανώνει ο Ροταριανός όμιλος “Ραφήνα” 

στις 24 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00

στο ξενοδοχείο “ΑΥΡΑ”.
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«Οι ειδήσεις για την έκβαση της ναυ-

μαχίας στο Άκτιον, ήσαν βεβαίως

απροσδόκητες».

Και τελικά το έγγραφο συνετάχθη «εν

λόγω ελληνικώ, που είναι ο φορεύς

της φήμης»,  «Λυτρώσας τους Ρωμαί-

ους από τον ολέθριον Αντώνιον», στι-

χουργεί ο Καβάφης στο ‘’εν Δήμω της

Μικράς Ασίας’’.

Στο Άκτιο, εκεί κοντά στην Πρέβεζα,

δυό χιλιάδες χρόνια πρίν,  η δυτική Ευ-

ρώπη έγραψε  την αρχή της δικής της

ιστορίας.

Το παρασκήνιο  είναι μακρύ. Φιλοδο-

ξίες, πάθη, μίση οδήγησαν τη Ρώμη σε

εμφύλια ρήξη. Και το αποτέλεσμα,

ήταν να χαραχθεί μια Νέα Τάξη πραγ-

μάτων.    

Μετά τη δολοφονία του Ιούλιου Καί-

σαρα,  από το Βρούτο με τη συμμετο-

χή του  Κάσιου, η ηγεμονία της Ρώμης

περιήλθε στα χέρια της τριανδρίας,

Μάρκου Αντωνίου, Γάιου  Οκταβίου

και Μάρκου Αιμιλίου Λέπιδου. Ο Αντώ-

νιος, έμπειρος και με ιδιαίτερα στρα-

τηγικές ικανότητες. Ο Οκτάβιος νεώ-

τατος, σχεδόν άπειρος, φιλόδοξος και

ιδιαίτερα χαρισματικός έφερε και το

κληρονομικό χάρισμα διαδοχής από

τον Ιούλιο Καίσαρα. Και οι τρείς, από

τη Ρώμη αποφάσισαν να καταδιώξουν

τους δολοφόνους του Καίσαρα. (οι

οποίοι συνελήφθησαν  και θανατώθη-

καν το 42 π.Χ. στους Φιλίππους της

Μακεδονίας). Στα πέντε πρώτα χρόνια

συνεργασίας, αφού πέτυχαν το σκοπό

τους χώρισαν  το ρωμαϊκό κράτος: την

Ρώμη πήρε  ο Οκτάβιος, την Ανατολή

ο Αντώνιος και την Αφρική  ο Λέπιδος.

Συγχρόνως φρόντισαν την μαζική εξό-

ντωση των συγκλητικών,  προγράφο-

ντας τριακοσίους συγκλητικούς και

άλλους πολλούς. 

Χαρακτηριστική είναι η σύλληψη  του

συγκλητικού  Κικέρωνα, μεγάλου άν-

δρα και φιλοσόφου, την οποία ακο-

λούθησε άμεσος αποκεφαλισμός και

ακρωτηριασμός μελών, μετά από εντο-

λή του Αντωνίου. Η κεφαλή και τα

ακρωτηριασμένου μέλη περιεφέροντο

στη Ρώμη μαζί με τη δήλωση του

Αντωνίου ότι τώρα τέλειωσε η εκκαθά-

ριση των δημοκρατικών. Το φρικώδες

του αποτρόπαιου σφαγιασμού το γνω-

ρίζομε από περιγραφή του Πλουτάρ-

χου (Κικέρων 48): «Εσφάγη  τον τράχη-

λον εκ του φορείου προτείνας».  (ότι

τον σκότωσαν μέσα στο φορείο ενώ

προσπαθούσε να διαφύγει από τη Ρώ-

μη) . «Την δε κεφαλήν και τας χείρας

απέκοψεν αυτού (ο δολοφόνος)

«Αντωνίου κελεύσαντος» (μετά από

προσταγή  του Αντωνίου).  Τα δε απο-

κοπέντα  μέρη του σώματος του, πε-

ριεφέρονο σε κοινή θέα. 

Μετά τα πέντε χρόνια άρχισαν  οι έρι-

δες μεταξύ των ηγετών της τριαν-

δρίας, μέχρι που επεκράτησε ο Οκτά-

βιος.

Ο Οκτάβιος δεν μπορούσε  να αντέξει

τις στρατηγικές ικανότητες του Αντω-

νίου  και κανενός άλλου και άρχισε τις

διαβολές. Με μια διαβρωτική προπα-

γάνδα προσπαθούσε να αμαυρώσει τη

φήμη του Αντωνίου. Εκείνη την εποχή

ο δεσμός του Αντωνίου με την Κλεο-

πάτρα, τη βασίλισσα της Αιγύπτου, εί-

χε δώσει λαβή για δυσμενή σχόλια

στη Ρώμη, τα οποία εντέχνως καλ-

λιεργήθηκαν από τον Οκτάβιο, ώστε

να στραφεί  ο λαός εναντίον του

Αντωνίου.  Συγχρόνως σε συνεργασία

με τον ικανότατο στρατηγό Αγρίππα,

τον υπ΄άριθμόν δύο της ιστορίας, πέ-

ρασε δικό του στρατό στα δυτικά πα-

ράλια του  Ιονίου, χτίζοντας εκεί κατά

διαστήματα οχυρωματικά κάστρα. 

Ο Αντώνιος βρέθηκε απροετοίμαστος,

θορυβήθηκε και παρέταξε όλο το

στρατό  και το ναυτικό του σε ολόκλη-

ρη τη δυτική παραλία του Ιονίου.   Ένα

πρωινό  της 2ας Σεπτεμβρίου του 31

π.Χ. στο ΄Ακτιο κοντά στην Πρέβεζα.

400 συνολικά πλοία και των δύο αντι-

πάλων αντιπαρατάχτηκαν. Οι πεζικάρι-

οι λεγεωνάριοι, παρακολουθούσαν

από την ξηρά. 

Το τι ακριβώς έγινε τότε  δεν είναι

ακριβώς γνωστό. Ούτε  ο Βιργίλιος,

ούτε ο Οράτιος  περιγράφουν λεπτο-

μέρειες. Το περνούν σαν ήσσονος ση-

μασίας γεγονός. Φαίνεται όμως πως

υπήρξε μια κατάσταση αστάθειας απο-

φάσεων από τη μεριά του Αντωνίου,

που οδήγησε σε ένα κλίμα ηττοπάθει-

ας. Εξ άλλου ο Αντώνιος, δεν είχε κα-

ταφέρει να επανδρώσει ολόκληρο τον

στόλο του και είχε προβεί σε πυρπό-

ληση πολλών  σκαφών.

Επιπρόσθετα, εξήντα πλοία της μοί-

ρας του στόλου της Κλεοπάτρας που

ήταν σε επικουρία, έγειραν την πλά-

στιγγα προς το μέρος του Οκταβίου.

Μόλις αντιλήφθηκαν  την πιθανότητα

ήττας αποχώρησαν αμαχητί. Βλέπο-

ντάς τα ο Αντώνιος να φεύγουν από

το πεδίο της μάχης,  μπαίνει σε ένα

από αυτά (τα αιγυπτιακά) και δραπε-

τεύει κι αυτός· από δειλία γράφουν με-

ρικοί. Δύσκολο να το πιστέψει κανείς,

γιατί ο Αντώνιος ήταν ικανός και σκλη-

ρός πολεμιστής. ΄Ισως γιατί ήθελε   να

μεταφέρει τη σύγκρουση αλλού, σε

ευθετότερο χρόνο και κάτω από ευ-

νοϊκότερες συνθήκες. 

Ο Σαίξπηρ δίνει τη δική του εξήγηση

αντλώντας στοιχεία  από σχετικά γρα-

πτά του Οκταβίου.  

Κλεοπάτρα: «Αφέντη μου κύριέ μου,

συγχώρεσε τα δειλά πανιά μου».  

Αντώνιος: «Ω! Αιγυπτία τό ‘ξερες πολύ

καλά, πως οι χορδές της καρδιάς μου

ήταν δεμένες στο τιμόνι σου».

Και έφυγαν μαζί. Και τον επόμενο

χρόνο, η  ζωή τους οδηγήθηκε    στη

δραματική λύση της. 

Το έγγραφο της έκβασης της ναυμα-

χίας στο Άκτιο συνετάχθη «σε λόγο

ελληνικό που είναι φορέας της φή-

μης». 

Το ρωμαϊκό κράτος περιήλθε σε έναν

Οκτάβιο που τελικά πήρε το όνομα

Γάιος Ιούλιος Καίσαρ. Στην ιστορία κα-

ταγράφεται σαν μεγαλοφυής πολιτι-

κός με εξαιρετική επίδοση στα διοικη-

τικά θέματα. Αναδιοργάνωσε όλους

τους τομείς της ρωμαϊκής ζωής. Κατέ-

λυσε τη δημοκρατία, έφερε μια νέα

τάξη πραγμάτων και μέσα από μια συ-

γκαλυμμένη  αυταρχία κατάφερε να

κυβερνήσει  σαν  Αύγουστος*, Καί-

σαρ,**  Αυτοκράτορας,*** και ως αρ-

χιερέας μέγας Ποντίφηξ**** 

Ακόμη  κατάφερε να φέρει σε ολόκλη-

ρη την ρωμαϊκή επικράτεια την ειρήνη

για πολλά χρόνια (Παξ Ρομάνα).

Εμπόριο και καλές συγκοινωνίες βοή-

θησαν στη μεγάλη ευημερία. Καλλιερ-

γημένος άνθρωπος και συγγραφέας,

βαθύς γνώστης του ελληνικού πνεύ-

ματος,  βοήθησε και αναγέννησε  τις

καλές τέχνες -τις ελληνικές και ρω-

μαϊκές -βοηθώντας αυτές να μεταλα-

μπαδευτούν  στις μεταγενέστερες γε-

νιές. Κατά τον βιογράφο του Σουητώ-

νιο, παρά το κοντό του ανάστημα κα-

τάφερνε να γοητεύει και κοινωνικά να

κυριαρχεί. Σκληρός μέχρι τέλους στη

διακυβέρνηση, κατάφερνε να επιβιώ-

νει παρά το φιλάσθενο του οργανι-

σμού του. Αυτή η μακρόχρονη ειρήνη

και κρατική ασφάλεια, άλλαξαν το μέ-

χρι τότε σκηνικό της Ευρώπης. Και

μαζί με αυτά, η χωρίς περιοριστικά σύ-

νορα δυνατότητα μετακίνησης, βοήθη-

σαν τον απόστολο Παύλο να προχω-

ρήσει ευκολότερα στη διάδοση της νέ-

ας θρησκείας του χριστιανισμού. Και ο

Παύλος, έχοντας σαν κύριο εφόδιο

την ελληνική γλώσσα, που ήταν διαδε-

δομένη παντού, κατάφερε να επικρα-

τήσει.

Βλέπετε ότι η Ελλάδα, σε όλες τις

κομβικές στιγμές της ιστορίας, ήταν

παρούσα με το πνεύμα της, με τις επι-

στήμες της, με τη φιλοσοφία της, με

τη γλώσσα της. Η Ελλάδα, δεν είχε

ποτέ  ανάγκη να γράψει ιστορία. Αυτό

είναι το πρόβλημα άλλων λαών, που εκ

των υστέρων θέλουν να γράψουν και

να συνθέσουν ένα ιστορικό προφίλ.

Θέλουν να φτιάξουν την ιστορία τους,

στην ανάγκη κλέβοντας και την ιστο-

ρία του γείτονα. Η Ελλάδα δεν έχει

τέτοια ανάγκη, γιατί η ίδια είναι η Ιστο-

ρία, είναι η Ιστορία της Ανθρωπότητας.
γιάννης κορναράκης του μάνθου 

* Αύγουστος = Σεβαστός

** Καίσαρ:  Γερμανοί και Ρώσοι  αργότερα ονομά-

στηκαν Καίσαρ, Κάιζερ, Τσάρος.

***Αυτοκράτορας = Ιμπεράτορ

****Ποντίφηξ: Αργότερα ο τίτλος πέρασε από

τους αυτοκράτορες στον Πάπα.

Βοηθήματα 

1) Μ. Γκράντ  Άκτιον η ναυμαχία Επιφ.Εφ.Βήμα

1968.

2) Εγκ.Λεξικό Πάπυρος- Λαρούς - Μπριτάνικα  

Άκτιον 24 π.Χ., η ναυμαχία που 

ίδρυσε τον δυτική Ευρώπη

Δεν ξέρω αν εσεις νιώθετε καλά, αλλά εγώ δεν νιώθω.

Εχω ένα πνίξιμο στο λαιμό, ένα σφίξιμο στο στομάχι

και μία μέγγενη στο κεφάλι να με πιέζει.

Κάθε ημέρα, εδώ και μία εβδομάδα, ξυπνάω με το ίδιο

αίσθημα. Και κάθε ημέρα αντί να υποχωρήσει επιτείνε-

ται.

Δεν έχω στομαχικό ίλιγγο, ούτε κρυολόγημα.

Εχω μέσα μου τέτοια οργή και αγανάκτηση, που με πνί-

γουν, δεν μπορώ να ησυχάσω.

Αυτό το ξεπούλημα της Ελλάδας, με αυτό τον αναί-

σχυντο τρόπο, δεν μπορώ να το καταπιώ με τίποτα.

Εκείνο δε που με εξοργίζει περισσότερο, είναι ότι οι

πράσινοι μιλάνε για τις ημέρες των μπλε και οι μπλε

για τις ημέρες των πράσινων!

Δεν βλέπουν τίποτα άλλο, δεν βλέπουν πουθενά ευ-

θύνη κανένας τους!!

Αν και αυτό περάσει έτσι, από όλους αυτούς το περι-

μένω· θέλω να ελπίζω ότι μια μεγάλη πλειοψηφία του

λαού, θα αφυπνιστεί, θα τσιμπηθεί και θα θυμώσει.

Αλλιώς, ανοίξτε στους βαρβάρους να περάσουν...

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Οπως ανακοινώθηκε από

την Μητρόπολη Γλυφάδας

το Σάββατο 29 Νοεμβρίου,

στον ιερό ναό Κοιμήσεως

Θεοτόκου Βούλας, θα τε-

λεσθεί αρχιερατική λει-

τουργία και μνημόσυνο για

όλους τους νέους, κάτω

των 45 ετών, οι οποίοι

εκοιμήθηκαν από διαφό-

ρους λόγους, την τελευ-

ταία 10ετία.

Το απόγευμα της ίδιας

ημέρας στις 4μ.μ. εις τον

κοιμητηριακό ναό της Βού-

λας, Αγιο Ανδρέα, θα τελεσθεί πανηγυρικός εσπερινός στη μνήμη του Αγίου.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στον ίδιο ναό θα τελεσθεί αρχιερατική θεία λειτουργία και πάνδημο μνημόσυνο

για όλους τους κεκοιμημένους, τους ενταφιασμένους στο εν λόγω κοιμητήριο της Βούλας και ιδιαίτερα για

τους κτίτορες και δωρητές του ι. ναού, Ανδρέα και Σωκράτη Αμπελά του Λουκά.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

στον Αγιο Ανδρέα Κοιμητηρίου Βούλας
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Άτιμη κοινωνία! Εκεί που όλα του πάνε πρίμα

του Γιώργου Παπανδρέου και η κυβέρνηση της

Ν.Δ. αγωνίζεται φιλότιμα να τον κάνει πρωθυ-

πουργό, βγαίνει ο τέως(;) σύμβουλός του και

στενός του φίλος Γρηγόρης Βαλλιανάτος και

μας θυμίζει-σε όσους το είχαν ξεχάσει-ποιές

πράγματι είναι οι απόψεις του αρχηγού του

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στα εθνικά μας θέματα. Και δη στο

ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, όπου ως

Υπουργός Εξωτερικών ακροβατούσε στα όρια

της εθνικής μειοδοσίας, με συνέπεια κατά τη

διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο να

έχουμε τη γνωστή-ανενόχλητη από την ελλη-

νική κυβέρνηση- πλημμυρίδα αναγνωρίσεων

των Σκοπίων ως Μακεδονία από τις μισές χώ-

ρες-μέλη του Ο.Η.Ε. 

Δεν συμπλέει, απλώς, με τη Ν.Δ. στην εκχώ-

ρηση του όρου Μακεδονία στους Σκοπιανούς

με το ψευτο-άλλοθι του γεωγραφικού προσ-

διορισμού, αλλά είναι η Ν.Δ. που προσχώρησε

ως κυβέρνηση στην παλαιότερα εκφρασμένη

μετά παρρησίας δική του θέση, πολύ πριν  ανα-

λάβει το Υπ. Εξωτερικών.

Ο Γρηγ. Βαλλιανάτος, σύμβουλος του Γ. Πα-

πανδρέου από την εποχή που ο διαπρύσιος κή-

ρυκας της ...«Παγκόσμιας Διακυβέρνησης»

ήταν υπουργός Παιδείας, κρατά, φυσικά, αρ-

χείο. Και μόλις αποπέμφθηκε από την θέση

συμβούλου του αρχηγού του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως

αναγκαία θυσία στον βωμό του προεκλογικού

προφίλ της αξιωματικής αντιπολίτευσης-εξ’ αι-

τίας των πρόσφατων δηλώσεών του περί «μα-

κεδονικής» μειονότητας-  ...«κάκιωσε».

Σε συνέντευξή του, στον γνωστό για τις από-

ψεις του περί «εθνικών μειονοτήτων» στην Ελ-

λάδα, δημοσιογράφο Τάκη Μίχα - που ο τελευ-

ταίος μετέφερε με άρθρο του σε δίκτυο δημο-

σιογράφων για τα Βαλκάνια - ο Γρηγ. Βαλιανά-

τος «μπενάβισε», συγνώμη, δήλωσε τα εξής:

«Όλοι ήξεραν τις απόψεις μου όλα αυτά τα

χρόνια και ποτέ δεν είχα το παραμικρό πρό-

βλημα. Εξ’ άλλου, όταν μίλησα σε συγκέντρω-

ση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. λίγα χρόνια πριν και αναφέρ-

θηκα στην ύπαρξη τουρκικής και μακεδονικής

μειονότητας στην Ελλάδα, όλοι οι συμμετέχο-

ντες χειροκρότησαν, συμπεριλαμβανομένου

και του αρχηγού του κόμματος, Γιώργου Πα-

πανδρέου»(!!!)».

