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Θα τα κουκουλώσουν
Το ΠΑΣΟΚ «απαλλάσσει» τη Ν.Δ. και 

η Ν.Δ. «βοηθάει» το ΠΑΣΟΚ 

ν’ αναλάβει ξανά τη διακυβέρνηση

Υπεύθυνος είναι ο Πρωθυπουργός

Ο Δρυς «καλώς υπέγραψε και θα ξαναϋπέγρα-

φε!».

Ο Φωτιάδης – και όχι μόνον – επικαλείται το έθι-

μο, την εθιμική πρακτική: “…κατά
πάγια τακτική οι Υπουργοί υπογρά-
φουν τις ομόφωνες αποφάσεις των
συμβουλευτικών τους οργάνων”.
(Σ.Σ.: Μ’ όλα ταύτα «το έθιμο δεν

καταργεί το νόμο1».

Ο Δούκας «Δεν προκάλεσα εγώ τις
γνωμοδοτήσεις… την υπόθεση την
κληρονόμησα… Όταν μου ήρθε μια
ομόφωνη απόφαση, υπέγραψα. Αυ-

τό» (Σ.Σ.: μόνον “αυτό”!).

Ο Μπασιάκος «εφάρμοσε το νόμο» κι αυτός.

«Εσείς θα είχατε επιφύλαξη να αποδεχθείτε ομό-
φωνη γνωμοδότηση» (ρώτησε απευθυνόμενος

στο ΠΑΣΟΚ).

“Aφρόκαρφο” ο πρώην πρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

«Τόσο ο κ. Δρυς, όσο ο κ. Φωτιάδης και ο κ. Δού-
κας (προφανώς και ο κ. Μπασιάκος) άσκησαν κα-
τά την κρίση τους το δικαίωμα ν’ αποδεχθούν ή
όχι τις γνωμοδοτήσεις των νομικών συμβούλων
τους. Ενήργησαν νομίμως»!! κατέθεσε ενώπιον

της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής ο πρ. πρό-

εδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

(Ν.Σ.Κ.) Ευστράτιος Βολάνης.

Δεν ήσαν “υποχρεωμένοι” λοιπόν ν’ αποδεχθούν 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

“Της παρανομίας 

μητέρα 

η φαύλη 

νομιμότητα”.

"Απολογισμός πεπραγμένων

Δημοτικής Αρχής"

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και ώρα

11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο

Κινηματοθέατρο "ΑΡΤΕΜΙΣ"  ειδική

δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Μαρκοπούλου,  σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 217 του Ν. 3463/06, με μοναδικό θέ-

μα:

"Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής"

Απολογισμός έργου στο

Δήμο Κορωπίου

Μετά την αναγγελία της συμμετο-

χής του Αγγελου Αποστολάτου ως

υποψήφιου Δήμαρχου στη Βούλα, ο

νυν δήμαρχος Γ. Μάντεσης δήλωσε

στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο

(1/12) ότι δεν θα είναι υποψήφιος

στις επόμενες εκλογές.

Ετσι μετά και τη σιωπηρή αποδοχή

του Αντιδημάρχου Γρηγόρη Κωνστα-

ντέλλου, έχουμε δύο υποψήφιους. 

Ρωτήσαμε λοιπόν και την επικεφα-

λής του συνδυασμού «Οραμα»,

Ηλέκτρα Τσιριγώτη, που είχε κατέ-

βει για πρώτη φορά στις  περασμέ-

νες εκλογές και είχε φέρει ένα πο-

λύ καλό αποτέλεσμα, αν θα είναι

και πάλι υποψήφια.

Δυναμικά και με όραμα!

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή που το
“ΟΡΑΜΑ για μια Σύγχρονη Βούλα”
μπήκε στον Δήμο, δηλώσαμε ότι αυ-
τό ήταν το πρώτο βήμα, σε μια προ-
σπάθεια που μόλις ξεκίνησε. Ήρθα-
με για να μείνουμε, από τότε δίνου-
με καθημερινά τον αγώνα.

Στις προσεχείς Δημοτικές εκλογές
θα διεκδικήσουμε μαχητικά και δυ-
ναμικά την Δημαρχία για να αλλάξει
ο τόπος και να βελτιωθεί η ποιοτική
ζωή των κατοίκων, για να αλλάξει η

νοοτροπία και η λογική των προε-
στών, για να παραδώσουμε στις
επόμενες γενιές μια πόλη καλύτερη
και ομορφότερη.

Σ’ αυτό τον αγώνα και σ’ αυτούς
τους στόχους αξίζει να θυσιάσεις
πολλά».

Αξονες για μια

πολιτική Νομου

Ανατ. Αττικής
έθεσε σε πολυ-

πληθή συγκέντρω-

ση-ομιλία ο βου-

λευτής ΠΑΣΟΚ 

Βασίλης 

Οικονόμου

Καυτά θέματα ανοίχτηκαν στο Δημοτικό συμβούλιο της Βούλας.

Για το Κτηματολόγιο και την Παραλία   Σελ. 8, 9, 12
Για το 12% που δεν εισπράττουν, χάνοντας τεράστια χρηματικά ποσά ο Δήμος.

