
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 558
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2929

Τεσσερα έργα στου

Βακαλόπουλου Σελίδα 8

Ασύμφορη η δημοτική
Συγκοινωνία στο Κορωπί!

Σελίδα 7

Τριγμούς στο 
Δημοτικό Συμβούλιο

Βάρης 
για μια προκήρυξη

Η πλειοψηφία δέχθηκε βέλη

από παντού...
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Πρόσω ολοταχώς

προς τον… Σόλωνα
Οι μεγάλοι οικονομολόγοι και

οι…παπατζήδες

Την κρίση της πολιτικής τη ζούμε από χρόνια – αίτιο και

αιτιατό πλείστων δεινών.

Η κρίση των θεσμών, παρελκόμενη της προηγούμενης,

έχει διαπιστωθεί προ πολλού και είναι

οδυνηρής, όταν συνυφαίνεται με τους

θεματοφύλακες της νομιμότητας και

της ασφάλειας και ιδιαίτερα της δικαι-

οσύνης και της δημοκρατίας.

Κάθε μια απ’ αυτές πρέπει να μας απα-

σχολήσει σε ιδιαίτερη αρθρογραφία

μας, γιατί μ’ απασχολεί επί μακρόν,

όπως, φαντάζομαι κι εσάς.

Στο παρόν θ’ αναφερθώ στην οικονομι-

κή κρίση – που δεν μας έχει ακόμη χτυ-

πήσει για τα καλά -.

Η παρούσα οικονομική κρίση δεν είναι «τακτική», νομο-

τελειακή κρίση του καπιταλισμού – κάθε 11 περίπου

χρόνια, - κατά τη μαρξιστική θεωρία. Είναι κρίση καλο-

σχεδιασμένης «πανεπιστημιακής» απάτης, σπουδαγμέ-

νης, ειδικής τάξης απατεώνων.

Τα λεγόμενα golden boys είναι οι χάκερς της οικονο-

μίας. Και η κλοπή πλέον και η απάτη χρειάζονται μετα-

πτυχιακές σπουδές, αλλιώτικα είσαι ένα απλό κλεφτρό-

νι, ένας ψιλικατζής. Αν έχεις κλέψει τα λεφτά, όχι αφε-

λών, αλλά πεπλανημένων καλοπροαίρετων επενδυτών

ή, έστω, τυχοδιωκτών, και διαθέτεις βίλα πολλών εκα-

τομμυρίων δολαρίων ή ευρώ, είσαι «κύριος» και δεν

μπορεί να σε θίξει κανείς. Τα έκανες «όλα νόμιμα».

Νόμιμα άρπαξες τα λεφτά, όσων σε εμπιστεύθηκαν –

επαναλαμβάνω, όχι αφελείς, φυσικά πρόσωπα, νομικά

πρόσωπα, ασφαλιστικοί οργανισμοί, επενδυτές, τράπε-

ζες…  και πήρες  μπόνους (επί πλέον αμοιβή επιβρά-

βευσης,  γι’ αυτό, υπερβολική βεβαίως, αλλά πάντως

νόμιμη!
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

“Όποιος δεν οργίζεται 

με την αδικία, 

είναι συνένοχος”.
Κικέρων

Νέος Αντινομάρχης 

ο Νικόλαος Πέππας

Με απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής Λ.

Κουρή ορίστηκε Αντινομάρχης ο Νομαρχιακός

Σύμβουλος Νικόλαος Πέππας.

Ο Αντινομάρχης Ν. Πέππας θα είναι Πρόεδρος

της 2ης Νομαρχιακής Επιτροπής αρμόδιας για

θέματα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Ανάπτυξης,

Ανωνύμων Εταιριών, Τοπογραφικής και Εγγείων

Βελτιώσεων.

ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΡΙΣΗ ΘΕΣΜΩΝ…

Είναι μεγάλη χαλάρωση, να ξεφεύγεις έστω και μια στιγμή, μια ματιά στα ωραιότερα
ηλιοβασιλέματα αυτής της εποχής. Και είναι πάρα πολλά!!

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό του δημοτικού έρ-

γου για το έτος 2007   θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου.          Σελ. 3

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΗΤΤΗΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Σελ. 20Σελ. 20
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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

Δήμαρχος Αρτέμιδας

Καθαρό το νερό Σελ. 6

Διεθνή διάκριση ο ΝΑΟΒΣελ. 19

Η Θεσσαλονίκη  από την ίδρυσή

της μέχρι το Γαλέριο

γιάννης κορναράκης Σελ. 6

Ετσι είναι, αν έτσι το θέλετε! 
Γρ. Ρώντας Σελ. 7

Για άλλη μια διετία ο ίδιος 

Πρόεδρος στο Ασκληπιείο Σελ. 7

“Καληνύχτα μαμά...” Σελ. 8

Εκδήλωση Τιμής Σελ. 10

Τροχαίες στιγμές... Σελ. 20

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο τρόπος των επιστημονικών επιτευγμά-

των, αυτών των «χρυσών παιδιών» είναι

όντως περίπλοκος (Μη σας ζαλίσω με την

ανάλυση, γιατί, εγώ, όταν μελέτησα τους

τρόπους, έπαθα ναυτία. Κυριολεκτώ επ’

αυτού).

Κι είναι όντως περίπλοκος, σύμφωνα με

τα σύγχρονα μαθηματικά των οικονομι-

κών, που δεν έχουν σχέση με την κλασική

πολιτική οικονομίας, όπως και με τους λο-

γαριασμούς και τις ανταλλαγές της Μο-

νής βατοπεδίου – ο παραλληλισμός δεν

είναι τυχαίος. Σπουδαγμένοι είναι και οι

μάνατζερς μοναχοί του βατοπεδίου.

Γρήγορες και πολλές κινήσεις: Παίρνει

λεφτά από δω, «δίνεις» εκεί, τοποθετείς

παρακάτω σηκώνεις, αποσύρεις, κεφαλο-

ποιείς, τιτλοποιείς, δημιουργείς οφσόρ

εταιρίες, κάνεις δημιουργική λογιστική…

Λες, για παράδειγμα, πάρε, στα χαρτιά,

αυτά τα ενυπόθηκα σπίτια, που κόστιζαν

πέρυσι 100 δις δολάρια, αλλά φέτος, με

την άνοδο της αξίας των ακινήτων, που

μπορεί να αυξήθηκε όχι μόνο λόγω της

ζήτησης, - αφού δώσαμε δάνεια ακόμη και

στους άνεργους, - αλλά και λόγω της αύ-

ξησης των αντικειμενικών αξιών – που πι-

θανόν να το «βοήθησαν» οι ίδιοι, αφού

έτσι θα οφελείτο και το κράτος – αφού

λοιπόν φέτος το 100 έγινε 120 δηλαδή

αύξηση 20% - του χρόνου θα γίνει 144 και

σε δέκα χρόνια 516, άντε και με την απο-

μείωση λόγω φυσικής φθοράς και παλαί-

ωσης, πάρε κοψοχρονιάς τα δικαιώματα

με 200 δις δολάρια. Δεν είναι ζαλάδα; Βέ-

βαια είχε ένα λογικό λάθος ο λογαρια-

σμός. Τα ακίνητα δεν μπορεί να ανεβαί-

νουν συνέχεια και μάλιστα με τέτοιους

ρυθμούς! Ετσι, ξαφνικά φέτος, αντί ν’

ανέβουν, πέφτουν 17,5% και η φούσκα

σκάει. 

Όλα όσα ζαλιστικά ανέφερα παραπάνω,

που είναι περίληψη των πραγματικών κι-

νήσεων, αυτών των αξιοθαύμαστων «παι-

διών», θυμίζει τους γνωστούς παπατζή-

δες. 

Θυμάστε στη “χαρτοπαίχτρα”, τη Ρένα

Βλαχοπούλου με τι ενδιαφέρον παρακο-

λουθούσε, μέσα στο κρατητήριο, τον συ-

γκρατούμενό της Βάγκο Καψούρη (Ν.

Φέρμας) να της παίζει τον “παπά”, «εδώ

παπάς, εκεί παπάς, που ‘ναι ο παπάς;»

Μη βιαστείτε ν’απαντήσετε, «στη βιστωνί-

δα», γιατί μπορεί να σας βγει απ’ το…Μα-

ξίμου.

Σύγχρονοι και Αρχαίοι
Ας απλοποιήσουμε όμως λίγο την οικονο-

μία, γιατί, στην πραγματικότητα, είναι

απλή. Τα περίπλοκα είναι τζόγος και απά-

τη. Το χρηματιστήριο για παράδειγμα, αν

δεν είχε μετατραπεί σε μπλακ τζακ, θα

ήταν ένας υγιής θεσμός φθηνής άντλη-

σης κεφαλαίων για επενδύσεις και μια

επένδυση περίπου ασφαλής και αποδοτι-

κή για κάποιον που είχε κεφάλαια να

επενδύσει και, ή ήταν ανεπαρκή για δημι-

ουργία ίδιας επιχείρησης, ή ο επενδυτής

δεν είχε την όρεξη ή και την ικανότητα

του επιχειρείν. Ετσι, με βάση τα κριτήρια

που έθετε και τα πραγματικά στοιχεία που

διέθετε – λογιστική αξία μετοχής, πορεία

της υπό εξέταση επιχείρησης, τάσεις της

αγοράς κλπ., ακόμη δηλαδή και της υγεί-

ας και των αδυναμιών των μάνατζερς – να

μπορεί να επενδύσει, μετέχοντας αναλο-

γικά στα κέρδη της επιχείρησης και ως

ένα βαθμό στην άυλη αξία που προκύπτει

από την προσδοκία του κέρδους. Δεν εί-

ναι όμως έτσι, με αποτέλεσμα να απωθεί

τους υγιείς επενδυτές και να προσελκύει

εκείνους που έχουν την ψυχολογία του

παίκτη. Ολοι αυτοί οι μικροί και οι μεγάλοι

παίκτες, κυρίως, μετέτρεψαν ένα θεσμό

άντλησης πολυμετοχικού κεφαλαίου, σε

τζόγο.

Αφησαν έτσι ελεύθερο το πεδίο στο χρη-

ματοπιστωτικό κεφάλαιο και στα «χρυσά

παιδιά». 

Ο καπιταλισμός στο μεγαλείο του. Ενας

καπιταλισμός που δικαιώνει περισσότερο

τον Thomas Hobbes (17ος αιώνας) που

αποκοινωνικοποιεί το άτομο υποβιβάζο-

ντάς το σ’ ένα εγωπαθητικό αντικοινωνικό

ον, σ’ έναν ατομιστή, παρά τους σύγχρο-

νους θεωρητικούς, όπως ο μονεταριστής

Φρίντμαν που θεώρησε ότι το πρόβλημα

σταθερής λειτουργίας του καπιταλιστικού

συστήματος ήταν περισσότερο τεχνοκρα-

τικό και χρηματοπιστωτικό σε συνάρτηση

με τη σταθερότητα των τιμών και σε καμία

περίπτωση δομικό.

Αυτός όμως μας άφησε χρόνους νωρίς

(2006) και έζησε μόνο τις συνήθεις κρί-

σεις του συστήματος του οποίου υπερα-

μυνόταν. Ο Αλαν Γκρίνσπαν όμως ζει και

αναγκάστηκε να ομολογήσει: «πριν από

τρία ολόκληρα έτη είχα διατυπώσει την

πρόβλεψη ότι η κατάσταση της αμερικανι-

κής οικονομίας θα επιδεινωθεί{…} αλλά

ούτε κι εγώ δεν είχα φανταστεί το μέγε-

θος που θα λάμβανε τελικά η κρίση» (Κα-

θημερινή 23.10.08). Εξύμνησε όμως και

διαλάλησε τόσα χρόνια το “λιγότερο κρά-

τος”, έως καθόλου.

Είπε ακόμη «…οι υπερβολές που διέπρα-

ξαν (τα παιδιά που λέγαμε) με την τιτλο-

ποίηση των αξιών»... Οι “υπερβολές” ενέ-

χουν βουλιμία και εγωπάθεια, δηλαδή ψυ-

χολογικές λειτουργίες όπως και ο ατομι-

σμός του Χομπς. 

Το καπιταλιστικό σύστημα έχει εδραστεί

στην πεποίθηση της υπεροχής της ατομι-

κότητας του ανθρώπου απομονώνοντας ή

επιλέγοντας σκέψεις και θεωρίες ψυχο-

λόγων (όπως του Αλφ. Αντλερ με την

«ατομική ψυχολογία» και τη «βούληση

για επιβολή», παραβλέποντας όμως την

κυρίαρχη αρχή της «κοινωνικότητας του

ανθρώπου», ή του Νίτσε, «θέληση για δύ-

ναμη» κλπ.) αγνοεί ότι οι ψυχολογικές

αυτές καταστάσεις δεν είναι σύμφυτες,

αλλά αποτυπώνουν εκφάνσεις της «κοι-

νωνικής συνείδησης» συγκεκριμένων

ιστορικών περιόδων, συναρτώμενων με το

επίπεδο και τη μορφή των σχέσεων των

παραγωγικών μονάδων. Η οικονομία όμως

που καθορίζει και τις σχέσεις των συντε-

λεστών της, των ανθρώπων σε τελική

ανάλυση, ως παραγωγών και καταναλω-

τών, ΔΕΝ είναι εικονική. Είναι πραγματι-

κή, Το χρήμα από μόνο του δεν παράγει.

Δεν γεννάει. Ο “τόκος” είναι πλασματικός.

Πρόκειται για “ανεμογκαστριά”. Το σπαρ-

τό γεννάει, τα ζώα γεννούν και παράγουν.

Και φυσικά, οι άνθρωποι παράγουν, “τοκο-

φορούν”: Γεωργο-κτηνοτροφικά προϊό-

ντα, βιομηχανικά, πνευματικά, υπηρεσίες.

Οι ανάγκες παραγωγής και κατανάλωσης

– πραγματικής και όχι τεχνητής, οι σχέ-

σεις ανταλλαγής – συνεργασίας ή αντα-

γωνισμού και εκμετάλλευσης, δηλαδή

απάτης, ή κλοπής ή ληστείας «νόμιμης»,

για να τις διαχωρίσουμε από τις παράνο-

μες που κολάζονται, όλες αυτές οι πολύ-

πλοκες σχέσεις, η κλίμακα αξιών και οι

ιδεοληψίες είναι εκείνες που καθορίζουν

την “αλφα” ή τη “βήτα” κατάσταση, την

παρούσα κατάσταση της απέχθειας και

του άχθους1. Του υπέρμετρου και παρά-

λογου βάρους που έχει φορτωθεί με τον

ένα ή τον άλλον τρόπο, στις πλάτες των

λαών όχι μόνο του λεγόμενου τρίτου κό-

σμου, αλλά και του αναπτυγμένου πλέον.

Με τέτοιους «αχθοφόρους» η κοινωνία

των ανθρώπων δεν μπορεί να ζήσει ειρη-

νικά, δεν μπορεί να πάει μπροστά 

Το άχθος δημιουργεί απέχθεια. Απέχθεια

προς τον κατέχοντα, απέχθεια προς το

σύστημα που καλλιεργεί και εκτρέφει αυ-

τήν την εκμετάλλευση, απέχθεια προς

την κοινωνία που ανέχεται και συντηρεί

αυτή την κατάσταση, απέχθεια προς τη

ζωή.

Η αποτυχία του συστήματος που έδωσε

ευμάρεια σε λίγους και άλγος σε πολ-

λούς, που έδωσε πολέμους και δυστυχία,

που καταστρέφει το περιβάλλον με τις

γνωστές συνέπειες. Το επαχθές αυτό σύ-

στημα που φόρτωσε με τόσα άχθη τον

σύγχρονο άνθρωπο, έναν τρόπο έχει για

να μην ανατραπεί βιαίως: Ν’ ανακρούσει

πρύμναν και να σπεύσει «πρόσω ολοτα-

χώς», προς την αποτίναξη – την απόσειση

των βαρών, από τις πλάτες των λαών.

Προς τη σεισάχθεια2 του Σόλωνα!...

Τα μέτρα του Σόλωνα θα παρουσιαστούν

προσεχώς.

––––––––––
1. Αχθος = βάρος υπέρμετρο

2. Σεισάχθεια = αποτίναξη βαρών, ελάφρυνση –

από το σείω+άχθος.

Πρόσω ολοταχώς προς τον… Σόλωνα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Πρόγραμμα εορτής

Παρασκευή 5/12 ώρα 6.30μ.μ. Μέγας Πανηγυρι-

κός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας και Θείου Κη-

ρύγματος

Σάββατο 6/12, ώρα 07.00 - 10.30 Ορθρος και εν

συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρ-

χοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυ-

φάδας κ. Παύλου.

Σάββατο 6/12, ώρα 5μ.μ. Ιερά Παράκλησις εις

τον Αγιον Νικόλαον - Μέγας Εσπερινός.

Εις τας ως άνω ακολουθίας θα ψάλλη χορός Ιε-

ροψαλτών υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου

του Ι. Ναού κ. Κωνσνταντίνου Λειβαδάρου.
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Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ

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

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

Από το Αστυνομικό δελτίο...

Καθηγητής 

βιντεοσκοπούσε 

μαθήτριες!!

Τετάρτη μεσημέρι στην Παια-

νία, η πρόεδρος του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων του

Γυμνασίου, κατήγγειλε στο

Αστυνομικό τμήμα και συνέ-

λαβαν καθηγητή του σχολεί-

ου, γιατί είχε τοποθετήσει στα

αποδυτήρια των κοριτσιών το

κινητό του τηλέφωνο κρυμμέ-

νο μέσα σε φαρμακευτικό σά-

κο και βιντεοσκοπούσε τις μα-

θήτριες!

Στην κατοχή του συλληφθέ-

ντα καθηγητή βρέθηκαν και

κατασχέθηκαν ένα κινητό, μία

μονάδα αποθήκευσης USB και

στο σπίτι του, μετά από έρευ-

να, πέντε σκληροί δίσκοι, φω-

τογραφική μηχανή και τρεις

κάρτες μνήμης (έχει πλούσιο

αρχείο!!)

Από την έρευνα προέκυψε ότι

ο συλληφθείς προέβαινε συ-

στηματικά στη βιντεοσκόπηση

ανήλικων μαθητριών και την

ώρα της γυμναστικής!

Στο Καπανδρίτι, Τετάρτη από-

γευμα, δύο άγνωστοι μπήκαν

στην ανοιχτή είσοδο μονοκα-

τοικίας, όπου ακινητοποίησαν

και τραυμάτισαν αντρόγυνο

απαιτώντας χρήματα. Φεύγο-

ντας πήραν και ένα ΙΧ αυτοκί-

νητο!

Συνελήφθησαν στο Αεροδρό-

μιο δύο Ρουμάνοι για πλαστο-

γραφία και αποδοχή προϊόντων

εγκλήματος.

Ο ένας σε αστυνομικό έλεγχο

που του έγινε βρέθηκε να κατέχει

5 πλαστές τραπεζικές κάρτες –

κλώνοι γνήσιων καρτών βρετανι-

κής τράπεζας. Ο δεύτερος συνε-

λήφθη λίγα λεπτά αργότερα,

στην αίθουσα αφίξεων, όπου πε-

ρίμενε να παραλάβει τις πλαστές

κάρτες, με τις οποίες θα τραβού-

σε από τους ανυποψίαστους κα-

τόχους τα χρηματικά ποσά που

περιείχαν!

Πυρπολούσαν κάδους

απορριμάτων!

Συνελήφθησαν στο Μαρούσι,
από άντρες της Υποδιεύθυνσης

Ασφάλειας Β’ Αττικής τέσσερις

νεαροί Ελληνες, που πυρπολού-

σαν κάδους τη νύχτα 3 με 4 της

25 Νοεμβρίου.

Στο Λαύριο συνελήφθη Τούρκος

υπήκοος κατηγορούμενος για

κλοπές και ένοπλη ληστεία σε

διάφορες περιοχές της Αττικής.