Με αφορμή την απόλυση του συμβούλου του

Γ, Παπανδρέου (βλέπε θυσία της «Ιφιγένειας»

για να πνεύσουν ούριοι άνεμοι στα πανιά του

ΠΑ.ΣΟ.Κ.), ο Τάκης Μίχας περιγράφει μιά πολύ

συγκινητική ιστορία διωγμών εναντίον όσων

υποστηρίζουν την «μακεδονική μειονότητα»

στην χώρα μας, εγκαλώντας παράλληλα τον

αρχηγό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για ασυνέπεια προς τις

θέσεις της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, της οποίας

είναι πρόεδρος. Και βέβαια, ο Γρηγ. Βαλιανά-

τος έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται για την

άδικη αποπομπή του, μόνο και μόνο επειδή

εξέφρασε ανοιχτά την κοινή με τον Γ. Παπαν-

δρέου πεποίθησή του, περί υπάρξεως τουρκι-

κής και μακεδονικής μειονότητας στην Ελλά-

δα. Αυτή τους όμως η γνωστή συμπόρευση εί-

ναι «περσινά ξινά σταφύλια». Αλλού βρίσκεται

η είδηση και το ζήτημα.

Στο ότι, δηλαδή, οι Σκοπιανοί εκμεταλλεύονται

πάντοτε στο έπακρο τέτοιες δηλώσεις «ελλη-

νικής» προελεύσεως και τις υψώνουν παντιέρα

στην προπαγάνδα τους. Διότι μόνο τυχαίες

δεν μπορούν να χαρακτηριστούν οι πρόσφατες

δηλώσεις υπουργών της σκοπιανής κυβέρνη-

σης, που με μικροπαραλλαγές υποστηρίζουν

ότι «στην Ελλάδα υπάρχουν φωνές που λένε

την αλήθεια και αντιμετωπίζονται εχθρικά για

λόγους εσωτερικής κατανάλωσης». Με άλλα

λόγια οι καλοί μας γείτονες μας εγκαλούν για

υποκρισία και με το δίκιο τους. Όταν τα τέσσε-

ρα από τα πέντε κόμματα της Βουλής των Ελ-

λήνων συναινούν στην παραχώρηση του ονό-

ματος της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς, με

«γεωγραφικό προσδιορισμό» βεβαίως, βεβαί-

ως, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι η υφαρπαγή

της ονομασίας ήδη χρησιμοποιείται διεθνώς

ως άρμα ψευδο-ταυτότητος, ψευδο-ιστορίας

και ψευδο-αλυτρωτισμού, δικαιολογούνται

πλήρως οι Σλάβοι γείτονές μας να μας καλούν

να προχωρήσουμε «γενναιοφρόνως» σε ένα

ακόμα βήμα στον εθνικό μας κατήφορο. 

Να αναγνωρίσουμε, δηλαδή, την ύπαρξη «μα-

κεδονικής μειονότητας», στην «νότια» Μακε-

δονία, ή την «κάτω», ή την «Μακεδονία του Αι-

γαίου», την «σκλαβωμένη» από τους Έλληνες.

Άλλωστε μας πιέζουν «ευγενικά» και οι Αμερι-

κανοί στο να κάνουμε αυτό το γενναίο βήμα.

Μας κάνουν ...«μασάζ»(!) κατά την προσφιλή

έκφραση του Χένρι Κίσσινγκερ, όταν ως

Υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α. υπαγόρευε

σε χουντικούς και μεταπολιτευτικούς κρατού-

ντες εν Ελλάδι να παραμένουν αδρανείς στις

προελάσεις του «Αττίλα 1 και 2» στην Κύπρο.

Με άλλα λόγια είναι σαν να μας λένε: «Αφού

τα κατεβάσατε που τα κατεβάσατε τα παντε-

λόνια σας ως τα γόνατα, κατεβάστε τα και ως

τη γη. Σιγά μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου. Μη

ντρέπεστε, θάρρος»!

Ελάτε παιδιά,...θάρρος!

(ή μήπως, θράσος)
γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

βιβλιοπαρουσιάσεις

“Θάλασσες του Νότου”

Σ’ ένα καλαίσθητο εκδοτικά, με περιεκτικό

κείμενο, κυκλοφόρησε το εποχιακό τεύχος

“Θάλασσες του Νότου”, από τις τοπικές ορ-

γανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ Βούλας, Βάρης, Βου-

λιαγμένης και Κορωπίου.

“...Το περιοδικό αποτελεί αρχείο των δραστη-

ριοτήτων του ΣΥΡΙΖΑ των παραπάνω περιο-

χών και ένα βήμα αντιμετώπισης των προ-

βλημάτων της περιοχής μας... Ενα ανοιχτό

παράθυρο επικοινωνιών με τους πολίτες”,

γράφει για τη συντακτική επιτροπή ο εκδότης

Κώστας Σπανός· χαιρετίζει την έκδοση ο

Μανώλης Γλέζος.

Από τη θεματολογία του επιλέγουμε “Δήμος

Βούλας: παραλιακή ζώνη - προβλήματα, θέ-

σεις” του Στ. Γκίκα, “Λίμνη Βουλιαγμένης -

Μνημείο της φύσης προς ανοικοδόμηση” της

Μαρ. Ιατρίδου, “Η Σκύλλα, η Χάρυβδη και το

Hayd Park” του Θ. Αζούδη, “Η μεταρρύθμιση

της Τ.Α.” του Μιλτ. Καβράκου κ.ά.

Σ’ ένα γλαφυρό άρθρο του στην «Πολιτική

Ενημέρωση» ο Στέλιος Παπαθεμελής (Σ.Π.)

αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής εύστοχα, ει-

σαγωγικά:

«Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν είμαστε χώρα

χωρίς δυνατότητες. Είμαστε χώρα χωρίς προ-

τεραιότητες. Αυτό το ψηλαφεί κανείς καθημε-

ρινά. Για μήνες τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ κυριαρ-

χήθηκαν απ’ τη “Ζαχοπουλιάδα”, τώρα πλημ-

μυρίζουν από την “Εφραιμιάδα”, ώσπου να

βρεθεί το επόμενο να εκτοπίσει το προηγού-

μενο. 

Χωρίς να υποτιμά κανείς την ποιότητα και το

μέγεθος των εκάστοτε σκανδάλων – δυστυ-

χώς παράγουμε περισσότερα απ’ όσα μπο-

ρούμε να καταναλώσουμε – αυτά ηλεκτρονι-

κώς επαναλαμβανόμενα παίρνουν στην όλη

εικονική πραγματικότητα που ζούμε, δαιμονι-

κές διαστάσεις και απωθούν στα περιθώρια τα

πραγματικά προβλήματα. Όπως η εικονική

(χρηματιστηριακή) οικονομία πάει να σύρει

στο χάος την πραγματική, το ίδιο και η “κοι-

νωνία του φαίνεσθαι” καταβροχθίζει την “κοι-

νωνία του είναι”.

Ο οποίος εκφράζει την απορία αν ο πνευματι-

κός και επιστημονικός κόσμος –καθώς και τα

ανάλογα ιδρύματα, θα προσθέταμε – έχει εκ-

φράσει δημόσια την αποκάλυψη όλης αυτής

της γελοιότητας (περί Σκοπιανού Μακεδονι-

κού) κι αν ναι, με ποιους τρόπους κι αν όχι,

γιατί;»

Ο Σ.Π. στηλιτεύει τη διανόηση και τη δημο-

σιογραφία που δεν το έχει εκφράσει ή το έχει

εκφράσει αρνητικά ξεκάθαρα ανθελληνικά –

όπως η ιέρεια της εθνικής αποδόμησης Μαρία

Ρεπούση, η οποία ξαναχτύπησε αυτή τη φορά

στην Κύπρο:

«Και η εθνική μας “ιστορικός” καταγγέλλει και

εισηγείται: «τα παιδιά εκεί πρέπει να θυμού-

νται όσα η δική τους, η καλή πλευρά θυμάται,

και να αγνοούν όσα θέλει να ξεχάσει. Όσα η
ίδια προκάλεσε στους τουρκοκύπριους για
να εθνοκαθάρει τη Μεγαλόνησο από το «σύ-

νοικον στοιχείο». 

Άκουσον, άκουσον που έφτασε το …πολυπολι-

τισμικό ιδεολόγημά της. Ούτε ο Ταλάν και οι

Τούρκοι δεν τόλμησαν κάτι τέτοιο ανιστόρητο. 

Σ.Σ. Το’ χω πει και θα το ξαναλέω:

Μαθαίνοντας την ιστορική πραγματικότητα

όσο σκληρή και απεχθής κι αν είναι, δεν συ-

ντηρείς μίσος κατά του συγκεκριμένου λαού,

αν η παρούσα, η τρέχουσα συμπεριφορά του

είναι φιλική, μη εχθρική, μη προκλητική.

Έχω βιώσει την γερμανο-ιταλική κατοχή μ’

όλες τις φρικαλεότητες και είναι χαραγμένες

ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Δεν αισθάνομαι σή-

μερα κανένα μίσος για τους σημερινούς αυ-

τούς λαούς, γιατί η συμπεριφορά τους δεν εί-

ναι εχθρική και συμπεριφέρονται καταφανώς

φιλικά. 

Τέρμα λοιπόν τα αντιεπιστημονικά ψεύδη. Κι

αν κάποιος είναι ιστορικός μόνο, δεν είναι αρ-

κετό για να εκφράσει επιστημονική άποψη για

τις επιπτώσεις που έχει η ιστορική γνώση,

στην κοινωνική ψυχολογία και κατ’ επέκταση

στη διαμόρφωση των εξωτερικών σχέσεων.

Για την αντιγραφή και τις προσθήκες

Κώστας Βενετσάνος

Ναι ρε,  είμαστε πατριώτες…

του Στέλιου Παπαθεμελή
Την πρώτη Νοεμβρίου στον ιερό χώρο της παλιάς Βουλής, έγινε παρουσίαση της έκδο-

σης της αυτοβιογραφίας του Λεωνίδα Κατερίνη. Του Λασιθιώτη Κρητικού, που εγκατέ-

λειψε την Κρήτη και κατετάγη εθελοντής στο στρατό, που μέσα από τις γραμμές του εξε-

λίχθηκε (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Οικονομικές Επιστήμες, Στατιστική, Νομική), αλ-

λά η Δικτατορία τον έθεσε σε αποστρατεία. 

Ετσι αρχίζει ένα νέο κεφά-

λαιο...

Οι σελίδες του βιβλίου του

Λεωνίδα Κατερίνη μετατρά-

πηκαν σε φωνή από εξέχο-

ντα πρόσωπα.

Ομιλητές ο τ. πρωθυπουρ-

γός της Ελλάδας Ι. Γρίβας, η

αντιπρύτανης του Χαροκό-

πειου Παν/μίου Αικατερίνη

Μαριδάκη Κασσωτάκη, ο κα-

θηγητής Παν/μίου Μιχάλης

Κασσωτάκης, ο τ. πρόεδρος

του Παιδαγωγικού Ινστιτού-

του και ο συγγραφέας και

ιστορικός ερευνητής Γ. Παναγιωτάκης. 

Με άριστο τρόπο οι ομιλητές παρουσίασαν τα στάδια της ζωής του Λ. Κατερίνη και ιδι-

αίτερα την πολύπλευρη κοινωνική προσφορά του. Εντονη η παρουσίαση του κοινωφε-

λούς ιδρύματος του Λ. Κατερίνη με τον τίτλο “Μορφωτικό Ιδρυμα Λεωνίδα και Αννας Κα-

τερίνη”. 
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Με το ζόρι απαρτία

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγ-

μένης καθυστερούσε να ξεκινή-

σει γιατί δεν υπήρχε απαρτία. Με-

τά από 20 λεπτά αναμονής, ο Δ.

Γεωργουλόπουλος ζήτησε από

τον Πρόεδρο Διον. Κοντονή να

πάρει παρουσίες και να αποχωρή-

σουν, αλλά στο μεταξύ εμφανί-

στηκε και ο σύμβουλος που νομι-

μοποιούσε τη συνεδρίαση...

Ετσι ξεκίνησαν την Τρίτη 18/11 με

9 συμβούλους 

Ελειπαν σύμβουλοι και από τις

δύο πτέρυγες. Μάλιστα στα «πη-

γαδάκια» συζητιόταν ότι κάποιοι

απόντες είχαν «θεματική ασθέ-

νεια». Δεν ήρθαν για να μη βρε-

θούν στη δύσκολη θέση να ψηφί-

σουν.

Κτηματολόγιο 

και οι Δήμοι

Τρέχουν και δεν φτάνουν οι υπάλλη-

λοι του Δήμου Βουλιαγμένης για να

ετοιμάσουν τα χαρτιά προκειμένου

να καταθέσουν τα περιουσιακά στοι-

χεία του Δήμου στο Κτηματολόγιο.

Επ’ αυτού ζήτησε ενημέρωση ο Δ.

Γεωργουλόπουλος.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι είναι πολύ

δύσκολη υπόθεση. Εδώ και δέκα

ημέρες δουλεύουν 3 δικηγόροι, μπο-

ρεί να υπάρχουν πιθανές κατασχέ-

σεις, προσημειώσεις από πολλά χρό-

νια πίσω. «Μια δουλειά όλης της ζω-

ής μας πρέπει να γίνει σε μία εβδο-

μάδα. Εγώ έχω πει, γράψτε οτιδήπο-

τε», δήλωσε ο Δήμαρχος. Και αυτό

το σημειώνουμε στα θετικά του.

Αλλά, δήμαρχε, το Κτηματολόγιο

έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο μήνα.

Δεν ήρθε χθες.

Και πιθανολογώ ότι περισσότεροι  από

τους 107 Δήμους που πρέπει να κατα-

θέσουν στο Κτηματολόγιο, είναι ελά-

χιστοι αυτοί που έχουν ενεργήσει. Αλ-

λωστε το επισημαίνει και έγγραφο του

ΥΠΕΧΩΔΕ προς τους Δήμους.

Σε άλλα δημοτικά συμβούλια δεν έχει

ακουστεί κουβέντα για το Κτηματολό-

γιο. Και μας κάνει εντύπωση το γεγο-

νός, γιατί είναι βέβαιον ότι υπάρχουν

θέματα που πρέπει να  ακουστούν μέ-

σα στα δημοτικά συμβούλια. Που πα-

ραιτήθηκαν από αξιώσεις, που χάρισαν

(!), που ξεχάστηκαν.

Στο σχετικό έγγραφο που έχει στεί-

λει στους Δήμους το ΥΠΕΧΩΔΕ

κρούει τον κώδωνα: «σας επισημαί-
νω ότι η εκπρόθεσμη υποβολή εκά-
στου δικαιώματος επισύρει την κα-
ταβολή του αναλογούντος προστί-
μου κατά νόμον όπως αυτό θα προσ-
διοριστεί».

Προσκύρωση κοινόχρηστης έκτασης σε ιδιώτη
Η υπόθεση αφορά λουρίδα ενός ιδιότυπου «γκέ-

το» στο Καβούρι. Και το ονομάζω έτσι, γιατί όποι-

ος θελήσει να περπατήσει εκεί, θα δυσκολευθεί

να περάσει απαρατήρητος. Όχι τόσο από τις κά-

μερες που καταγράφουν σιωπηλά, αλλά από τους

«φρουρούς» που θα σε ρωτούν: μπορούμε να σας

βοηθήσουμε σε κάτι». Ψάχνετε κάτι και βέβαια

εποχούμενος είναι ακόμη πιο δύσκολο. Εχουν

διαμορφώσει έτσι τους δρόμους που να ανήκουν

μόνο στους ιδιοκτήτες της περιβόητης “νησίδας”

του Καβουρίου.

Ετσι λοιπόν ένας δρόμος που έπρεπε να καταλή-

γει στη βραχώδη ακτή του Καβουρίου, έγινε γρά-

να (όπως λέει και ο Πολύδωρας), αφού μία λουρί-

δα κοινόχρηστη 750τ.μ. περίπου είναι περιφραγ-

μένη μέσα στον μαντρότοιχο της ιδιοκτησίας Λά-

τση.

Το συμβούλιο αποφάσισε, μετά από αίτημα της

Μ. Λάτση, να το προσκυρώσει στην ιδιοκτησία

της και η ίδια να καταβάλει την αντικειμενική του

αξία που αποτιμάται στα 2.200.000. ευρώ. (Η

πραγματική αξία, αποτιμημένη από κτηματομεσί-

τη υπερβαίνει τα 4.500.000 ευρώ). Βέβαια είναι

μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο.

Την αντίθεσή τους εξέφρασαν οι Ελευθερίου, Γε-

ωργουλόπουλος και Καραγιώργος.

Κοινόχρηστοι χώροι δεν πρέπει, σε καμία περί-

πτωση να δίνονται. Να τροποποιηθεί και να πα-

ραμείνει κοινόχρηστος, ήταν η θέση των συμβού-

λων.

Ο Δήμαρχος μιλώντας, τόνισε ότι δεν είναι οικό-

πεδο, είναι ένα κομμάτι που προσκυρώνεται γιατί

είναι πάνω στην ιδιοκτησία. Δεν αλλάζει τίποτα

από την οικοδομική γραμμή. Εμείς είμαστε υπο-

χρεωμένοι να πάρουμε μια απόφαση. Καλούμεθα

να πούμε αν θέλουμε να γίνει αυτή η προσκύρω-

ση ή όχι.

Απλά δεν θα σας πω τίποτε άλλο, διότι θα θεω-

ρηθεί ότι  εισηγούμαι. Εγώ δεν εισηγούμαι. Με-

γάλα παιδιά είσαστε. Κάνετε ότι θέλετε, κατέλη-

ξε ο Δήμαρχος.

Ο Γ. Τσαϊλάς, προϊστάμενος της πολεοδομίας,

ενημέρωσε το σώμα ότι είναι ένα κομμάτι του πα-

λιού δρόμου προ του 1962 και είναι μέσα στο οι-

κόπεδο, έχει συντελεστή δόμησης, είναι οικοδο-

μήσιμο. Επειδή δεν είναι άρτιο, βάσει του νόμου

είναι προσκυρωτέο στον παρόδιο ιδιοκτήτη. Είναι

αναγκαστική η προσκύρση, κατά τον Τσαϊλά.

Ο Δήμαρχος αν και δεν ψηφίζει, επειδή έχει έν-

νομο συμφέρον, αφού ο γυιός του είναι και γυιός

της ιδιοκτήτριας Μ. Λάτση, βάσει του Κώδικα δεν

έπρεπε να παρίσταται στο συμβούλιο για το συ-

γκεκριμένο θέμα (αρθρο 99 Δ.Κ.Κ.), με κίνδυνο

ακυρότητας.

Η προσκύρωση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από

6 συμβούλους υπέρ και 4 κατά [Ελευθερίου, Κου-

λουβάρης (της πλειοψηφίας) και Γεωργουλόπου-

λος, Καραγεώργος της μειοψηφίας)].