Ο Γεώργιος Μάντεσης πάει σπίτι του

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη 

υποψήφια δήμαρχος Βούλας

Παγκόσμια πρωτιά η 

ο ΝΟΒουλιαγμένης

Σελ. 23Σελ. 23

Σελ. 16,17

Σελ. 16,17
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Οι αναγνώστες γράφουνΣελ. 3

Διεθνή διάκριση ο ΝΑΟΒΣελ. 19

Ηρωικές μορφές στον Ομηρο

γιάννης κορναράκης Σελ. 6

Είμαστε κυρίαρχο κράτος; 
Γρ. Ρώντας Σελ. 7

Βόλεϊ Μαρκόπουλο: 

Επιστροφή στης νίκες Σελ.23

Το “χρυσό πάρκο” Σελ. 12

Νέος βρεφονηπιακός σταθμός

στα Σπάτα Σελ. 13

Salsa Festival... Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

και να υπογράψουν τις ομόφω-

νες, έστω, αποφάσεις ούτε του

ΝΣΚ ούτε της ΚΕΔ (Κτηματική

Εταιρία του Δημοσίου), ο πρόε-

δρος της οποίας είναι επιλογής

του Κ. Καραμανλή. Ηταν επιλογή

τους.

Υπ’ όψιν ότι ουδείς γνώριζε την

απόφαση του Πρωτοδικείου Ρο-

δόπης «εφ’ όσον η απόφαση αυτή
δεν είχε εκδοθεί», που δικαίωνε

το δημόσιο. Ούτε Υπουργοί, ούτε

Σύμβουλοι, ούτε δικηγόροι του

δημοσίου. 

Οι “πατέρες” ημών Εφραίμ και Αρ-

σένιος ήξεραν… Προφανώς τους

«φώτισε» το άγιο πνεύμα και ζή-

τησαν να παραιτηθούν από τη

(χαμένη γι’ αυτούς) δίκη και “να

τα βρουν” με τους εμφανείς επι-

φανείς Υπουργούς Δούκα και

Μπασιάκο… και εγένετο της (“νο-

μίμου”) λαφυραγωγήσεως του δη-

μοσίου κοινόκτητου πλούτου

(Domain Public).

Κι αν είναι αλλιώς, όπως τα λένε

οι Υπουργοί, ν’ αποφασίζουν οι

υπάλληλοι – γιατί διορισμένοι δη-

μόσιοι υπάλληλοι είναι – τι χρειά-

ζονται οι Υπουργοί; Δια τας υπο-

γραφάς;

Μ’ αυτά και μ’ αυτά όμως και κατά

πως δείχνουν τα πράγματα, η

υπόθεση πάει για κουκούλωμα,

πάλι παπατζίδικα: Εδώ, εκεί, ξανά

εδώ, απέναντι… να ζαλιστεί και

να μπερδευτεί ο πολίτης; «Παπάς

εδώ, παπάς εκεί…»

Ψηφίζουν ένα σωρό νόμους, δια-

τάγματα, ΚΥΑ (Κοινές Υπουργικές

Αποφάσεις) Εγκυκλίους, ένα τε-

ράστιο νομικό δίχτυ, σε κουκου-

λώνουv μ’ αυτό, κι άντε ξεμπέρ-

δευε.

Και δεν επαρκεί το νομικό πλέγ-

μα, αναπτύσσω κι ένα αλληλοκα-

λυπτόμενο δίκτυο υπηρεσιών,

Υπουργών, πραγματογνωμόνων,

νομικών Συμβούλων κλπ. κι αρχί-

ζει το… ματς: Οι Υπουργοί διορί-

ζουν τα συμβούλια, τις επιτροπές,

τους διευθυντές, τους γραμμα-

τείς και τους Φαρισαίους. Αυτοί

συσκέπτονται («είναι επιθυμία

του κυρίου Υπουργού»), εισηγού-

νται «κατά την επιστημονική τους

κρίση» (στην επιστήμη, ως γνω-

στόν, επιτρέπονται αποκλίσεις,

διαφωνίες, εκτιμήσεις, απόψεις

κλπ.), ο Υπουργός υπογράφει τις

«ομόφωνες αποφάσεις», όχι υπο-

χρεωτικά, αλλά εθιμικά, η Βουλή

ψηφίζει νόμους που εισηγούνται

οι Υπουργοί, αλλά συντάσσουν

διευθυντές και σύμβουλοι, που

έχει διορίσει ή κουμαντάρει αυτός

και οι δικαστές εκδίδουν αποφά-

σεις εφαρμόζοντας αυτούς τους

νόμους! Γίνονται δηλαδή «όλα

νόμιμα»!!! Και «πάσα στην πάσα”,

άντε να βρεις τον υπεύθυνο!

Επομένως καθαρίσαμε. Δεν υπάρ-

χει και δόλος βεβαίως, βεβαίως,

ούτε βαριά αμέλεια! Είναι όλοι

επιμελέστατοι και σύννομοι!