Είναι ένας από τους πέντε που

αποτελούν εγκληματική ομάδα

και αναζητούνται οι υπόλοιποι.

Εχουν διαπράξει σωρεία κλοπών

οχημάτων, διαρρήξεις σπιτιών και

ένοπλων ληστειών σε βάρος πρα-

τηρίων βενζίνης, ακόμη και περί-

πτερα, αλλά και οικογένειες τις

μεταμεσονύχτιες ώρες!

Ενεργούσαν με κλεμμένα οχήμα-

τα, τα οποία μετά τη ληστεία τα

εγκατέλειπαν ή τους έβαζαν φω-

τιά και τα έκαιγαν!

Από την έρευνα της Αστυνομικής

Διεύθυνσης προέκυψε ότι έχουν

διαπράξει 6 κλοπές αυτοκινήτων,

17 ληστείες και 2 κλοπές  από

σπίτια και δίκυκλα.

Συνελήφθησαν δύο γυναίκες

γιατί εκκρεμούσε εις βάρος

τους απόφαση με την οποία

καταδικάστηκαν ερήμην για

παράβαση του ΑΚ 86/67 (ει-

σφορές).

Οι γυναίκες αυτές έρχονται

στη χώρα και ασκούσαν το

επάγγελμα της επ’ αμοιβή κα-

τοίκων. Η σύλληψη έγινε όταν

πήγαν να πάρουν έκδοση

άδειας διαμονής και έγινε δα-

κτυλοσκόπηση!

Συνελήφθησαν στην Κερατέα
έξι αλλοδαποί και ένας ημεδαπός

για ληστεία, πλαστογραφία, πα-

ράβαση νόμων περί όπλων κλπ.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι

οι δύο εξ’ αυτών φορώντας κου-

κούλες βραδινές ώρες πλησίαζαν

άτομα και ασκώντας σωματική βία

τους αποσπούσαν προσωπικά

αντικείμενα. Στις έρευνες που

έγιναν στα σπίτια τους κατασχέ-

θηκαν πιστόλι, φυσίγγια ένα πλα-

στικό μαύρο κουτί με πρόσοψη

κασετόφωνου που στο εσωτερικό

του βρέθηκαν 300 σφαίρες ειδι-

κές για θανατώσεις ζώων, πλα-

στές σφραγίδες με την επωνυμία

συγκεκριμένου κρεοπωλείου. Τις

σφραγίδες τις έβαζαν σε σφάγια

καθ’ υπόδειξη του ιδιοκτήτη του

καταστήματος 

Ληστεία στο Κορωπί

Πέμπτη πρωί, δύο άγνωστα

άτομα που φορούσαν κουκού-

λες και γυαλιά ηλίου μπήκαν

στην Τράπεζα Πειραιώς στο

Κορωπί και αφού ακινητοποίη-

σαν με την απειλή όπλου πε-

λάτες και υπαλλήλους, πήραν

άγνωστο χρηματικό ποσό και

διέφυγαν με δίκυκλη μοτοσι-

κλέτα.

Ληστεία στην Παλλήνη

Τις πρώτες πρωινές ώρες της

Παρασκευής 28/11, άγνωστος

παραβίασε πόρτα εμπορικού

καταστήματος και αφαίρεσε,

υπολογιστές, φωτογραφικές

μηχανές, συσκευές κινητών

τηλεφώνων κ.ά.

Στην έξοδό τους, έγιναν αντι-

ληπτοί από το φύλακα, ο οποί-

ος προσπάθησε να τον ακινη-

τοποιήσει, αλλά ο κλέφτης

τον πυροβόλησε και τραυμάτι-

σαν στο πόδι. 

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και

ώρα 19:30, στην Αίθουσα Δημο-

τικού Συμβουλίου του Δήμου

Γλυκών Νερών, θα μιλήσει ο

Βουλευτής Αττικής του ΠΑΣΟΚ

και Εισηγητής του ΚΤΕ Άμυνας,

Βασίλης Οικονόμου, με θέμα:

«Για μια πολιτική Νομού στην

Ανατολική Αττική». 

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει

συζήτηση. Η ομιλία θα είναι

ανοιχτή στους πολίτες.

ΚΟΡΩΠΙ, ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ. Σ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για

τον απολογισμό του δημοτικού έργου για το έτος 2007  (οι-

κονομική κατάσταση, διοίκηση Δήμου και εφαρμογή προ-

γράμματος δημοτικής δράσης) θα διεξαχθεί την Κυριακή 30

Νοεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου

Κορωπίου.

Κατά την ειδική συνεδρίαση τοποθετούνται όλες οι δημοτι-

κές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο όλα τα μέ-

λη του δημοτικού συμβουλίου. Επίσης κάθε φορέας, δημό-

της, κάτοικος έχει το δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρή-

σεις σχετικές με τον απολογισμό. 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Α.Ν.Υ. ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ

Χριστουγεννιάτικη εορταγορά

Χριστούγεννα... γιορτές... δώρα... που θα βρείτε ν’ αγοράσετε

μαζί με τους φίλους σας; 

Στη Χριστουγεννιάτικη αγορά που οργανώνουμε στο Κέντρο

μας, ΣΤΕΓΗ της ΕΓΝΥΑ, με έργα των καταρτιζομένων Α.με.Α

και προσφορά φίλων.

Η αγορά θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου, ημέρα Σάβ-

βατο και ώρα 10 - 3 το πρωί.

Τέρμα Θεμ.Σοφούλη Λαγονήσι. 

τηλ. 22910 72160 & 22990 70280



4 ΣΕΛΙΔΑ -29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

Στην ΠΑΙΑΝΙΑ
Χριστουγεννιάτικο ΒΑΖΑΑΡ

Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Το Τοπικό Τμήμα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Παια-

νίας (Σ.Ε.Ο.) θα διοργανώσει Χριστουγεννιάτικο ΒΑΖΑΑΡ

που θα γίνει στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, στο Πνευματικό Κέ-

ντρο του Δήμου Παιανίας (Β. Φρειδερίκης 3).

Τα παιδιά του οδηγισμού, περιμένουν να διαλέξουμε

σπιτικά γλυκίσματα, χειροποίητα χριστουγεννιάτικά στο-

λίδια, κεριά, δώρα και πολλές άλλες χριστουγεννιάτικες

εκπλήξεις. Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας 

Παρασκευή 17.00 – 21.30, Σάββατο  10.00 – 21.30

«Παιδί και Περιβάλλον»

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέ-

ντρο Τέχνης, διοργανώνουν εκδήλωση  με θέμα: «Παιδί και Περι-

βάλλον» στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Περιβάλλον & οι Τέ-
χνες μέσα από τη Δημιουργική Διαχείριση του Ελεύθερου Χρό-
νου» στον χώρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης, Αναπαύσεως

14Α Παιανία την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και ώρα 19.30-21.00.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την εκδήλωση που διοργανώ-

νεται στην οποία θα αναπτυχθούν θεματικές αναφορικά με τις σχέ-

σεις γονέων και παιδιών, το υπεύθυνο παιδί και πώς να το μεγαλώ-

σετε καθώς και θεματική για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Εορταγορά στην Ε.Ε.Π.&Π.

5 έως 7 Δεκεμβρίου, 11:00-20:00, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ανοίγει τις πόρτες της και

σας προσκαλεί στο υπέροχο κτήριο της αρχαίας οδού Τρι-

πόδων 28 στην Πλάκα για την καθιερωμένη πλέον Χρι-

στουγεννιάτικη «πράσινη» Εορταγορά της. 

Γιορτινά δώρα, φτιαγμένα με μεράκι, σε οικολογικές συ-

σκευασίες και ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Παρασκευή 5 – Kυριακή 7 Δεκεμβρίου 11:00-20:00

Τριπόδων 28, Πλάκα (στάση Μετρό Ακρόπολη)

«Δεν Βιάζομαι να Μεγαλώσω»
Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Νοεμβρίου 

SPECIAL OLYMPICS

Το Κέντρο Τεχνών στο ACS και το Μελωδικό Καράβι και για την υπο-

στήριξη των Special Olympics Αθήνα 2011, διοργανώνουν ένα διήμε-

ρο φεστιβάλ, που θα ταξιδέψει τα παιδιά στη χώρα της φαντασίας

και του παιχνιδιού, και θα δώσει ελπίδα και χαρά σε όλους τους αν-

θρώπους που είναι διαφορετικοί. 

Στις ειδικά διαμορφωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις του Κέντρου

Τεχνών, οι αθλητές των Special Olympics θα στείλουν ένα μήνυμα

ελπίδας με την αναπαράσταση της τελετής αφής της φλόγας, ενώ

θα αγωνιστούν συμβολικά σε πολλά αθλήματα.

Εκεί θα στηθεί από τις “μα-

γικές σβούρες” μια μεγάλη

παιχνιδούπολη με καρου-

ζέλ, δημιουργικά εργαστή-

ρια, παραμυθάδες, νεράι-

δες και πολλές εκπλήξεις

για μικρούς και μεγάλους!

Τις καρδιές όλων θα ταξι-

δέψει το βράδυ του Σαββά-

του η πολύχρωμη μουσική

παράσταση με τίτλο «Δε

βιάζομαι να μεγαλώσω»,

με τη μουσική της Τατ. Ζω-

γράφου και τη συμμετοχή

μεγάλων ερμηνευτών,

όπως η Μ. Φαραντούρη, ο

Κ. Θωμαΐδης, ο Ηλίας Λι-

ούγκος, η Ει. Δερέμπεη, η

Άννα Καραγεωργιάδου, ο Παντ. Θεοχαρίδης κ.α. 

Παράλληλα ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αδάμης και οι «μαγικές σβού-

ρες», μέσα από το θέατρο, το χορό και τις ζωγραφιές του Χρήστου

Κεχαγιόγλου θα μετατρέψουν τη μουσική σε εικόνα και κίνηση, στή-

νοντας ένα ζωντανό, ονειρικό video clip.  

Στη συναυλία συμμετέχει η παιδική χορωδία του Δ. Τυπάλδου και το

νεανικό φωνητικό σύνολο «Ασύμμετρα πεντάγραμμα» του Δημοτι-

κού Ωδείου Άργους.

Σάββατο 29.11 - Ώρα : 20:30 - Τιμές εισιτηρίων: 20€, παιδικό 12€

Σάββατο 29.11 και Κυριακή 30.11

Αθλητικά και ψυχαγωγικά δρώμενα: 11:00 - 19:00  Εισιτήριο 12€, για

όλες τις δραστηριότητες. Η είσοδος για τους συνοδούς είναι ελεύθερη

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ στο ACS

Γαρυττού 53, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Tηλ. 210 639 3341, www.artscenter.gr

Bazaar Βιβλίων και Αντιγράφων

ελληνικών μουσείων

Στις 28, 29 και 30 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο Βυζα-

ντινό και Χριστιανικό Μουσείο το 4ο Bazaar Βιβλίων & Αντι-

γράφων Ελληνικών Μουσείων. Τα βιβλία θα διατίθενται με 50%

έκπτωση και τα αντίγραφα με 40% έκπτωση.

Στο bazaar συμμετέχουν: το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων,

το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων – Ελληνικό Τμήμα (ICOM),

το Μουσείο Μπενάκη, το Ίδρυμα Οικ. Γ. Ψαρόπουλου – Κέ-

ντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής, η Χριστιανική Αρχαιολο-

γική Εταιρεία και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Στην

φετινή διοργάνωση, συμμετέχει για πρώτη φορά και το Μου-

σείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.

Το Bazaar θα είναι ανοικτό το Σάββατο 29/11 από τις 09:00

έως τις 20:00, ενώ την Κυριακή 30/11 θα παραμείνει ανοικτό

από τις 10:00 έως τις 17:00.

Χορηγός Επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ

Μάγοι της Επιστήμης!
Διαγωνισμός Επιστημονικού Πειράματος

14-15 Φεβρουαρίου

Πρόσκληση συμμετοχής 

Γενεύη, 10 Σεπτεμβρίου: Στις 10:28 σήμερα το πρωί, η πρώτη
δέσμη στοιχειωδών σωματιδίων διέτρεξε με επιτυχία τα  27 χι-
λιόμετρα του ισχυρότερου επιταχυντή του κόσμου στο CERN.
«Είναι μια φανταστική στιγμή!»,  δήλωσε ο υπεύθυνος του προ-
γράμματος,  «ένα σύντομο ταξίδι για ένα πρωτόνιο, αλλά ένα
γιγαντιαίο βήμα  για την ανθρωπότητα!»
Δε φτάνεις έτσι εύκολα στο μεγαλύτερο πείραμα της ανθρω-
πότητας, κι αυτοί από κάπου θα ξεκίνησαν…

Λάβετε μέρος στο 2ο Διαγωνισμό Επιστημονικού Πειράμα-

τος, Μάγοι της Επιστήμης και μυήστε τους νέους στο μαγικό

κόσμο των πειραμάτων. Ίσως ένας μεγάλος επιστήμονας στο

μέλλον να θυμάται ότι παρακινήθηκε από εσάς…

Με ισχυρό κίνητρο την επιτυχημένη περσινή διοργάνωση και

στοχεύοντας στο να δοθεί στους νέους το έναυσμα να αγα-

πήσουν την επιστήμη, το CAID -σε συνεργασία με το Ίδρυμα

Ευγενίδου- διοργανώνει το διαγωνισμό Μάγοι της Επιστή-

μης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ευγε-

νίδου, στις 14-15 Φεβρουαρίου.  Εκπαιδευτικοί και επιστήμο-

νες καλούνται και πάλι να ενθαρρύνουν τους νέους, ενώ μα-

θητές και κοινό θα έχουν για ακόμη μια φορά την ευκαιρία να

παρακολουθήσουν εντυπωσιακές παρουσιάσεις επιστημονι-

κών πειραμάτων. 

Οι 3 καλύτερες συμμετοχές θα αποσπάσουν βραβεία.

Προθεσμία για τις συμμετοχές: 09 Ιανουαρίου 2009

Διαβάστε σχετικά με το διαγωνισμό στο www.caid.gr 

Τηλ. 210 72 51 893 - Fax. 210 72 90 013

Ευγενία Κυπριώτη

«Η δυναμική και οι προοπτικές των 

Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα»
4-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων

Πληροφόρησης σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιο-

θήκη Ηρακλείου Αττικής διοργανώνει στις 4 και 5 Δε-

κέμβρη το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιο-

θηκών που θα έχει θέμα «Τη δυναμική και τις προοπτι-
κές των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην  Ελλάδα", στο

χώρο της Βιβλιοθήκης Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Κου-

ντουριώτου  18α  &  Νεότητας)

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσω-

τερικών και της ΤΕΔΚΝΑ.

Τηλ. 210 3302128,  e-mail: publibconf@gmail.com

Τηλ.210 2826276, e-mail: library@iraklio.gr

www.eebep.gr ,  e-mail : info@eebep.gr                                 

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι

στο Athenaeum
από τις 13 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008

Το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaeum προετοιμάζει το Πα-

ζάρι  του. Με μεράκι, αγάπη και υψηλή αισθητική στη μεγάλη αί-

θουσα του κτιρίου του στην  Αδριανού, θα στήσει και φέτος έναν

ζεστό χαρούμενο κόσμο με ότι θα μπορούσε να ομορφύνει τις

γιορτές.  Μαρμελάδα βύσσινο και πορτοκάλι, φραμπουάζ και σύ-

κο, αισθαντικό κρητικό ρακί,  πολλά βιβλία, c.d. και δίσκοι βινιλί-

ου, χειροποίητα κοσμήματα, και και και...

Bazaar Athenaeum

Σάββατο 13 – Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου

Αδριανού 3, Θησείο (απέναντι από το σταθμό του τρένου), 

τηλ. 210 32 11 987, 940

Σάββατο 13 έως Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, 11.00-19.00

Σάββατο 27 έως Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, 11.00-16.00 

Κυριακές, Παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  11.00-16.00

«Ξενάγηση στο Φράγμα του Μαραθώνα  

Μουσείο Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου»

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση και η Ευρωπαϊκή Έκφραση Ανατολική Ατ-

τική διοργανώνουν την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, Ξενάγηση στο
Φράγμα του Μαραθώνα, στο πλαίσιο του Προγράμματος:  «Η
σωστή Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων, Ελπίδα στο Μέλλον»,

ώρα 9.30-11.00 π.μ. και Ομιλία στο Μουσείο Προβολής Μαραθω-

νίου Δρόμου, στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Πολιτιστικές και
Περιβαλλοντικές Διαδρομές με Ποδήλατο» στο Κέντρο Προβο-

λής Μαραθωνίου Δρόμου (Λ. Μαραθώνος & 25ης Μαρτίου, Μα-

ραθώνας) ώρα 11:30 – 13:30.

Στην ομιλία θα αναπτυχθούν, από ειδικούς, θεματικές σχετικές

με την χρησιμότητα των ποδηλάτων στην καθημερινότητα μας

και τις ωφέλειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: (www.ekfrasi.gr)

τηλ: 210 3643224, 3 φαξ: 210 3646953, e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR

στην Αθήνα
Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων διοργα-

νώνει Χριστουγεννιάτικο ART & TOYS BAZAAR!

Παιχνίδια, κούκλες, διακοσμητικά αντικείμενα, βιβλία, θεατρικές

μάσκες, κηροπήγια, πίνακες, κοσμήματα, κορνίζες, φωτιστικά και

γενικά οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε για εσάς και τα μικρο-

δωράκια των ημερών σε συγγενείς και φίλους σας!

Ξεχωριστή νότα θα δώσουν θεατρικές δράσεις, παιχνίδια, χρωματιστά

μπαλόνια και δωράκια-εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους! 

Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Δεκεμβρίου - 10.00 π.μ. – 8.00 μ.μ.

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων Κουμουνδούρου

25, ΑΘΗΝΑ - Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ, Τηλ. 210 5229990
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Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Τέσσερα Ευρωπαικά Φεστιβάλ, με κοινό γεωγραφικό άξο-

να τη Μεσόγειο, αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη μιας νέας

οργάνωσης με τίτλο «Φεστιβάλ της Μεσογείου» η οποία

έχει ως στόχο τη συστηματική συνεργασία προκειμένου

να διαμορφωθεί ένα κανάλι επικοινωνίας που θα βοηθήσει

την πραγματοποίηση συμπαραγωγών και ευρύτερων πολι-

τιστικών ανταλλαγών. 

Πρόκειται για τέσσερα μεγάλα Φεστιβάλ με κοινή γεω-

γραφική, ιστορική και χρονολογική βάση: το Φεστιβάλ της

Αβινιόν, το Φεστιβάλ της Βαρκελώνης, το Φεστιβάλ της

Κωσταντινούπολης και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύ-

ρου. Εκπρόσωποι των φεστιβάλ αυτών πραγματοποίησαν

το προηγούμενο Σαββατοκύριακο την πρώτη τους συνά-

ντηση στην Αθήνα μετά από πρωτοβουλία του κυρίου

Γιώργου Λούκου. Κατά τη διάρκεια της επισκεψής τους εί-

χαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους βασικούς χώ-

ρους του Ελληνικού Φεστιβάλ (Ηρώδειο, Πειραιώς 260,

Επίδαυρος) και να συζητήσουν αναλυτικά θέματα σχετικά

με τη μελλοντική τους συνεργασία. Στην συνάντηση συμ-

μετείχαν ο, ο Gorgun Taner, Γενικός Διευθυντής του Φε-

στιβάλ Κωσταντινούπολης, η Dikmen Gurun, Διευθύντρια

Θεάτρου και Χορού του Φεστιβάλ Κωσταντινούπολης, ο

Vincent Baudriller, Διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν,

η Hortense Archambault, Διευθύντρια του Φεστιβάλ της

Αβινιόν, ο Ricardo Szwarcer, Διευθυντής του Φεστιβάλ

της Βαρκελώνης και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ,

Γιώργος Λούκος.