«Πάγωσαν» και στη Βουλιαγμένη

τα δημοτικά τέλη

Σωτήρης Ελευθερίου, Διον. Γεωργουλόπουλος και Κ. Καραγιώργος

ζήτησαν να μη γίνει καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη.

Ο Σ. Ελευθερίου επικαλέστηκε την παρούσα οικονομική κρίση, ο Δ. Γε-

ωργουλόπουλος ισχυρίστηκε ότι η Βουλιαγμένη είναι η πιο ακριβή στα

τέλη και ο Κ. Καραγιώργος ότι η οικονομική κρίση φαίνεται και από τα

μαγαζιά που είναι άδεια. Από την άλλη εμείς κάθε χρόνο τους αυξά-

νουμε το φόρο.

Η Βούλα κακό παράδειγμα αντιπαραβολής

Ο Δήμαρχος δεν δέχτηκε το επιχείρημα του Γεωργουλόπουλου, τονί-

ζοντας ότι: εμείς έχουμε 60% πράσινο και άλλοι Δήμοι 100% νταμά-
ρια. Επομένως δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Παράδειγμα η Βούλα
Αυτοί τα κάνανε μπετόν όλα και  οικονομάνε!

Η δική μας έκταση είναι μικρή, είναι λίγα τα τετραγωνικά. Ο Δήμος ξο-

δεύει για πυρασφάλεια τα δημοτικά τέλη που εισπράττει. «Είμαστε ό
μόνος Δήμος που κάνουμε προϋπολογισμό για πυρασφάλεια. Αν θέ-
λετε να συγκριθούμε, πάμε με Φιλοθέη, Ψυχικό κλπ.».
«Ο Δήμος συμμερίζεται τα προβλήματα των πολιτών, αν και είναι εις
βάρος του. Πέρυσι είμαστε πιο ψηλά στα έξοδα από τα έσοδα. Δεν
ισοσκελίζονται. Υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα και ο Δήμος κατανοώ-
ντας την κατάσταση δεν θα κάνει αύξηση φέτος. Ούτε στην καθαριό-
τητα, ούτε στο δημοτικό φόρο. Φόρο προτείνω να βάλουμε μόνο στην
κατάληψη κοινοχρήστου χώρου της τάξεως του 5%».

Η Βουλιαγμένη προσφέρει το καλύτερο σέρβις στην Ελλάδα, γιατί βγαίνει

η υπηρεσία καθαριότητας και τις Κυριακές, εξήγησε ο Δήμαρχος.

Ετσι το Δ.Σ. ψήφισε πάγωμα των τελών καθαριότητας και φωτισμού

και αύξηση 5% στην κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Ορθώς!

Εσύ Καραγιώργο, δεν ξέρεις
ακόμη τι θα πει τροποποίηση.
Πήγαινε πρώτα να μάθεις!

Δήμαρχος

Λιμανάκι Ζώσκα

Τα «κάστανα» από τη φωτιά ζήτησε ο Δήμαρχος από τους δημοτικούς

συμβούλους να βγάλουν στο θέμα της καντίνας στο λιμανάκι Ζώσκα.

Η σύμβαση ήταν για ένα χρόνο και έκλεισε στις 30/10. Ζητούσαν λοι-

πόν από τους συμβούλους να αποφασίσουν «σιωπηρή» ανανέωση έως

ότου δημοπρατηθεί (αν δημοπρατηθεί). Ο Δήμαρχος μίλησε πάνω στο

θέμα με διγλωσσία. Ναι μεν, αλλά και κάλεσε τους συμβούλους να ψη-

φίσουν.

Λογική ήταν η αντίδραση συμβούλων της πλειοψηφίας Μ. Σίνου και

Παν. Σκουζή. «Δεν μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις έτσι εδώ. Να
έρθει ο νομικός σύμβουλος να μας ενημερώσει. Είμαστε 5 σύμβουλοι
(είχαν αποχωρήσει κάποιοι) σε ένα 17μελές συμβούλιο και καλούμα-
στε να αποφασίσουμε. Ζητάω την αναβολή», επεσήμανε ο Σκουζής.

Το θέμα αναβλήθηκε, αφού όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος (Γεωργου-

λόπουλος), που προέδρευε «το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και εί-
μαστε πολύ λίγοι για να αποφασίσουμε. Ζητώ την αναβολή μετά από
τόσες διάφορες θέσεις».

Κόντρα Κουλουβάρη και Πανά 

σε ερώτηση του πρώτου

Ισως η κούραση, ίσως υποβόσκουσες αντιθέσεις, έφεραν την έκρηξη.

Ο πάντα ήσυχος Σπ. Πανάς αποχώρησε αγανακτισμένος, λέγοντας ότι

όποιος θέλει πληροφορίες να βρίσκεται στις 8 το πρωί στο Δήμο, όπως

κάνει και ο ίδιος και όχι στο Δ.Σ. Αιτία, ερώτηση που του απηύθυνε ο

Κουλουβάρης για κάποιο έργο.

Όμως ο Σπ. Πανάς είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και

είναι λογικό να βρίσκεται καθημερινά στο Δήμο, υποχρέωση που δεν

έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι. 

Και επιπλέον οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για να ενημερώνονται οι

πολίτες, πράγμα που οι σύμβουλοι το «ξεχνούν». Αννα Μπουζιάνη

Ο Γεωργουλόπουλος ρωτάει ποιός ζήτησε την προ-
σκύρωση, γιατί δεν υπάρχει αίτηση της Λάτση στο
φάκελο, ενώ υπάρχει από την υπρεσία. Ο προϊστά-
μενος Πολεοδομίας Τσαϊλας όρθιος, απαντά.

Ολοι οι σύμβουλοι ακού΄νε μετά προσοχής αυτά
που του λέει ο Δήμαρχος.

Να δούμε τώρα τι θα γράψεις. Γιατί γράφεις
ότι θέλεις. Τόσα χρόνια που σε ξέρω, όλο
μπούρδες γράφεις!

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Κύριε Δήμαρχε, γράφω ό,τι ακούω!...
Αννα Μπουζιάνη
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Η οδός Παναγούλη στο «εδώ-

λιο» για άλλη μια φορά. Όχι αυ-

τή καθ’ αυτή η οδός αλλά οι επο-

χούμενοι οδηγοί που την ανεβο-

κατεβαίνουν. Αιτία και πρόσφατο

τροχαίο ατύχημα, που χτυπήθη-

κε πεζή γυναίκα από διερχόμενο

όχημα. Εκπρόσωπος κατοίκων

της περιοχής ζητάει την παρέμ-

βαση του Δήμου.

Η Παναγούλη να θυμίσουμε ότι

είναι διαμπερής και συνδετική

οδός και έχει αρμοδιότητα το

ΥΠΕΧΩΔΕ. Οποια απόφαση και

να πάρει ο Δήμος πρέπει να συμ-

φωνήσει και το ΥΠΕΧΩΔΕ,

πράγμα που το επεσήμανε ο Δή-

μαρχος, όπως επεσήμανε και

την αποτυχία των εμποδίων,

αφού οι περισσότεροι οδηγοί τα

παραβλέπουν.

Ο Δήμος πρόσφατα έβαλε για

άλλη μια φορά σαμαράκια. Τα

προηγούμενα τα ξήλωσε μετά

από παρέμβαση των ύπερθεν αρ-

μόδιων αρχών.

Δεν διασαφηνίστηκε τι ετοιμά-

ζουν να κάνουν. Θα τη μονοδρο-

μήσουν προς τα πάνω; Το πιθα-

νότερο.

Ο υπεύθυνος της τεχνικής υπη-

ρεσίας Παπαχατζάκης πρότεινε

να τη στενέψουν έτσι που όταν

μονοδρομηθεί δεν θα μπορούν

να μπαίνουν στην οδό. Θα απο-

κόψουν δηλαδή τη σύνδεση της

Βουλιαγμένης με τη Βάρη, Βάρ-

κιζα παντελώς.

Αλλωστε επικαλέστηκε ο αρμό-

διος υπάλληλος το Δήμαρχο

Βούλας που έχει κάνει το ίδιο με

την οδό Αθηνών στα Πηγαδάκια,

που απέκλεισε από τους Βου-

λιαγμενιώτες την πρόσβασή

τους προς τη Βούλα και τη Βάρη

αναγκάζοντάς τους να κατέβουν

την παραλιακή και να κάνουν το

γύρω (όταν την κυκλοφοριακή

ρύθμιση την ορίζουν «οι ψήφοι»

και όχι οι κανόνες της κυκλοφο-

ρίας).

Κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Βουλιαγμένη

Με δελτίο που λάβαμε μό-

λις κλείναμε την εφημερί-

δα, από το Δήμο Βουλιαγ-

μένης, μας ενημερώνει ότι

η Ανέγεση του Γυμνασίου

Βουλιαγμένης είνα πλέον

γεγονός. Βρισκεται στην

τελική ευθεία της οικοδό-

μησής του.

Οπως σημειώνεται στο δελ-

τίο τύπου ο Δήμαρχος Γρ.

Κασιδόκωστας με επιστολη

του που απευθύνει στους

κατοίκους της πόλης σημει-

ώνει: “ο Δήμος Βουλιαγμέ-
νης γνωρίζοντας την αδυ-
ναμία της υπάρχουσας
σχολικής υποδομής αγωνί-
στηκε ακούραστα τα τελευ-
ταία δεκαπέντε χρόνια ενά-
ντια στα οικονομικά συμφέ-
ροντα - όπως κι αν εκφρά-
στηκαν αυτά - και σήμερα
σας ενημερώνουμε με ιδιαί-
τερη συγκίνηση ότι ξεκινά
η διαδικασία ανέγερσης
του Γυμνασίου Βουλιαγμέ-
νης συνολικού προϋπολο-
γισμού μελέτης 2.716.651
ευρώ.

Παράλληλα ο Δήμος πέτυ-
χε τη διαφύλαξη από την
τσιμεντοποίηση του αδόμη-
του τμήματος του Ο.Τ. 39
που αποτελεί ένα από τα
πλέον χαρακτηριστικά ση-
μεία της πόλης, στους πρό-
ποδες του λόφου “Βούλιαγ-
μα” και σε επαφή με το δα-
σική έκταση, προς όφελος
των πολιτών και ιδιαίτερα
της νεολαίας της πόλης
μας.
Με αυτή την ανακοίνωση,
εγκαινιάζουμε έναν άμεσο
τρόπο επικοινωνίας μαζί
σας και σας ενημερώνουμε

ότι ο διαγωνισμός με “ανοι-
χτή δημοπρασία” για την
εκτέλεση του έργου, ΑΝΕ-
ΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ θα διεξαχθεί
στις 16 Δεκεμβρίου ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
(λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στο Δημαρχείο Βου-

λιαγμένης.

Δεσμευόμαστε ότι η Δη-
μοτική Αρχή - όπως πά-
ντοτε - θα παραμείνει
προσηλωμένη στις εξαγ-
γελίες της!

– Να συμβάλει αποφασιστικά

στην επίλυση της σχολικής στέ-

γης, με την κατασκευή σύγχρο-

νων σχολείων με βιβλιοθήκες,

χώρους πολιτισμού και αθλητι-

σμού.

– Να αναχαιτίσει την τσιμεντο-
ποίηση του οικιστικού ιστού.
– να διασφαλίσει την ποιότητα
ζωής
– να διαφυλάξει το περιβάλλον
– να εξασφαλίσει την οικολογι-
κή ισορροπία της πόλης και
των αξιών της (οικολογικών και
ιστορικών).

Ο Δήμαρχος απευθύνει 

έκκληση στους δημότες

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας με επιστολή του που απευθύ-

νεται στους δημότες ενημέρωνει ότι μέσα στο μήνα Νοέμβριο ξεκινά-

ει η εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης. Μεταξύ άλλων

γράφει:

«Αυτή η μελέτη αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία του Δήμου Βου-
λιαγμένης στην προσπάθειά μας αλλά και στην υπόσχεση που είχαμε
δώσει στους Βουλιαγμενιώτες, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής
και να συμβάλουμε στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Η Δημοτική Αστυνομία αναλαμβάνει να εποπτεύει και να ελέγχει την
ορθή εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης. Ακόμη πιο σημαντικός
όμως είναι ο ρόλος των οδηγών, διότι μόνο με τη δική τους συνεργα-
σία θα καταφέρουμε να δούμε όλοι τα πρώτα θετικά αποτελέσματα
της υλοποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης.

Αγαπητοί φίλοι,
Ο Δήμος μας πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα για να γίνει η Βου-
λιαγμένη ακόμη πιο φιλική για τους κατοίκους, τους επισκέπτες της,
πεζούς και οδηγούς.
Στην προσπάθειά μας χρειαζόμαστε την ανταπόκριση όλων».Η οδός Παναγούλη σε όλο της το μήκος.

Εξ αφορμής δημοσιεύματος στην ΕΒΔΟΜΗ της

1ης Νοεμβρίου (σελ.12), διαμαρτυρίας – καταγγε-

λίας της «πολιτών Κοινωνίας – Η άλλη Γλυφάδα»

την οποία είχαμε τιτλοφορήσει «Αντί για σχολείο,

Μητρόπολη Γλυφάδας!» η «Ιερά Μητρόπολις Γλυ-

φάδας» μας απέστειλε με τηλεομοιοτυπία, την

17η Νοεμβρίου στις 9.00μ.μ. το παρακάτω Δελτίο

Τύπου.

«Η Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδας, εξ’ αφορμής δη-

μοσιευμάτων του Τύπου περί «διεκδικήσεως» οι-

κοπεδικής εκτάσεως για την ανέγερση Επισκοπεί-

ου, κάνει γνωστά τα ακόλουθα:

1. Με δεδομένων, ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μη-

τροπόλεως, φιλοξενούνται εκτός των ορίων του

Δήμου Γλυφάδας (Δήμο τον οποίον ορίζει ο Νό-

μος ως έδρα της Μητροπόλεως), από πολλών

ετών είχε ζητηθεί η συνδρομή του συγκεκριμένου

Δήμου στην εξεύρεση χώρου για την στέγαση των

Υπηρεσιών της, αφού η Ιερά Μητρόπολις δεν δια-

θέτει ούτε τετραγωνικό μέτρο στη Γλυφάδα.

2. Τον Ιανουάριο 2008 η Δημοτική Αρχή, επέλεξε,

υπέδειξε και πρότεινε προς τον Μητροπολίτη, συ-

γκεκριμένο οικόπεδο, τμήμα του οποίου θα μπο-

ρούσε να παραχωρηθεί από το Υπ. Παιδείας, για

την ανέγερση του Επισκοπείου. Μέχρι τότε, η Ιε-

ρά Μητρόπολις ουδεμία γνώση είχε περί της

υπάρξεως του συγκεκριμένου οικοπέδου και του

χαρακτηρισμού του.

3. Επειδή οι ενέργειες περί παραχωρήσεως τμή-

ματος του εν λόγω οικοπέδου, ανήκουν εξ’ ολο-

κλήρου εις τον Δήμο της Γλυφάδας, παρακαλού-

με, να αναζητηθούν εκτός της Ιεράς Μητροπόλε-

ως αίτια, πρωτοβουλίες, ευθύνες και εξηγήσεις.

4. Η Ιερά Μητρόπολις, από την ημέρα της Ιδρύσε-

ώς της, ουδέποτε προέβαλε αντίρρηση, ούτε

αντέδρασε στην ανέγερση Σχολείου. Απεναντίας,

συμπαραστάθηκε πολλές φορές πνευματικά και

υλικά σε Εκπαιδευτικούς και μαθητές, συμπορευό-

μενη στο γιγάντιο έργο της Παιδείας κάθε ανθρώ-

πινης ψυχής. Για τούτο και είναι απορίας άξιον,

ποιος και γιατί διαδίδει τέτοιες ανακρίβειες;

Σημείωση γενικής χρήσεως

Επειδή μας έγινε τηλεφωνικώς η παρατήρηση ότι

στο δημοσίευμα «δεν τηρήσαμε την δημοσιογραφι-

κή δεοντολογία», γιατί δεν πήραμε τη γνώμη και

της Μητροπόλεως, έχουμε να παρατηρήσουμε γε-

νικά ότι: μερικοί θιγόμενοι αναγνώστες, συνηθίζουν

να μας υπενθυμίζουν τη «δημοσιογραφική δεοντο-

λογία». Δεν θ’ απαντήσω με ειδικές αναλύσεις. Η

γνώμη της «άλλης πλευράς» ζητείται στα ρεπορτάζ

κι όταν τούτο είναι εφικτό, ή θίγεται προσωπικά ο

αναφερόμενος ονομαστικά. 

Στις ανακοινώσεις, καταγγελίες, γνώμες, απόψεις,

άρθρα ΔΕΝ αναζητείται ο αντίλογος. Εξ άλλου,

μπορεί ο καθ’ ένας που διαφωνεί ή θίγεται να στεί-

λει την άποψή του κόσμια, σεβόμενος το χώρο και

τις δυνατότητες της εφημερίδας, όπως έκανε την

ανωτέρω επιστολή η Μητρόπολη. Και εν πάσει πε-

ριπτώσει εάν έπρεπε κάποιος να ερωτηθεί αυτός

ήταν ο Δήμαρχος Γλυφάδας διότι αυτού οι ενέρ-

γειες κρίνονταν. 

Θέτω όμως υπό τύπον ερωτήσεως τον εξής προ-

βληματισμό: Ένας κατεξοχήν καταγγελτικός, κατα-

κριτικός της εξουσίας «δημοσιογράφος» της αρχαι-

ότητας ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Αποκεφαλισθείς.

Όταν έκρινε, κατέκρινε και κατήγγειλε τον Ηρώδη

και μάλιστα για την ιδιωτική του ζωή, του ζήτησε

ποτέ να εκφράσει και τη δική του άποψη ή αιτιολο-

γία των πράξεων του;

Το Γυμνάσιο στη Βουλιαγμένη 

είναι γεγονός

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Για δημοσίευμα στην «7η» της «Κοινωνίας Πολιτών» Γλυφάδας
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Η Ανοιχτή Αγκαλιά των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής &

Ιατρικής σε συνεργασία με την ΝΟ.Δ.Ε. Γυναικών Ανατ.

Αττικής διοργάνωσαν Ημερίδα με θέμα την «ΕΦΗΒΕΙΑ».

Την έναρξη κήρυξε ο Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής

Αλληλεγγύης Γ. Κωνσταντόπουλος, ενώ χαιρετισμό απεύ-

θυνε ο Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε.  Ισ. Μάδης και η Πρόεδρος

της “Ανοιχτής Αγκαλιάς” - Υπεύθυνη Γυναικών ΝΟ.Δ.Ε. Γ.

Βλάχου.  

Εκλεκτοί Επιστήμονες από το χώρο της Σωματικής και Ψυ-

χικής Υγείας ανέλυσαν όλες τις πτυχές μιας τόσο ευαί-

σθητης περιόδου των Νέων: ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ. 