Η ζημιά στο Δημόσιο

όμως έγινε

Ποιος φταίει; Κουίζ. Κάποιοι

όμως τα τσεπώνουν χοντρά και

γελάνε εις βάρος των κορόιδων,

των ιδεολόγων, των πατριωτών.

Τι έκανε το συνυπεύθυνο ΠΑΣΟΚ

στην εξεταστική; Εδωσε μια μάχη

σικέ. Ένα ματς στημένο. Αν ήθελε

να καταδικάσει τη Ν.Δ. και τους

Υπουργούς της, έπρεπε να κατα-

δικάσει – έστω πολιτικά, αφού τα

έχουν θεσμοθετήσει να αυτοα-

παλλάσσονται ποινικά – να κατα-

δικάσει πρώτα τους δικούς του

υπεύθυνους πρώην Υπουργούς κι

όχι να δώσει άλλοθι στο Δούκα

και τον Μπασιάκο και βέβαια στον

Καραμανλή, ο οποίος ασφαλώς

και γνώριζε ή όφειλε να γνώριζε,

αφού εκτός των άλλων, τον είχε

ενημερώσει με επιστολή του ο

Ψωμιάδης.

Εξ’ άλλου κάποιος αντιπρόεδρος

της Βουλής (Νούλας) επέπληξε(!)

Νομαρχιακό Σύμβουλο της Θεσ-

σαλονίκης λέγοντάς του επανει-

λημμένα «Ενημέρωσες τον Πρω-
θυπουργό;» «Εσύ ενημέρωσες
τον Πρωθυπουργό;». Ο Ψωμιάδης

ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό –

που είναι υπεύθυνος για τις πρά-

ξεις των Υπουργών του – ο Δού-

κας και ο Μπασιάκος δεν ενημέ-

ρωσαν τον Πρωθυπουργό;

Κι ένα θεωρητικό - λογικό ερώτη-

μα: Αν ισχύουν τα χρυσόβουλα

και τα φιρμάνια για τις μονές, για-

τί να μην ισχύουν και για τα τζα-

μιά και για την ίδια την Τουρκία,

που τα άρπαξε κάποτε στρατιωτι-

κώ - κατακτητικώ δικαίω; Είναι

ισχυρές δηλαδή οι παραχωρήσεις

και οι δωρεές των κατακτητών

Ρωμαίων ή Τούρκων και δεν είναι

για τις δικές τους κατακρατήσεις;

Εγώ λέω, ανίσχυρα όλα! Γιατί ήρ-

θε η Ελληνική Επανάσταση και

δημιούργησε το δικό της δίκαιο.

Αν κι αυτό το ΣΚΑΝΔΑΛΟ της

αμαρτωλής μονής και των κυβερ-

νήσεων, το κουκουλώσουν, θα

έχουν διαπράξει έγκλημα κατά

του Eθνους, του Λαού, της δημο-

κρατικής συνείδησης και των θε-

σμών, της κοινωνικής συνοχής και

της αξιοπιστίας της πολιτικής.

(όσης της έμεινε). Φτάνει πια η

κοροϊδία.

–––––––––––
1. Αρθρ. 2 παρ.2 του Ν.Δ. 7/10 Μαϊου 1946

και άρθρ. 1 του Εισαγ. Νόμου του Α.Κ.

(αν.ν. 2783/1941).

Θα τα κουκουλώσουν
Το ΠΑΣΟΚ «απαλλάσσει» τη Ν.Δ. και η Ν.Δ. «βοηθάει» το ΠΑΣΟΚ 

ν’ αναλάβει ξανά τη διακυβέρνηση

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ Αρ. Πρωτ.884

Πλ. Αλσους, τηλ. 210 8956.892 26 Νοεμβρίου 2008 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Αγαπητοί Πανοραμίτες,

Το Διοικητική Συμβούλιο του Σωματείου Πανοράματος Βούλας

προσκαλεί τα Μέλη του στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυ-

ριακή 14 Δεκεμβρίου 2008 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέ-

ντρου του Αγίου Νεκταρίου (δίπλα στην εκκλησία) στις 10.30πμ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Δάσος – Αναδασωτέα περιοχή 124 στρεμμάτων. Ενημέρωση και

συζήτηση σχετικά με τη δήλωση στο εθνικό Κτηματολόγιο.

2. Εκλογές Σωματείου της 6ης Απριλίου 2008-12-05. Αίτημα μελών

για συζήτηση και διευκρινίσεις σχετικά με το παραπάνω θέμα.

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, μέλη του Σωματείου

μπορούν να συζητήσουν άλλα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης

με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη. Το Πανόραμα έχει ανάγκη τη

συμπαράστασή σας για να γίνει πιο δυνατή η φωνή του.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν.Γραμματέας

Ανδρέας Αγγελιδάκης Πολυτίμη Σκούτα

Περίεργη “απαγωγή”

στη Βάρκιζα

Ολος ο κόσμος της Βάρης και της

Βάρκιζας, έχει μείνει με κομμένη

την ανάσα, με την υπόθεση του

γιατρού, που απήχθη, αφού εισέβα-

λαν στο σπίτι του, άγνωστοι και

αναζητείται η τύχη του. 

Η ανασφάλεια είναι ένα μεγάλο κα-

θημερινό θέμα.