Ολοι συμφώνησαν πως ένας από τους βασικούς στόχους

είναι η επίτευξη όσο των δυνατόν περισσότερων συμπα-

ραγωγών, στόχος που θα βοηθήσει στο να μοιράζεται το

κόστος των δαπανηρών παραγωγών, με δεδομένο μάλιστα

ότι και τα τέσσερα Φεστιβάλ πραγματοποιούνται την ίδια

χρονική περίοδο. Συμφώνησαν επίσης στη διαμόρφωση

των κατάλληλων προυποθέσεων έτσι ώστε να υπάρξουν

πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των διαφόρων χωρών,

γεγονός που θα ενισχύσει τα καλλιτεχνικά σχήματα της

κάθε πόλης. 

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω η ομάδα «Φεστιβάλ

της Μεσογείου» θα πραγματοποιεί 3 συναντήσεις το χρό-

νο και ευελπιστεί να προσελκύσει στο άμεσο μέλλον κι

άλλα μέλη που να μοιράζονται τους ίδιους στόχους (πχ.

Φεστιβάλ της Ρώμης, Φεστιβάλ Αραβικών χωρών κα.).

Ας σημειωθεί πως και τα τέσσερα Φεστιβάλ έχουν περίπου

το ίδιο περιεχόμενο στην ατζέντα των εκδηλώσεών τους,

δηλαδή περικλείουν στο πρόγραμμά τους εκδηλώσεις θε-

άτρου, χορού και μουσικής. 

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  

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ  20:00
Διάσημοι σολίστ κλασσικής μουσικής με μοντέρνα άποψη υπό την

αιγίδα της UNESCO ΤΕΧΝΩΝ  ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

9η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΣΤΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

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.

Συναυλία στα Σπάτα

Η Δημοτική Χορωδία του Δήμου Σπάτων και η

Μουσική Σχολή της Δημοτικής Επιχείρησης θα

πραγματοποιήσουν Συναυλία αφιερωμένη στον

διακεκριμένο δημιουργό Μάνο Χατζηδάκη.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Πνευματικό Κέ-

ντρο «Χρήστος Μπέκας» την Κυριακή 14 Δεκεμ-

βρίου στις 6:30 μ.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, 7μ.μ. 

Θα τιμηθούν οι μεγάλοι δωρητές 

και όλοι όσοι στήριξαν 

την αδιάλειπτη λειτουργία της 

Ζωντανή ελληνική μουσική θα

πλαισιώσει την εκδήλωση.

«Σμύρνη-Μπουένος Άιρες»

Το Δ.Σ του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη»

οργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο:

«Σμύρνη-Μπουένος Άιρες» την Κυριακή 30 Νοεμβρίου

και  ώρα 8 μ.μ.,  στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου,

Αγ. Φανουρίου 99, Ιλιον.

Σμυρναίικο Ρεμπέτικο & Tango: Βίοι παράλληλοι.
Το πρόγραμμα αποτελείται από τραγούδια του Σμυρναί-

ικου Ρεμπέτικου και του Αργεντίνικου Tango της εποχής

1922-1933 με το ίδιο θεματικό αντικείμενο. Δυό μεγάλα

λιμάνια, κέντρα επικοινωνίας. Δύο πόνοι, δυο καημοί,

έρωτες κι ελπίδες.

Πληροφορίες: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ιλίου,

Σπύρος Τασούλας, τηλ. 210-2637395

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΦΑΡΑΣ

gallery T.Kambani - Ζωγραφική

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου εγκαινιάζεται στην T.Kambani

gallery η έκθεση ζωγραφικής του καθηγητή χαρακτικής της ΑΣΚΤ

Μιχάλη Αρφαρά.

Ο Αρφαράς έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο και πολυβραβευμένο

κινηματογραφικό έργο, που έχει άμεση σχέση με τις εικαστικές

του αναζητήσεις στο χώρο της στατικής εικόνας.                        

Ώρες λειτουργίας: Δευτ.& Τετ.10π.μ.-3μ.μ., Τρ. Πεμ. Παρ. 10π.μ.-

3μ.μ. & 6μ.μ.-9μ.μ., Σαβ. 11π.μ.-3μ.μ.

Τ.Kambani gallery: Βασ. Παύλου 82 (πίσω από τη Eurobank) Βούλα  

Τηλ. 210 4818386 &  6944462773 - info@tkambani.gr         

“Στο Μπαράκι του Βασίλου”
ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625

website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

ΠΕΜΠΤΗ 4-12-2008

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ
Ιστορίες για θαλασσουργούς και νυχτοβάτες, αντάρτες της

άνοιξης και πατάρια με σκιάχτρα, από ένα σχήμα με ποιητική

διάθεση και ακουστικό κυρίως ήχο σε δικές τους συνθέσεις.

ΣΑΚΗΣ ΒΑΡΓΕΜΤΖΙΔΗΣ: πιάνο

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ: μπάσο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗΣ: ακορντεόν

ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ: τραγούδι, κιθάρα

ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: τύμπανα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2008

LAMIA BEDIOUI
Η Τυνήσια τραγουδίστρια με τη μοναδική φωνή,

μας ταξιδεύει ακτή-ακτή στη Μεσόγειο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ: ούτι, μαντολίνο, τραγούδι

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΙΓΚΑΣ: πνευστά, ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ: κρουστά
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«Μετά τον Αξιόν ποταμόν, η Θεσσα-

λονίκη εστί πόλη, ή πρότερον Θέρμη

εκαλείτο» 

Στράβων

Ο Στράβων,  όπως φαίνεται  από τα

παραπάνω, δηλώνει ότι το παλιότερο

όνομα της Θεσσαλονίκης ήταν Θέρ-

μη. Η αλήθεια όμως είναι, ότι  τα στοι-

χεία που έχομε  για την ίδρυση της

Θεσσαλονίκης, και ιδιαίτερα για την

πρώτη ιστορική της πορεία ως την

Ρωμαϊκή εποχή, είναι λιγοστά και

ίσως και σκοτεινά.

Φαίνεται όμως, πως  από τον 6ο π.Χ.

αιώνα, υπήρχε η πόλη Θέρμη, κοντά

στις θερμές ιαματικές πηγές Σέδες.

Θέρμη λοιπόν από τη γειτονία με τις

θερμές πηγές, κατ΄ άλλους όμως και

από τον ήρωα Θερμαίο ή Θέρμιο. Έξ

ού και ο εγγύς κόλπος ονομάστηκε

Θερμαϊκός.

Η πόλη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το

316-315π.Χ. από τον Μακεδόνα βασι-

λιά Κάσσανδρο.

Η Θεσσαλονίκη, ήταν νόθος κόρη του

Φιλίππου του Β΄, δηλαδή αδελφή του

Μεγάλου Αλέξανδρου και την είχε

παντρευτεί  ο Κάσσανδρος*

Στην ελληνιστική περίοδο εξουσίαζε

την Μακεδονία και ολόκληρη τη νότια

Ελλάδα.

Ο Κάσσανδρος λοιπόν για να τιμήσει

τη γυναίκα του, κατά κάποιο τρόπο

έφτιαξε μια πόλη και της έδωσε το

όνομα της Θεσσαλονίκης. Ανέφερα

την λέξη “κατά  κάποιο τρόπο” γιατί

στην πραγματικότητα δεν έφτιαξε

νέα πόλη, αλλά «συνώκησεν καθε-

λών» δηλαδή διάλυσε και κατήργησε,

26 προϋπάρχουσες παραλιακές πό-

λεις. Ιστορικά δεν καταγράφεται

εκβιαστική διαδικασία, πάντως υπήρ-

ξε ένα ξεσπίτωμα, για να επιτευχθεί η

σύμπτυξη  σε μία νέα, στη Θεσσαλο-

νίκη. 

Διασώζονται μερικών τα ονόματα:

Απολλωνία, Χαλάστρα,  Γαρησκός,

Αίνεια,  Κισσός, με σημαντικότερη τη

Θέρμη. Περιγράφεται  δε, ότι αυτοί οι

οικισμοί ήσαν χτισμένοι επάνω σε γη-

λόφους, δηλαδή υπερυψωμένες

εκτάσεις, κάτι σαν μικρούς λόφους

που τις έλεγαν ‘’τούμπες’’ και που η

αρχή τους ανάγεται στα νεολιθικά

χρόνια. Γνωστή σήμερα η ‘’Τούμπα’’’,

όπου ο μεγάλος συνοικισμός της ση-

μερινής Θεσσαλονίκης. 

Την εποχή του Κασσάνδρου, από αρ-

χαιολογικά ευρήματα σπασμένα αγ-

γεία και επιγραφές μνημείων, πάλι

φαίνεται ότι η πόλη  χτίστηκε, όχι

εκεί και ως έτυχε αλλά με ιπποδά-

μειο** σχεδιασμό, όπου εδημιουργού-

ντο μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα,

με μεγαλοπρεπή σπίτια, περίτεχνα

περιστύλια και δάπεδα ψηφιδωτά.

Αργότερα, όταν τα χρόνια περνούν, η

πόλη ξαναχτίζεται  σε μια νεότερη

μορφή, πάνω όμως στα αχνάρια της

παλιάς με οικοδομικά υλικά από τα

ερείπια των αρχαίων κτισμάτων, που

βίαια κλήθηκαν να θάψουν την παλιά

τους αίγλη και μεγαλοπρέπεια σε ένα

αφιλόξενο εντοιχισμό.

Με την μάχη της Πύδνας, το 168 π.Χ.

η Μακεδονική κυριαρχία καταλύεται

από τους Ρωμαίους, που με μια νεο-

σύστατη τετραρχία καλούνται να δι-

οικήσουν την νέα τους επικράτεια:

Διοκλητιανός, Μαξιμιανός, Κωστά-

ντιος ο Χλωρός (πατέρας του Μεγά-

λου Κωνσταντίνου) και ο Γαλέριος.

Κάποιοι Αύγουστοι, κάποιοι Καίσαρες

αλλά στο τέλος όλοι Αύγουστοι,

μπαίνουν στο παιχνίδι της μοιρασμέ-

νης Ρωμαϊκής ηγεμονίας. 

Στον Γαλέριο στεκόμαστε, γιατί σε

αυτόν έλαχε το μερίδιο της ελληνι-

κής χερσονήσου, των παραδουνα-

βίων περιοχών και του Ιλλυρικού.

Αμόρφωτος τραχύς, αλλά ικανότατος

στρατιώτης αποδείχτηκε σκληρότα-

τος διώκτης των χριστιανών. Το πε-

ρίεργο είναι πως στο τέλος του βίου

του,  όταν αρρώστησε βαριά, παρα-

χώρησε θρησκευτικά δικαιώματα

στους χριστιανούς, αλλά και τους

υποχρέωσε να δέονται υπέρ της υγεί-

ας του. 

Νικητής στη  μάχη  κατά του Πέρση

Ναρσή,  αφού διέλυσε την περσική

αυτοκρατορία, πήρε το βιός και τις

γυναίκες του Ναρσή και τον εξανά-

γκασε να προβεί σε υπογραφή συνθή-

κης με ιδιαίτερα πλεονεκτικούς

όρους για την Ρώμη, πράγμα που ιδι-

αίτερα εκτιμήθηκε. 

Γρήγορα μετέφερε την πρωτεύουσα

του  βασιλείου του από  το Σίρμιο της

Πανονίας (σημερινής  Μιτρόβιτσα Γι-

ουγκοσλαβίας) στη Θεσσαλονίκη.

Γκρέμισε τα παλιά τείχη και με νέο

οχυρωματικό περίβολο επεξέτεινε

ανατολικά την πόλη. Ο ελεύθερος πο-

λεοδομικός χώρος που δημιουργήθη-

κε, χωρίστηκε  με δύο  άξονες  σε κά-

θετη διασταύρωση. Η πομπική οδός

ήταν ο ένας, που άρχιζε  από τη νότια

πύλη  και κατέληγε στη παραλία. 

Ο άλλος άξονας ήταν, η εντός της πό-

λης οδός που σήμερα λέγεται  ‘’Εγνα-

τία’’ ***.

Αυτός ο δεύτερος οδικός άξονας, άρ-

χιζε από τη Χρυσή Πύλη στην πλατεία

Βαρδαρίου, διέτρεχε την πόλη, περ-

νούσε, κάτω από μια Καμάρα και πο-

ρευόταν στην ανατολική πύλη την

Κασσανδρεωτική. Η διασταύρωση

των οδικών αξόνων γινόταν στην Κα-

μάρα: την διπλή αψίδα που χτίστηκε

το 305 π.Χ. σαν αψίδα θριάμβου της

νίκης του Γαλερίου κατά των Περσών.

Στο χώρο που είχε δημιουργηθεί, από

την σημερινή Εγνατία καi  προς την

παραλία σε μια έκταση 30.000τ.μ. εί-

χε χτιστεί ο αυτοκρατορικός ιππόδρο-

μος, στη θέση που σήμερα είναι η

πλατεία Ιπποδρομίου. Εκεί κοντά εί-

χαν χτιστεί και τα ανακτορικά οικοδο-

μήματα, σαν σε μια ξεχωριστή πολι-

τεία,  όπως και τα στρατόπεδα,  με τα

εντός αυτών ενδιαιτήματα των ανω-

τάτων αξιωματικών, τα διοικητήρια

και το μαυσωλείο του Γαλερίου, που

ήταν μεγαλοπρεπές και σκεπασμένο

με τρούλο.

Στο επάνω μέρος από την ‘’Εγνατία’’

είχε χτιστεί η Ροτόντα: κυκλικό μεγά-

λο οικοδόμημα  με οκταγωνικό περί-

βολο. 

Κάποια αρχιτεκτονικά στοιχεία δια-

σώζονται μέχρι σήμερα έτσι για να

δηλώνουν ότι η εποχή του Γαλέριου

για τη Θεσσαλονίκη, ήταν ό,τι η επο-

χή του Περικλή για την Αθήνα και του

Ιουστινιανού  για την Κωνσταντινού-

πολη.

Εποχές μνημειακές στην ιστορία της

πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής τέ-

χνης. Αυτή η περίοδος του Γαλερίου

και γενικότερα της Τετραρχίας θεω-

ρείται το συνοριακό όριο μεταξύ

ύστερης αρχαιότητας και παλαιοχρι-

στιανικής εποχής.

Για εμάς τους Έλληνες όμως, είναι

και μια υπερηφάνεια, όταν κάθε μέρα,

σε κάθε μας αναζήτηση, ανακαλύπτο-

με την διαχρονική ιστορική συνέχεια

της ελληνικής γης.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––––
Βοηθήματα.
1) Μακαρόνας Χρ. Από τον Κάσσανδρο  μέχρι

τον Γαλέριο. Εφ.Βήμα 1968

(Αρχείο Γ.Λεωνιδάκη )

2) Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος, Λαρούς, Βριττά-

νικα

3) Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική

Αθηνών 

4) Στεφανίδου Β. Εκκλησιαστική Ιστορία Αθή-

να 1959.

* Ο Κάσσανδρος ήταν γυιός του Αντίπατρου,

στρατηγού του Μ. Αλέξανδρου.

**Ιππόδαμος ο Μιλήσιος: Έλληνας αρχιτέκτο-

νας και πολεοδόμος του 5ου π.Χ.αιώνα.  Κατά

τον Αριστοτέλη είναι ο εισηγητής του σχεδίου

κατά το οποίο οι δρόμοι  τέμνονται κάθετα με-

ταξύ τους.

*** Αυτή τότε λεγόταν απλά “λεωφόρος” και

δεν είχε καμιά σχέση με τη Ρωμαική Εγνατία,

που άρχιζε από  Δυρράχιο  και έφτανε Κων-

σταντινούπολη,  αλλά δεν διέσχιζε τη Θεσσα-

λονίκη.

Η Θεσσαλονίκη, σε μια προσέγγιση

από την ίδρυσή της μέχρι και του Γαλέριου

Γράφαμε στην ίδια στήλη, πριν δύο εβδομάδες (αρ. φ.

557) ότι γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ στη Βούλα, Βουλιαγ-

μένη είναι ο Μιλτιάδης Καβράκος, διευθυντής της Δη-

μοτικής Επιχείρησης Βούλας.

Από τη Νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, μας ενημέρωσαν ότι

δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μόνο του Συνασπισμού της

Βούλας. 

Κάνοντας τη διόρθωση λοιπόν, σημειώνουμε ότι η το-

πική οργάνωση του Συνασπισμού στη Βούλα είχε ατο-

νίσει τα τελευταία χρόνια. Προφανώς με την εκλογή

του Τσίπρα και μετά, έγιναν αναδιαρθρώσεις και για τη

Βούλα, γραμματέας επιλέχθηκε ο Μ. Καβράκος.

Οι κλοπές έχουν αρχίσει και πολλαπλασιάζονται επι-

κίνδυνα. Η οικονομική κρίση; Η έλλειψη αστυνόμευ-

σης; Οι πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση. Καθημερινά

δεχόμαστε καταγγελίες και προτροπές: Γράψτε κάτι.

Αλλωστε το επιβεβαιώνουν και τα δελτία με ειδήσεις

απο τις αστυνομικές διευθύνσεις.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Ο Δήμος Αρτέμιδας απέστειλε δελτίο τύπου, στο οποίο καταγ-
γέλει “ανεύθυνα δημοσιεύματα” όπως χαρακτηριστικά γράφει,
για την ποιότητα του νερού στην πόλη. Μεταξύ αλλων γράφει:

Ξαφνικά προχθές γίναμε μάρτυρες κάποιων ανεύθυνων δημοσιευμά-
των και έτσι ο Δήμος μας έγινε ο 10ος της χώρας που στοχευμένα και
ανεύθυνα το ΠΑΚΟΕ προκαλεί πανικό στην κοινωνία της πόλης μας.
Δυστυχώς κάποιο Κυριακάτικο φύλλο και Μ.Μ.Ε. χωρίς να έρθουν σε
επαφή μαζί μας υιοθέτησαν ανεύθυνες εκτιμήσεις ή αγνόησαν εσκεμ-
μένα τις θέσεις μας.
Ο Δήμος έσπευσε αμέσως στις αρμόδιες υπηρεσίες για όλες τις με-
τρήσεις που έχουν σχέση με το νερό και απεδείχθη ότι το εξασθενές
χρώμιο ευρέθη μη ανιχνεύσιμο με τιμή <0,5 και για του λόγου του αλη-
θές σας επισυνάπτουμε σχετικές βεβαιώσεις της διαπιστευμένης από
το Εθνικό Συμβούλιο Α.Ε. Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει κατηγορηματικά ότι
δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας και οι συκοφάντες θα παραπεμφθούν
στη Δικαιοσύνη.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη λύπη μας διότι έγκυρη Κυριακάτικη εφη-
μερίδα δημιούργησε πανικό στους κατοίκους της πόλης μας, παρ’ ότι
ήρθε σε επαφή μαζί μου και ενώ έδωσα σχετικές διευκρινίσεις, προέ-
βαλε σκανδαλωδώς μόνο τις θέσεις του ΠΑΚΟΕ.

Ο Δήμαρχος
Γιώργος Αν. Αλτιπαρμάκης

“Ανεύθυνα δημοσιεύματα” καταγγέλει ο Δήμαρχος 

Αρτέμιδας για εξασθενές χρώμιο στο νερό
αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε.

Με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου που αφορούν ερ-

γαστηριακές αναλύσεις νερού, σας ενημερώνουμε ότι

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για το νερό ανθρώπι-

νης κατανάλωσης, δεν υφίσταται όριο στη συγκέντρω-

ση του υπολειμματικού χλωρίου στο πόσιμο νερό.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο νερό της ΕΥΔΑΠ ανευρί-

σκεται υπόλειμματικό χλώριο σε επίπεδα 0,4--0,6mg/L.

Από τα μέχρι αποτελέσματα για την ανίχνευση βαρέων,

μετάλλων, δεν έχουν προκύψει υπερβάσεις σύμφωνα

με τα νομοθετικά όρια.