Το κοινό παρακολούθησε με εξαιρετικό ενδιαφέρον όλες

τις τοποθετήσεις των Επιστημόνων. Ακολούθησαν ερωτή-

σεις -  επισημάνσεις  και συζητήσεις.

Ιδιαίτερη νότα έδωσαν οι δύο (2) νεαροί Βουλευτές  (Βου-

λή των Εφήβων) και η παρουσία Εθελοντών Ιατρών και Νο-

σηλευτών, στους οποίους παρέδωσε η Πρόεδρος της Ανοι-

χτής Αγκαλιάς  Γ. Βλάχου, εκ μέρους του Δήμου Λειψών,

περγαμηνή και  μετάλλιο για την πολυετή προσφορά τους

(αξίζει να σημειωθεί ότι 25 Ιατροί και Νοσηλευτές  χρή-

στηκαν επίτιμοι Δημότες).

Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κωνσταντό-
πουλος με το Διοικητή ΔΥ.Π.Ε. Στ. Πεντέα, την Πρόεδρο της Ανοι-
χτής Αγκαλιάς Γ. Βλάχου και τον πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Ισ. Μάδη.

Η πρόεδρος Γ. Βλάχου με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Ισ. Μάδη και την
εθελοντική ομάδα γιατρών και νοσηλευτών.

«Μεσογειακή Διατροφή &
Τοπική Ανάπτυξη»

Πραγματοποιήθηκε (13 Νοεμβρίου), στο Μαρκόπουλο, η ημερίδα

που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Έκφραση Ανατολική Αττική με

την υποστήριξη του Δήμου Μαρκοπούλου,  με θέμα: «Μεσογει-

ακή Διατροφή & Τοπική Ανάπτυξη».

Την έναρξη της ημερίδας σήμανε ο Δρ Νίκος Γιαννής, καθηγη-

τής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Αναπλ. Βουλευτής, ο οποίος είχε

και την ευθύνη συντονισμού εκδήλωσης. O Νίκος Γιαννής, επε-

σήμανε ότι η αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας τείνει να γίνει

μάστιγα, για τον λόγο αυτό η μεσογειακή διατροφή με τα οφέλη

που παρέχει πρέπει να υιοθετηθεί από όλους μας και ειδικά από

τα παιδιά. 

Ως πατέρας 4 παιδιών ο ίδιος, τονίζει ότι είναι σημαντική η ενη-

μέρωση των γονέων από επαγγελματίες υγείας, σε σχέση με

τους κανόνες υγιεινής διατροφής ώστε να εκπαιδεύσουν τα παι-

διά τους σε όλες τις γεύσεις.  

Τις εισηγήσεις ξεκίνησε ο  Αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου Κων/νος

Δαρεμάς, ο  οποίος  τόνισε ότι ο Δήμος κατά κανόνα είχε μια μι-

κρή και υποτυπώδη ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών, που

όμως με τη στροφή της κοινωνίας σιγά-σιγά σε μια πιο υγιεινή

και ισορροπημένη διατροφή, διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια

μια σταδιακή και πολλά υποσχόμενη εξέλιξη. 

Αλλοι ομιλητές ήταν η Λαμπρινή Μπαγλατζή, Παιδίατρος-Δια-

τροφολόγος, ο Σωτ. Παπασωτηρίου, Δ.Ε. της Εταιρείας Κοινω-

νικών & Οικονομικών Μελετών, η Ελένη Αναπλιώτη, καθηγήτρια

φυσικής αγωγής με Msc στην εφαρμοσμένη διαιτολόγια και δια-

τροφή. 

Ερευνα κατέδειξε ότι το 63,5% γνωρίζει τι είναι η μεσογειακή

διατροφή ενώ τα κορίτσια ενδιαφέρονται περισσότερο από τα

αγόρια για ατο θέμα. 90% των παιδιών ηλικίας 12-13 ετών κατα-

ναλώνει πρωινό καθημερινά αλλά μόνο 60% ηλικίας 16-17 ετών.

Επίσης 46% των μαθητών καταναλώνουν περισσότερο από 3 φο-

ρές την εβδομάδα κόκκινο κρέας, ενώ καταναλώνουν τροφή

εκτός σπιτιού (fast food) από 2-4 φορές την εβδομάδα το 39%

του συνόλου των παιδιών. Τέλος, τα προϊόντα των κυλικείων εί-

ναι εξαιρετικά χαμηλής διατροφικής αξίας.

ΕΦΗΒΕΙΑ, Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ
Ενδιαφέρουσα ημερίδα από την “Ανοιχτή Αγκαλιά”

Εκδήλωση επικοινωνίας πραγμα-

τοποίησε η Νομαρχιακή Επιτροπή

ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής στο

Αχίλλειον της Βάρκιζας. Στην εκ-

δήλωση παραβρέθηκαν γραμμα-

τείς και μέλη όλων των δημοτικών

οργανώσεων της Ανατολικής Ατ-

τικής. 

Επίσης το παρόν έδωσαν οι πολι-

τευτές Ανατολικής Αττικής Όλγα

Κηλυπούρη-Ζαγουρή και Ασπρα-

δάκης Παντελής, οι Δήμαρχοι Βά-

ρης Παναγιώτης Καπετανέας, Γέ-

ρακα Αθανάσιος Ζούτσος, Λαυρί-

ου Δημήτρης Λουκάς και ο κοινο-

τάρχης Αγίου Κωνσταντίνου Νί-

κος Ζαγουρής, ο γραμματέας της

Περιφερειακής Επιτροπής Χαρά-

λαμπος Σιλαμιανός η Υπεύθυνη

Τύπου της Περιφερειακής Ελένη

Καπλάνη, καθώς και μέλη του Ορ-

γανωτικού. Η προσέλευση του κό-

σμου υπερέβη τις προσδοκίες.

Η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα θε-

τικό κλίμα και έδωσε το έναυσμα

για να ακολουθήσουν και άλλες

τέτοιες βραδιές στο μέλλον.

Πολλοί οι γνωστοί από τη Βάρη,

αλλά το ενδιαφέρον τράβηξε το

τραπέζι της αντιδημάρχου Δήμη-

τρας Σουτόγλου, αφού ως τ.

γραμματέας της Τ.Ο. Βάρης γνω-

ρίζει πρόσωπα και πράγματα.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αν. Αττικής
στο Αχίλλειον της Βάρκιζας
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Η  ΙΓ΄ Επιστημονική Συνάντηση Ν.Α. Αττικής, έληξε με επι-

τυχία (28.10 - 1,2/11), πολλές συμμετοχές και σημαντικές

παρουσίες. Η όλη εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη

του γιατρού και ιστοριοδίφη  Γεωργίου Δ. Χατζησωτηρίου

και πραγματοποιήθηκε στην Παιανία, στο “Athens

Information Technology”. 

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχαν ο Δήμος Παιανίας και

η Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής υπό την αι-

γίδα της Νομαρχίας  Ανατολικής Αττικής και συμμετείχαν

60 σύνεδροι από ένα ευρύ φάσμα επιστημών.

‘Όπως είναι γνωστό οι Επιστημονικές Συναντήσεις Ν.Α.

Αττικής είναι ένας καταξιωμένος πια θεσμός, ο οποίος κά-

θε δύο χρόνια διοργανώνεται από διαφορετικό Δήμο της

περιοχής. Επιστήμονες ποικίλων ειδικοτήτων ανακοινώ-

νουν πρωτότυπες ανακοινώσεις με θέμα κάποια πτυχή της

Ν.Α. Αττικής. Οι συναντήσεις αυτές έχουν προκαλέσει το

ενδιαφέρον εκατοντάδων επιστημόνων από πολλά ερευ-

νητικά κέντρα και Πανεπιστήμια της χώρας αλλά και του

εξωτερικού. 

Ο Δήμος Παιανίας, πέρα από τη σημασία της Συνάντησης

για την τοπική ανάπτυξη, έχει κι ένα παραπάνω λόγο, να

τιμήσει τη μνήμη του Γ.Δ. Χατζησωτηρίου. Ο αείμνηστος

Γ.Δ.Χατζησωτηρίου υπήρξε όχι μόνο ένας από τους πρω-

τεργάτες των Επιστημονικών Συναντήσεων, αλλά και ο

ιστορικός της Παιανίας και της ευρύτερης περιοχής των

Μεσογείων. 

Αφιέρωμα στον Γεώργιο Χατζησωτηρίου

Η διοργάνωση των Επιστημονικών Συναντήσεων ξεκίνησε το

1984 από τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και πολιτιστικούς

παράγοντες της περιοχής των Μεσογείων. Από το 1999 φορέας

υλοποίησης είναι η  Εταιρεία Μελετών ΝΑ Αττικής, που έχει έδρα

τα Καλύβια και ερευνητικούς στόχους τη μελέτη της περιοχής

που εκτείνεται μεταξύ Υμηττού, Πεντέλης και Σουνίου. Σκοπός

της Εταιρείας είναι η έρευνα και μελέτη κάθε επιστημονικού ή πο-

λιτισμικού θέματος που σχετίζεται με την περιοχή και τους κατοί-

κους της. 

Βασικοί συντελεστές των πρώτων Συναντήσεων ήταν ο αείμνη-

στος ιατρός – ιστοριοδίφης Γ. Χατζησωτηρίου και οι αρχαιολόγοι

Ευάγγελος Κακαβογιάννης και Πέτρος Φιλίππου – Αγγέλου. 

Ο Γεώργιος Δ. Χατζησωτηρίου αγάπησε και μελέτησε σχεδόν τα

πάντα όσα αφορούν την ιδιομορφία ενός τόπου, ιστορία, λαογρα-

φία, άνθρωποι, ιδέες, ζώα, φυτά και πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι

απ’ όσα αγάπησε στον τόπο που να μη θέλησε να το καταγράψει,

να το φωτογραφήσει, να το σώσει από τη φθορά του χρόνου.

Ακούραστος συλλέκτης της ιστορίας του τόπου του, φωτογρα-

φιών, εγγράφων, αφηγήσεων, δημιούργησε ένα μεγάλο ιστορικό

και φωτογραφικό αρχείο στο οποίο στηρίχθηκαν οι πολυάριθμες

ανακοινώσεις, ομιλίες, δημοσιεύσεις του, σε εφημερίδες, περιο-

δικά, επιστημονικές εκδόσεις και βιβλία. Χωρίς τον Γιώργο Χα-

τζησωτηρίου η Παιανιώτικη και Μεσογείτικη ιστορία θα ήταν πολύ

ελλειπής και η ιστορική μας μνήμη πολύ ασθενέστερη.  

Δυναμική παρουσία το Κορωπί

Το Κορωπί, έδωσε ένα δυναμικό παρόν με το μεγάλο αριθμό Κο-

ρωπιωτών εισηγητών, όπως:  ο καθηγ. Παν/μίου Αθηνών Σπύρος

Λέκκας, η φιλόλογος-βιβλιοθηκονόμος και μέλος του Δ.Σ. της Δη-

μοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου Ηρώ Φραντζή – Αδαμοπούλου, η

εικαστικός Αγγελική Τσεβά, η αρχιτέκτων Μαργαρίτα Σακκά- Θη-

βαίου, η Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ Μαρία Δημαγκίκα-Γιάγκου,

ο Ζωγράφος-Λαογράφος Γιάννης Πρόφης. 

Στο προεδρείο της πρώτης ημέρας ήταν επίσης ο Κορωπιώτης Σε-

ραφείμ Κόλλιας Τοπογράφος – Μηχανικός ΕΜ,  και αντιδήμαρχος

Κορωπίου και συμμετείχε  στις εισηγήσεις,  για τον «Ιερό Ναό

Κοιμήσεως Θεοτόκου» μαζί με την  Μαρία Δημαγκίκα-Γιάγκου και

για την «ερμηνεία και τοπογραφική θέση τοπωνυμίων Κορωπίου»

με τον  Γιάννη Πρόφη. 

Επίσημη συνεστίαση με μεγά-

λη επιτυχία πραγματοποίησε

ο Ροταριανός Ομιλος Γέρακα

την 17η Νοεμβρίου, σε γνω-

στό κέντρο της περιοχής, με

κύρια ομιλήτρια την διοικητή

των Ρόταρυ Μάρη Δεληβοριά.

Η ομιλήτρια, που απέσπασε

την προσοχή του ακροατηρί-

ου της, αναφέρθηκε στο ιστο-

ρικό γεγονός της εξέγερσης

του Πολυτεχνείου και στον

εορτασμό της επετείου, όχι

αναφερόμενη στα ιστορικά

γεγονότα, σε αίτια, σε πρό-

σωπα και συνέπειες - η απο-

κατάσταση της Δημορκρατίας

ήταν το θετικό επακόλουθοο -

αλλά αγγίζοντας τοην ουσία

του ως ιστορικού γεγονότος.

Η ομιλία της έθεσε και δια-

πραγματεύθηκε το δίλημμα:

Ιστορική μνήμη ή λήθη; Σα-

φώς και με αποδεικτική λογι-

κή τάχθηκε με την πρώτη εκ-

δοχή, τη μνήμη! Τη γόνιμη

μνήμη. «...με πλήρη γνώση

της ιστορίας μας, οφείλουμε

να τιμούμε τα παιδιά του Πο-

λυτεχνείου, που είτε το θέ-

λουμε είτε όχι έγραψαν ιστο-

ρία. Η επέτειος αυτή δεν είναι

μια απλή γιορτή, είναι φόρος

τιμής στον μεγαλύτερο ίσως

κοινωνικό αγώνα που χρειά-

στηκε να δώσουν οι Ελληνες

και ειδικά η νέα γενιά», είπε

μεταξύ άλλων και κατέληξε:

“Είναι καλό τελικά να στρέ-

φουμε το βλέμμα μας στο πα-

ρελθόν; Κι όμως, η ιστορία κα-

τέδειξε ότι δεν υπάρχει πα-

ρόν χωρίς παρελθόν».

Και θα μου επιτραπεί να προ-

σθέσω ότι, ο λαός που αγνοεί

το παρελθόν του, δεν γνωρί-

ζει γιατί, πώς και πού βρίσκε-

ται σήμερα και πού και πώς θα

οδεύσει αύριο. Του λείπει η

πυξίδα. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την

παρουσία τους:

Μάρη Δεληβοριά Διοικ. 2008-

2009 της 2470 Ροτ. Περιφέρειας

Δημήτρης Τσιμπούκης Εψ. Διοικη-

τής 2009-2010

Αλίκη Κάππα Γεν. Γραμ. Περιφ.

Άλκης Μάντζαρης βοηθός (Αττική

Δύση) β. Διοικ. «Γέρακα»

Κώστας Βουδαλίκας Πρόεδρος

Ομίλου Ν.Μάκρης, Αντώνης Γε-

ωργάκης Πρ. Ομίλου Κορωπίου,

Μάρω Δρέττα τ. Πρ. Ομίλου Ρα-

φήνας, Γιώργος Μασούλας

τ.Πρόεδρος Ομίλου Αθήνα-Ομό-

νοια, Γιώργος Μαύρος τ. Β.Διοι-

κητής (Ν.Μάκρη), Σταμάτης Ζή-

σης ΓΓ. Ροτ.Ο. Κορωπίου, Ειρήνη

Παναγοπούλου ΓΓ. Ροτ.Ο. Αθή-

να-Ομόνοια, Γιώργος Μπήκας

Αντιπρ. Ροτ.Ο. Κορωπίου

Ο Ροτ. Όμιλος «Γέρακας» δώρισε

στην Διοικητή αναμνηστική πλα-

κέτα για την πρώτη επίσημη επί-

σκεψή της στον Όμιλο.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΙΓ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ν.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ

“Ο Γεώργιος Δ. Χατζησωτηρί-
ου έδειξε σε μας, τους ανθρώ-
πους της αυτοδιοίκησης ότι η
τοπική ανάπτυξη προϋποθέτει
την τοπική έρευνα και ιστορία.
Πολλά από τα δεινά και τα
προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει η περιοχή μας θα είχαν
βρει τη λύση τους, αν ήμασταν
ιστορικά εγγράμματοι, γνωρί-
ζαμε τις ρίζες των προβλημά-
των και τις δυνατότητες που
μας δίνει η παράδοσή μας. 
Η τοπική ιστορία είναι ο μόνος
τρόπος για να αντισταθούμε
σε ανιστόρητες παρεμβάσεις
στην περιοχή μας. Το δρόμο
αυτό μας τον άνοιξε ο Γεώρ-
γιος Δ. Χατζησωτηρίου.
Μεγάλη η κληρονομιά που
μας άφησε, μεγάλη και η τιμή

που του οφείλουμε”.

Δημήτρης Γ. Δάβαρης 

Δήμαρχος Παιανίας 

Το χορευτικό με το Δήμαρχο Δ. Δάβαρη ανάμεσά τους.

…  Έχουμε χρέος να διασώ-
σουμε την ιστορία μας, το φυ-
σικό, πολιτιστικό περιβάλλον
και να αναδείξουμε τους αν-
θρώπους που αγωνίστηκαν
για τον τόπο τους. Τα μηνύ-
ματα των εισηγήσεών μας
έχει αξία να φτάσουν στα κέ-
ντρα των πολιτικών αποφάσε-
ων, προκειμένου να ξανασκε-
φτούν την δική τους συμβολή
στην διατήρηση και βελτίωση
των όρων ζωής στα Μεσόγεια
και σε κάθε γωνία της ελληνι-
κής γης. Τα μηνύματα των ει-
σηγήσεών μας έχει αξία να
φτάσουν στους πολίτες,  τους
δημότες μας αλλά και στις
παραγωγικές τάξεις ώστε να
αντιληφθούν την ευθύνη κάθε
δραστηριότητάς που ανα-
πτύσσουν «..» .   

Σεραφείμ Κόλλιας

Αντιδήμαρχος Κορωπίου

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.

Οι Ρόταρυ Γέρακα τίμησαν την 17 Νοέμβρη

Στο κέντρο ο πρόεδρος του ομίλου ρ. Μιχ. Καλαβρυτινός και δεξιά του η
διοικ. της περιφέρειας Μάρη Δεληβοριά και η γραμματέας του ομίλου Μα-
ρία Θωκταρίδου. Αριστερά του ο διοικ. 2009-2010 Δημ. Τσιμπούκης και δί-
πλα του ο πρ. πρόεδρος Κ. Βενετσάνος.

Η διοικ. της περιφέρειας Μάρη Δε-
ληβοριά παραλαμβάνει την πλακέ-
τα από τον πρ. Μιχ. Καλαβρυτινό.
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Σε δελτίο τύπου που μας

απέστειλαν οι Σύλλογοι γο-

νέων του Γυμνασίου και Λυ-

κείου (προσωρινή διοικούσα)

Πόρτο Ράφτη καταγγέλουν

την ασφυκτική κατάσταση

που βιώνουν συγκατοικού-

ντες γυμνάσιο και λύκειο

στο ίδιο κτίριο με 400 παιδιά.