Ο Αντιδήμαρχος και γιατρός Γ. Χα-

τζηϊωάννου δήλωσε ότι επιχειρήθη-

κε προ ημερών και στον ίδιο επίθε-

ση, στο σπίτι του.
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Ε
πιζητούμε την κριτική· επιδιώκουμε

τον διάλογο. Δεν αναζητούμε και δεν

θηρεύουμε επαίνους. Και έχουμε πολ-

λούς. Αν σφάλουμε κάπου, μας ωφελεί η

υπόδειξη ή η διαμαρτυρία. Όμως η πείρα

μας, τριάντα χρόνων, μας δίδαξε πολλά.

Συνήθως οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι πολιτι-

κοί, αρέσκονται στη γλυκιά αύρα που τους

χαϊδεύει τ’ αυτιά και στη μεθυστική οσμή

του λιβανωτού. Οι ίδιοι, απαρέσκονται και

δυσαρεστούνται σφόδρα, μέχρι που οργί-

ζονται ενίοτε, αν τους κρίνεις, ακόμα και

καλοπροαίρετα, ακόμα και «με το γάντι». 

Το πλέον λυπηρό όμως είναι όταν συμβαί-

νει να καταλαβαίνουν άλλα απ’ αυτά που

διαβάζουν, όχι από άγνοια της ελληνικής

γλώσσας, αλλά γιατί τα βλέπουν από άλλη

οπτική γωνία, ή ανασκάπτουν ανιχνεύο-

ντας αλλότρια ρίζα του επιφαινομένου άν-

θους. Απλά, ενώ βλέπουν …μαργαρίτες,

ψάχνουν στις ρίζες τους να βρουν τσου-

κνίδες. Καμιά φορά έχουν και «μύγα και

μυγιάζονται». 

Ήταν αναγκαία αυτά τα γενικά εισαγωγικά

προτού δημοσιεύσουμε την επιστολή εξορ-

γισμένης αναγνώστριας. Η αγανάκτησή

της δεν οφείλεται στην οικονομική κρίση

και την ακρίβεια, δεν οφείλεται στο σκάν-

δαλο του Βατοπεδίου και στις διάφορες

επιβλαβείς γνωμοδοτήσεις, στην κακοδιοί-

κηση του δημοσίου που ενίοτε λειτουργεί

ως βορά «αμνών», των μεταμφιεσμένων με

περιβολή βοσκών, λύκων. Δεν αγανάκτησε

για την εκμετάλλευση των ακτών, για την

όχληση, για το περιβάλλον, για την κακή

συγκοινωνία ή τους δρόμους. 

Η επιστολογράφος μας αγανάκτησε για

την λεζάντα δύο φωτογραφιών τροχαίου

ατυχήματος που παρουσιάσαμε στο προη-

γούμενο φύλλο μας και το οποίο, αφού το

παρεννόησε καταφανώς, συσκοτισμένη

ποιος γνωρίζει, από ποιο πάθος, το χαρα-

κτηρίζει «απαράδεκτο». Μας αποδίδει

«φθηνά σχόλια». Διερωτάται ποιος είναι ο

«πληροφοριοδότης» μας και μας επιπλήτ-

τει «γιατί δεν διασταυρώσαμε τα στοι-
χεία». Ποια «στοιχεία» και ποια «διασταύ-

ρωση»; Ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες.

Εμείς φωτογραφίσαμε. Και μας εγκαλεί

«… ν’ απολογηθούμε στην ΚΥΡΙΑ» (τα κε-

φαλαία δικά της), την οποία προτρέπει να

«κινηθεί νομικά εναντίον μας».
Τόσο εύθικτη!

Ειλικρινά λυπούμαστε και ως μόνη δικαιο-

λογία του ύφους και του περιεχομένου της

επιστολής της, θέλουμε να θεωρήσουμε

εκείνο που η ίδια ομολογεί: «Ο μεγάλος
(και αναίτιος) θυμός της».

Αμέσως διπλα, δημοσιεύουμε αυτούσια

την επιστολή της επιστολογράφου μας,

υπαλλήλου του Δήμου Βάρης, αλλά, σε

αναδημοσίευση και την επίμαχη λεζάντα,

που είχαμε δημοσιεύσει, για να κρίνετε

εσείς οι αναγνώστες αν και που σφάλαμε.

Αννα Μπουζιάνη

Σ
ήμερα, Δευτέρα 01.12.2008 πηγαίνο-

ντας στην εργασία μου, στο Δημαρ-
χείο Βάρης, έπεσε στα χέρια μου

αντίγραφο της εφημερίδας σας. 
Διαπιστώσαμε πλήθος συναδέλφων με λύπη

μας, ότι στη σελίδα 20 αναφερόσασταν σε

ατύχημα που είχε συνάδελφός μας, ενημερώ-

νοντας  τους πολίτες για ατύχημα που έγινε

στην περιοχή, σχολιάζοντας όμως & την συνά-

δελφό μας με σχόλιο του τύπου «έτρεχε

…αφού καθυστέρησε να ξεκινήσει για τη δου-

λειά της»!!!!!!! (Σημείωση 7ης: η φράση στα ει-

σαγωγικά δεν υπάρχει στο κείμενό μας).