Ειδικότερα για το χρώμιο, ανιχνεύεται σε συγκεντρώ-

σεις από 0,35mg/L έως 0,42mg/L, οι οποίες είναι πολύ

χαμηλότερες από το όριο της νομοθεσίας για το νερό

ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 2600/2001), ενώ όσο

αφορά το εξασθενές χρώμιο, η ουσία δεν ανιχνεύθηκε

σε κανένα από τα εξετασθέντα δείγματα.

Για τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών

Παύλος Νησιανάκης

Χημικός
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Ειλικρινά αδυνατώ να κατανοήσω για

ποιόν ακριβώς λόγο πανηγυρίζουν τα κο-

ρυφαία στελέχη της Ν.Δ. και τα πλέον

στρατευμένα σε αυτήν δημοσιογραφικά

της ηχεία, με αφορμή την υπό εξέταση

αποκάλυψη ότι αρουραίοι της δικηγορίας

προσπάθησαν να γλείψουν λίγο μέλι από

το υπερχειλίζον κιούπι του Βατοπεδίου.

«Κατέρρευσε η σκευωρία», «έκθετη η

αντιπολίτευση» και άλλες τέτοιες επικές

και αισιόδοξες μπουρμπουλήθρες, ξι-

φουλκούν αναιδώς κατά της κοινής λογι-

κής και των νεύρων μας από τις προθή-

κες των περιπτέρων και τους τηλεοπτι-

κούς μπερντέδες. Σκάνδαλο διαπλοκής

ρασοφόρων, κυβερνητικών και ιδιωτών

κουρσάρων της κρατικής περιουσίας, δεν

υφίσταται παιδιά. 

Έληξε το ζήτημα. Κι επειδή δεν υπάρχει

πια εν ζωή ο αξέχαστος γελοιογράφος

Φωκίων Δημητριάδης, να βάλει να ξεκαρ-

δίζεται το παρδαλό τραγί, ανέλαβε

ο...Τραγάκης να μας το θυμίσει στους πα-

λαιότερους. Με το ειρωνικό γελάκι δέκα

επιθεωρητών Κλουζό. Από κοντά και ο

Ζαγορίτης και τ’ άλλα τα παιδιά. «Αποκα-

λύφθηκαν οι σκευωροί»! Δυό φτωχοδιά-

βολοι δικολάβοι είναι, που περνώντας

έξω από το «σπίτι» με το κόκκινο φωτά-

κι, άκουσαν τα πονεμένα βογγητά της εκ-

διδόμενης δημόσιας γης και μπήκαν να

πάρουν κανά μεζέ. Το σκοινί γρήγορα!

Δεν έχουμε χρεία άλλων μαρτύρων. Χά-

σιμο χρόνου η περαιτέρω συνέχιση της

Εξεταστικής. Καημένοι ντελάληδες! Τώ-

ρα που έφυγε από την Αίθουσα Τύπου ο

Μέγας Διδάσκαλος Ρουσσόπουλος, τι

βάρος ασήκωτο έπεσε στους ώμους σας!

Έχουμε και λέμε λοιπόν: «Οι δύο δικηγό-

ροι της Ραιδεστού» (φοβερός τίτλος για

μυθιστόρημα, ας τον έχω στα υπ’ όψιν),

εκβίασαν τον Εφραίμ να διεκδικήσει την

κυριότητα της λίμνης Βιστωνίδας. Κατόπιν

εκβίασαν τους εμπλεκόμενους υπουρ-

γούς του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Ν.Δ. να ανα-

γνωρίσουν αυτήν την κυριότητα και να

υπογράψουν τις ανταλλαγές των βούρ-

λων της Βιστωνίδας με τα φιλέτα της Κτη-

ματικής Εταιρείας του Δημοσίου. Αφού

πρώτα είχαν εκβιάσει αισχρά τον διοικητή

και τον υποδιοικητή της, κ.κ. Παπαγεωργί-

ου και Γκράτζιο-του στενού πρωθυπουργι-

κού περιβάλλοντος και οι δύο, όλως συ-

μπτωματικώς-να εισηγηθούν, χωρίς να

ενημερώσουν το πρωθυπουργικό γρα-

φείο, αυτές τις ανταλλαγές και όχι μόνο

στη Ραιδεστό όπου βρίσκεται η γιάφκα

των στυγνών εκβιαστών. Αλλά και στο

Ολυμπιακό Χωριό, στον νομό Ξάνθης, στο

Γραμματικό και αλλού. Επιπλέον οι δύο

παντοδύναμοι δολοπλόκοι είχαν εκβιάσει

και την γνωστή καλογερόπληκτη δικαστή

να μην εκδώσει την υπέρ του Δημοσίου

απόφαση-κατόπιν της επί ΠΑ.ΣΟ.Κ. προ-

σφυγής κατά της αναγνώρισης δικαιωμά-

των του Βατοπεδίου επί της Βιστωνίδας-κι

έτσι άρχισαν όλα. Διέπραξε και άλλα πολ-

λά κακουργήματα το ζεύγος Σωτηροπού-

λου και Κουκουβίνου-πως λέμε «Μπόνυ

και Κλάϊντ»-αλλά τώρα πιά αποκαλύφθη-

κε το σε συνεργασία με την αντιπολίτευ-

ση σατανικό σχέδιό τους να εκθέσουν την

κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

«Κάτω τα χέρια από τον Καραμανλή»,

όπως έμφορτος ιεράς αγανακτήσεως

ανέκραξε και «Ο Νομάρχης». Ως γνω-

στόν, στην Ελλάδα υπάρχουν 51 νομάρ-

χες και ...«Ο Νομάρχης»·  ο οποίος κατά

το δημοφιλές, μεταξύ πιτσιρικάδων λε-

γόμενο, βρίσκεται μονίμως «στην κοσμά-

ρα του». Και φροντίζει φιλότιμα και αυ-

τός, όπως και το αδερφάκι του ο συνδι-

καλιστο-φάγος Διονύσιος, να γελάει που

και που το πικραμένο χειλάκι μας.

Και έπιασε, καλά μου παιδιά, το πριγκη-

πόπουλο τους τρομερούς δράκους της

Ραιδεστού και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς

φτωχότεροι, κατά πολλές χιλιάδες

στρέμματα δημόσιας περιουσίας. Καλη-

νύχτα και όνειρα γλυκά.

Ετσι είναι εφ’ όσον έτσι σας αρέσει
γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Ανανέωση θητείας σε
«ηλεκτρική καρέκλα»

Ο Ηρακλής Καραγεώργος

συνεχίζει ως Διοικητής 

του Ασκληπιείου Νοσοκομείου

Ανανεώθηκε για τα επόμενα δύο χρόνια η θητεία του διοι-

κητή του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, Ηρακλή Κα-

ραγεώργου. Στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του

ως διοικητής, έδωσε μιά εντελώς διαφορετική εικόνα δι-

ευθύνοντος ενός δημόσιου οργανισμού από αυτή που

έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Και όχι μόνο λόγω του

αδιαμφισβήτητου ήθους του, αλλά και εξ’ αιτίας των άο-

κνων προσπαθειών που κατέβαλλε για να διορθώσει πολ-

λά από τα χρονίζοντα κακώς κείμενα, μεταξύ των οποίων

και οι κατεστημένες αντιδεοντολογικές νοοτροπίες και

συμπεριφορές προς τον πάσχοντα πολίτη.

Όμως, ορμώμενοι από όσα βιώνουμε επί δεκαετίες στα

κρατικά νοσοκομεία, πιστεύουμε ότι κανείς διοικητής, όσο

ευσυνείδητος και αν είναι, δεν δύναται να καλύψει τα

κραυγαλέα κενά της δημόσιας νοσοκομειακής περίθαλ-

ψης, χωρίς την κυβερνητική θέληση και δράση για τις

εντοπισμένες, απαραίτητες τομές στο Ε.Σ.Υ. Και για να

την εξασφαλίσει, όταν οι συνήθεις υπηρεσιακές αναφορές

προσκρούουν σε τείχος αναισθησίας, πρέπει να είναι ανά

πάσα στιγμή έτοιμος για την σύγκρουση και την δημόσια

καταγγελία έναντι του όποιου τιμήματος. Και αυτή η επι-

σήμανση αφορά σε όλους ανεξαιρέτως τους διοικητές των

κρατικών νοσοκομείων. Ορθή και χρηστή διαχείριση ενός

κατά γενική ομολογία ανορθολογικού και αντικοινωνικού

συστήματος υγείας είναι νομοτελειακά αδιέξοδη.

Επιπλέον, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εύρυθμη και παρα-

γωγική λειτουργία ενός δημόσιου νοσοκομείου είναι υπό-

θεση συνυπευθυνότητας πολλών επί μέρους συντελεστών

κι όχι μόνο της διοίκησης. Ακόμα και η αρμονική συνεργα-

σία όλων των κλάδων των εργαζομένων θα σταθεί ανε-

παρκής, εάν δεν γίνει κοινή συνείδηση ότι η υπόθεση

ΟΛΩΝ ΜΑΣ που λέγεται κρατικό νοσοκομείο απαιτεί τη

στήριξη και τη συμπόρευση όλων των μαζικών φορέων και

των πολιτών ως ατόμων, με προεξάρχοντα τον καταλυτικό

ρόλο που θα μπορούσε ενισχυτικά να απαιτήσει και να

αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν το πράττει.

Εάν δεν προστατέψουμε όλοι τα νοσοκομεία ΜΑΣ, ο κα-

θένας από την δική του θέση ευθύνης, θα ολοκληρωθεί

ανεμπόδιστα και αναπόφευκτα η -με διαχρονική κυβερνη-

τική συνέργεια-υποβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και η σταδιακή υπο-

κατάστασή του από το αντικοινωνικό ΕΓΩ των μεγαλε-

μπόρων της υγείας. 

Γι αυτό-και αφού ευχηθούμε καλό κουράγιο και ευόδωση

των προσπαθειών του στον διοικητή του Ασκληπιείου-θα

τον προτρέψουμε να επιδιώξει με περαιτέρω πρωτοβου-

λίες τη συστράτευση των μαζικών φορέων της Ανατ, Αττι-

κής σε κοινό πρόγραμμα δράσεων για την ποιοτική ανα-

βάθμιση των παρεχόμενων από το νοσοκομείο υπηρεσιών.

Σε αυτή την κατεύθυνση η «ΕΒΔΟΜΗ» δεσμεύεται ότι θα

συνδράμει, όχι μόνο με εποικοδομητικές επισημάνσεις,

κριτική και προτάσεις, αλλά και με την προβολή κάθε θετι-

κού βήματος της διοίκησης και των εργαζομένων του Νο-

σοκομείου.  

Το θέμα της δημοτικής συγκοινω-

νίας έθιξε ο δημοτικός σύμβουλος

Κώστας Δήμου στο τελευταίο Δημο-

τικό Συμβούλιο Κορωπίου (19/11),

επισημαίνοντας στο Δήμαρχο ότι

ήταν μέσα στο προεκλογικό του

πρόγραμμα.

Κ. Δήμου: Κύριε
Δήμαρχε τη Δη-
μοτική Συγκοινω-
νία την είχατε
και στα δύο προ-
εκλογικά προ-
γράμματά σας.
Δήμαρχος: Ναι,
αλλά στην πο-
ρεία φάνηκε
ασύμφορη.

Δ. Κιούσης: Εχε-
τε κάνει οικονο-
μοτεχνική μελέτη
και το λέτε αυτό;

Δήμαρχος: Όχι,
το γνωρίζω από
άλλους Δήμους!

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη μεγάλη

έκταση που κατέχει το Κορωπί με απο-

στάσεις 20 και 30 χιλιομέτρων (106

στρέμματα) και για να στηθεί Δημοτική

Συγκοινωνία στο Κορωπί - όπως είπε - εί-

ναι μία μικρή ΕΘΕΛ και τα κόστη μεγάλα.

Ποιος θα τα πληρώσει; 

O Σωτ. Λάμπρου πάντως του έδωσε

μία λύση, Βλέπει 3 Δημοτικά λεωφο-

ρεία, αντί της δημοτικής επιχείρησης

των πολλών διευθυντάδων και πολ-

λών τεχνοκρατών.

Ασύμφορη η Δημοτική 

Συγκοινωνία στο Κορωπί!

Ψηφίστηκε το πρόγραμμα διετούς δράσης της νέας δημοτικής επιχείρησης. {Η

προηγούμενη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κορωπίου (ΔΕΑΚ) έκλεισε υποχρε-

ωτικά για να ευθυγραμμιστεί ο Δήμος στο νέο νόμο, που θέλει κοινωφελείς επιχει-

ρήσεις}. Η νέα ονομάζεται Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ).

Θα χρειαστεί στελέχωση από 80 άτομα, όπως εξήγησε ο διευθυντής της Αποστο-

λόπουλος, και 950.000€ για να λειτουργήσει σε όλους τους τομείς.

Τη διετία θα λειτουργήσει με 25-30 άτομα και οι δραστηριότητές της θα επικε-

ντρωθούν στο ΚΔΑΠ, ΚΔΑΥ, ΚΗΦΥ. Το κομμάτι του Πολιτισμού θα λειτουργήσει συ-

μπληρωματικά με το Πνευματικό Κέντρο.

Πολλές οι σελίδες (120) και δυσνόητες για πολλούς δημοτικούς συμβούλους, που

κράτησαν επιφυλάξεις.

Γ. Σπέλλας: Ο κ. Αποστολόπουλος έκανε 4,5 λεπτά ενημέρωση για 120 σελίδες.

Πώς είναι δυνατόν να αποφασίσουμε. Δεν είμαι αρκετά ενημερωμένος.

Σωτ. Λάμπρου: Το διάβασα 3-4 φορές για να το καταλάβω και να το εμπεδώσω. Ο

Διευθυντής, παρά τω διευθυντή, ω διευθυντά! Πολλοί τεχνοκράτες, λίγοι εργάτες.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην παλιά επιχείρηση που έκλεισε με θετικό ισυζύγιο και

η δραστηριότητά της ως αναπτυξιακή ήταν καλή. «Δεν κάναμε ποτέ αλόγιστη χρή-
ση και πιστεύω ότι και η νέα θα κινηθεί στα ίδια πλαίσια», εξήγησε.

Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση
Πρόγραμμα διετούς δράσης
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"H Ματίνα είναι ένα χαρούμενο κοριτσάκι. Αγα-
πάει τη μαμά της, το μπαμπά της, αγαπάει τα
παιχνίδια της, το δωμάτιό της και τους φίλους
της. Και περνάει τέλεια...
Ώσπου έρχεται η ώρα της καληνύχτας... Είναι η
ώρα που δεν της αρέσει καθόλου, γιατί η Ματί-
να φοβάται τη νύχτα και το σκοτάδι..."

(από το βιβλίο της Μαρίας Παπαγιάννης

"Καληνύχτα Μαμά")

Αυτό ήταν το αγαπημένο παραμύθι της Ματί-

νας. Το είχε μάθει απ' έξω.

- Θα μου το διαβάσεις μαμά;
- Πάλι ρε Ματίνα;
- Έλα ρε μαμακάκι...

Η Ματίνα σκοτώθηκε στις 7 Ιουνίου 2004 έξω

από το σπίτι της από μία χιλιάρα αγωνιστική

μηχανή που οδηγούσε ο 35χρονος Χ.Ε.

Ήταν 4 ετών...

Είχαμε κάτι δουλειές και έπρεπε κάπου να την

αφήσω. Θα πήγαινε να παίξει με την κόρη της

νονάς της. Έτσι ήθελε. Δεν πρόλαβε. Ο δρόμος

ήταν έρημος. 

Έτσι κι αλλιώς είναι ένας στενός και ήσυχος

δρόμος, γεμάτος σταυροδρόμια.

Άφησα την μικρή να περάσει απέναντι που

ήταν παρκαρισμένο το αυτοκίνητο μου.

Στάθηκε και με περίμενε δίπλα στο αυτοκίνητο.

Έκανα να περάσω κι εγώ. Μας χώρισε η μηχα-

νή. Άχνα δεν πρόλαβα να βγάλω. Το σώμα του

παιδιού μου διέγραψε ένα τόξο και έσκασε 70

μέτρα πιο πάνω στο κράσπεδο. Δεν κατάλαβε

τίποτα. Τέλος...

Ο αναβάτης δεν πλησίασε καν να δει τι συμβαί-

νει. Έφυγε και βρήκε τρόπο να αποφύγει το αυ-

τόφωρο (μικρός τραυματισμός). Ελεύθερος...

Με την ίδια μηχανή σκοτώθηκε λίγο καιρό αρ-

γότερα ο φίλος του Ν.Π. σε

αγώνες στη Β. Ελλάδα. Ήταν κι o ίδιος ο Χ.Ε.

παρών...

Με την ίδια μηχανή είχε τραυματιστεί σοβαρά

λίγο καιρό πριν ένας άλλος φίλος του δράστη.

Ο Χ.Ε. ήταν γνωστός για την επικίνδυνη συ-

μπεριφορά του στο δρόμο.

Άλλωστε το παραδέχθηκε αυτό και η ίδια του η

αδερφή που επικοινώνησε μαζί μου.

Είχε πάρει πολλές φορές κλήσεις από την τρο-

χαία Κερατέας. Κάποιοι "παράγοντες - κουμπά-

ροι" της περιοχής, γνωστοί του, φρόντιζαν να

τις σβήνουν. Ξέρετε, τα γνωστά...

Ο ίδιος και η οικογένειά του δεν κατάλαβαν τί-

ποτα. Μη μπω σε λεπτομέρειες. Συμπεριφορά

χυδαία, προκλητική, κτηνώδης, εξευτελιστική.

Το αστικό δικαστήριο τον θεώρησε εξ ολοκλή-

ρου υπεύθυνο. Επιδίκασε μια σημαντική αποζη-

μίωση για την οικογένεια μου.

"Τα οικονόμησαν" είπαν κάποιοι συμπολίτες

μου. 

Ας τους κρίνει ο θεός, η ζωή, ο εαυτός τους και

η συνείδησή τους. Αν έχουν...

Το ποινικό δικαστήριο επιδίκασε μια "αυστηρή

ποινή". Τρία χρόνια χωρίς αναστολή και χωρίς

δικαίωμα εξαγοράς. Έκανε έφεση.

Στο διάστημα αυτό συνέχισε τη ζωή του κανο-

νικά, έκανε οικογένεια και φρόντισε, "χωρίς

αποδείξεις" βέβαια(;), να απειλεί:

" Αν πάω φυλακή θα ..."

Ποιος να μιλήσει και τι να πει. Καταλαβαίνετε...

Περιμένω με αγωνία να εκδικαστεί η έφεση. Το

ένστικτο μου με προειδοποίησε.

Αρνήθηκα να παραστώ.

Η συμπεριφορά των δικαστών, σύμφωνα με τα

λεγόμενα των παρισταμένων μαρτύρων, προ-

σβλητική. Τουλάχιστον...

Το ίδιο και η απόφαση: 3 χρόνια εξαγοράσι-

μα!!! 15000€ κόστισε η ζωή της κόρης μου

σύμφωνα με την επίσημη πολιτεία...

Η εισαγγελέας προσπάθησε να μου καταλογί-

σει(;) ευθύνες που εξ' αρχής ουδείς είχε τολ-

μήσει. Δικαιούται να κρίνει, μα δεν διάβασε τη

δικογραφία; Δεν ξέρει πως έγιναν τα πράγμα-

τα;

Τις ευθύνες να μεγαλώνεις παιδιά τις ξέρω πο-

λύ καλά. Σε όλα τα επίπεδα. Και δεν δικαιούται

κανείς είτε εισαγγελέας, είτε άλλοι που υπηρε-

τούν, ίσως λέω, διάφορες σκοπιμότητες (βλ.

Σκληρού) να με διασύρει.

Εδώ και 4μιση χρόνια προσποιούμαι πως ζω.