Οι προοπτικές για στέγαση

του Λυκείου σε άλλο κτίριο

φαίνονται δυσοίωνες. Ετσι

αποφάσισαν να πραγματο-

ποιήσουν πορεία διαμαρτυ-

ρίας την περασμένη Τετάρτη

προς το Δημαρχείο.

Στην πορεία συμπαρίστα-

νται και οι καθηγητές, αφού

με απόφαση του σωματείου

τους προκήρυξαν διώρη στά-

ση εργασίας προς διευκό-

λυνση της πορείας.

Οι σύλλογοι μεταξύ άλλων

γράφουν στο δ.τ.: 

Όπως είναι γνωστό σε όλους

μας, τη φετινή χρονιά ιδρύ-

θηκε το Λύκειο Πόρτο Ράφτη

το οποίο, λόγω έλλειψης κτι-

ρίου, «φιλοξενείται» στο κτί-

ριο του Γυμνασίου. Το γεγο-

νός αυτό, σε συνδυασμό με

την αύξηση των μαθητών, εί-

χε σαν αποτέλεσμα να συ-

γκεντρωθούν στο χώρο 400

παιδιά.

Αν και η κατάσταση ήταν από

την πρώτη ημέρα ανυπόφο-

ρη για όλους μας (μαθητές,

καθηγητές και γονείς), την

ανεχθήκαμε, έχοντας υπόψη

ότι είχαν ξεκινήσει ενέργει-

ες ενοικίασης κτιρίου (δίπλα

στο restaurant-bar GONGA)

για στέγαση του Λυκείου

από το Σεπτέμβριο 2009.

Όμως, πριν λίγες ημέρες,

ενημερωθήκαμε ότι η ενοι-

κίαση του κτιρίου αυτού δεν

είναι πλέον δυνατή, λόγω

άρνησης των ιδιοκτητών.

Ταυτόχρονα μάθαμε ότι ο

Δήμος Μαρκοπούλου, δεν

έχει εκδηλώσει καμιά ενέρ-

γεια για την απόδοση του οι-

κοπέδου που έχει χαρακτηρι-

σθεί από το σχέδιο πόλεως

για ανέγερση Λυκείου (εφα-

πτόμενο με το  restaurant-

bar-παιδότοπος Deck). 

Επειδή δεν πάει άλλο, επει-

δή δεν υπάρχουν άλλα περι-

θώρια, ΖΗΤΟΥΜΕ,

– τις ενέργειες του Δήμου

για άμεση απόδοση του οικο-

πέδου στον Οργανισμό Σχο-

λικών Κτιρίων (ΟΣΚ)

– να συγκαλέσει ο Δήμος

σύσκεψη, εντός 10 ημερών,

με τη συμμετοχή εκπροσώ-

πων του ΟΣΚ, της Νομαρ-

χίας,  της Δνσης Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ.

Αττικής και γονείς του Λυκεί-

ου και του Γυμνασίου ώστε

να έχουμε πλήρη και επίση-

μη ενημέρωση για την αντι-

μετώπιση του θέματος.   

Βρισκόμαστε παντού,
δίπλα στον πολίτη

Η ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής διοργανώνει ανοιχτή

πολιτική εκδήλωση-συζήτηση για τις τρέχουσες πολιτι-

κές εξελίξεις με το Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και

Νομάρχη Πειραιά Γιάννη Μίχα την Δευτέρα 24 Νοεμβρί-

ου στο ξενοδοχείο ΑΥΡΑ στο λιμάνι της Ραφήνας και

ώρα 19.00.

Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ, αλλά

και όλους τους ενεργούς πολίτες της Ανατολικής Αττι-

κής να παρευρεθούν στην εκδήλωση, να συμμετάσχουν

στη συζήτηση και να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Η Τ.Ο. Κορωπίου οργανώνει εκδήλωση την Τετάρ-

τη 26 Νοεμβρίου στις 7μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο

Αγίας Μαρίνας με ομιλητή τον Δημήτρη Αμαμπά-

νο, μέλος του εθνικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Νέα Διοίκηση στο Εργατο-

υπαλληλικό Κέντρο Λαυρίου

Σε ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Λαυρίου (Ε/Υ.Κ.Λ.) αφού αι-

τιολογεί την αδράνεια του τρέχοντος έτους, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη λει-

τουργία της δικαιοσύνης, που έκανε επτά ολόκληρους μήνες για την έκδοση

απόφασης διορισμού προσωρινής διοίκησης, μετά από προσφυγή εκπροσώπων

εργατικών Σωματείων, καταλήγει:

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

με την πρωτοβουλία αυτή της ανασυγκρότησης του Εργατικού Κέντρου Λαυρί-

ου, σας καλούμε όλους εργαζόμενους, άνεργους, συνταξιούχους και φορείς σε

κοινή δράση για να αντιμετωπίσουμε τα οξυμμένα προβλήματα που μαστίζουν

την εργατική λαϊκή οικογένεια, να διεκδικήσουμε από καλύτερες θέσεις αυτά

που μας ανήκουν. Τώρα ειδικότερα που η καπιταλιστική κρίση χτυπάει την πόρ-

τα της χώρας μας, τώρα είναι ώρα για αντεπίθεση.

Το Ε/Υ.Κ.Λ. καλεί τους εργαζόμενους να απευθύνονται στα Σωματεία τους ή

στο Εργατικό Κέντρο και στο τηλέφωνο 22990 24384, για όποιο πρόβλημα πα-

ρουσιάζεται στον εργασιακό τους χώρο κι όποια απορία έχουν σχετικά με τα δε-

δουλευμένα τους και γενικά, τα δικαιώματά τους.

Ο …Κάιν και οι φίλοι μας 

τα τετράποδα

Ένας «ανήσυχος» κάτοικος στη Βούλα, ο Αθανάσιος Τό-

μπρας, μας κατήγγειλε ότι στο ανώνυμο πάρκο που βρί-

σκεται στις οδούς Σύμης και

Καστελλορίζου, βρέθηκαν

τρία σκυλιά δηλητηριασμένα

(φολιασμένα), παλιότερα μια

γάτα… Παλιότερα ακόμη εί-

χαμε δημοσιεύσει, πρώτο θέ-

μα, το φόλιασμα ενός άκακου

σκύλου και καταλήγαμε: «…

Ποια είναι τα κτήνη»; («7η»

αρ.φ. 108, 15/1/2000). Η ιστο-

ρία επαναλαμβάνεται…

Ονοματοδοσία Πάρκου

Επ’ ευκαιρία, γιατί δεν ονοματοδοτείται αυτό το πάρκο.

Πρόταση γενική: Να προτιμώνται ευγενείς έννοιες αντί

για πρόσωπα, ή ιστορικά γεγονότα γενικής παραδοχής ή

έστω σκαπανέων της πόλης, που η προσφορά τους είναι

βεβαιωμένη και αναμφισβήτητη. (ακριβολογώ). 

Κ.Β.

Πορεία διαμαρτυρίας γονιών και μαθητών 

Γυμνασίου και Λυκείου Πόρτο Ράφτη

Η μη επίλυση των μεγάλων ζητημάτων και των προβλημάτων

της καθημερινότητας, που με την πάροδο του χρόνου γίνο-

νται πιο πιεστικά, καθώς και η αυταρχική και αλαζονική άσκη-

ση της εξουσίας εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής την τελευ-

ταία διετία έχουν βυθίσει σε τέλμα την πόλη μας.

Οι Συνδυασμοί της Αντιπολίτευσης με αίσθημα ευθύνης απέ-

ναντι στους Δημότες αποφάσισαν να συναντηθούν, με στόχο

τη δημιουργία κοινών προτάσεων και την ανάληψη πρωτο-

βουλιών σε όσα από αυτά υπάρχει σύγκλιση απόψεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16-11-2008 και

συμμετείχαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευ-

σης. Ο διάλογος ήταν ουσιαστικός και δημιουργικός με κοι-

νές θέσεις στα περισσότερα ζητήματα.

Συμφωνήθηκε, ότι είναι ανάγκη να υπάρξει συνεργασία και

κοινές δράσεις σε σοβαρά ζητήματα της πόλης με σεβασμό

στις επιμέρους διαφορετικές προσεγγίσεις, όπου αυτές κα-

ταγράφονται. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξουν κι-

νήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Στόχος μας δεν είναι η στείρα αντιπολίτευση, όπως άλλωστε

το έχουμε αποδείξει τη διετία που μας πέρασε, αλλά η δημι-

ουργική συνεισφορά μας στο προχώρημα των σοβαρών ζητη-

μάτων της Παλλήνης. Πρέπει στην πράξη να αποδείξουμε

όλοι μας ότι το συμφέρον της πόλης, που ζούμε, είναι το κυ-

ρίαρχο.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο κατεξοχήν χώρος όπου μπο-

ρούν να εκδηλωθούν τέτοιες πρωτοβουλίες

Και εμείς αυτό πραγματοποιούμε.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του συνδ. «ΠΑΛΛΗΝΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»: Μπουντουβάς Αναστάσιος, Νάτσης Δη-

μήτριος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  του συνδ. «ΠΑΛΛΗΝΗ ΜΕΛΛΟΝ”

Γκοτσόπουλος Θεόδωρος, Σμέρος Γεώργιος, Μερτζάνος Γε-

ώργιος, Ζινέλη Καλλιόπη, Λεβαντή Μαρία, Χατζησταματίου

Κων/νος

Οι συνδυασμοί Παλλήνης
“ΠΑΛΛΗΝΗ ΜΕΛΛΟΝ” 

“ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ”

σε κοινή δράση  για τα 

προβλήματα της πόλης

ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου Γονέων του 1ου

Γυμνασίου Βούλας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Πρόεδρος Μιχάλης Καμπίτσης, - Αντιπρ.: Αντα Πίγκου

Γραμματέας: Μαίρη Σκέντου - Ταμίας: Κων/νος Μοράκης

Μέλης: Τούλα Αμπαζή, Μαριάννα Γουλανδρή και Αννα Φιλιππά-

του.

Στη σχολική Επιροπή η Αντα Πίγκου και ο Μιχ. Καμπίτσης, ενώ

στην Ενωση Γονέων η Τούλα Αμπαζή και η Αντα Πίγκου.

Το νέο Δ.Σ. προσδοκά μια σωστή συνεργασία με τους γονείς και

για το λόγο αυτό γνωστοποίησαν ότι κάθε Δευτέρα από 9-11πμ.

θα βρίσκονται εκπρόσωποί του στο χώρο του Σχολείου για να συ-

ζητούν διάφορα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος με γονείς και

μαθητές. Καλή συνεργασία επιδιώκουν και με το διευθυντή και το

διδακτικό προσωπικό του σχολείου.

Στο Σύλλογο 2ου Λυκείου Βούλας

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων του 2ου Λυ-

κείου Βούλας, όπως προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες

έχει ως εξής:

Πρόεδρος Ανδρέας Αντωνόπουλος, Αντιπρ. Γιώτα Μαρκαντωνά-

κη, Γραμ. Νικ. Μαλεύρης, Ταμίας Νικ. Ποντικάκης και Μέλη: Μιχ.

Αναστασάκης, Χαρ. Ζωγράφος και Ρέα Μπίρου.

Στην Ενωση Γονέων οι Α. Αντωνόπουλος και Κ. Μαυραγάνης, και

στη Σχολική Επιτροπή η Τζέλλα Κλεάνθους.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
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ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΜΙΣΘΩΤΗ 

Η ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ

Μετά από πέντε ώρες περίπου συνεδρίασης στο Δημοτικό

Συμβούλιο Κορωπίου, όπου συζητήθηκε για άλλη μια φορά

η τύχη της Λομπάρδας. Πολλοί κάτοικοι, ασφυκτική η αί-

θουσα. 

Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Δημ. Πουλαντζάς διάβα-

σε μία μακρά εισήγηση με επεξηγήσεις, προσπαθώντας να

ενημερώσει τους συμβούλους ότι συμφέρει το Δήμο η

τροποποίηση της σύμβασης και η ανανέωσή της με νέο

επιχειρηματία.

Εχουμε αναφερθεί στο ιστορικό της τύχης της Λομπάρ-

δας. 

Εν ολίγοις: την παραχώρησή της στο Δήμο Κρωπίας για 50

χρόνια για αναψυχή, αντ’ αυτού η τότε Δημοτική Αρχή

(Γκίκας με αντιδήμαρχο τον επικεφαλής της μειοψηφίας Δ.

Κιούση) τη μίσθωσε σε αναψυκτήριο που έγινε νυχτομά-

γαζο με στριγκάκια και μπικινάκια. Η επόμενη Δημοτική

Αρχή (Παπαγιαννόπουλος) προσπάθησε να εξώσει τον

επιχειρηματία με το επιχείρημα της ιδιόχρησης για τις

ανάγκες του Δήμου και τη δικαστική διαμάχη συνέχισε η

τωρινή δημοτική αρχή (Αθανασόπουλος) και πέτυχαν να

εξώσουν τον επιχειρηματία με την 9/5/2003.

Ο Δήμος δεν έκανε τη χρήση που όφειλε ως προς την ιδιό-

χρηση, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του νο-

μικού συμβούλου και του Δημάρχου ή κακές νομικές ενέρ-

γειες επανέφεραν τον παλιό ιδιοκτήτη στη Λομπάρδα,

αφού ο ίδιος προσέφυγε στα δικαστήρια με το αιτιολογικό

ότι η ιδιόχρηση ήταν πρόσχημα και όχι ουσία.

Παρά τις δικαστικές προσφυγές του Δήμου σε όλα τα δι-

καστικά επίπεδα (μέχρι και Αρειο Πάγο) δεν κατάφερε να

αλλάξει την απόφαση της επανεγκατάστασης του μισθω-

τή. 

Και όχι μόνο. Ο μισθωτής επέστρεψε πανηγυρικά και με

νέα προσφυγή του αξιώνει από το Δήμο διαφυγόντα κέρ-

δη και αποζημιώσεις που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.

Και βρισκόμαστε ακριβώς εδώ.

Ο Δήμος είναι δέσμιος, μέχρι το 2019 από τη σύμβαση, κα-

τά τον νομικό σύμβουλο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο

παρά να προχωρήσει σε μια δικαστική πολύχρονη διαμάχη

αμφίβολης έκβασης.

Και έρχεται η πρόταση από νέο επιχειρηματία που τα έχει

βρει με τον παλιό.

Ο Δήμος θεωρεί – και κατά κάποιο τρόπο είναι – επωφελή

την πρόταση, αφού βρίσκεται με δεμένα χέρια.

Ετσι μετά από πολύωρη συζήτηση που είχε αντιπαραθέ-

σεις και με το νομικό σύμβουλο που από συμβούλους της

μειοψηφίας κρίθηκε υπεύθυνος για τις χαμένες δίκες του

Δήμου (Κιούσης).

Γ. Σπέλλας: Με μια ισορική απόφαση που παίρνουμε σή-
μερα θα ασφυκτιά το Κορωπί και θα είμαστε δακτυλοδει-
χτούμενοι στην κοινωνία.

Σ. Λάμπρου: Δεν θέλω να γίνω ένας από τους κατοίκους
της Βούλας και της Γλυφάδας! Βλέπω τι τραβάνε οι άν-
θρωποι.
Εγώ είμαι νεοδημοκράτης αλλά γ’ αυτήν την περίπτωση
είμαι πιο κομμουνιστής απ’ τους κομμουνιστές!!

“Ο χειρότερος συμβιβασμός είναι
προτιμότερος από το δικαστήριο”  

Δήμαρχος! Ναι, χάσαμε το δικαστήριο. Εγώ παίρνω την
πολιτική ευθύνη. “Ο χειρότερος συμβιβασμός είναι προτι-
μότερος από το δικαστήριο”.
Και επειδή θέλω να κρίνομαι για τις πράξεις μου, έχω μία
πρόταση. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφα-
ση σήμερα· θεωρώ ότι σ’ αυτή τη φάση είναι επωφελής
για το σπίτι μας.

Στο συμβούλιο παρίσταντο και τρεις νομαρχιακοί σύμβου-

λοι (Θ.Γρίβας, Π. Ευαγγελίου & Νίκος Στεφανίδης). Την

προηγούμενη ημέρα το Ν.Σ. είχε αποφασίσει για τη Λο-

μπάρδα ότι πρέπει να μείνει ελεύθερη.

Ο Ν.Στεφανίδης ο οποίος ήταν και ο εισηγητής στο Νομ.

Συμβούλιο για τη Λομπάρδα μίλησε για δύο δρόμους. Της

συγκεκριμένης φθαρμένης και γνωστής πολιτικής και της

κόντρας στη σύμβαση με αγώνες.

Ο Θ. Γρίβας επισήμανε ότι οι παραλίες πρέπει να είναι

ελεύθερες, αλλά στη φάση αυτή κρίνει ότι δεν έχει άλλο

δρόμο η Δημοτική Αρχή. Να εξασφαλίσει όμως πολλές δε-

σμεύσεις στον επιχειρηματία.

Ο Π. Ευαγγελίου αφού δικαιολόγησε τους πολίτες, που

αμφισβητούν απ’ αυτά που βλέπουν στους επιχειρηματίες

της νύχτας και πρότεινε ένα master plan από τον νέο επι-

χειρηματία. «Υπάρχει αμφισβήτηση. Πού θα απλωθεί, που
θα βάλει τις καρέκλες του».

Μίλησαν και εκπρόσωποι φορέων με διαφορετικές απόψεις.

Ο Φ. Τουρλεντές (κομματική οργάνωση ΚΚΕ) μίλησε για

αποφάσεις ειλημμένες για τα φιλέτα της Ανατ. Αττικής να

δοθούν σε ξενοδόχους και επιχειρηματίες.

Ο Θ. Αγγούρης (Εξωρ.Πολιτ. Αγ. Μαρίνας) αποδέχεται με

πολλές επιφυλάξεις την πρόταση και με ρητές διασφαλί-

σεις  για ελεύθερη παραλία και ελεύθερη πρόσβαση.

Ζήτησε δε δέσμευση, ότι τα χρήματα που θα πάρουν από

τη σύμβαση να πέσουν όλα στην Αγία Μαρίνα. 

Αννα Μπουζιάνη

- το μη χείρον βέλτιστον - με νέο ιδιοκτήτη και στην ίδια σύμβαση.