Στη συνέχεια σε επικοινωνία που είχε η
Προϊσταμένη Προσωπικού, κα Λάζαρη &
ήμουν μπροστά στην τηλεφωνική επικοινω-
νία, παραπονέθηκε ότι δεν έπρεπε να κά-
νετε τέτοιου είδους σχόλια, κυρίως επειδή
δεν γνωρίζετε τη συνάδελφό μας, ότι έχει
σχολιαστεί από όλους στο Δημαρχείο, αι-
ρετούς & υπαλλήλους & απαντήσατε ότι εί-
ναι ίσως η μοναδική που δυσανασχέτησε!!!!  
Ε, λοιπόν δεν είναι η μοναδική. 
Επειδή το ήθος & η ευγένειά μου δεν μου επι-

τρέπει,  αυτή τη στιγμή που ο θυμός μου είναι

μεγάλος, να επικοινωνήσω τηλεφωνικά μαζί

σας σκέφτηκα αυτόν τον τρόπο….Τέτοιου εί-

δους δημοσιεύματα είναι απαράδεκτα. 

Γνωρίζεται τη συνάδελφό μας; 
Πως κάνετε τέτοια φθηνά σχόλια ενώ η κυ-
ρία μόλις γλίτωσε τη ζωή της; 
Ποιος είναι ο πληροφοριοδότης σας & για-
τί δεν διασταυρώσατε αυτά τα στοιχεία; 
Ελευθερία του λόγου ….αλλά ΑΛΗΘΕΙΕΣ
& ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ! 
Αρχικά ως άνθρωπος (καθώς η συνάδελ-
φός μου από θαύμα επέζησε) & στη συνέ-
χεια ως συνάδελφος της (καθώς σχολιάζε-
τε ΕΝΑ υπόδειγμα υπαλλήλου) κρίνω το
δημοσίευμα απαράδεκτο.  Θα παρακαλού-
σα να αποκαταστήσετε την αλήθεια. Στηρί-
ζω τη συνάδελφό μου, την παρακαλώ να κι-
νηθεί νομικά εναντίον σας & ελπίζω να
αποκαταστήσετε ΑΜΕΣΑ την εικόνα που
έχετε αφήσει για αυτήν & γιατί όχι να απο-
λογηθείτε στην ΚΥΡΙΑ. 

Βάρη, Δευτέρα 01.12.2008 
Ελένη Μωραϊτη

Αναγκαίος ο Ι. Ναός Φανερωμένης 

ως κεντρικού Ενοριακού Ναού,

στη Βουλιαγμένη 

γράφει ο Χαρ. Λάππας

Αγαπητή Εβδόμη,

Στο 553/18-10-2008 φύλλο της εφημερίδας σας, διάβασα με με-

γάλη μου έκπληξη, την επιστολή αναγνώστη σας, αναφορικά με

την θεμελίωση στη Βουλιαγμένη της νέας εκκλησίας που φέρει

το όνομα της Φανερωμένης.

Ο αναγνώστης σας που διατείνεται ότι είναι κάτοικος Βουλιαγ-

μένης, ζητάει να κρατηθεί η ανωνυμία του και παραθέτει ονομα-

στικά μια προς μια τις υπάρχουσες σήμερα (7) σε αριθμό εκκλη-

σίες στην πόλη μας. 

Επ’ αυτού θα ήθελα να γνωρίσω στον αγαπητό ανώνυμο συμπο-

λίτη μου τα εξής:

1) Οι εκκλησίες Άγιος Παντελεήμονας και Άγιος Νικόλαος ανή-

κουν αποκλειστικά στην Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη και λει-

τουργούν κατά περίπτωση και μόνο από Ιερείς της Μονής.

2) Η εκκλησία Κοίμηση της Θεοτόκου που βρίσκεται στο χώρο

του εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης είναι ένα μι-

κρό εκκλησάκι και εξυπηρετεί μόνο τις θρησκευτικές ανάγκες

των τροφίμων του και του προσωπικού που το υπηρετεί. 

3) Ο ιερός Ναός του Αγίου Βασιλείου που βρίσκεται στο δημοτι-

κό Κοιμητήριο της πόλεως και ανειγέρθη κατά το έτος 1966, από

δωρεά του εφοπλιστή Βασιλείου Μαυρολέοντα, έγινε με σκοπό

να τελούνται εκεί οι πάσης φύσεως τελετές των τεθνεόντων.

4) Όσον αφορά τα (2) μικρά εκκλησάκια που βρίσκονται στη πό-

λη μας, είναι ιδιωτικά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να

εξυπηρετήσουν θρησκευτικές ανάγκες συμπολιτών μας.

5) Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου που σήμερα λειτουργεί σαν ενο-

ριακός ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Διεύθυνση Κατα-

δρομών) ΛΟΚ και παραχωρήθηκε με αίτημα του τότε Κοινοτάρχη

Π. Αδαμοπούλου κατά το έτος 1965 για προσωρινή εξυπηρέτηση

των θρησκευτικών καθηκόντων των κατοίκων της Βουλιαγμένης. 