Θα ήθελα πολύ να την "κάνω" από δω γιατί με

έκπληξή μου - αφελής και καλοπροαίρετη ούσα

- είδα, στην προσπάθειά μου να σταθώ στα πό-

δια μου μετά που έφυγε η κόρη μου, την αντίρ-

ρηση στα μάτια των ανθρώπων.

Ένιωσα πως είναι για κάποιους ο δικός μου πό-

νος ηδονή γι' αυτούς. Τέτοιου είδους συναι-

σθήματα δεν ένιωσα ποτέ. Είναι έξω από το δι-

κό μου κώδικα ζωής. Και πάγωσα.

Δεν είμαι εγώ για εδώ...

Όμως έχω ένα ακόμα παιδί να μεγαλώσω και

δεν δικαιούμαι να κάνω άλλες σκέψεις. Κοροϊ-

δεύω τον εαυτό μου, πιστεύοντας πως έχουμε

έναν άγγελο στον ουρανό να μας προστατεύει.

Ζώντας σε μια απόλυτα διεφθαρμένη κοινωνία,

τρέμω για το μέλλον.

Όχι το δικό μου. Αυτών που ακολουθούν.

'Όλα είναι αφημένα, "σχέσεις", "φιλίες", "νό-

μοι", "κανόνες συμπεριφοράς και στοιχειώ-

δους σεβασμού" σε όλους τους τομείς. Ζού-

γκλα ανθρώπινη, θλιβερή και βαρετή.

Α, ρε Ματινάκι μου, γλυκό μου παιδάκι...
Μήπως είσαι τυχερή εσύ που έφυγες;
Πουλάκι μου...

Χριστίνα Μητρογιάννη

Καληνύχτα Μαμά...

4 έργα στου 

Βακαλόπουλου

Στα πλαίσια της ενημέρωσης στο

δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης της

24 Νοεμβρίου, ο δήμαρχος Σπύρος

Κωνσταντάς ανακοίνωσε ότι τέσ-

σερα νέα έργα μπήκαν στην ευθεία

της ολοκλήρωσης, αφού και ο Νο-

μάρχης Λεων. Κουρής υπέγραψε

τις τροποποιήσεις του σχεδίου για

τα τρία σχολεία καθώς και την τρο-

ποποίηση καθ’ ύψος του κλειστού

Γυμναστηρίου.

Ετσι προωθείται η κατασκευή Νη-

πιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου

από τον ΟΣΚ και του κλειστού Γυ-

μναστηρίου στο Βακαλόπουλου.

4 Ψηφίστηκε η πίστωση για απο-

κατάσταση πρασίνου και αυτόμα-

το πότισμα στην πλατεία Ελευθε-

ρίας με απευθείας ανάθεση.

4 Με νέα πίστωση 11.662€ προ-

ωθούν μελέτη βιολογικού καθα-

ρισμού. Είναι μία νέα τεχνολογία,

όπως εξέθεσε ο Δήμαρχος, μετά

την ενημέρωση που είχε από το

μελετητή και προσμένει να δει

κάτι καινούργιο.

Αποκατάσταση στο

Νεκροταφείο

Τον Υπουργό Εσωτερικών Πρ.

Παυλόπουλο αλλά και το Μητρο-

πολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτι-

κής, ευχαρίστησε δημόσια ο Δή-

μαρχος,  γιατί όταν βρέθηκαν

στην Παλλήνη για την τελετή των

ιερών λειψάνων του οσίου Σερα-

φείμ  του Σαρώφ τους ενημέρωσε

για τα προβλήματα που έχουν δη-

μιουργηθεί στο Νεκροταφείο με-

τά τις πλημμύρες.

Ετσι εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση

150.000€  για εργασίες αποκατά-

στασης στο Νεκροταφείο Παλλή-

νης και θα ακολουθήσουν άλλες

150.000€.

Στο Παπαχωράφι
Την ανάρτηση πολεοδομικής με-

λέτης επέκτασης σχεδίου πόλης

στην περιοχή Παπαχωράφι και ει-

δικότερα στο οικοδομικό τετρά-

γωνο (Ο.Τ.) 8061 έγινε τροποποί-

ηση και θα ειδοποιηθούν οι ενδια-

φερόμενοι κάτοικοι με ατομικές

προσκλήσεις για τυχόν ενστά-

σεις. 

Στη Μάριζα
Το ίδιο και για την περιοχή Μάρι-

ζα που είναι όμορη με το Παπα-

χωράφι.  Στη Μάριζα επειδή προ-

έκυψαν νέα στοιχεία του Δασαρ-

χείου και μετά τις ενστάσεις τρο-

ποποιείται το Ο.Τ. 9066. Κι αυτή

θα κοινοποιηθεί με ατομικές προ-

σκλήσεις των ιδιοκτητών.

4 Ανάρτηση της πολεοδομικής

μελέτης επέκτασης σχεδίου στην

περιοχή «Νέα Παλλήνη» και τρο-

ποποίηση των οριογραμμών του

ρέματος Βακαλόπουλου. Οι κά-

τοικοι θα μπορούν να ενημερώνο-

νται στο Δήμο.

Ανάπλαση της περιοχής

Ελαιώνων

Η ανάπλαση της οδού Ελαιώνων εί-

ναι έτοιμη και ο δήμαρχος δήλωσε

ότι θα γίνει σεβαστή και θα εφαρ-

μοστεί ουσιαστικά η κυκλοφοριακή

μελέτη, όπως έχει εγκριθεί.  

Η Μαρία Λεβαντή παρατήρησε ότι

είναι λάθος να

κλείνουμε τις

θέσεις στάθ-

μευσης. Απε-

ναντίας πρέπει

να τις ενθαρ-

ρύνουμε στους

ελεύθερους

χώρους των ιδιοκτησιών.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι έχει

ζητήσει η Υπηρεσία εγγράφως σπί-

τι – σπίτι από τους ιδιοκτήτες να

καταθέσουν τη μελέτη για τους χώ-

ρους στάθμευσης που έχουν στις

ιδιοκτησίες τους, αλλά δεν απάντη-

σε κανείς! Όλα τα πάρκιγκ είναι πα-

ράνομα. Δεν υπάρχουν θεσμοθετη-

μένες θέσεις στάθμευσης.

Κάτοικοι της οδού Ελαιώνων έχουν

καταθέσει επιστολές για παρεμβά-

σεις ιδιαίτερα στους χώρους στάθ-

μευσης, επειδή έχουν καταστήματα

και δυσκολεύεται η πρόσβαση σ’

αυτά.

4Ανατέθηκε η κατασκευή αγωγού

ύδρευσης στο σχολικό συγκρότη-

μα της Κάντζας, αξίας 12.000 ευρώ

και θα ολοκληρωθεί σε δύο μήνες

περίπου.

4 Ένα λεωφορείο απέκτησε ο Δή-

μος για να χρησιμοποιηθεί για τις

ανάγκες του και κυρίως για την τρί-

τη ηλικία (ΚΑΠΗ). Καλά ταξίδια…

Κλέβουν τις σκάρες

ομβρίων!

Κλέβουν τις σκάρες απορροής

ομβρίων υδάτων. Ετσι καθημερι-

νά βρίσκουν τα συνεργεία του

Δήμου φρεάτια ανοιχτά τα οποία

γίνονται παγίδες για πεζούς, πο-

δηλάτες, μηχανόβιους αλλά και

οχήματα. 

Όπως είπε ο δήμαρχος είναι οδυ-

νηρό γιατί προ ημερών χτύπησε

ένα παιδάκι που έπεσε μέσα σε

φρεάτιο ύδρευσης, που είχαν

αφαιρέσει τη νύχτα κάποιοι ασυ-

νείδητοι την τάπα.

Σ.Σ.: Να δούμε τι άλλο θα ακού-
σουμε στις ημέρες που βιώνουμε,
αφού βγήκαν και πειρατές στις
θάλασσες.
Το Δ.Σ. με αναμόρφωση προϋπο-

λογισμού ψήφισε 12.000€ πίστω-

ση για αγορά νέων σκαρών απορ-

ροής ομβρίων υδάτων και τάπες

ρολογιών!

Αννα Μπουζιάνη

Μπουντουβάς: Δεν ψηφίζω
την απευθείας ανάθεση για
την πλατεία Ελευθερίας. Διότι
διαφωνώ με το νόμο που το
επιτρέπει· και για μένα είναι
θέμα αρχής.

Κωνσταντάς: Οσοι θέλουν να μάθουν την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, ας διαβάσουν πρώτα να γνωρίσουν.

Οσοι δεν θέλουν  την Τ.Α. δεν
πειράζει, αλλά τουλάχιστον
να μην αφήνουν υπονοούμενα
είτε για τους υπαλλήλους είτε
για τους τεχνικούς του Δήμου.

Μπουντουβάς: Αν είναι να τη
μάθω έτσι, να μου λείπει.
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Προ ημερησίας

Αιτήματα των κατοίκων της

Μηλαδέζας αναφέρθηκαν από

τον Δ. Κυπριώτη. Ο Δήμαρχος

Παν. Καπετανέας τα χαρακτή-

ρισε δίκαια, αλλά ζήτησε λίγο

χρόνο γιατί η οικονομική κατά-

σταση του Δήμου δεν επιτρέ-

πει ανοίγματα, αλλά υποσχέ-

θηκε ότι σε λίγο θα ξεκινή-

σουν έργα οδοποιίας.

Καίει υλικά οικοδομών!

Κάτοικοι του Κόρμπι κατήγγειλαν

γείτονά τους, γιατί χρησιμοποιεί

ξυλόσομπα και καίει διάφορα οι-

κοδομικά υλικά (παλιά ξυλεία,

κουφώματα μπογιατισμένα, εφη-

μερίδες, όπως σημειώνουν στην

καταγγελία τους που παρουσίασε

ο Δ. Κυπριώτης στο Δ.Σ.) με απο-

τέλεσμα να ρυπαίνει το περιβάλ-

λον με κίνδυνο βλάβης των ίδιων

και των οικογενειών τους και ζη-

τούν την παρέμβαση αρμοδίων

οργάνων. Απευθύνθηκαν στη Νο-

μαρχία, στην Αστυνομία. Ολοι δή-

λωσαν αναρμόδιοι.

Κάτοικος που παρίστατο στο Δ.Σ.

δήλωσε ότι του πρότειναν να του

αγοράσουν ξύλα αλλά ο γείτονας

αρνήθηκε!

Ο Δήμαρχος ζήτησε χρόνο, για να

διερευνήσει το θέμα και να βρει

λύση, γιατί κρίνει σοβαρό θέμα τη

ρύπανση του περιβάλλοντος.

Και νέο λεωφορείο

Δύο οχήματα απέκτησε ο Δήμος

μετά και τη δεύτερη δωρεά από τον

Αθ. Μαρτίνο. Η δεύτερη δωρεά εί-

ναι ένα λεωφορείο 17 θέσεων.

Υπέρτατο όργανο ενός Δήμου εί-

ναι το Δημοτικό Συμβούλιο και

όχι η Δημαρχιακή Επιτροπή.

Θέματα που άπτονται ειδικού

«βάρους» και κρίνει η Δημαρχια-

κή Επιτροπή σοβαρά, μπορεί να

τα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο

για να αποφασίσει. Πόσο μάλλον

για απλά θέματα όπως η δωρεά

ενός λεωφορείου και η άδειά του,

που ήρθε ως θέμα στο Δημοτικό

Συμβούλιο της Βάρης.

Το θέμα της κυκλοφοριακής με-

λέτης στη Βάρκιζα κυρίως, μετά

την μονοδρόμηση της οδού Πανα-

γούλη στη Βουλιαγμένη με κα-

τεύνση προς Βάρκιζα, απασχόλη-

σε το Δ.Σ. Βάρης, γιατί αποκόπτε-

ται η επικοινωνία της Βάρκιζας

και θα δημιουργηθεί ιδιαίτερη

συμφόρηση στα σύνορά της με τη

Βουλιαγμένη. 

Μετά από συζήτηση με σκεπτικι-

σμό, ανέλαβαν να επικοινωνή-

σουν μεταξύ τους οι Δήμαρχοι

για να βρουν λύση που δεν θα

προκαλέσει έμφραγμα.

Για το θέμα όμως θα αναφερθούμε
αναλυτικά στο επόμενο τεύχος.

Συνεδρίαση με σοβαρά θέματα δεν είχε η Βάρη, αλλά η συζήτηση σε προ ημερησίας ερωτήσεις κρά-

τησε μέχρι τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες. 

Για τα νερά στον Ασύρματο από τον Δημήτρη Αναστασίου, για τη στάση μπροστά στου Ζάχου στη

Βάρκιζα που έχει πέσει το σκέπαστρο, για τη Μηλαδέζα, για το Κόρμπι, για το ΚΑΠΗ για, για…

Μακρά η συζήτηση και για τις προσλήψεις τεσσάρων ατόμων που θα στελεχώσουν την Δημοτική

Αστυνομία. Ακόμα βρίσκονται στη διαδικασία της επιλογής.

Ο δημοτικός σύμβουλος Δ. Κυπριώτης, ζήτησε να συζητηθεί ως έκτακτο η προκήρυξη της Περιφέρει-

ας 4 θέσεων μονίμων δημοτικών αστυνομικών, λέγοντας πως:  Από την ενέργεια αυτή προέκυψαν άλ-

λα θέματα που πλήττουν το κύρος των δημοτικών υπαλλήλων. 

Ο Δ. Κυπριώτης ζήτησε την ενημέρωση μέσα

από το Δημοτικό Συμβούλιο για τις προσλήψεις

της Δημοτικής Αστυνομίας 4 ατόμων γιατί όπως

είπε δέχθηκε τηλεφωνήματα με πολλά παράπο-

να κατοίκων για το θέμα, αλλά και υποδείξεις ότι

δεν κάνει τη δουλειά της η αντιπολίτευση.  

«Πώς θα αισθανόταν ο Δήμαρχος, έστω και σαν
δημότης περιοχής, ότι 4 θέσεις δημοτικών αστυ-
νομικών καλύφθηκαν από πρόσωπα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου (συγγενείς) και γενικότερα
πρόσωπα του Δήμου; Θα ήταν όμορφο; Θα πρέ-
πει να δούμε λοιπόν, αν αυτή η κατηγορία που
προέρχεται από δημότες απαλειφθεί, ότι δεν εί-
ναι τα πράγματα έτσι. Ο σκοπός της σημερινής
αναφοράς είναι αυτός. Και να αποδείξει ο καθέ-
νας ότι δεν έχει σχέση με κάτι τι παράνομο. Δεν
κατηγορούμε κανέναν. Να δούμε αν κάτι τηρή-
θηκε ή δεν τηρήθηκε. Και τι θα μπορούσαμε να
κάνουμε σε κάποια ανάλογη περίπτωση στο μέλ-
λον. Ω γέγονεν γέγονεν», είπε ολοκληρώνοντας

ο Δ. Κυπριώτης.

Επί του θέματος κλήθηκε και απάντησε η διευθύ-

ντρια του Δήμου Γιάννα Παπαμιχάλη ως πλέον

αρμόδια για τη διαδικασία που τηρήθηκε.

Την ευθύνη της όλης προκήρυξης για τη Δημοτι-
κή Αστυνομία, όχι μόνο του Δήμου μας, αλλά
όλων των Δήμων την έχει η Περιφέρεια Αττικής. 
Από το Δήμο ζητούσαν μόνο την αναπαραγωγή
σε φωτοαντίγραφα  της αίτησης και τη διανομή
της στους ενδιαφερόμενους.
…Η συμμετοχή δεν ήταν μεγάλη και έμειναν
πολλές κενές θέσεις…
Εμείς δεν υποχρεούμεθα να κάνουμε τίποτα,
παρ’ όλα αυτά, εμείς το βγάλαμε και στον πίνα-
κα ανακοινώσεων.

Θ. Δεληγιάννης (πρόεδρος Δ.Σ.): Δεν θα συμφω-
νήσω ότι δεν υπήρχε διαφάνεια. Διαφάνεια
υπήρξε, αλλά δεν ήταν τεκμηριωμένη. Θα μπο-
ρούσαμε να τη μεγαλώσουμε αυτή τη διαφάνεια.
Δεν δώσαμε, αν θέλετε,  μεγαλύτερη έκταση.
Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει. 

Δ. Αναστασίου: Κάνατε καμία ενημέρωση στα
Τοπικά Συμβούλια Νέων, στους πίνακες ανακοι-
νώσεων (πλαίσια ενημέρωσης) στην πόλη; Δεν
είδα κάτι τέτοιο. Δεν ενημερώθηκε το Δημοτικό
Συμβούλιο!

Δ. Κυπριώτης: Το θέμα δεν είναι να καθησυχά-
σουμε ότι έγιναν τα τυπικά. Το παραπάνω της
διαφάνειας που ζητάει σήμερα ο κόσμος από
εμάς. Αυτό δεν έκανε ο Δήμος μας.

Δήμαρχος: Εδώ θέλουν κάποιοι, μάλλον οι προ-
λαλήσαντες, να μας δείξουν ότι δεν έγινε ενη-
μέρωση. Ενημέρωση έχει γίνει. Και έχει γίνει πο-
λύ παλιά. Εχει γίνει όταν προκηρύχθηκαν οι θέ-
σεις. Αρα  αυτοί που αποβλέπουν σε μια θέση
αστυνόμου, ήξεραν ότι κάποια στιγμή θα έρθει.
Το ανακοίνωσα και στον απολογισμό μου, ότι θα
προκηρυχθούν τέσσερις θέσεις.
Η ανακοίνωση αυτή μπήκε στο site του Υπ. Εσω-
τερικών και ξέρουν οι νέοι πολύ καλά πού θα
βρουν ποιες θέσεις προκηρύσσονται και πού.

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το ψάξαμε κι εμείς λοιπόν στο site του

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και στην Περιφέρεια (που δεν λει-

τουργεί ιστοσελίδα(!) ενώ  άλλες - κυρίως της Β’

Ελλάδας - έχουν θαυμάσιες και κατατοπιστικές

ιστοσελίδες και στην ΠΟΕ - ΟΤΑ (Πανελλήνιες

Ομοσπονδίες Εργαζομένων ΟΤΑ).

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ρητή, τυπική

υποχρέση δημοσίευσης και ενημέρωσης, δεν

υπάρχει για τους Δήμους. Την υποχρέωση αυτή,

με βάση τη σχετική νομική διάταξη (Π.Δ. 135/06

αρ.4), την έχει η Περιφέρεια, η οποία δεν κάλυ-

ψε ούτε την τυπική της υποχρέωση, ούτε, πολύ

περισσότερο, την ουσιαστική. Ούτε η Περιφέ-

ρεια, ούτε οι Δήμοι (όπως προέκυψε από μια

στοιχειώδη έρευνα που κάναμε).

Ο Νόμος λέει: “Η προκήρυξη αποστέλλεται στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον τοπικό τύπο...”
κλπ. “για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέ-
ρωση των ενδιαφερομένων και περίληψή της δη-
μοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελ-
λήνιας κυκλοφορίας...”. Αυτό το τελευταίο το τή-

ρησε η Περιφέρεια! Δημοσίευσε περίληψη στη

“ΧΩΡΑ” και την “Απογευματινή” της 1/9/2008.

Κατά σύμπτωση(;) και οι δύο του κυβερνητικού

χώρου!

Γίνηκαν λοιπόν “όλα νόμιμα”. κατά τη σύγχρονη

αντίληψη. Ηθικά, δημοκρατικά και με διαφάνεια

γίνονται; ΔΕΝ γίνονται. Κι εκεί κρίνεται ο χαρα-

κτήρας και η ιδεολογία της Κεντρικής Διοίκησης,

των τοπικών Αρχόντων και των αρμοδίων υπαλ-

λήλων.

Οσο για τον πίνακα ανακοινώσεων στους Δή-

μους, δεν καλύπτουν ούτε τον στοιχειώδη προο-

ρισμό που καλύπτει ο πλάτανος της κεντρικής

πλατείας του χωριού. Για τον τελάλη (τοπικά μέ-

σα) δεν το συζητάμε.
Αννα Μπουζιάνη

Ούτε στον πλάτανο, ούτε με ντελάλη

Η Περιφέρεια υπεύθυνη για την προκήρυξη

Δ. Σουτόγλου: Εχω βγει από
τα ρούχα μου απόψε κύριε
Πρόεδρε...