Ανανεωμένη και προς το θετικότερο η νέα πρόταση

Οι αντιδράσεις κατοίκων, φορέων, Τύπου και μειοψηφίας έφεραν το αποτέλεσμα

Aπολογισμός 

πεπραγμένων Δ.Α. Κορωπίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου θα πραγματοποι-

ήσει  ειδική δημόσια   συνεδρίαση, η οποία θα γίνει,

στο Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Γυμνασίου Κορωπί-

ου,  την 30η  Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα

11.00΄, με μοναδικό θέμα: Aπολογισμός πεπραγμέ-

νων δημοτικής αρχής.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Να καταργηθούν όλες οι δίκες που βρίσκονται σε εξέλι-

ξη και να παραιτηθούν αμφότερα τα μέρη από τις εκα-

τέρωθεν αγωγές και αξιώσεις.

Να καταβάλλουν ετήσιο μίσθωμα στο Δήμο 300.000 ευ-

ρώ από το Μάιο του 2009 (για να γίνουν οι απαιτούμενες

επισκευές που θα βαρύνουν τους μισθωτές), αναπρο-

σαρμοζόμενο μετά την πρώτη τριετία κατά ποσοστό ίσο

με τον επίσημο τιμάριθμο πλέον 2% και κατ’ ελάχιστον

5% μέχρι τη λήξη της, το έτος 2019.

Σ.Σ.: Αποστεώνοντας τα δεδομένα, μπορεί να διαπιστώ-

σει κανείς ότι ο Δήμος είναι δέσμιος της κατάστασης που

έχει δημιουργηθεί (τις ευθύνες ας τις αφήσουμε). Ετσι η

πρόταση φαίνεται καλή και τα χρήματα που δίνει ο επι-

χειρηματίας επίσης καλά, σε σχέση με τα προηγούμενα. 

Η πρώτη πρόταση αφορούσε όλη την έκταση της Λο-

μπάρδας (που ήρθε πριν δύο μήνες περίπου), ενώ η πα-

ρούσα μόνο 4 στρέμματα, όπως έχει σήμερα ο παλιός

επιχειρηματίας. Αρκεί να μη καταστρατηγηθεί η συμφω-

νία, και επεκταθεί ο μισθωτής.

Εμείς θα προτείναμε, αφού κατέληξαν στην πρόταση αυ-

τή, να φροντίσουν τουλάχιστον να εξωραϊσουν όλην την

έκταση της Λομπάρδας. 

Τώρα κύριε Δήμαρχε, θα μπορείτε. Με τα χρήματα που

θα πάρετε από τα μισθώματα. Δεν θα υπάρξουν άλλες

ανοχές· πολύ περισσότερο από τους κατοίκους που

βιώνουν την καθημερινότητα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 10/2008 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 126/2008.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης περιο-

χής Αγ. Νικολάου.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Ιου-

νίου του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00μ.μ. συ-

νήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσε-

ων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 4896/12-6-08 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέ-

λη και στον Δήμαρχο. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα

12 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σ. Πανάς, 3. Γ. Καμπάνης, 4. Ε. Σκουλάξε-

νου, 5. Α. Φαρμακίδη, 6. Σ. Ελευθερίου, 7. Π. Καρυώτης, 8. Π. Σκουζής, 9.

Μ. Χόβρη- Σίνα, 10. Κ. Καραγεώργος, 11. Ι. Κυριακόπουλος, 12. Θ. Στα-

μάτης.

Απόντες: 1. Μ. Κακογιαννάκου, 2. Ε. Παναγοπούλου, 3. Δ. Τζιώτης, 4. Π.

Κουλουβάρης, 5. Δ. Γεωργουλόπουλος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δη-

μάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συ-

ζήτηση το 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης και θέτει υπόψη του σώμα-

τος, το από 21/5/08 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετι-

κά με τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης περιοχής Αγ. Νικολάου. 

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφα-

σίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Το από 21/5/08 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Το με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/8537/3066/Φ250/4-12-07 έγγραφο του

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

3. Τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα.

4. Την προγενέστερη με αριθμ. 195/07 απόφαση του Δ.Σ.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης περιοχής Αγ. Νι-

κολάου, ως ακολούθως:

- Αλλαγή κατεύθυνσης της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Ηλιού, προ-

κειμένου να υπάρχει επικοινωνία των Δήμων Βούλας και Βουλιαγμένης.

Η αλλαγή αυτή επέφερε αλλαγές και στις κατευθύνσεις των καθέτων

οδών που συμβάλλουν στην οδό Ηλιού (περιοχή Αγ. Νικολάου) και οι

οποίες φαίνονται στα σχέδια με αρ. 9.1 & 10.1 που υπέβαλλε η ανάδοχος

εταιρεία, ως τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. 

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 126/08 και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ Οπως παραπάνω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας, 153 51 – Παλλήνη

Πληρ. Β. Παπαϊωάννου Τηλ. 210-6600711 fax: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-

τερη τιμή για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετα-

φορικών μέσων αξίας 256.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%

για το έτος 2009.

Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται επί πρατηρίου (ο Δήμος δεν διαθέ-

τει δικές τους δεξαμενές καυσίμων και ως εκ τούτου τα οχήματα θα εφο-

διάζονται καύσιμα στο πρατήριο). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 12 Δεκεμβρίου

2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-

ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η αποσφράγιση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείς το Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο τεχνικής υπηρε-

σίας του Δήμου (υπεύθυνος κ. Βασιλείου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας, 153 51 – Παλλήνη

Πληρ. Β. Παπαϊωάννου, Τηλ. 210-6600711 fax: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για συμπληρωματική σύμ-

βαση με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

3463/06 & Π.Δ. 28/80 για τις εργασίες επισκευής μεταφορικών μέσων

έτους 2008 αξίας 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Νοεμβρίου 2008 ημέρα

Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όρ.)

με ώρα ενάρξεως την 10η και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11η.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπο-

ρούν να υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 27η

Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας

δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δή-

μου (πληροφορίες κ. Βασιλείου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 16/2007 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 195/2007.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση i) της Β’ φάσης της μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου

Βουλ/νης – Οργάνωση χρήσεων και λειτουργιών και ένταξή της στο ολο-

κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου» και ii) των θέσεων ηλε-

κτρονικά ελεγχόμενης στάθμευσης στα πλαίσια της παραπάνω κυκλοφο-

ριακής μελέτης. 

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Ιου-

λίου του έτους 2007, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00μ.μ. συ-

νήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσε-

ων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 6823/17-7-07 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέ-

λη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα

14 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Π. Κουλουβάρης, 3. Κ. Καραγιώργος, 4. Α.

Φαρμακίδη, 5. Σ. Ελευθερίου, 6. Ε. Παναγοπούλου, 7. Π. Καρυώτης, 8. Π.

Σκουζής, 9. Μ. Χόβρη – Σίνα, 10. Ε. Σκουλάξενου, 11. Μ. Κακογιαννάκου,

12. Σ. Πανάς, 13. Γ. Καμπάνης, 14. Δ. Τζιώτης

Απόντες: 1. Ι. Κυριακόπουλος, 2. Δ. Γεωργουλόπουλος, 3. Θ. Σταμάτης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δη-

μάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισαγάγει προς

συζήτηση το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης και θέτη υπόψη του σώ-

ματος, το από 19/7/07 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας

σχετικά με α) έγκριση της Β΄ φάσης (τελικής) της μελέτης: «Κυκλοφο-

ριακή ένταξή της στο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δή-

μου» και ii) των θέσεων ηλεκτρονικά ελεγχόμενης στάθμευσης στα πλαί-

σια της παραπάνω κυκλοφοριακής μελέτης. 

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Το από 19/7/07 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα.

3. Τις προγενέστερες με αριθ. 186/04, 61/05, 154/07 αποφάσεις του Δ.Σ.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

i) την Β’ φάση (τελική) της μελέτης: «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Βου-

λιαγμένης – Οργάνωση Χρήσεων και Λειτουργιών και ένταξή της στο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα του Δήμου» και 

ii) Τις προτεινόμενες θέσεις ηλεκτρονικά ελεγχόμενης στάθμευσης

(Η.Ε.Σ.) στα πλαίσια της εκπονούμενης κυκλοφοριακής μελέτης, ως ακο-

λούθως:

Οι προβλεπόμενες από την έρευνα των μελετητών θέσεις ανέρχονται σε

789.

Συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛΩΝ ΘΕΣΕΙΣ

Α) Κυβέλης: Από Ηλίου μέχρι Πολυμνίας (μια πλευρά) 17

Β) Βορρέου: Από Ηλίου μέχρι Πολυμνίας (μία πλευρά) 15

Γ) Parking Αγ. Νικολάου: 33

Δ) Σελήνης: Από Ηλίου μέχρι Κενταύρων (μια πλευρά) 10

Ε) Ηούς: Από Ηλίου μέχρι Κενταύρων (μια πλευρά) 12

Στ) Κρόνου: Από Ηλίου μέχρι Κενταύρων (δύο πλευρές) 58

Σύνολο:145

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ ΘΕΣΕΙΣ

A) Parking Αρμονίας 94

ΣΥΝΟΛΟ 94

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α) Άρεως: Από Αθηνάς μέχρι Ιάσωνος (μια πλευρά) 40

Β) Αφροδίτης: Από Αθηνάς μέχρι Θησέως (μια πλευρά) 50

Γ) Αιόλου: Από Θησέως μέχρι Ιάσωνος (μια πλευρά) 16

Δ) Ήρας: Από Θησέως μέχρι Ιάσωνος (μια πλευρά) 15

Ε) Διός: Από Θησέως μέχρι Ιάσωνος (μια πλευρά) 12

Στ) Θησέως: Και στις δύο πλευρές 140

Ζ) Ιάσωνος: Και στις δύο πλευρές 229

Πανός: Από Ιάσωνος μέχρι Θαλείας 48

ΣΥΝΟΛΟ: 550

Ήτοι συνολικά (προβλεπόμενες θέσεις): 789

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 195/07 και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ Οπως παραπάνω

Με επιστολή του προς τη Διοί-

κηση του Διεθνούς Αερολιμέ-

να Ελ. Βενιζέλος ο Νομάρχης

Λ. Κουρής, ζητάει να αλλάξει

ο τρόπος αποστολής παραπό-

νων για ηχορύπανση. 

Στην επιστολή επισημαίνεται

ότι ο αριθμός κλήσης για πα-

ράπονα θορύβου δεν λειτουρ-

γεί σε 24ωρη βάση, ενώ οι κά-

τοικοι των περιοχών που επι-

βαρύνονται από την λειτουρ-

γία του αεροδρομίου δεν

έχουν την δυνατότητα να απο-

στείλουν με ηλεκτρονική φόρ-

μα τα παράπονά τους καθώς οι

διαθέσιμες επιλογές στον δι-

κτυακό τόπο του αεροδρομίου

είναι είτε «επιβάτες» είτε

«επισκέπτες», κάτι που ουσια-

στικά τους αποκλείει από την

διαδικασία αποστολής παρα-

πόνων.

Ετσι η τηλεφωνική γραμμή του

Διεθνούς Αεροδρομίου Αθη-

νών (ΔΑΑ) για παράπονα με

τίτλο δεν αποτυπώνει την

πραγματικότητα,  σε έρευνα

που παρουσιάστηκε το Σε-

πτέμβριο του 2008, την οποία

κοινοποίησε στη Νομαρχία ο

ΔΑΑ

Καταλήγοντας ο Νομάρχης

στην επιστολή του προτείνει

προκειμένου  να αποκτήσει

ουσιαστικό περιεχόμενο η κα-

ταγραφή των παραπόνων για

τον θόρυβο να:

– εξασφαλισθεί η 24ωρη λει-

τουργία του τηλεφωνικού

αριθμού ώστε να καταγράφο-

νται (ηχογραφούνται) σε συ-

νεχή ροή τα παράπονα των κα-

τοίκων.

– αποτυπωθεί η δυνατότητα δια-

τύπωσης παραπόνων για θόρυβο

με την αναγραφή του συγκεκρι-

μένου τηλεφωνικού αριθμού

στην ιστοσελίδα του ΔΑΑ.

– να δοθεί η δυνατότητα

στους κατοίκους, πέραν των

τηλεφωνικών κλήσεων, να εκ-

φράζουν τα παράπονά τους

για τον θόρυβο και με αποστο-

λή e-mail σε αποδέκτη του Αε-

ροδρομίου. 

Δεν καταγράφονται παράπονα 

ηχορύπανσης στο Αεροδρόμιο Παρουσία του Υφυπουργού

Ανάπτυξης  Γιώργου Βλάχου

ορκίστηκε   (14 Νοεμβρίου) και

ανέλαβε τα καθήκοντα ως Ανα-

πληρωτής Συνήγορος του Κα-

ταναλωτή ο Δημήτρης Μάρ-

κου.

Ο  Δημήτρης Μάρκου γεννήθη-

κε  το 1969, είναι οικονομολό-

γος με σπουδές  στην χρημα-

τοοικονομική ανάλυση, τα συ-

στήματα προβλέψεων, τη διε-

θνή διοίκηση και το marketing. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πλ. Ελευθερίας

Ταχ. Διευθ. 153 51 – Παλλήνη

Πληρ. Β. Παπαϊωάννου

Τηλ. 210-6600711 Φαχ: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για συμπληρωματική σύμ-

βαση με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

3463/06 & Π.Δ. 28/80 και για την συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων

έτους 2008 (φορτηγά – απορριμματοφόρα τύπου MERCEDES) αξίας

10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Νοεμβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή

λόγω του κατεπείγοντος, στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλ-

λήνη 1ος όροφος) με ώρα ενάρξεως την 10:00π.μ. και ώρα λήξης αποδο-

χής προσφορών την 11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπο-

ρούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την

27η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας

δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δή-

μου (πληροφορίες κ. Κακουλάκη). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Νέος Αναπληρωτής Συνήγορος Καταναλωτή
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Ερώτηση προς τον Υπουργό

κατέθεσε ο βουλευτής  Βα-

σίλης Οικονόμου για τις κα-

θυστερήσεις του Γ’ ΚΠΣ και

ΕΣΠΑ στις περιοχές Βού-

λας, Βάρης και Βουλιαγμέ-

νης, τονίζοντας ότι ενώ τα

κονδύλια του Γ’ ΚΠΣ για το

Υπουργείο Εσωτερικών

υπάρχουν, η απορρόφησή

τους στην Περιφέρεια Αττι-

κής παραμένει ημιτελής.

Όταν για τους πολίτες πρω-

ταρχικό ρόλο έχει η λει-

τουργία των ΟΤΑ που ανή-

κουν, η απορρόφηση του Γ’

ΚΠΣ αποτελεί αναγκαία

συνθήκη για την καλύτερη

λειτουργία τους. Έργα απα-

ραίτητα για την ανάπτυξη

της Βάρης, της Βούλας και

της Βουλιαγμένης.

Επιπλέον, η έλλειψη προ-

γραμματισμού του Υπουρ-

γείου σας για την απορρό-

φηση του ΕΣΠΑ 2007-2013

δεν μπορεί παρά να δημι-

ουργεί ανασφάλεια για την

άρτια απορρόφηση και του

Δ’ ΚΠΣ. 

Την ίδια στιγμή που απαιτεί-

ται αποτελεσματικός Κανο-

νισμός Λειτουργίας σε αντι-

διαστολή βλέπουμε τις εμ-

φανώς τραγικές καθυστερή-

σεις, οι οποίες οδηγούν σε

νέες απώλειες κοινοτικών

κονδυλίων. 

– Ποια είναι η πρόοδος των

έργων του Γ’ ΚΠΣ του

Υπουργείου σας που αφο-

ρούν την περιφέρεια της

Ανατολικής Αττικής, και συ-

γκεκριμένα της Βάρης, της

Βούλας και της Βουλιαγμέ-

νης; 

– Έχετε εντάξει τις πόλεις

της Βάρης, Βούλας και Βου-

λιαγμένης στο πρόγραμμα

των έργων σας; 

Με ερώτησή της η βουλευτής Εύη Χριστοφιλοπούλου

έβαλε “φρένο” στις προθέσεις της Εθνικής Τράπεζας να

διεκδικήσει άμεσα τα καθυστερημένα δάνεια της Εργατι-

κής Κατοικίας. Ετσι η ΕΤΕ απέσυρε την επιστολή της.

Γράφει η βουλευτής:

Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας πρώτα «εκβίασε» με δια-

κοπή της σύμβασης με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας,

προκειμένου να αυξήσει τα

επιτόκια των στεγαστικών

δανείων. Στη συνέχεια, και

μετά τη γενική κατακραυγή,

μας έκανε τη χάρη να παρα-

τείνει τη σύμβαση έως το τέ-

λος του χρόνου, αφήνοντας

παραθυράκι για αλλαγή των

όρων από 1η  Ιανουαρίου. 

Σήμερα, πληροφορηθήκαμε

την ύπαρξη μιας απαράδε-

κτης επιστολής της Διοίκη-

σης της Εθνικής Τράπεζας

προς τον ΟΕΚ, με την οποία

ζητείται να ενεργοποιηθεί ο

μηχανισμός της Τράπεζας

για να εισπραχτούν άμεσα

τα χρωστούμενα των δικαι-

ούχων. Υπενθυμίζουμε ότι

όταν αναφερόμαστε σε δι-

καιούχους στεγαστικών δα-

νείων του Οργανισμού Ερ-

γατικής Κατοικίας, αναφε-

ρόμαστε σε ανθρώπους του

μόχθου, που προσπαθούν να

αποκτήσουν μια πρώτη κατοικία. 

Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι,

μετά την έντονη λαϊκή δυσαρέ-

σκεια για τη συνολικότερη πολι-

τική της Εθνικής Τράπεζας, η Δι-

οίκηση προσπαθεί να ανακαλέσει

αυτή την επιστολή όπως-όπως.

Η κυβέρνηση έχει χάσει πλέ-

ον κάθε έλεγχο του διορισμέ-

νου διοικητή της, κυρίου Αρά-

πογλου. Μέσα στο περιβάλ-

λον οικονομικής κρίσης και

ανείπωτης ανασφάλειας των

πολιτών, είναι τουλάχιστον

απαράδεκτο η Διοίκηση της

Εθνικής Τράπεζας να αξιώνει

να πάρει χρήματα εδώ και τώ-

ρα από τους πολίτες και να

καλεί τον ΟΕΚ να γίνει συνέ-

νοχος σε αυτό. Υπεύθυνη για

να βάλει επιτέλους στη θέση

του τον κύριο Αράπογλου εί-

ναι η κυβέρνηση, που τον επέ-

λεξε γι’ αυτή τη θέση. Διαφο-

ρετικά, η ευθύνη και το κό-

στος από τις επιλογές του εί-

ναι απόλυτα δική της. 