Μετά τα παραπάνω ιστορηθέντα, η Κοινοτική Αρχή Βουλιαγμέ-

νης κατά το έτος 1968 απευθύνθη στον (ΟΔΔΕΠ) εκκλησιαστικό

οργανισμό και του ζήτησε τη παραχώρηση κατάλληλου κεντρικού

οικοπέδου στη πόλη μας, για την ανέγερση μελλοντικά του Ενο-

ριακού Ναού της Λουτροπόλεως. 

Πράγματι ο πιο πάνω οργανισμός (ΟΔΔΕΠ) ανταποκρίθηκε με

προθυμία στο δίκαιο αίτημα της Κοινοτική Αρχής και το έτος 1969

παραχώρησε δωρεάν οικοπεδική έκταση 4.400… στο 34 οικοδο-

μικό τετράγωνο του ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης, με απο-

κλειστικό σκοπό την ανέγερση εκεί του κεντρικού Ενοριακού Να-

ού της Βουλιαγμένης. 

Και ήλθε επί τέλους η Αγία αυτή ημέρα που επί 40 ολόκληρα χρό-

νια περίμεναν οι Βουλιαγμενιώτες, να θεμελιωθεί στις 15/9/2008

ο Ναός της πόλης που θα φέρει το όνομα της «Φανερωμένης»

και που όπως όλοι γνωρίζουμε ανεγείρεται εξ ολοκλήρου με δω-

ρεά της οικογένειας Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου.

Υπ’ όψιν ότι η μεγάλη αυτή δωρεά χαροποίησε ολόκληρο το Χρι-

στεπώνυμο κοινό των κατοίκων της Βουλιαγμένης το οποίο εκ-

φράζει τις άπειρες ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του στην οι-

κογένεια των Δωρητών Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου και

τους εύχεται ολόψυχα να έχουν πάντα, προσωπική και οικογε-

νειακή υγεία. 

Τέλος κ. Συμπολίτη εκφράζετε την άποψη ότι ο Ναός αυτός δεν

ήταν απαραίτητος, αλλά άλλες προτεραιότητες σε έργα έχει ο

τόπος και σε αυτά αναφέρεστε αναλυτικά. Επ’ αυτού θεωρώ ανα-

γκαίο να σας γνωρίσω τ’ ακόλουθα.

Α) Το σχολικό Συγκρότημα του Γυμνασίου Βουλιαγμένης πολύ

σύντομα αρχίζει να κατασκευάζεται από τον αρμόδιο φορέα του

που είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) με δαπάνες του. 

Β) Όσον αφορά στη κατασκευή ενός ΚΑΠΗ για τους κατοίκους

της 3ης ηλικίας, αυτό ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του

Δήμου Βουλιαγμένης, που θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί από

ετών, όπως άλλωστε έχουν κάνει όλοι οι γειτονικοί μας Δήμοι

Γλυφάδας, Βούλας και Βάρης.

Γ) Κέντρο Υγείας όπως όλοι μας ξέρουμε υπάρχει στον μόλις 3

χιλιόμετρα απέχοντα από την πόλη μας, Δήμο Βάρης και εξυπη-

ρετεί κάλλιστα τις υγειονομικές ανάγκες των Βουλιαγμενιωτών,

σε συνταγογραφήσεις, θεωρήσεις βιβλιαρίων ασθενείας, ενεσο-

θεραπείες κλπ., πέραν του ότι η Βουλιαγμένη διαθέτει και Δημο-

τικό Ιατρείο, που και αυτό προσφέρει κάποιες υγειονομικές υπη-

ρεσίες, βέβαια στο μέτρο του δυνατού. 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Με εκτίμηση

Χαράλαμπος Λάππας

ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  γ ρ ά φ ο υ ν

Το επίμαχο δημοσίευμα

Πρωί - πρωί Δευτέρας 24/11, όταν όλοι

τρέχουν για να πάνε στη δουλειά τους,

ιδιαίτερα αν έχουν καθυστερήσει να ξε-

κινήσουν.

Σε τρελή κούρσα εξελίχθηκε η κίνηση

του γαλάζιου nissan που - λόγω της ψι-

χάλας(;) - ίσως ζαλίστηκε όπως ακού-

στηκε - έχασε τον έλεγχο η οδηγός,

χτύπησε 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.

«Μη κίνει τον ανάγυρον»

Επιστολή αγανάκτησης 

για … «απαράδεκτο» δημοσίευμά μας

Εργα και ζημιές 

για το φυσικό αέριο

Χρήσιμο το φυσικό αέριο και αναγκαία τα έργα, αν και

απρογραμμάτιστα “κατά πάγια τακτική”, αφού πριν λίγο

καιρό γίνανε πάλι ανασκαφές στη Βούλα και αλλού για

τα τηλεφωνικά καλώδια. Η αποκατάσταση όμως του

οδοστρώματος είναι ικανοποιητική; Ποιος και πώς ελέγ-

χει αφού οι δρόμοι είναι γεμάτοι “καμπούρες” και λακού-

βες;

Είναι πολλές οι καταγγελίες και οι διαμαρτυρίες των πολι-

τών που φτάνουν στην εφημερίδα, και θα επανέλθουμε.