Θ. Δεληγιάννης (πρόεδρος):

Μπείτε λοιπόν στα ρούχα
σας, επιτέλους!

Την απαράδεκτη κατάσταση των πεζοδρομίων, περιέ-

γραψε ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας, που βιώνουν οι

πολίτες που περπατούν στα πεζοδρόμια.

Υπάρχουν τρεις κανονισμοί πεζοδρομίων σε τρεις δια-

φορετικές χρονικές περιόδους 1989, 2000, 2007. Αυτό

δημιουργεί πρόβλημα στην Υπηρεσία η οποία δεν ξέρει

πώς να λειτουργήσει!

Οι κανονισμοί πεζοδρομίων, στο μεγαλύτερο ποσοστό

τους δεν εφαρμόζονται από τους ιδιοκτήτες των οικο-

πέδων.

Ο νέος κανονισμός (2007) ορίζει ότι δεν πρέπει να φυ-

τεύονται δέντρα σε βάθος 1.20 μέτρα πεζοδρομίου.

Για μεν τους νέους ιδιοκτήτες, μπορούν να παραλαμβά-

νουν τις προδιαγραφές απο την υπηρεσία του Δήμου,

για εκείνους όμως που έχτισαν μετά το 2007, και δεν

τήρησαν τις προδιαγραφές των πεζοδρομίων, θα υπο-

χρεωθούν να προσαρμοστούν.

Αυτή ήταν η πρόταση του Δημάρχου. Και πρότεινε να συ-

σταθεί μία Επιτροπή Ελέγχου που θα αποτελείται από δη-

μοτικούς συμβούλους και με τον ίδιο το Δήμαρχο.

Ακολούθησε μία συζήτηση με προβληματισμό, γιατί εί-

ναι άδικο, όπως ελέχθη, να λειτουργήσει μονομερώς ο

έλεγχος.

Ο Δ. Αναστασίου επεσήμανε ότι υπάρχει ένας κανονι-

σμός και δεν υιοθετεί την άποψη ότι δουλειά των συμ-

βούλων αυτή. “Οσα έγιναν μετά απ’ αυτή την απόφαση
και δεν τήρησαν τις προδιαγραφές να παρέμβει ο Δήμος
και να τους επιβάλλει να τα αλλάξουν” και παράλληλα

να συγκεντρώσει η υπηρεσία τα προβλήματα και να γί-
νει μια τροποποίηση Κανονισμού. Ετσι όπως έρχεται η
Επιτροπή θα περιπλέξει το θέμα, κατέληξε ο Δ. Ανα-

στασίου.

Ελ. Αργυρουδάκης: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο δη-
μότης πρέπει να φυτέψει στο πεζοδρόμιο και όχι μέσα
στο οικόπεδό του! Πρέπει να μπει μία τάξη.

Ο Δ. Κυπριώτης έκρινε άτυπη και παράνομη μια τέτοια

επιτροπή και θα είναι λάθος να συσταθεί.

Τέλος  αποφάσισαν να αναβάλουν το θέμα για να γίνει

μία πιο ουσιαστική πρόταση.

Περί κολοκυθόπιτας…

Η Βάρη γιόρτασε και φέτος τα

«Εισόδια της Θεοτόκου», που εί-

ναι και ο καθεδρικός ναός της.

Και όπως γνωρίζουμε, μετά την

λειτουργία, ακολουθεί γευσιγνω-

σία με παραδοσιακή κολοκυθόπι-

τα.

Η κολοκυθόπιτα όμως «ήρθε» και

στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέσω

του Δ. Κυπριώτη, γιατί «κέρασε»

το ΚΑΠΗ κολοκυθόπιτα και σε μη

μέλη του!
Απαράδεκτα για πεζούς Πεζοδρόμια!
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ 
«Κορωπί το Σπίτι μας Υμηττός η ταυτότητά μας»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ  ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ & ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 

Την περασμένη Κυριακή 23/11  πραγματοποιήθηκε η τιμητική εκδήλωση για όλους όσους

εργάστηκαν ή εθελοντικά συνέδραμαν για τη θερινή περίοδο πυροπροστασίας 2008. Ο

Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό,  ευ-

χαριστώντας τους εργαζόμενους του Δήμου, των κρατικών φορέων, τους μαθητές και μα-

θήτριες, τους συλλόγους του Κορωπίου και κάθε πολίτη-εθελοντή, που ασχολήθηκαν με

τη φύλαξη του Υμηττού. Απένειμε δε τίτλους «τιμής ένεκεν» στην Πυροσβεστική Υπη-

ρεσία Κορωπίου, στο Κυνηγετικό Σύλλογο, τo Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το Σύν-

δεσμο για την Προστασία και Ανάπτυξη του Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ). Τέλος,  ο Διοικητής της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου, Αντιπύραρχος Βασίλης Ζήσης, παρουσίασε τον

θετικό απολογισμό της Π.Υ   για τη θερινή αντιπυρική περίοδο του 2008. 

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέστη  ο Διοικητής Διοίκησης Ανατολικής Αττικής

Αναστάσιος Βλάχος και τη Νομαρχία  εκπροσώπησε ο νομαρχιακός σύμβουλος Αθανά-

σιος Γρίβας.

Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο τέως δήμαρχος Πέτρος Παπαγιαννόπουλος.

Δημοτικοί σύμβουλοι, στελέχη του Δήμου, εκπρόσωποι φορέων πλαισίωσαν την εκδήλω-

ση.

“ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 

ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ”

Δεκαμελής ομάδα μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ Μαρκόπουλου, εξέφρασαν τη

διαμαρτυρία τους ενάντια  στην ασυδοσία των τραπεζών, στις 25/11, με σύνθη-

μα «Προσοχή Τοκογλύφος», και ζητώντας μέτρα για την κοινωνία και όχι για

τους τραπεζίτες.  

Οι συγκεντρωμένοι, μοίρασαν φυλλάδια και κόλλησαν αφίσες μπροστά από όλα

τα υποκαταστήματα των τραπεζών στο κέντρο της πόλης του Μαρκόπουλου.

Δενδροφύτευση στο Πάνειο Όρος
Επιστρέφει και πάλι η ζωή στο Πάνειο Όρος μετά τη νέα μεγάλη πράσινη εξόρμηση που

πραγματοποίησε  ο Δήμος Καλυβίων σε συνεργασία με το ΣΚΑΪ.

Ο κόσμος  αψηφώντας τις δύσκολες καιρικές συνθήκες,  έδωσε το παρόν και σε αυτή τη

δενδροφύτευση του Δήμου. Ανθρωποι όλων των ηλικιών, φύτεψαν δέντρα στο κατε-

στραμμένο δάσος (Πάνειο Όρος), αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά την ευαισθησία

τους για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Πρωί της Κυριακής, ένα συντονιστικό κέντρο μπροστά στο Δημαρχείο πλαισιωμένο με το

Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και υπάλληλοι του Δήμου, σε

συνεργασία με το Σύλλογο

Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών

(ΣΕΡ), υποδέχονταν τους

εθελοντές και τους καθοδη-

γούσαν στους τομείς – ση-

μεία της δενδροφύτευσης. 

Φυτεύτηκαν περίπου 10.000

δέντρα που μαζί με τα ήδη

φυτεμένα από τις προηγού-

μενες δενδροφυτεύσεις

(25.000 περίπου) αναμένε-

ται να αποκαταστήσουν ση-

μαντικό τμήμα του φυσικού

τοπίου και να ξαναδώσουν

ζωή στο δάσος. 

Ο Δήμος Καλυβίων ευχαρι-

στεί θερμά όλους όσους

συμμετείχαν στην προσπάθεια και συντέλεσαν στην επιτυχία της οργάνωσης του όλου

εγχειρήματος, καθώς και: το Υπουργείο Εσωτερικών, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, το Δασαρ-

χείο Λαυρίου, την ΤΕΔΚΝΑ και όλους τους ιδιωτικούς φορείς και τους ιδιώτες για την πο-

λύτιμη βοήθειά τους. 

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου κρατώντας ένα πουλί, έτοιμος να το αφήσει
ελεύθερο.

Ο Μπόντο το αρκουδάκι

στο σπίτι του Άη Βασίλη
του  Χάρτμουτ Μπίμπερ 

(Hartmut Bieber)

Ενα βιβλίο για παιδιά ηλικίας από 1

έως 5 ετών  με ήρωα τον Μπόντο το

Αρκουδάκι, από την ομώνυμη σειρά

που αριθμεί 13 ακόμη βιβλία.

Μία ιστορία με χαρούμενη εικονο-
γράφηση, με την χριστουγεννιάτικη
επίσκεψη του Μπόντο στο σπίτι του
Άη Βασίλη!
Την Παραμονή των Χριστουγέννων
περνάει και από το σπίτι του Μπό-
ντο το έλκηθρο-εξπρές που μαζεύει
τα γράμματα που έχουν γράψει τα
παιδιά για τον Αη Βασίλη. Ο Μπόντο
το αρκουδάκι πηδάει κρυφά πάνω
στο έλκηθρο και… προσγειώνεται
στο σπίτι του Άη Βασίλη. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

Σουλιέ 14 & Σαρκουδίνου 136,

11744 Αθήνα – Τηλ. 210.7777788,

e-mail: info@empiria.gr
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

και με τιμές που 

επιτρέπουν τακτικές

επισκέψεις.

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

Η ενδυνάμωση της συνεργα-

σίας σε μια σειρά από σημαντι-

κούς τομείς της οικονομίας,

των επενδύσεων και του εμπο-

ρίου απασχόλησαν την 3η Σύ-

νοδο της Μικτής Διυπουργικής

Επιτροπής Οικονομικής  Συ-

νεργασίας Ελλάδας – Κροα-

τίας, η οποία πραγματοποιήθη-

κε στο Υπ. Εξωτερικών υπό

την προεδρία της Υφυπουργού

Οικονομίας, Απασχόλησης και

Επιχειρηματικότητας της Κρο-

ατίας Tamara Obradovic

Mazal και του Υφυπουργού

Εξωτερικών  Πέτρου Δούκα. 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών

και η Υφυπουργός Οικονομίας,

Απασχόλησης και Επιχειρημα-

τικότητας της Κροατίας  στις

συζητήσεις που είχαν εξέτα-

σαν τις δυνατότητες συνεργα-

σιών στους  τομείς της ενέρ-

γειας και του φυσικού αερίου,

τα πετρελαιοειδή, τη ναυτιλία

και τις μεταφορές αλλά και

την κατασκευή σε κροατικά

ναυπηγεία ειδικών πλοίων τα

οποία χρησιμοποιούνται σε

υποθαλάσσιες κατασκευές.

Παράλληλα ήταν έντονο το

ενδιαφέρον από την Κροατική

πλευρά όσον αφορά τον τουρι-

σμό και ειδικότερα τις δυνατό-

τητες που παρέχει η Κροατία

για ελληνικές τουριστικές

επενδύσεις.

Το άριστο κλίμα των συνομι-

λιών επισφράγισαν δύο συμ-

φωνίες που υπογραφήκαν με-

ταξύ Ελλάδας και Κροατίας,

το Πρωτόκολλο Οικονομικής

και Τεχνολογικής Συνεργασίας

που υπέγραψαν η Υφυπουργός

Οικονομίας, Απασχόλησης και

Επιχειρηματικότητας της Κρο-

ατίας  Τ. Mazal και ο Υφυπουρ-

γός Εξωτερικών  Π. Δούκας,

καθώς και  το Μνημόνιο Κατα-

νόησης μεταξύ του Κέντρου

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-

ας  ΚΑΠΕ και του αντίστοιχου

οργανισμού της Δημοκρατίας

της Κροατίας ¨ΕΙΗΡ¨.

Πρωτόκολλο Οικονομικής και Τεχνολογικής

Συνεργασίας Ελλάδας - Κροατίας

Ενας ζεστός χώρος, που μυρίζει σπιτικό φαγητό, έχει διαμορφωθεί στο κέντρο της

Παλλήνης, το “Γάστρο” (Γρηγορίου 5ου 7, απέναντι από τον Αγιο Τρύφωνα), Ενας

χώρος που σε προδιαθέτει φιλικά, και από τις μυρωδιές του, αλλά και από τους ιδιο-

κτήτες του· μία οικογέ-

νεια που δουλεύει με

μεράκι και σερβίρει σπι-

τικά φαγητά, όπως θα

τα φτιάχναμε στο σπίτι

μας.

Ο Χρήστος είναι στην

ψησταριά με κάρβουνα

αλλά και στον πατσά

που σερβίρει καθημερι-

νά, η Ράνια μαγειρεύει

λαδερά, κοκκινιστά και ο Λουκάς

σερβίρει.

Αν αγαπάτε το σπιτικό φαγητό,

δοκιμάστε τους. Αν δεν μπορείτε

να πάτε εσείς στο “Γάστρο” , έρ-

χεται το “Γάστρο σε σας με ένα

τηλεφώνημα στο 210 6666843. 

Διανομή κατ’ οίκον στο 210

6666843 και ένας χώρος για εκ-

δηλώσεις μέχρι 60 άτομα!

Για σπιτικό φαγητό στο “Γάστρο”
στην Παλλήνη

Στιγμιότυπο από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου. Η Υφυπουργού Οικονομίας, Απασχόλησης και Επιχειρηματι-
κότητας της Κροατίας Tamara Obradovic Mazal και ο Υφυπουργού Εξωτερικών   Πέτρος Δούκας. 

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

του ενιαίου λυκείου Βάρης

«Έφηβοι και σύγχρονη κοινωνία»

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του ενιαίου λυ-

κείου Βάρης, οργάνωσε εκδήλωση στο θέατρο του

Λυκείου με θέμα «Έφηβοι και σύγχρονη κοινωνία».

Στην εκδήλωση μίλησαν οι Αγνή Γεωργιάδου, σχολική

Σύμβουλος Β’ θμιας εκπαίδευσης, με θέμα «Εφηβεία
και αντιδραστικότητα», ο Παθολόγος Α.Ι.Β.Ε. Ερρίκος

Ντυνάν, Αναστάσιος Καπασκέλης, ο Αρχιμανδρίτης

Νικόλαος Λιόλιος, εκπρόσωπος Ιεράς Συνόδου Εκκλη-

σίας της Ελλάδος, ο Ιερέας Μιχαήλ Δανδουλάκης, Γε-

νικής Ιατρικής, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Βάρης με

θέμα «Ναρκωτικά και AIDS». 

Τ
ην τιμητική του είχε

το Κίτσι, αφού λει-

τούργησε ο Αρχιεπί-

σκοπος Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος

στον Ιερό Ναό Κοίμησης

της Θεοτόκου. Μετά τη

Θεία Λειτουργία, ευλόγη-

σε και συζήτησε διάφορα

θέματα με τους πιστούς. 

Έδειξε ενδιαφέρον για το-

πικά θέματα που εκκρε-

μούν και δήλωσε ότι θα

βοηθήσει. 

«ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΠΑΙΔΙ 
& ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα δημι-

ουργικής απασχόλησης «Στον Αστερισμό της Ευρώπης»
με την εκδήλωση που διοργανώθηκε (21/11) στο Πνευμα-

τικό Κέντρο “Χρήστος Μπέκας” με θέμα «Παιδί & Τρίτη
Ηλικία». Το πρόγραμμα διοργάνωσε η Μη Κυβερνητική

Οργάνωση Ευρωπαϊκή Έκφραση σε συνεργασία με τον

Δήμο Σπάτων.

Ο Δρ Νίκος Γιαννής, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής

και Αναπλ. Βουλευτής Περιφ. Αττικής, ο οποίος είχε και

την ευθύνη συντονισμού του εκδήλωσης επεσήμανε ότι η

δημιουργική απασχόληση και η αξιοποίηση του ελεύθερου

χρόνου των παιδιών αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα

τους και την κοινωνικότητα τους και τους οδηγούν σε μια

θετική στάση απέναντι στη ζωή.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Δήμου έκανε ο Αντιδήμαρχος

Αθ. Μαργέτης,  ο οποίος τόνισε ότι τέτοιου είδους πρω-

τοβουλίες και προγράμματα χαίρουν της αποδοχής του

Δήμου και  ειδικά δράσεις που αφορούν τα παιδιά και την

Τρίτη ηλικία.  Εισηγήσεις έκαναν η  Χάσκου Σοφία, Σύμ-

βουλος Ψυχικής Υγείας και υπεύθυνη για τα μαθήματα δημι-

ουργικής απασχόλησης η οποία παρουσίασε το πρόγραμ-

μα και τα αποτελέσματα του, η Χριστίνα Οικονομοπούλου

καθηγήτρια Πανεπιστημίου με εισήγηση που αφορούσε το

παιδί και την Τρίτη ηλικία παρουσιάζοντας στοιχεία του

ΟΗΕ σε ότι αφορά τη γήρανση στην Ελλάδα καθώς και τις

αλλαγές στην ηλικιακή πυραμίδα ενώ μίλησε για  τις σχέ-

σεις παππούδων και εγγονιών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της Ειρή-

νης Ξηρά, Ψυχολόγου η οποία μίλησε για τις σχέσεις γο-

νέων και παιδιών και ανέδειξε τα προβλήματα που υπάρ-

χουν στις σχέσεις μεταξύ τους. 
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Στο πλαίσιο των ελέγ-

χων που διενεργεί η Νο-

μαρχία Ανατολικής Αττι-

κής για παραβάσεις των

διατάξεων του αναμορ-

φωμένου αγορανομικού

κώδικα, αποφασίστηκε η

επιβολή προστίμων συ-

νολικού ύψους  20.500€

στις παρακάτω επιχειρή-

σεις:

ΑΤΛΑΝΤΙΚ (Σούπερ μάρκετ),

Βασ. Κων/νου 291, Κορωπί. 

Μη αναγραφή της τιμής πώλη-

σης σε είδη καθαριότητας.

CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

(Σούπερ μάρκετ), Κανάρη 9, Αγ.

Στέφανος Αττικής.

Μη αναγραφή της τιμής πώλη-

σης σε οπωροκηπευτικά.

OLYMPIC CATERING (μαζική

εστίαση), Κτήριο 14Β, Διεθνής

Αερολιμένας Αθηνών, Σπάτα.

Μη αναγραφή της τιμής πώλη-

σης σε αναψυκτικά.

AUTOGRILL HELLAS ΕΠΕ (μαζι-

κή εστίαση), Κανάρη 9, Διεθνής

Αερολιμένας Αθηνών, Σπάτα.

Μη αναγραφή της τιμής πώλη-

σης σε τρόφιμα και ποτά.

SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ - LEROY

MERLIN (Λιανικό εμπόριο ειδών

σπιτιού), Κτήριο 504, Διεθνής

Αερολιμένας Αθηνών, Σπάτα.

Απουσία πινακίδας και τόπου

προέλευσης - παραγωγής σε

ηλεκτρική συσκευή.

Ε. & Κ. ΜΗΤΣΕΑΣ ΟΕ (Πρατήριο

υγρών καυσίμων), 21 ΧΛΜ. Λ.

Σπάτων, Σπάτα Αττικής. 

Μη αναγραφή της τιμής πώλη-

σης του πετρελαίου θέρμανσης,

κίνησης, καθώς και των τιμών

του πλυντηρίου.

Γ. ΣΤΑΣΗΣ (Πρατήριο υγρών

καυσίμων), Λ. Μαραθώνος 15,

Γραμματικό Αττικής. 

Μη αναγραφή της τιμής πώλη-

σης του πετρελαίου κίνησης, της

αμόλυβδης και της σουπερ.

Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (Πρατή-

ριο υγρών καυσίμων), Αριστοτέ-

λους 261, Αχαρναί. 

Μη αναγραφή της τιμής πώλη-

σης του πετρελαίου θέρμανσης.