Οι βουλευτές του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας, Γιώργος Μαρί-

νος, Αντώνης Σκυλλάκος, Σπύρος Χαλβατζής με ερώτησή

τους ζητούν να μάθουν για τις περικοπές των δρομολο-

γίων του ΟΣΕ Αθήνα-Οινόη, που δημιουργεί τεράστια προ-

βλήματα στους εργαζόμενους που κάνουν χρήση του

ΟΣΕ, λέγοντας μεταξύ άλλων:

Για άλλη μια φορά (με την ερώτησή μας 5070/24-1-2008

αναφερόμασταν στο ίδιο πρόβλημα) οι εργαζόμενοι επι-

βάτες του ΟΣΕ που χρησιμοποιούν για τη μετακίνησή τους

προς την εργασία τους τους συρμούς του Οργανισμού στη

γραμμή Αθήνα–Οινόη αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλη-

μα, αφού η Διοίκηση του ΟΣΕ ανακοίνωσε πως για χρονι-

κό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών προχωρά στην κα-

τάργηση δύο δρομολόγιων προς την Αθήνα, και συγκεκρι-

μένα των αμαξοστοιχιών 1531 στις 6:21 και 1537 στις

8:23, δηλαδή προχωρά σε περικοπές σε ώρες αιχμής που

η κίνηση των συρμών θα έπρεπε κανονικά να είναι πυκνό-

τερη και μάλιστα οι συρμοί να διαθέτουν και περισσότερα

βαγόνια.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής της κυβέρνησης για το

βάθεμα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ και της

λειτουργίας του με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, είναι η

καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων εργαζομένων επιβατών

που ενώ εμπιστεύονται ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, ει-

σπράττουν περικοπές δρομολογίων, υψηλό κόστος εισιτη-

ρίου, ταλαιπωρία. 

Οι εργαζόμενοι επιβάτες δεν μπορούν να ανεχθούν άλλο

αυτήν την κατάσταση και προχωρούν ήδη σε δυναμικές κι-

νητοποιήσεις διεκδικώντας λύσεις.

Ερώτηση προς το Υπου-

γείο Παιδεία απευθύ-

νουν βουλευτές του

ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας,

Κώστας Καζάκος, Γιάν-

νης Πρωτούλης για το

πρόβλημα μεταφοράς,

που αντιμετωπίζουν 110

μαθητές από το Δήμο

Αρτέμιδος στο ΕΠΑ.Λ.

Ραφήνας, όπου φοιτούν.

Δεν υπάρχει κανένα συ-

γκοινωνιακό μέσο για να

μετακινούνται από τον

τόπο κατοικίας τους στο

σχολείο και αντίστροφα,

επισημαίνουν.

Πήρε πίσω επιστολή της η  Εθνική Τράπεζα

με παρέμβαση της Εύης Χριστοφιλοπούλου

Περικοπή δρομολογίων του ΟΣΕ

στη γραμμή Αθήνα–Οινόη
110 μαθητές

αδυνατούν 

να φτάσουν

στο σχολείο

Καθυστερούν τα έργα του Γ’ ΚΠΣ και

ΕΣΠΑ για Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη
Ρωτάει ο Βασίλης Οικονόμου

Το ΕΚΑΒ υπολειτουργεί

λόγω έλλειψης προσωπικού

και ασθενοφόρων

Ο βουλευτής Θανάσης Λεβέντης

επισημαίνει και ερωτά

Το ΕΚΑΒ διαθέτει πανελλαδικά 12 παραρτήματα και

περισσότερους από 65 τομείς. Απασχολεί 3.500 δια-

σώστες και 179 γιατρούς, οι οποίοι με 780 ασθενοφό-

ρα κινούνται όλο το 24ωρο στους δρόμους όλης της

χώρας για να μεταφέρουν γρήγο-

ρα και με ασφάλεια ανθρώπους

που έχουν άμεση ανάγκη διακομι-

δής στα Νοσοκομεία.

Παρ’ όλα αυτά, πολλές περιοχές

της χώρας μας δεν έχουν Μονά-

δες του ΕΚΑΒ. Είναι αδιανόητο

σήμερα πολίτες να χάνουν τη

ζωή τους, για περιστατικά τα

οποία θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπισθεί, αν δεν

υπήρχε η αδυναμία γρήγορης διακομιδής στα Νοσοκο-

μεία.

Σύμφωνα με δηλώσεις των εργαζομένων, για να καλυ-

φθεί επαρκώς η χώρα μας, χρειάζονται 9.000 διασώ-

στες, 300 γιατροί και τα μισά ασθενοφόρα ανανέωση.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 24, ΠΕΜΠΤΗ 27 & ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11

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

Για σπιτικά 

χειροποίητα κόλλυβα 

με αγνά υλικά 

απευθυνθείτε στον

Φώτη Βεκρή 

στο Κορωπί.
Γ. Μιχάλη 5, 

τηλ. 210 6621.098

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 11.30  θα

γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του 

ΠΑΡΗ ΒΑΡΛΑ  στο Νεκροταφείο Ζωγρά-

φου.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ



ΕΒΔΟΜΗ  22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

. . . γ ια την υγειά μας

Γυναίκες και κατάχρηση αλκοόλ
H κατανάλωση αλκοόλ σε μικρές ποσότη-

τες είναι ευχάριστη εμπειρία και πολλές

φορές ακόμα και οι γιατροί συστήνουν ένα

ποτήρι κόκκινο κρασί για την πρόληψη των

καρδιαγγειακών νοσημάτων. Παρ’ όλα αυ-

τά, η υπερβολική κατανάλωση - είτε περι-

στασιακά, είτε σε μόνιμη βάση – καθώς και

το να πίνει κάνεις με σκοπό να μεθύσει, να

μειώσει το άγχος ή να νιώσει ηρεμία, ευθυ-

μία, χαλάρωση κλπ. μπορεί να προκαλέσει

διάφορα προβλήματα. Το αλκοόλ συγκατα-

λέγεται στις ουσίες που προκαλούν εθισμό

και επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστη-

μα επιφέροντας καταστολή. 

Παρ’ όλο που η χρόνια κατάχρηση οινο-

πνεύματος προκαλεί και στα δύο φύλα σο-

βαρές επιπτώσεις στη σωματική και την

ψυχική τους υγεία, πολλές επιπλοκές εξε-

λίσσονται πιο γρήγορα στις γυναίκες, ακό-

μη και με μικρότερες ποσότητες οινοπνεύ-

ματος, συγκριτικά με τους άνδρες. Πρό-

σφατες μελέτες που εστιάζουν σε διαφο-

ρές μεταξύ των δύο φύλων έδειξαν ότι οι

γυναίκες εθίζονται στο αλκοόλ γρηγορότε-

ρα και παθαίνουν τοξίκωση με μισή ποσό-

τητα οινοπνεύματος από αυτή που είναι

επικίνδυνη για τους άνδρες. Συγκεκριμένα,

ο εγκέφαλος των γυναικών (μνήμη, λογική

και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων)

καταστρέφεται γρηγορότερα από το αλκο-

όλ συγκριτικά με τους άνδρες. Το αλκοόλ

επίσης, καταστρέφει τους μυς, το ήπαρ και

την καρδιά των γυναικών πιο γρήγορα απ’

ότι των ανδρών ακόμη και αν καταναλώ-

νουν μικρότερες ποσότητες. Αυτό γίνεται

γιατί ο γυναικείος οργανισμός μεταβολίζει

το αλκοόλ διαφορετικά από τους άνδρες.

Μια από τις αιτίες είναι ότι οι γυναίκες

έχουν λιγότερο νερό στο σώμα τους, γε-

γονός που επιτρέπει στους άνδρες να αντι-

μετωπίζουν καλύτερα τις επιπτώσεις του

αλκοόλ. Επίσης, οι γυναίκες αναπτύσσουν

πιο γρήγορα κίρρωση του ήπατος και δια-

τρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν

από ατυχήματα που σχετίζονται με την κα-

τάχρηση οινοπνεύματος, όπως τροχαία δυ-

στυχήματα και σεξουαλικά μεταδιδόμενες

νόσους λόγω αλόγιστης σεξουαλικής συ-

μπεριφοράς και απουσίας λήψης προστα-

τευτικών μέτρων. 

Tα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα της

υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ είναι η

αλλοίωση – μείωση της αντίληψης, της κρί-

σης και των αντανακλαστικών. Τα μακρο-

πρόθεσμα συχνότερα προβλήματα από τη

συστηματική κατανάλωση μεγάλης ποσό-

τητας αλκοόλ στις γυναίκες είναι: οι ηπατι-

κές διαταραχές και η κίρρωση, η υπέρταση,

η αναιμία, οι γαστρορραγίες, το έλκος στο-

μάχου, ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος

του στόματος, του λάρυγγα, του οισοφά-

γου, νευρολογικές διαταραχές και εγκεφα-

λικές βλάβες.

Σοβαρές επιπτώσεις διαπιστώνονται επί-

σης στη γονιμότητα και στο σύστημα ανα-

παραγωγής, όπως διαταραχές της ωορρη-

ξίας, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, καθώς

και προβλήματα στειρότητας. Η υπερκατα-

νάλωση οινοπνεύματος κατά τη διάρκεια

της εγκυμοσύνης συνδέεται με κίνδυνο

αποβολής και με την εμφάνιση ενός ευρέ-

ος φάσματος διαταραχών στους απογό-

νους. Η πιο σοβαρή κατάσταση είναι αυτή

που αποκαλείται εμβρυϊκό αλκοολικό σύν-

δρομο (Fetal Alcohol Syndrome - FAS) που

προκαλεί σοβαρές νευρολογικές και ανα-

πτυξιακές διαταραχές στο έμβρυο. 

Γυναίκες που πίνουν πολύ συχνά έχουν

επίσης περισσότερες πιθανότητες να υπο-

φέρουν από κατάθλιψη σε σχέση με τους

άνδρες. Οι γυναίκες συνηθίζουν  να κατα-

ναλώνουν αλκοόλ προκειμένου να ξεφύ-

γουν από τα προβλήματά τους. Πρόκειται

για φαύλο κύκλο, που ξεκινά με την κατα-

νάλωση οινοπνευματωδών για να αντιμε-

τωπιστεί η κατάθλιψη, η οποία τελικώς επι-

δεινώνεται εξαιτίας του αλκοόλ. Μελέτες

δείχνουν ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μετα-

ξύ ποτού και κατάθλιψης χωρίς να μπορεί

να προσδιοριστεί ακόμη το τι προηγείται.

Οι γυναίκες που παρουσιάζουν πρόβλημα

εξάρτησης από το οινόπνευμα φαίνεται να

διαφέρουν σημαντικά από τους εξαρτημέ-

νους άνδρες, αναφορικά με τη συμπεριφο-

ρά, τους τρόπους εξέλιξης της κατάχρη-

σης, την προσωπικότητα, τους αιτιολογι-

κούς παράγοντες που σχετίζονται με τη

χρήση, καθώς και τις θεραπευτικές τους

ανάγκες.

Τα αποτελέσματα επιδημιολογικών ερευ-

νών στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη δείχνουν

σαφώς αύξηση της χρήσης αλκοόλ από το

γυναικείο πληθυσμό στα τελευταία 20 χρό-

νια, ενώ διαπιστώνουν ταυτοχρόνως την

τάση μείωσης της χρήσης στις μεγαλύτε-

ρες ηλικίες και αυξητική τάση στις γυναί-

κες ηλικίας 21 έως 34 ετών. Από τα αποτε-

λέσματα των πανελλήνιων ερευνών στο

γενικό πληθυσμό φαίνεται ότι στην Ελλά-

δα οι γυναίκες πίνουν γενικά λιγότερο και

πιο σποραδικά από τους άνδρες, σε αναλο-

γία περίπου 1:3 (ΕΠΙΨΥ, 2004).

Η κατάχρηση οινοπνευματωδών σε γυναί-

κες μεγάλης ηλικίας είναι ένα φαινόμενο

πιθανά υποτιμημένο διότι οι γυναίκες που

εμφανίζουν προβλήματα οφειλόμενα σε

αυτό φοβούνται συνήθως τις συνέπειες

του “τριπλού κοινωνικού στίγματος” (γυναί-

κα, ηλικιωμένη, αλκοολική) και αποφεύ-

γουν να φανερώνουν το πρόβλημα της κα-

τάχρησης. Όμως, όταν υπάρχει κατάχρηση

αλκοόλ, η εμφάνιση άλλων παθολογικών

προβλημάτων συνδεδεμένων με την ηλι-

κία, για τα οποία είναι απαραίτητη η φαρ-

μακευτική αγωγή, μπορεί να αυξήσει τον

κίνδυνο επιπλοκών και να επιβάλει μια προ-

σεκτική ιατρική αντιμετώπιση και παρακο-

λούθηση.

Οι βλάβες που προκαλεί το οινόπνευμα εί-

ναι δοσοεξαρτώμενες, γι΄ αυτό οι επίσημοι

οργανισμοί Υγείας έχουν θεσπίσει τα ανώ-

τατα όρια επιτρεπτής κατανάλωσης αλκο-

όλ από υγιείς ενηλίκους. Τα όρια που θεω-

ρούνται ασφαλή ώστε να μην προκληθούν

μόνιμες βλάβες στον οργανισμό μας για

τους άντρες είναι 21 μονάδες αλκοόλης

την εβδομάδα και για τις γυναίκες είναι 14

μονάδες αλκοόλης την εβδομάδα. Μία μο-

νάδα αλκοόλης αντιστοιχεί σε: ένα ποτήρι

κρασί (125 ml), ένα μικρό ποτήρι μπίρα (250

ml), ένα σφηνάκι - ουίσκι, βότκα κλπ. (25

ml). Οι παραπάνω αριθμοί εκφράζουν το

ανώτατο όριο αλκοόλ που μπορεί να κατα-

ναλώνει την εβδομάδα ένας υγιής ενήλι-

κος. Το ιδανικό είναι αυτές οι δόσεις να κα-

τανέμονται σε όλη την εβδομάδα και να

αφήνει κανείς δύο με τρεις ημέρες ελεύθε-

ρες χωρίς ποτό.

Ιωάννα Βαρδάκου
Ψυχολόγος, MSc

Επιστημονική Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού &

Θεραπευτικού Κέντρου Βάρης ΨυχοΣύνθεση

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11  7.30μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11  7.00μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης συνεδριά-

ζει την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις

7.30μ.μ. με 15 θέματα στην ημερήσια διά-

ταξη. Επιλέγουμε: 

1. Απόφαση για την εκμίσθωση κοινοχρή-

στου χώρου για την εγκατάσταση περι-

πτέρου - αναψυκτηρίου τύπου καντίνας

(Πηγάδι Κόρμπι).  

9. Ψήφιση οργανισμού εσωτερικής υπηρε-

σίας του Κ.Α.Π.Η.

11. Απόφαση έγκρισης ή μη κυκλοφορια-

κής μελέτης του Δήμου Βουλιαγμένης. 

ΠΑΙΑΝΙΑ

δωρεάν εξέταση μαστού
Τετάρτη,  26 Νοεμβρίου

Ο Δήμος Παιανίας, σε συνεργασία με την

Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας, στα πλαί-

σια της καταπολέμησης του καρκίνου του

μαστού, θα  πραγματοποιήσει δωρεάν

εξέταση μαστού, την Τετάρτη, 26 Νοεμ-

βρίου -  Ώρες εξέτασης 9.00  – 14.00, Πα-

λαιό Δημαρχείο, Μιχάλη Παπακωνστα-

ντίνου, 1. 

Για δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 801

11 12700 ή 210 664 2344 με εσωτερικό

301.

Υπεύθυνος Προγράμματος: κα Ζωή Αγγε-

λοπούλου, δημοτική σύμβουλος.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Παιανίας, στα

πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας και του ελέγχου της έγκαιρης διά-

γνωσης της ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ, πραγματο-

ποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία δωρεάν  μέ-

τρηση oστικής πυκνότητας, από  10 έως

14 Νοεμβρίου 2008, στο Παλαιό Δημαρ-

χείο της πόλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης συνε-

δριάζει την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις

7.00μ.μ. με 11 θέματα στην ημερήσια διά-

ταξη. Επιλέγουμε: 

1,2,3. Παραλαβή αναρτήσεων πολεοδομι-

κής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πό-

λης, στην Μάριζα, Νέα Παλλήνη (Οριο-

γραμμές ρέματος), ανάπλαση οδού

Ελαιώνων.

6. Κατασκευή αγωγού ύδρευσης σε σχολι-

κό συγκρότημα Κάντζας.

10. Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων. 

Κάπως έτσι βλέπουν  οι πιωμένοι.

Θρησκευτική 

Πανήγυρις Αγίου Μηνά

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, νέο ημερολό-

γιο, (11/11) πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγί-

ου Μηνά Αμφιάλης στον Πειραιά.

Ως εκ τούτου, την Κυριακή το βράδυ

6:30, ο Αρχιερατικός Εσπερινός και περί

τις 8.00μ.μ. περιφορά της Αγίας εικόνος.

Συγκοινωνία από πλ. Καραϊσκάκη Λεωφ.

Άγιος Μηνάς, στάση Αγίου Μηνά. 

τηλ. 210-4312149, 4311105

www.thecompass.gr

Η σοκολάτα αποτελεί μια τροφή με πολλούς

ένθερμους οπαδούς. H δυσκολία να της αντι-

σταθεί κανείς, επιβεβαιώνεται από το γεγο-

νός ότι το 40% των γυναικών και 15% των

ανδρών δηλώνουν εθισμένοι (chocoholics). 

Η σοκολάτα περιέχει πολλές χημικές ουσίες

(περισσότερες από 300) που σχετίζονται με

τη δράση της στο νευρικό σύστημα. Συγκε-

κριμένα, περιέχει ουσίες με δράση όμοια με

αυτή των κανναβοειδών, που επιδρούν σε

ορισμένους νευροϋποδοχείς του εγκεφά-

λου, οπότε και εκκρίνεται η ντοπαμίνη που

επιφέρει ευφορία.

Σοκολατόπληκτοι
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Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης  Γιώρ-

γος Βλάχος με αφορμή επιστολή

προς τη διοίκηση της τράπεζας

Eurobank για την απάλειψη από

συμβάσεις με πελάτες της κατα-

χρηστικών όρων που οδηγούν σε

αυξήσεις επιτοκίων σημείωσε τα

εξής:

«Σε συνέχεια όσων εξήγγειλε,

πριν λίγες μέρες ο Υπουργός

Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλιας,  για το

τέλος της σημερινής λειτουργίας

των εισπρακτικών εταιρειών, με

την ψήφιση άμεσα θεσμικού
πλαισίου, που θα ξεκαθαρίζει

πλήρως το τοπίο και τις ευθύνες

όλων, απευθύναμε επιστολή πα-

ρέμβαση στην ΤτΕ προκειμένου

να τηρηθεί η Υπουργική Απόφαση

για τους καταχρηστικούς όρους

Τραπεζών σε βάρος των κατανα-

λωτών.