Και μη ξεχνάμε ότι συχνά λόγω απροσεξίας, προκαλού-

νται ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης και πρόσφατα στα τη-

λεφωνικά καλώδια, αφήνοντας ώρες ολόκληρες τον κό-

σμο χωρίς νερό και τηλέφωνο.
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Μάγοι της Επιστήμης!
Διαγωνισμός Επιστημονικού Πειράματος

14-15 Φεβρουαρίου

Πρόσκληση συμμετοχής 

Λάβετε μέρος στο 2ο Διαγωνισμό Επιστημονικού Πειράματος,

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 αγαπή-

σουν την επιστήμη, το CAID -σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευ-

γενίδου- διοργανώνει το διαγωνισμό Μάγοι της Επιστήμης,

που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ευγενίδου,

στις 14-15 Φεβρουαρίου.  Εκπαιδευτικοί και επιστήμονες κα-

λούνται και πάλι να ενθαρρύνουν τους νέους, ενώ μαθητές και

κοινό θα έχουν για ακόμη μια φορά την ευκαιρία να παρακο-

λουθήσουν εντυπωσιακές παρουσιάσεις επιστημονικών πειρα-

μάτων. 

Οι 3 καλύτερες συμμετοχές θα αποσπάσουν βραβεία.

Προθεσμία για τις συμμετοχές: 09 Ιανουαρίου 2009

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

Ευγενία Κυπριώτη

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

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

«Τρίγωνα για τα Κάλαντα»
Ο Αϊ - Βασίλης έρχεται…στο Μηχανουργείο!

Τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου από τις 11.00 ως στις 14.00, το Βιο-

τεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο έχει προσκαλέσει

τον Αϊ - Βασίλη στο Μηχανουργείο της Παλαιάς Γαλλικής Εται-

ρείας Μεταλλείων Λαυ-

ρίου (εντός του Τεχνο-

λογικού Πολιτιστικού

Πάρκου).  Ο Αϊ - Βασί-

λης θα βαστάει εικόνα

και χαρτί, κόλλα και μέ-

ταλλα, ζάχαρη και ζύμη

και ένα μεγάλο σάκο με

δώρα! Μικροί και μεγά-

λοι μπορούν να κατα-

σκευάσουν στο Μηχα-

νουργείο τα δικά τους

«Τρίγωνα για τα Κάλα-

ντα» και να φτιάξουν

πολλά χριστουγεννιάτι-

κα καλούδια. 

Πληροφορίες και για δη-

λώσεις συμμετοχής, επι-

κοινωνείτε στο τηλέφω-

νο του Μουσείου 22920 25575, Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 17:00.

Στην ΡΑΦΗΝΑ Χριστουγεννιάτικο 

εργαστήρι για παιδιά

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το Χριστουγεν-

νιάτικο Εργαστήρι κατασκευών για παιδιά,  ηλικίας από 5

έως 8 ετών, που πραγματοποιεί το Βυζαντινό και Χρι-

στιανικό Μουσείο το Σάββατο 13, την Κυριακή 14 και την

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου (ώρες 10:00 έως 11:30 και 12:00

έως 13:30)

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι μικροί επισκέπτες θα κα-

τασκευάσουν χριστουγεννιάτικες κάρτες και στολίδια, με

αφετηρία συγκεκριμένα αντικείμενα από τις συλλογές

του Μουσείου. 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν. Δεδομένου

ότι ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να συμμετά-

σχουν στο κάθε εργαστήρι είναι περιορισμένος είναι απα-

ραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 210

72.31.985 (από Δευτέρα ως Παρασκευή, 09:00 - 15:00). 

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

“Γέφυρες Πολιτισμού”

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού την Κυριακή

14 Δεκεμβρίου στις 7.00μ.μ. στο Μηχανουργείο Λαυρί-

ου,  στο κλείσιμο του σχεδίου δράσης «Γέφυρες Πολιτι-
σμού: Μια πολυπολιτισμική πόλη από το 1886. Λαύριο»
οργανώνει εκδήλωση με συμμετοχή πολλών άλλων φο-

ρέων και την υποστήριξη του Δήμου Λαυρίου. Το πρό-

γραμμα έχει ως εξής:

7.30-7.45 Παραμύθια για παιδιά και μεγάλους με την πα-

ραμυθού Μαρία Παπανικολάου

7.45-8.15 Οι Πρόσφυγες παίζουν την μουσική τους για μας

8.15-8.25 Απολογισμός του σχ.δρ. από την Βάσω Κιούση

8.25-8.30 Χαιρετισμός του Δημάρχου Δημήτρη Λουκά

8.30-9.30 «Μουσικές Διαδρομές από την Ελλάδα του
σήμερα στην Ελλάδα του χθες»
Και τέλος πολυπολιτισμικές γεύσεις!!!

Έκθεση Ζωγραφικής από την Αθηνά Χατζή πάνω στην επιρροή

της πολυπολιτισμικότητας στον Ελληνικό αστικό χώρο

Εκδήλωση με το ΚΑΠΗ Βούλας

To KΑΠΗ Βούλας οργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη

10 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο

«Ιωνία» (δίπλα στο Δημαρχείο) με θέμα: το Ρεμπέτι-

κο της αγάπης και του έρωτα.