Ι. ΡΗΓΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ (Πρατήριο

υγρών καυσίμων), 20 χλμ. Λ. Μα-

ραθώνος, Πικέρμι Αττικής. 

Μη αναγραφή της τιμής πώλη-

σης του πετρελαίου θέρμανσης.

ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΑΛΑΣ – ΝΙΚ. ΒΡΑ-

ΤΙΤΣ ΟΕ (Πρατήριο υγρών καυσί-

μων), Λ. Πόρτο Ράφτη 60, Πόρτο

Ράφτη Αττικής. 

Μη αναγραφή της τιμής πώλη-

σης του πετρελαίου θέρμανσης.

ΣΠ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (Πρα-

τήριο υγρών καυσίμων), 37ΧΛΜ.

Λ. Αθηνών - Πόρτο Ράφτη, Πόρ-

το Ράφτη Αττικής. 

Μη αναγραφή της τιμής πώλη-

σης του πετρελαίου θέρμανσης.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ 

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Επιβολή προστίμων

σε επιχειρήσεις Αγο-

ρανομικού ελέγχου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 27/11/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 22495

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προ-

σφορά σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και του ΕΚ-

ΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμή-

θειες, για την «Προμήθεια – τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και

ονοματοθεσίας».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 37.810,00 ευρώ

πλέον ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέ-

χρι την 5 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10ηπ.μ. στα γραφεία του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας

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

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ.21/2008 συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Βουλιαγμένης, αριθ. Αποφ. 229/2008.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών που ισχύουν στο Δη-

μοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης, για το έτος 2009.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του Μήνα Νο-

εμβρίου του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συ-

νήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσε-

ων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 9635/10/11/08 έγγραφη

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

λη και στο Δήμαρχο. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 με-

λών βρέθηκαν παρόντα 9 και συγκεκριμένα:

Παρόντες:
1. Δ. Κοντονής, 2. Δ. Γεωργουλόπουλος, 3. Σ. Πανάς, 4. Ε. Παναγοπού-
λου, 5. Σ. Ελευθερίου, 6. Θ. Σταμάτης*, 7. Μ. Χόβρη – Σίνα 8. Π. Σκουζής,
9. Κ. Καραγεώργος

Απόντες:
1. Μ. Κακογιαννάκου, 2. Ι. Κυριακόπουλος, 3. Π. Καρυώτης, 4. Γ. Καμπά-
νης, 5. Π. Κουλουβάρης, 6. Ε. Σκουλάξενου, 7. Δ. Τζιώτης, 8. Α. Φαρμα-
κίδη
* ο οποίος προσήλθε πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος.

Οι οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντες και του Δημάρ-
χου κ. Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής, εισάγει προς συ-
ζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα και θέτει υπόψη του σώ-
ματος, τα από 29/10/08 και 2/11/08 υπηρεσιακά σημειώματα της οικονο-
μικής υπηρεσίας σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών που ισχύουν στο Δη-
μοτικό Νεκροταφείο Βουλιαγμένης, για το έτος 2009.
Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα να απο-
φασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:
1. Τα από 29/10/08 και 3/11/08 υπηρεσιακά σημειώματα της οικονομικής
υπηρεσίας.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την αναπροσαρμογή τιμών και εγκρίνει τις ήδη ισχύουσες

τιμές στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης (Δ.Ν.Β.) για το έτος

2009, σύμφωνα με τα από 29/10/08 και 3/11/08 υπηρεσιακά σημειώμα-

τα της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ σε ευρώ

Δημότες: 257,43  –  Ετεροδημότες: 3.677,57

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΕΣ

Κηδείες: Δημότες: 96,55  –  Ετεροδημότες: 183,89

Μνημόσυνα: Δημότες: 64,34  –  Ετεροδημότες: 147,08

ΕΚΤΑΦΗ: Δημότες: 32,19  –  Ετεροδημότες:   44,18

ΚΙΒΩΤΙΟ ΟΣΤΩΝ: Δημότες 43,54 –  Ετεροδημότες   49,75

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ: Ετησίως, δημότες 19,31 –   Ετεροδημότες   22,07

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

52,59% επί του προϋπολογισμού για δημότες και 

60,09% για τους Ετεροδημότες. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ

Α’ Εξάμηνο: Δημότες:     77,24 –  Ετεροδημότες:   88,69

Β’ Εξάμηνο:  Δημότες:  154,47 –  Ετεροδημότες: 176,53

Γ’ Εξάμηνο: Δημότες:   386,15 –  Ετεροδημότες: 441,31

Δ’ Εξάμηνο: Δημότες:   463,38 –  Ετεροδημότες: 529,57

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Δημότες 5,97 και Ετεροδημότες 6,80

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Πολυτελείας: 48,30

Α’ κατηγ.: 36,10  –  Β’ κατηγ.: 18,20  –  Γ’ κατηγ.: 12,13

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Δημότες:          6.435,82

Ετεροδημότες: 51.486,33

Επίσης χρέωση (Δημότες 1.287,35 και Ετεροδημότες 1.472,15) για την

κατασκευή του τάφου. 

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 229/08 και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ όπως παραπάνω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμ. 21/2008 συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Βουλιαγμένης,  Αριθμ. Αποφ. 228/2008.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών στα Ισχύοντα Τέλη

Καθαριότητας – Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου Χώρου

καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π., για το έτος 2009.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Νο-

εμβρίου του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συ-

νήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσε-

ων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 9635/10-11-2008 έγγραφη

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

λη και στο Δήμαρχο.  Αφού διαπιστώθηκα απαρτία και σε σύνολο 17 με-

λών βρέθηκαν παρόντα 8 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Ε. Παναγοπούλου, 3. Σ. Πανάς, 4. Κ. Καρα-

γεώργος, 5. Σ. Ελευθερίου, 6. Δ. Γεωργουλόπουλος, 7. Μ. Χόβρη-Σίνα, 8.

Π. Σκουζής

Απόντες: 1. Ι. Κυριακόπουλος, 2. Γ. Καμπάνης, 3. Μ. Κακογιαννάκου, 4.

Δ. Τζιώτης, 5. Π. Καρυώτης, 6. Α. Φαρμακίδη, 7. Π. Κουλουβάρης, 8. Ε.

Σκουλάξενου, 9. Θ. Σταμάτης*

*ο οποίος αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος.

Οι οποίοι προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρ-
χου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής, εισάγει προς συ-
ζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος,
τα από 22/10/08 υπηρεσιακά σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας
σχετικά με αναπροσαρμογή τιμών στα Ισχύοντα Τέλη Καθαριότητας, Φω-
τισμού & Δημοτικού Φόρου, Κοινόχρηστου Χώρου, καθώς και συντελεστή
Τ.Α.Π. για το έτος 2009.
Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα να απο-
φασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη:
1. Τα από 22/10/08 υπηρεσιακά σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας
2. Την προγενέστερη με αριθμ. 254/07 απόφαση του Δ.Σ.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Ι. Τις ήδη ισχύουσες τιμές στα Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού και Δη-

μοτικού Φόρου, καθώς και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2009, οι

οποίες έχουν ως ακολούθως:

Α. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2,20 €/τ.μ.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6,52 €/τ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ  0,17 €/τ.μ. για εστεγασμένους χώρους

0,09 €/τ.μ. για μη εστεγασμένους χώρους

Με το άρθρο 25 παρ. 13 του Ν. 1828/89 ο συντελεστής του φόρου ηλε-

κτροδοτούμενων χώρων ορίζεται από 0,01 – 0,07 €/τ.μ. Ο συντελε-

στής αυτός μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Δ.Σ.Β. μέχρι 20% για

κάθε οικονομικό έτος. 

Β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο Συντελεστής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, παραμένει 0,35%

(μηδέν τριάντα πέντε τις χιλίοις) και είναι το ανώτερο μέχρι 0,35%

σύμφωνα με το Ν. 2130 άρθρ.24 παρ. 2.

ΙΙ. Την αναπροσαρμογή τιμών στα Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώ-

ρου με αύξηση 5%, ως ακολούθως:

Α. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟ-

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Προσαρμόζεται στο ποσό των 124,36 €/τ.μ. ετησίως.

Β. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Προσαρμόζεται στο ποσό των 54,05 €/τ.μ. μηνιαίως σε όλες τις πε-

ριοχές του Δήμου Βουλ/νης.

Γ. ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσαρμόζεται στο ποσό των 22,83 €/τ.μ. ετησίως.

Μειοψηφούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Γεωργουλόπουλος, Κ. Κα-

ραγεώργος και Θ. Σταμάτης για τους λόγους που αναφέρονται στα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 228/08 και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ όπως παραπάνω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθειες Ελεγχόμενης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στάθμευσης (Διαγράμμιση,

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Πινακίδες Σήμανσης)& Δ/ΣΗΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.:  33(Λ-28)08

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ                                 

Δ/νση Τ.Υ. & Π., Τμήμα Μελετών & Έργων

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα

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΄αριθμ.270/20-11-2008 απόφαση της Δ.Ε.

4. Την υπ΄αριθμ.275/24-11-2008 απόφαση της Δ.Ε.

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης και πινακί-

δων σήμανσης τα οποία απαιτούνται για να τεθεί σε λειτουργία το σύστη-

μα ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Βούλας.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου του 2008 ημέρα

Τρίτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής

των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Ο προϋπολογισμός του τμήματος της προμήθειας που αφορά την επανα-

διακήρυξη του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 26.191,90 € συμπε-

ριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να

κατατεθούν στο  Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα

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

Λεωφ. Κ.  Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προμηθειών)

ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκ-

προσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Η προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο δια-

γωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθεί-

σης  δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 1.310,00 €.

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

νες 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 – Βούλα) κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και την Παρασκευή

05/12/2008.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11, ΤΕΤΑΡΤΗ 3 & ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12

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 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

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

Ο  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΤΖΑΔΕΡΙΑΣ του Μίμη και της Δέ-

σποινας, το γένος  Γραμματικού, που γεννήθηκε στη

Χαλκίδα  και  κατοικεί στη Νέα Αρτάκη και η ΜΑΡΙΑ

ΛΙΑΡΗ του  Βασιλείου και της Ιωάννας το γένος Αθα-

νασοπούλου, που γεννήθηκε στην Χολαργό Αττικής

και κατοικεί στην Παλλήνη,  θα έλθουν σε γάμο  που

θα  γίνει  στη Νέα Αρτάκη.

ΓΑΜΟΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Μ Ε ΤΑ Φ Ε Ρ Θ Η Κ Α Μ Ε

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή πείρα σε σχολείο και φροντι-

στήριο, μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές. Υπεύθυνη

προετοιμασία πανελληνίων εξετάσεων. Τηλ. 210

8955.180, 6944919230.

ΠΑΛΛΗΝΗ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ   στο κέντρο

της Παλλήνης (Μιλτιάδου 27), 40τ.μ. και 50τ.μ., και-

νούρια, νεόδμητα. 

Πληροφορίες 6977204573 & 210 6667473.



ΕΒΔΟΜΗ  29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

. . . γ ια την υγειά μας

Σταφίδα η θαυματουργή! (Vitis Vinifera L.)

Η σταφίδα είναι ένα φυτικό προϊόν, το

οποίο καταναλώνεται ευρέως, ειδικά

στην ανατολική Ευρώπη. Διατροφικά

χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό γλυ-

καντικό, αλλά και ως πηγή ενέργειας,

λόγω της υψηλής περιεκτικότητας

της σε απλά σάκχαρα (φρουκτόζη–

γλυκόζη) και υδατάνθρακες, και λόγω

της χαμηλής περιεκτικότητάς της σε

λίπος και χοληστερόλη. 

Ως τρόφιμο, χαρακτηρίζεται επίσης

από υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές

ίνες, σύνθετους υδατάνθρακες και σε

πολλά μέταλλα, βιταμίνες (Α, Β1, Β2

και Β6) και φαινολικά συστατικά απα-

ραίτητα για την υγεία του ανθρώπου.

Η ποιότητα της γεύσης τους και το

λεπτό άρωμά τους είναι τα πιο κύρια

χαρακτηριστικά τους, και καταναλώ-

νονται είτε ωμές ή χρησιμοποιούνται

στο μαγείρεμα και το ψήσιμο.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη

θέση στην παραγωγή μαύρης σταφί-

δας και τη τέταρτη μετά τις Η.Π.Α

στην παραγωγή σταφίδων γενικά. Αυ-

τό το γεγονός καθιστά τη σταφίδα

σημαντικό συστατικό της Μεσογεια-

κής διατροφής. Τα πρότυπα της Με-

σογειακής διατροφής υποδεικνύουν

κατανάλωση 3 φρούτων την ημέρα.

Αν ο άνθρωπος καταναλώνει 2 κουτα-

λιές της σούπας σταφίδα (~18 g), τό-

τε καλύπτει το 1/3 των αναγκών του

σε φρούτα, και παράλληλα προσλαμ-

βάνει τα σημαντικά για την υγεία του

συστατικά της σταφίδας. Στην Ελλά-

δα παράγονται κυρίως η κορινθιακή

σταφίδα (Corinthian raisins, Vitis

Vinifera L.) και η σουλτανίνα

(Sultanina, Vitis vinifera L.). 

Η σταφίδα, και ειδικά η έντονης ερυ-

θρής αποχρώσεως Κορινθιακή σταφί-

δα, είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά

συστατικά, και η συστηματική κατανά-

λωση της μπορεί να συμβάλει στην

αντιμετώπιση ασθενειών, όπως τα

καρδιαγγειακά και ο καρκίνος. 

Συστατικά που περιέχονται τόσο στην

Κορινθιακή σταφίδα, όσο και στη

Σουλτανίνα, έχει αποδειχθεί ότι μπο-

ρούν να εμποδίσουν την οξείδωση

της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότη-

τας (LDL, γνωστή ως «κακή χοληστε-

ρόλη»), να προστατεύσουν άλλα εν-

δογενή αντιοξειδωτικά συστατικά του

ανθρώπινου οργανισμού, και να

δρουν ως ανασταλτικοί παράγοντες

του οξειδωτικού στρες και της φλεγ-

μονής, προστατεύοντας έτσι από την

εμφάνιση του καρκίνου, όπως εκείνος

του στομάχου, και των καρδιαγγεια-

κών νοσημάτων. Τα παραπάνω καθι-

στούν τη σταφίδα ως ένα διατροφι-

κώς άριστο προϊόν, η κατανάλωση

του οποίου μπορεί να είναι ευεργετι-

κή για την υγεία του ανθρώπου.

Καταναλώνετε ψάρια

Η κατανάλωση ψαριών παρέχει προ-

στατευτικά οφέλη έναντι στη γερο-

ντική εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Η

εκφύλιση της ωχράς κηλίδας σχετίζε-

ται τις περισσότερες φορές με την

ηλικία και το κάπνισμα. Επιστήμονες

διαπίστωσαν ότι εκείνα τα άτομα που

καταναλώνουν ψάρια και καπνίζουν,

είναι λιγότερο πιθανό να εκδηλώσουν

την εν λόγω πάθηση, με το μεγαλύτε-

ρο όφελος μεταξύ εκείνων που τρώνε

δύο ή περισσότερες φορές ψάρι την

εβδομάδα. Περίπου το ένα τρίτο του

κινδύνου νόσησης μπορεί να αποδο-

θεί στο κάπνισμα και περίπου το ένα

πέμπτο των περιπτώσεων εκτιμάται

ότι μπορούν να προληφθούν με μεγα-

λύτερη κατανάλωση ψαριών και άλ-

λων πηγών ω-3 λιπαρών οξέων (καρύ-

δια, αντράκλα, αυγά, σαλιγκάρια).

Κάζης Αβραάμ 
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, M.Sc

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ 2/12  7 μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12  8μ.μ.

Το Δ. Σ. Σπάτων συνεδριάζει την Τρίτη  2 Δεκεμβρίου στις

7μ.μ. με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε: 
2. Απόφαση  για αλλαγή χρήσεως γης στο ΟΤ Δ251 (Μυκηναϊ-

κών Τάφων – Γήπεδο) – (θέμα από αναβολή).

3. Απόφασης “περί έγκρισης της Οικονομοτεχνικής Μελέτης

Βιωσιμότητας Κοινωφελούς Επιχείρησης και Τροποποίηση του

Καταστατικού της ΔΕΑΣ σε Κοινωφελή Επιχείρηση”.

4. Απόφαση για την αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Καθαριό-

τητας και φωτισμού για το έτος 2009.

5. Απόφαση για ανέγερση Γενικού Νοσοκομείου στην περιοχή

του Δήμου (αίτημα εταιρείας “HOMENTALITY”),  (ζώνη Γ2).

12. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “ Φιλαρμονική Δήμου Σπά-

των” έτους  2007.

16. Λήψη απόφασης για καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία.

17. Απόφαση για οικονομική ενίσχυση σε άπορους Δημότες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει την Δευτέρα

1 Δεκεμβρίου στις 8μ.μ. με 33 θέματα στην ημερήσια διά-

ταξη. Επιλέγουμε: 

3. Εγκριση συμπληρωματικής πίστωσης 100.315€ για την Κατα-

σκευή της οδού Θεμιστοκλέους!

5. Εγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και τακτοποιητικού κα-

τασκευής του τοιχείου της οδού Θεμιστοκλέους.

16. Εγκριση κατασκευής χώρου υγιεινής για ΑΜΕΑ στην Πλ.

Ηρώων Πολυτεχνείου.

19. Αντικατάσταση προϊσταμένης 5ου Νηπιαγωγείου.

20 Αντικατάσταση εκπροσώπου γονέων στον Παιδικό Σταθμό.

22. Εγκριση απολογισμού Πνευματικής Εστίας Βούλας.

Και νέα συνεδρίαση την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με μονα-

δικό θέμα την Παρουσίαση και συζήτηση του προγράμ-

ματος “Ψηφιακός Δήμος” που υλοποιεί η ΚΕΔΚΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Διάνοιξη Οδών Εντός Σχεδίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 585.000,00+19% ΦΠΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 22324/25-11-2008

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ»

Με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκ-

πτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 585.000,00€ συμπεριλαμ-

βανομένου Φ.Π.Α. 19%, εκ των οποίων τα 57.465,62€ είναι απρόβλε-

πτα.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2008

ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ.

Σε περίπτωση αναβολής ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη

23 Δεκεμβρίου 2008.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο

(2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργολη-

πτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ

στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και Α1 τάξη και

άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρό-

νος των 300 ημερών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί

του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 9.291,40 € πρέπει ν’ απευθυνθεί

προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόπο-

σου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής

επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη

σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που

όμως δεν θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Παλλήνη, 21/10/2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. πρωτ. 2845/08//15-10-2008 απόφαση του

Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (Δ/νση Περιβάλλοντος) εγκρίθηκαν οι

Περιβαλλοντικοί Όροι του εργοστασίου εκτυπωτικών και βιβλιοδετι-

κών εργασιών της «ESKALINA MON ΕΠΕ» που β ρίσκεται επί του 3ου

χλμ. Κορωπίου – Βάρης στο Κορωπί. 

Η μελέτη και η παραπάνω απόφαση βρίσκεται στην Δ/νση Περιβάλλο-

ντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, όπου κάθε

ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση των σχετικών μελετών, πλη-

ροφορίες και στοιχεία αυτών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (τμήμα Π. Φαλήρου -

Αλίμου) και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, οργανώνουν

εκδήλωση με ομιλητή τον Δρ. Νικόλαο Αντωνίου, τ. Δι-

ευθυντή της Ορθοπεδικής 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 Τετάρ-

τη 10 Δεκεμβρίου στις 7.00μ.μ.

“Η οσφυαλγία, 

ένα καθημερινό πρόβλημα”

Ο μικρός Γ.Α., μαθητής στο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας,

αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας, που του

επιβάλουν συχνά μεταβάσεις στο εξωτερικό. Η οικογένειά

του αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα έξοδα, μετά και την πρό-

σφατο καρδιολογικό νόσημα που υπέστη ο πατέρας του.