Παράλληλα, ζητήσαμε με επιστο-

λή προς την Εθνική Τράπεζα ανά-

κληση μονομερών ενεργειών,

αποτέλεσμα της οποίας ήταν η

θετική ανταπόκριση της Τράπεζας

τουλάχιστον σε αυτό το θέμα.

...Καλούμε τη Eurobank να απα-

λείψει τους καταχρηστικούς

όρους από συμβάσεις με πελάτες

της, που οδηγούν σε αυξήσεις

επιτοκίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για το Προσωπικό του

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Δήμου Βούλας 2009

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                     

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ.:  28(Λ-23)08

ΑΚ-71/Δημ Δ/νση Τ.Υ. & Π.

Τμήμα Μελετών & Έργων

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα Τ.Κ.166-73

Πληρ. : Κούσιας Α.

ΤΗΛ. : 213 2020000 - 801 11 86852 Fax: 210 9659208

E-mail : akousias@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

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

3. Την υπ’ αριθ. 251/12-11-2008 απόφαση της Δ.Ε.

4. Την υπ’ αριθ. 26240/14-11-2008 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προ-

σωπικό του Δήμου Βούλας 2009.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου του 2008 ημέ-

ρα Πέμπτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-

ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό

των 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν

ή να κατατεθούν στο  Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσι-

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

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

Επιτροπή Προμηθειών ) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νο-

μίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα

αποσφράγισης των προσφορών.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκ-

δίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προ-

ϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(2.250,00 €).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις

(3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλέφωνα

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα

από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βού-

λα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και

την Παρασκευή 28/11/2008.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 18/11/2008

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 9910

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένης

Τηλέφωνα: 210-8960156, 210-8960196

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Βουλιαγμένης προκηρύσσει «ανοιχτή δημοπρασία» σύμφω-

να με την παράγραφο 2α του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 όπως ισχύει

και με τους όρους του Ν. 3263/04, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΕ-

ΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού

μελέτης 2.716.651,00€.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύ-

στημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος

των εργασιών που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθ.9 ΠΔ

609/85), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους πο-

σοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο

ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργα-

σιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθ. 7 ΠΔ 609/85).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Βου-

λιαγμένης, οδός Αφροδίτης 2 στη Βουλιαγμένη του Νομού Αττικής,

ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους

2008, θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7311.010 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

1499/08 Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης, θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώ-

σεις της ΟΣΚ Α.Ε. και έχει προϋπολογισμό μελέτης 2.716.651,00€, ο

οποίος αναλύεται σε:

Αξία οικοδομικών εργασιών με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα

1.877.662,50€

Αξία Η/Μ εγκαταστάσεων με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα 338.732,50€

Δαπάνη αναθεώρησης 66.505,00€

Φ.Π.Α. 433.751,00€

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-

ρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη «3-4»

της κατηγορίας Οικοδομικών έργων και στην τάξη «1-2» της κατηγο-

ρίας Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν

υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Πα-

γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επί-

σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτικών, εφόσον είναι εγγε-

γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-

λούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται

επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει-

κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο,

από ποιοτική και ποσοτική άποψη κατά την τελευταία πενταετία.

Δ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, στην περίπτωση

που ο τόπος του έργου βρίσκεται μέσα στην περιφέρεια της έδρας του,

ή βρίσκεται στο δεύτερο νομό που αναφέρεται στα πτυχία τους, γίνο-

νται δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη «5» για

οικοδομικά έργα και στην τάξη «3» για ηλεκτρομηχανολογικά έργα. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώ-

σεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους

όρους του άρθρου 2 παρ.7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κα-

τηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική Επιχείρηση θα συμ-

μετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25%

της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των δια-

φόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της

παρ.3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κά-

θε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο-

λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι

απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω

του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και

Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προ-

ϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγο-

ρία, αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην «2» τάξη για έργα οικο-

δομικά και στην «Α2» τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολογικά με τις

προϋποθέσεις της παρ.42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει

(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως

μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται

οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσε-

ων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Σε περίπτωση που το έργο περιλαμβάνει περισσότερες από μια κατη-

γορίες και η εργοληπτική επιχείρηση καλύπτει την καλούμενη τάξη

της κυρίας κατηγορίας, (κύρια κατηγορία θεωρείται η μεγαλύτερη σε

προϋπολογισμό), δεν ισχύουν τα κατώτερα όρια για τις άλλες κατη-

γορίες του έργου, εφ’ όσον η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη σε αυ-

τές τις κατηγορίες στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη

δημοπρασία. (Άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 3212/03).

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται, σε (520) ημερολο-

γιακές ημέρες, και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π.&Δ’, ή αναγνωρισμένης Τράπε-

ζας, ποσού 44.327,90€ η οποία θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό

ισχύος ή θα υπερβαίνει κατά 30 ημέρες τουλάχιστον τον αναφερόμε-

νο χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών

είναι για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής

των προσφορών.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους

διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από το

γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βουλιαγμένης, οδός Αφρο-

δίτης 2. Πληροφορίες κα Καρσαμπά Μαρία ή κος Γιάχος Γιάννης τηλ.

210-8960156 κατά τις ημέρες και ώρες Δευτ. – Πέμπτη 8.00-13.00 και

Παρασκευή 8.00 – 12:30, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη

του Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφε-

ρόμενοι καταβάλλουν είκοσι πέντε (25)€. 

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 19/11/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 21938

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

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

Τηλέφωνο: 210-6623628 FAX: 6624963

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προ-

σφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μετα-

γενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.

2286/95, για την “Προμήθεια γάλακτος» για το έτος 2009”.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται

στο ποσό των 49.200 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 9%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους

την 12η Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ. έως

11:00π.μ. στα γραφεία του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρω-

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 21-11-2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 1η του μηνός Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα

και ώρα 11:00π.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προ-

μήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

του Δήμου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία

Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποστείλουν προσφορά ταχυ-

δρομικώς μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του δή-

μου μέχρι και την 28/11/2008 ημέρα Παρασκευή.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί του προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαι-

ολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή

της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο

δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κα.

Κακουλάκη κος Παπαϊωάννου τηλ. 210-6600711). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 1η του μηνός Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα

και από ώρα 10:00π.μ. μέχρι 11:00π.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος δια-

γωνισμός για την προμήθεια ελαστικών του Δήμου προϋπολογιζό-

μενης δαπάνης 30.065,35€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία

Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά

μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου (κ. Βα-

σιλείου) μέχρι και την 28/11/2008 ημέρα Παρασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαι-

ολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή

της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο

δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ.

Βασιλείου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Θεσμικό πλαίσιο νόμου για συμβάσεις με εισπρακτικές εταιρίες
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Σχολή διαιτητών Ποδοσφαίρου

Ανατ. Αττικής

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ανατ. Αττικής, ανα-

κοινώνει τη δημιουργία νέας σχολής διαιτητών ποδοσφαί-

ρου. Η έναρξη των μαθημάτων θα αρχίσει στις 10/11/08,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στα γραφεία του Συνδέ-

σμου, (Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης, Λ. Μαραθώνος 5).

Οσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη σχολή,

μπορούν να πάνε στα γραφεία του Συνδέσμου και να κα-

ταθέσουν αίτηση εγγραφής. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνε-

στε στα τηλέφωνα 697436688 & 6944251086. 

Η φοίτηση στη Σχολή είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πάνω από 17 ετών

και με γραμματικές γνώσεις τουλάχιστον Λυκείου ή άλ-

λης ισότιμης σχολής.

Στη σχολή μπορούν να εγγραφούν και γυναίκες.

ΟI ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 

ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Οι δύο προτελευταίοι αγώνες της χρονιάς, στο Κύ-

πελλο Ελλάδας της Υπερπήδησης Εμποδίων και στο

άθλημα της Ιππικής Δεξιοτεχνίας, θα πραγματοποιη-

θούν αυτό το Σαββατοκύριακο, 22 και 23 Νοεμβρίου,

στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Μεσογείων.

Ο Τελικός του Κυπέλλου θα διεξαχθεί δύο εβδομά-

δες αργότερα στη Θεσσαλονίκη και τον Ιππικό Όμιλο

Βορείου Ελλάδας. 

Αντίστοιχα, στο κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέ-

ντρου Ιππασίας στο Μαρκόπουλο θα γίνει ο 9ος και προ-

τελευταίος αγώνας της Ιππικής Δεξιοτεχνίας. Ο τελευταί-

ος είναι οι Πανελλήνιοι Αγώνες, που θα γίνει στο κλειστό

ιπποδρόμιο του Κέντρου από 5 έως και 7 Δεκεμβρίου. 

Οι αγώνες των εμποδίων θα αρχίσουν στις 10.00 και τις

δύο ημέρες και θα περιλαμβάνουν την 1η ημέρα τις κατη-

γορίες Νέων Ίππων ύψους 1.00 – 1.20μ., ένα αγώνισμα

ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.15μ., την κατηγορία Αμα-

ζόνων ύψους 1.20μ, και την Κατηγορία Β ύψους 1.30μ. Τη

δεύτερη ημέρα θα γίνουν οι κατηγορίες Γ ύψους 1.20μ,

Παίδων ύψους 1.10μ., Εφήβων ύψους 1.30μ. και Α και Νε-

αρών Ιππέων ύψους 1.40μ. 

Οι αγώνες της Ιππικής Δεξιοτεχνίας, που θα αρχίσουν και

τις δύο ημέρες στις 9.00, περιλαμβάνουν τις Κατηγορίες

Αρχαρίων, Ελαφρά, Μεσαία και Ανωτέρα. Την πρώτη ημέ-

ρα θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα CH team, Novice, J

Team, YR Team, Inter I και Grand Prix. Τη δεύτερη ημέρα

θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα CH Preliminary, Ch

Individual, Advanced, J Individual, Prix St George και Grand

Prix Special.  Για τις ανάγκες των 9ων αγώνων της χρονιάς

η Ομοσπονδία προσκάλεσε στην Ελλάδα μία ακόμη ξένη

κριτή, την Σουηδέζα Hariette Berghult. 
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ΝΟΒ-ΝΕΠ: 8-6

Το άγχος της πρεμιέρας

ξεπέρασε ο ΝΟΒ που

επικράτησε με 8-6 της

ΝΕΠ στο κολυμβητήριο

του Λαιμού για την πρώ-

τη αγωνιστική της Α1 αν-

δρών.

Ο αγώνας ήταν από την

αρχή ντέρμπι αλλά στην

τελευταία περίοδο η

Βουλιαγμένη επέβαλε

τον ρυθμό της και με

τους Ελμισιάν και Βλα-

χόπουλο να σημειώνουν

κρίσιμα γκολ μετέτρε-

ψαν το 6-6 με το οποίο

είχε ολοκληρωθεί το τρί-

το οκτάλεπτο στο τελικό

8-6.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-3,

2-2, 2-1

Μετά το τέλος του αγώ-

να ο προπονητής του

ΝΟΒ Γιάννης Γιαννου-

ρής: «Έγινε ένας ωραίος
αγώνας, ξεκινήσαμε κα-
λά αλλά μετά κάναμε λά-
θη. Στη συνέχεια μπορέ-
σαμε να τα αποφύγουμε
και να κερδίσουμε ένα
δύσκολο παιχνίδι».

ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Για Βουδαπέστη έφυγε η

αποστολή της ανδρικής

ομάδας του ΝΟΒ που την

Κυριακή (16:00) θα αντιμε-

τωπίσει τη Χόνβεντ στο

πλάισιο της φάσης των

«16» του LEN Trophy.

Η αποστολή της ομάδας

αποτελείται από τους εξής

15 αθλητές: Πρωτονοτά-

ριος Στέλιος, Αφρουδάκης

Ζάχος, Μιτελούδης Δημή-

τρης, Χατζηδάκης Γιώργος,

Αναστασιάδης Ζάχος, Τιμ

Χάτεν, Μπόγιαν Ματουτίνο-

βιτς, Βλαχόπουλος Άγγε-

λος, Ελμισιάν Αρτίν, Χατζη-

γούλας Πάρις, Τσαλκάνης

Κώστας, Κουρλιάφτης Γιάν-

νης, Μαλασπίνας Ορφέας,

Αγγελίδης Άγγελος, Κα-

ρούντζος Διονύσης.

Την αποστολή θα συνοδεύ-

ουν στην Ουγγαρία ο προ-

πονητής Γιάννης Γιαννου-

ρής, ο συνεργάτης του Τεό

Λοράντος, ο φυσικοθερα-

πευτής της ομάδας Σταμά-

της Φωτόγλου, ο έφορος

Ρένος Βελώνιας και η πρό-

εδρος του ΝΟΒ Στέλλα Λα-

ζάρου-Τίγκα.

Τον αγώνα θα διευθύνουν ο

Ιταλός Κολαντόνι και ο Γάλ-

λος Μπονέ με παρατηρητή

τον Σέρβο Πέρισιτς.

Αναφερόμενος στην αναμέ-

τρηση ο τεχνικός του ΝΟΒ

τόνισε: «Είναι ένα δύσκολο
αλλά ενδιαφέρον παιχνίδι.
Το να αγωνίζεσαι μέσα στη
Βουδαπέστη με μία ουγγρι-
κή ομάδα αποτελεί μία ση-
μαντική εμπειρία. Βρισκό-
μαστε αντιμέτωποι με μία
από τις καλύτερες ομάδες
της χώρας και είναι μία
ακόμα πρόκληση για την
ομάδα της Βουλιαγμένης
να μετρήσει τις δυνάμεις
της και να προσπαθήσει για
το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσμα». 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

“ΑΡΗΣ” ΒΟΥΛΑΣ

Τμήμα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

Ολες οι ομάδες, αντρών και γυναικών τόσο του

“Αρη” Βούλας όσο και του Α.Ο. “Αρης” 2006 αγωνι-

στήκανε το περασμένο Σαββατοκύριακο στα πρωτα-

θλήματα της ΕΦΟΕΠΑ.

Για την Α1 κατηγορία Γυναικών η ομάδα του Αρη

έχασε με 4-0 τόσο από την ομάδα της ΠΕΥΚΗΣ όσο

και από την ομάδα του Ολυμπιακού. Έτσι ύστερα

από 5 αγώνες η ομάδα του ΑΡΗ βρίσκεται στην 5η

θέση του βαθμολογικού πίνακα με 7 βαθμούς ισο-

βαθμώντας με την ομάδα της Πεύκης.

– Για την Α2 κατηγορία των Ανδρών ο Αρης πέτυχε

δύο νίκες επί του ΑΟΣ Τελαμών με 4-1 και της Χ.Α.Ν.

Θεσσαλονίκης με 4-0 και δύο ήττες με 4-2 από το

Α.Κ. Ζωγράφου και επίσης 4-2 από τον Α.Σ. το Γυ-

μνάσιο.

Μετά και απ’ αυτούς τους αγώνες η ομάδα του Αρη

βρίσκεται στην 6η θέση με 11 βαθμούς, ισοβαθμώ-

ντας με τον Α.Ο. ΠΑΓΩΝΑ Πάτρας.

 – Η ομάδα των κοριτσιών του ΑΡΗ 2006 πέτυχε μία

νίκη με 4-0 επί της ομάδα του Ο.Φ. Νέας Ιωνίας.

– Η ομάδα των αγοριών κέρδισε με 4-0 τον Φοίνικα

Χαλανδρίου και έχασε με 4-0 από τον Α.Ο. Κορωνί-

δα.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ποδηλασία για όλους

στο Κορωπί

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού περιμέ-

νει εσάς και το ποδήλατό σας, το Σάββατο 22  Νο-

εμβρίου, στις 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο

Κορωπίου  «Γ. Παπασιδέρης».

Ο Υγειονομικός Σταθμός της ΕΠΣΑΝΑ εγκαινιάστη-

κε την περασμένη Δευτέρα παρουσία του Δημάρχου

Παιανίας και π. προέδρο της ενωσης Δ. Δάβαρη και

του Δημάρχου Μαρκοπούλου και προέδρου της Ενω-

σης Φώτη Μαγουλά.

Ο πρόεδρος Γκαγκάτσης στο σύντομο χαιρετισμό

του αναφέρθηκε στη σημασία της έναρξης των Υγει-

ονομικών Σταθμών σημειώνοντας ότι αποτελεί μεί-

ζον θέμα, για τα ερασιτεχνικά σωματεία, και για την

πρόληψη της υγείας των ίδιων των αθλητών.

Το γεγονός χαιρέτισαν όλα τα ποδοσφαιρικά σωμα-

τεία και οι δήμαρχοι.

Ματαιώθηκαν αγώνες

Ματαιώθηκαν οι αγώνες της 9ης Αγωνιστικής των

Νέων και της 7ης Αγωνιστικής των Παμπαίδων, που

ήταν προγραμματισμένοι για το Σάββατο 22/11 και

μεταφέρονται για το επόμενο Σαββατο 29/11. Ο λό-

γος είναι το επιμορφωτικό σεμινάριο που θα πραγ-

ματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις για το σεμινάριο

των διαιτητών.

Εγκαινιάστηκε ο Υγειονομικός

Σταθμός ΕΠΣΑΝΑ

Στίβος στον Α.Ο. Βάρης
Στο σύγχρονο στάδιο του

Δήμου Βάρης (Μουτούση 1)

μπορείτε να γνωρίσετε τα

αθλήματα του στίβου σε

όποια ηλικία κι αν είστε. 

Ο αθλητικός όμιλος Βάρης

προσκαλεί παιδιά από 6

ετών αλλά και ενήλικες να

δοκιμάσουν αθλήματα

όπως τρέξιμο (ταχύτητας

και ημιαντοχής), μήκος,

σφαίρα, και ακόντιο. 

Οι εξειδικευμένοι προπονη-

τές που διαθέτουν, μπο-

ρούν να βοηθήσουν το νεα-

ρό αθλητή να βρει την κλί-

ση του και να χαρεί τον

αθλητισμό. 

Λειτουργούν τμήματα: 

– Ακαδημίες 6-10 ετών

– Αγωνιστικά τμήματα 10

ετών και άνω

– Ενηλίκων (για καλή φυσι-

κή κατάσταση)

– Καθώς επίσης γίνεται και

προετοιμασία για τη Γυ-

μναστική Ακαδημία και τις

στρατιωτικές σχολές.

Το τμήμα του στίβου λει-

τουργεί Δευτέρα έως Πα-

ρασκευή 16.00-19.30 και

Σάββατο 9.30 - 11.00.

Οι εγγραφές γίνονται όλη

τη διάρκεια της χρονιάς.  

Πληροφορίες: 

210-9655475, 6977636588

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
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