Για βοήθεια οι λογαριασμοί των τραπεζών είναι:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 161/762262-78 &

ALPHA BANK: 282-002101-041607

Πληροφορίες τηλέφωνα: 6982598090 κ. Ελένη Μαργέ-

τη και 6973539271 Αιμιλία Λάχλου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθειες Ελεγχόμενης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στάθμευσης (Διαγράμμιση,

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Πινακίδες Σήμανσης)

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 

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΄αριθμ.270/20-11-2008 απόφαση της Δ.Ε.

4. Την υπ΄αριθμ.275/24-11-2008 απόφαση της Δ.Ε.

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύ-

ρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης

και πινακίδων σήμανσης τα οποία απαιτούνται για να τεθεί σε λει-

τουργία το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Βούλας.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου του 2008

ημέρα Τρίτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία

παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφρά-

γισης.

Ο προϋπολογισμός του τμήματος της προμήθειας που αφορά την

επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των

26.191,90€ 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 συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής

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

ϋπολογισθείσης  δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι

1.310,00€.

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 05/12/2008.  

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ 25-11-2008

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 413

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη

Πληροφορίες: Κωνσταντινίδου Ε., Τηλ.: 210-6600856

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Παλλήνης προκειμένου να λει-

τουργήσει προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο

2008-2009 με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

θα προσλάβει προσωπικό, ΔΥΟ (2) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με

ωρομίσθια αποζημίωση και συγκεκριμένα:

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

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

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

κούς Παραδοσιακούς Χορούς.

– Ένας (1) καθηγητής-τρια φυσικής αγωγής, με ειδικότητα Ποδό-

σφαιρο.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΔΥΟ πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

Εμπειρία σε προγράμματα μαζικού 

Αθλητισμού. Η Μοριοποίηση από το 

Οργανωτικό Πλαίσιο της ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

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

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

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

στική απαγόρευση).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σε προθεσμία δέ-

κα (10) ημερών από την δημοσίευσή της στα γραφεία του Δήμου

Παλλήνης και ώρα 09:00π.μ. – 12:00μ.μ. (Φειδιππίδου 22Β) αρμόδια

κα Κωνσταντινίδου Ευτυχία και κα Κυριαζή Αγλ. Τηλ. 210-6600856.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση

2. Βιογραφικό σημείωμα

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

αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή.

4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας.

5. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΟΔΠ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ 25-11-2008

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 17243

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΟΝΟΜΑΤΟ-

ΘΕΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Ο      ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

για την «Προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας, ονοματοθεσίας, πλη-

ροφοριακές και ειδών ασφαλείας» αξίας ευρώ 24.968,64 €. συμπε-

ριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 8 Δεκεμ-

βρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30΄ κατά την οποία λήγει η

προθεσμία παραλαβής των προσφορών  και αρχίζει η αποσφράγιση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία

Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά

μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του δήμου μέχρι

και την 05/12/2008 ημέρα Παρασκευή.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό πα-

ρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο τεχνι-

κής υπηρεσίας του Δήμου (υπεύθυνος κ. Πασχαλινός).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ 

Συμπληρωματική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Νομαρ-

χίας και Δήμου Αναβύσσου αποφάσισε το Νομαρχιακό

Συμβούλιο, προκειμένου να εξοπλιστεί κατάλληλα το ΚΑ-

ΠΗ Αναβύσσου και να μπορέσει, το συντομότερο δυνατόν,

να εξυπηρετήσει τους πολίτες της τρίτης ηλικίας.

Το ΚΑΠΗ Αναβύσσου θα μεταφερθεί σε νέο κτήριο που πα-

ρέχει όλες τις απαραίτητες δυνατότητες και διευκολύν-

σεις, με Προγραμματική Σύμβαση 1.000.000€ που διατέ-

θηκε από κοινού από Νομαρχία και Δήμο. 

Με τη νέα σύμβαση θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου

υλικοτεχνικού εξοπλισμού ώστε να είναι δυνατή η λει-

τουργία του, που περιλαμβάνει:

• Πλήρως εξοπλισμένου ιατρείου

• Φυσιοθεραπευτήριου  • Κουζίνας

• Χώρου εκδηλώσεων με όλα τα απαραίτητα οπτικοακου-

στικά μέσα και προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών τε-

λευταίας τεχνολογίας, εκτυπωτών, φαξ κ.α.

Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση το κόστος του απα-

ραίτητου εξοπλισμού ανέρχεται σε 75.000 ευρώ, από τα

οποία η Νομαρχία Ανατ. Αττικής θα χρηματοδοτήσει το 60%

και ο Δήμος Αναβύσσου θα καλύψει το υπόλοιπο 40%.

Εξοπλίζεται το ΚΑΠΗ Αναβύσσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ηχογράφηση και Έκδοση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ πρακτικών Δ.Σ. και Δ.Ε. έτους 2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 22250/24-11-2008

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό

με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋ-

πολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη

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

για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟ-

ΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009»

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 18.171,10€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και

θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 10η Δε-

κεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και

ώρα λήξης την 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέ-

χουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 908,55 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης

και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης

στην Τεχνολογία Τροφίμων

Η Νομαρχία και η Διεύθυνση Γεωργίας (Τμήμα Αγροτικής Οικιακής

Οικονομίας) διοργανώνουν σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης

στην Τεχνολογία Τροφίμων στην Κοινότητα Καπανδριτίου όπως

παρακάτω:

Στις 10 Δεκεμβρίου και ώρα 10-12 με θέμα “Μεσογειακή διατρο-
φή-Παράγοντες κινδύνου λόγω κακής διατροφής-Πρόληψη της
παχυσαρκίας” και ομιλήτρια την Αγάπη Νικολακοπούλου.

Για Πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2106032986

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 27

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. Απόφασης: 185

Στην Βουλιαγμένη σήμερα 25 Νοεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα

9.00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του

Δημάρχου Βουλιαγμένης, που έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του Δη-

μοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και κοινοποιήθηκε με την δημοτικό υπάλ-

ληλο κα Νικολαΐδου Καλλιόπη στις 20/11/08, στα τακτικά μέλη, συνήλ-

θε σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή Βουλιαγμένης.

Παρόντες είναι:

1) Γρηγόρης Κασιδόκωστας, Δήμαρχος και Πρόεδρος αυτής,

2) Φαρμακίδη Άννα, Αντιπρόεδρος

3) Παναγιώτης Καρυώτης, Τακτικό Μέλος

4. Παναγιώτης Σκουζής, Τακτικό Μέλος

5) Σωτήριος Ελευθερίου, Τακτικό Μέλος

Αφού υπάρχει η παρουσία όλων των μελών της πενταμελούς επι-

τροπής όπως το άρθρο 103 του Π.Δ. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και

Κοινοτήτων», απαιτεί, η Δημαρχιακή Επιτροπή προχωρεί στην συζή-

τηση του παρακάτω θέματος.

Θέμα 10ον:

«Εισήγηση για χορήγηση άδειας στάσης και στάθμευσης των οχη-

μάτων των πελατών των ξενοδοχείων «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «THE

MARGI», στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.α4

του Ν.3463/2006».

Ο κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής, εισηγούμε-

νος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη αυτής:

Α) τη με αριθμ. Πρωτ. 5593/3.7.08 αίτηση της κας Λουκαϊτου Ηλέ-

κτρας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Ως ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου «ΗΛΕΚΤΡΑ», Πανός 28 Βουλιαγ-

μένη, αιτούμαι τη χορήγηση άδειας για τη στάση και στάθμευση των

οχημάτων των πελατών του ξενοδοχείου στον προ του ξενοδοχείου

χώρο, που βλέπει επί της οδού Πανός (δυνάμει του άρθρου 82 του

Ν. 3463/2006)», 

Β) τη με αριθμ. Πρωτ. 9578/7.11.08 αίτηση της κας Σταυρίδη Μαρίας

η οποία αναφέρει τα εξής:

«Η εταιρεία μας είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου «THE MARGI»,

το οποίο βρίσκεται στη Βουλιαγμένη, στην οδό Λητούς 9-11.

Παρακαλούμε πολύ, όπως μας χορηγήσετε άδεια για την στάση και

στάθμευση των οχημάτων των πελατών του ξενοδοχείου μας επί

της προσόψεως του ξενοδοχείου μας δυνάμει του άρθρου 82 του Ν.

3463/2006. Ο χώρος είναι επίσης απαραίτητος για την φορτοεκφόρ-

τωση εμπορευμάτων, την στάθμευση ταξί και την φορτοεκφόρτωση

πούλμαν που μεταφέρουν πελάτες του ξενοδοχείου μας.

Απώτερος σκοπός είναι να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στη σω-

στή λειτουργία της πόλης μας.»

Γ) Το υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο προ-

τείνει να τοποθετηθούν πινακίδες (Ρ-40, απαγόρευση στάσης-στάθ-

μευσης με ένδειξη: εξαιρούνται οχήματα ξενοδοχείου) και κίτρινη

γραμμή επί του οδοστρώματος στην προβολή του υπόψη ξενοδοχεί-

ου για στάθμευση (επιβίβαση-αποβίβαση πελατών κλπ.).

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλα-

γή απόψεων, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. παρ.2 εδαφ. 2 του άρθρου 79.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) περί αρ-

μοδιοτήτων της Δημαρχιακής Επιτροπής.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) περί του

ελέγχου νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2

του Ν.3463/2006, τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας στάσης και

στάθμευσης των οχημάτων των ξενοδοχείων «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «THE

MARGI» επί των οδών Πανός 28 και Λητούς 11 αντίστοιχα, με την

τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-40, απαγόρευση στάσης-στάθμευσης με

ένδειξη: εξαιρούνται οχήματα ξενοδοχείου), και κίτρινη γραμμή επί

του οδοστρώματος στην προβολή του υπόψη ξενοδοχείου για στάθ-

μευση (επιβίβαση - αποβίβαση πελατών κλπ.) υπό την επίβλεψη της

τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Σ’ ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Γρηγόρης Κασιδόκωστας Oπως παραπάνω
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Πρωταγωνίστησαν

Doubodel & Καπετάνου

Δύο αμαζόνες ήταν από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες

τόσο του 3ου αγώνα Κυπέλλου Υπερπήδησης εμπο-

δίων, που ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή

στον Ιππικό Όμιλο Μεσογείων όσο και του 9ου αγώ-

να Ιππικής Δεξιοτεχνίας, που έγινε το Σαββατοκύ-

ριακο στο κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέ-

ντρου Ιππασίας στο Μαρκόπουλο. 

Η  Κατερίνα Doubodel στα εμπόδια κέρδισε για έναν

ακόμη αγώνα κυπέλλου δύο σημαντικές κατηγορίες,

την Αμαζόνων και την Β, ενώ στο ντρεσάζ η Ρέα Κα-

πετάνου για δεύτερο συνεχόμένο αγώνα αναδεικνύεται

νικήτρια στις κατηγορίες εφήβων, team και individual. 

Κατά τα άλλα, τη σημαντικότερη και υψηλότερη κατηγο-

ρία των εμποδίων, την Α ύψους 1.40μ. κέρδισε ο Αλέ-

ξανδρος Φουρλής με την Cappucino Z, ενώ στο ντρεσάζ

από δύο νίκες έκαναν ακόμη η Δανάη Παπαγεωργίου,

Λάουρα Μαρτίνη και Ελένη Μυράτ.

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ

ΤΑΤΟΪ & ΒΑΡΗ

Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των 61ων Πανελληνίων

Αγώνων Ιππασίας, που θα κλείσουν την αυλαία της αγωνιστι-

κής ιππικής χρονιάς 2008, αυτό το Σαββατοκύριακο, 29 και 30

Νοεμβρίου, θα αναδειχθούν οι Πολυνίκες των Φθινοπωρινών

Αγώνων Ανάπτυξης της Νότιας Ελλάδας, για την Βόρεια και τη

Νότια Αττική. 

Ο τελικός, 5ος αγώνας της περιόδου, θα διεξαχθεί αντίστοιχα

για την Βόρεια Αττική στον Ιππικό Όμιλο Τατοΐου και για τη Νό-

τια Αττική στον Αθλητικό Ιππικό Όμιλο Βάρης. Οι Πολυνίκες

θα αναδειχθούν στις επίσημες Κατηγορίες της Ανάπτυξης, που

είναι η H, η Ζ Νέων και Παλαιών Ιππέων, η Δ και η Γ.  

Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10.00 και στις δύο περιφέρειες και

θα περιλαμβάνουν την 1η ημέρα την Κατηγορία Ή ύψους 1.00μ,

την Κατηγορία Ζ Νέων και Παλαιών Ιππέων ύψους 1.05μ. και

ένα αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.10μ. Τη δεύτερη

ημέρα θα γίνουν το Ομαδικό Αγώνισμα των ομίλων ύψους 1.05

– 1.10μ, η Κατηγορία Ε ύψους 1.10μ., η Κατηγορία Δ και η Κα-

τηγορία Γ ύψους 1.20μ. 
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Διεθνής διάκριση της Κωνσταντίνας Αθ. Δροσινού
Η αθλήτρια της Ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Αθλητικού Ομί-

λου Βούλας Κωνσταντίνα Δροσινού με την διαρκή ανοδι-

κή πορεία της στην κατηγορία Laser πέτυχε πανελλήνιες

και διεθνείς ιστιοπλοϊκές διακρίσεις, τιμώντας έτσι τη χώ-

ρα μας και κάνοντας περήφανους τους συναθλητές της

και τον προπονητή της Γιώργο Φλωρίδη.

Οι διακρίσεις της είναι οι εξής:

1η θέση Πανελλήνιο νέων γυναικών Laser Radial 2008

1η θέση Πανελλήνιο Νεανίδων Laser Radial 2008

2η Γενική Κατάταξη Laser RDL Athens Eurolymp Week

2008

2η θέση στον αγώνα πρόκρισης για την Εθνική Laser 4.7

2η Βαλκανιονίκης Laser Radial στη Ρουμανία 2008

36η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κροατία 2008

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 

ΛΕΥΚΑΡΕΙΑ 2008
Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Κλειστό Γυμναστήριο Βούλας 
(Λυκούργου & Ξενοφώντος)

Ο Δήμος Βούλας σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλο-

γο “Λεύκαρος Βούλας” οργανώνουν μεγάλη επίδειξη πο-

λεμικών τεχνών στο κλειστό Γυμναστήριο της Βούλας (Γ.

Γεννηματάς), Λυκούργου και Ξενοφώντος, την Κυριακή 30

Νοεμβρίου από 6 μ.μ.

Θα γίνει παρουσίαση πολλών συστημάτων όπως: JU-JIT-

SU, OKINAWA KARATE, ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ, JUDO, KRAV MAGA

KOBUDO, AIKIDO, IAIDO, ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕ-

ΧΝΕΣ. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ

ΠΛΑΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 3μ.μ.

Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ 83 ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜ. Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ 50 ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ. ΝΕΡΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΥΛΙΖΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΥΛΩΝΟΣ 86 ΑΟ ΑΥΛΩΝ ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΡΝΑΒΑ 49 ΑΟ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 81 ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝ. Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΕΚΑΝΕΣ Β 50 ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΟ ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΧ. Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ 87 ΑΟ ΩΡΩΠΟΣ ΑΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1oς ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 49 ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ 83 ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡ. Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 88 ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΑΡΩΝ. Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ 82 ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 54 ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Χειμερινός Διάπλους

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα γίνουν

οι χειμερινοί αγώνες του Διάπλου, στις 7 Δε-

κεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ.  Η

εκκίνηση θα γίνει από τη γλίστρα ή τη Νότια

πλαζ του Ν.Ο.Β. 

Οι αποστάσεις είναι 800μ.και 1.600μ και μπο-

ρούν να λάβουν μέροs αθλητές όλων των

ηλικιών (και παιδιά από 13 ετών), από την

Αθήνα ή την επαρχία. 

Μετά τον τερματισμό θα ακολουθήσει απο-

νομή και μικρή δεξίωση. 

Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία του

Ν.Ο.Β. και στο κινητό 6945-496177 

ΝΟΒουλιαγμένης
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ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΗΤΤΗΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Κάτω από τους προβολείς της νύχτας, διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των πα-

λαιμάχων Αηττήτου Σπάτων και Αρτέμιδας που έληξε με σκορ 2-0 υπέρ του Αηττήτου.

Ο αγώνας παρουσίασε εξαιρετικό ενδιαφέρον και αποτέλεσε αφορμή για περαιτέρω σύ-

σφιγξη των σχέσεων των δυο ομάδων.

Οι ομάδες αγωνίσθηκαν ως εξής:

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: Ηλίας, Μαρούλης, Τζίμος, Βασιλέκας, Κολοβός, Μεγαδού-

κας, Νομικός, Ζανιδάκης, Νικολαΐδου, Αθανασίου, Ζαχαριάδης και Αρδίζογλου.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΗΤΤΗΤΟΥ: Τσιμπούρης, Αν. Μπίμπιζας, Χελιώτης, Δ. Γεώργας, Π. Κου-

λοχέρης, Μεϊντάνης, Β.Ε. Τσέπας, Π. Μαργέτης, Χ. Μαργέτης, Πρόφης, Κατσιφής, Τσί-

χλης, Αντωνόπουλος, Δανιάς, Ραφαήλ, Χ.Γεωργάκης, Κ. Γκίκας, Χ. Τσούκας.

Επίσης παρευρέθηκαν στον αγώνα και οι παλαίμαχοι Γ.Χ.Βασιλείου, Κ. Μπίμπιζας, Π.

Φράγκος, Μ. Διαγγελάκης, Β.Χ.Τσέπας, Δ. Κατσούλης, Φ. Κατσούλης, Κ. Σπανός  καθώς

και ο Πρόεδρος των παλαιμάχων Γεώργιος Δ. Λίγκος.

Πρωί - πρωί Δευτέρας 24/11, όταν όλοι τρέχουν για να πάνε στη δουλειά τους,

ιδιαίτερα αν έχουν καθυστερήσει να ξεκινήσουν.

Σε τρελή κούρσα εξελίχθηκε η κίνηση του γαλάζιου nissan που - λόγω της ψι-

χάλας(;) - ίσως ζαλίστηκε όπως ακούστηκε - έχασε τον έλεγχο η οδηγός, χτύ-

πησε στο κράσπεδο της νησίδας αριστερά, πέρασε απέναντι στο δεξιό χτύπησε

ένα ΙΧ που βρισκόταν πίσω από το τζιπ, έπεσε πάνω στο τζιπ και ξαναβρέθηκε

στη μέση της λεωφόρου.

Η κυρία εργάζεται στο Δήμο Βάρης, και ευχόμαστε να είναι καλά.

ίσως φταίει

ένας οδηγός!
Τέσσερα λεωφορεία στη σειρά, έχουν δημιουργήσει

“έμφραγμα” στην πλατεία της Βούλας. Η στροφή δε-

ξιά είναι κατειλημμένη από ένα ΙΧ που παρά την έν-

δειξη “στροφή λεωφορείου” και την κίτρινη διαγράμ-

μιση, το πάρκαρε αναισθήτως και έφυγε.

Το πρώτο λεωφορείο, που ήταν και δυπλό, προσπά-

θησε με κάποιες μανούβρες να στρίψει και κόλλησε.

Ετσι έκλεισε η κάθοδος παντελώς. Ακολούθησαν και τα επόμενα τρία και δημιούργησαν “τείχος”.  Και οι οδηγοί στις στάσεις σαν τα σταφύλια...

Το κομφούζιο επεκτάθηκε αφού όλα τα οχήματα που έπρεπε να στρίψουν για παραλιακή λεωφόρο, αναγκαστικά έστριβαν αριστερά, για να γυρίσουν. Αλλά εκεί

ήταν κλειστή η οδός Ζεφύρου λόγω των έργων για το φυσικό αέριο. Χαμός!...

Αν αργεί το Λεωφορείο