Θα παρουσιαστεί η ιστορία του ρεμπέτικου μέσω

αφήγησης και οπτικοακουστικών μέσων. Συμμετέχει

ρεμπέτικη κομπανία. 

«ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

Με το μουσικό παραμύθι «Πίου-πίου Πιπιφιλίπι, η Αληθινή
Ιστορία ενός Γλάρου» ξεκινούν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Συλλόγου των Φίλων

της Μουσικής Ραφήνας. Το μουσικό παραμύθι της Μαρίας

Μπλαζεζόφσκι θα παρουσιαστεί στο Ωδείο Μακτζώρτζ, που

φιλοξενεί ευγενικά τις δραστηριότητες του Συλλόγου των

Φίλων της Μουσικής, προσφέροντας αφιλοκερδώς τον εξο-

πλισμό του. 
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή και ενδιαφέρουσα προσέγγιση της

μουσικής για τα μικρά παιδιά των Νηπιαγωγείων και των πρώτων τά-

ξεων του Δημοτικού Σχολείου. Οι περισσότερες από τις φετινές δρα-

στηριότητες του Συλλόγου ήταν αφιερωμένες στα παιδιά, στα πλαί-

σια του Έτους Παιδιού, όπως έχει κηρύξει τη χρονιά ο Δήμος της πό-

λης. Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων των δημοτικών σχολείων

παρακολούθησαν και θα συνεχίσουν να παρακολουθούν μια σειρά

από ‘μουσικές συναντήσεις’ με τους γνωστούς πιανίστες και παιδα-

γωγούς Γιάννη & Ανθούλα Παπαδοπούλου στις οποίες, με κατάλλη-

λα επιλεγμένα προγράμματα και με κατανοητές αναλύσεις των έρ-

γων, ταξιδεύουν στο γοητευτικό κόσμο της μουσικής, ακούγοντας

σπουδαία έργα της πιανιστικής φιλολογίας. 

Όλες οι δραστηριότητες παρέχονται δωρεάν, με τη συνερ-

γασία των Διευθυντών και των δασκάλων των Δημοτικών

Σχολείων της πόλης, υπό την αιγίδα και τη συμπαράσταση

της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Οι μετακινήσεις από

και προς τα σχολεία γίνονται επίσης δωρεάν με τη βοήθεια

του Δήμου Ραφήνας. 

Το μουσικό παραμύθι θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί της Κυ-

ριακής 14 Δεκεμβρίου στο Ωδείο Μακτζώρτζ (Ευβοϊκού 35,

Ραφήνα). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, αλλά -λόγω του πε-

ριορισμένου αριθμού των θέσεων- απαιτείται τηλεφωνική

προ-συνεννόηση με το Σύλλογο Φίλων της Μουσικής Ραφή-

νας στο τηλέφωνο 22940 25600.      

Στην ΠΑΙΑΝΙΑ
• Τελετή Βράβευσης  Παραολυμπιακών Αθλητών του Πεκί-

νου 2008 Αθλητικού Σωματείου «Άγιος Χριστοφόρος» 14

Δεκεμβρίου, ώρα 19:00,  Μουσείο Βορρέ

• Βράβευση Επιτυχόντων σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

21  Δεκεμβρίου, ώρα 19:00, Αίθουσα Φίλιππος Νάκας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΑΓΑΠΗΣ  
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «ΕΣΤΙΑ»

6 – 7 Δεκεμβρίου στο milos art cafe

Γνωρίστε από κοντά και ενισχύστε το δύσκολο έργο του Κέ-

ντρου Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΕΣΤΙΑ», στο

χριστουγεννιάτικο bazaar αγάπης, που οργανώνεται υπό την

αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Μαρκοπούλου

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στο milos art café, 11

πμ. με 5μ.μ.

Στο διήμερο αυτό χριστουγεννιάτικο παζάρι, στον ωραίο χώ-

ρο του Μύλου (οδός Εθνικής Αντιστάσεως - πλατεία Περ.

Εμπειρίκου, Μαρκόπουλο), θα βρείτε χειροποίητα δώρα που

περιλαμβάνουν σπιτικά γλυκά, μπιζού, γυαλικά, χριστουγεν-

νιάτικες κάρτες και άλλα είδη. Με τις αγορές σας όχι μόνο θα

εξασφαλίσετε χειροποίητα δώρα ποιότητας , αλλά θα ενισχύ-

σετε και το σημαντικό έργο του Κέντρου «Εστία», αφού τα

έσοδα θα διατεθούν στην ανέγερση ενός δικτύου κατοικιών,

για τα άτομα με νοητική υστέρηση.

Στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
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Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ερωτικό

Ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής και η Γκαλερί Ζου-

μπουλάκη, παρουσιάζουν το Τυχερό του 2009, «Ερωτικό»,

έργο του Γιάννη Μόραλη, ενός από τους πιο σημαντικούς

και αντιπροσωπευτικούς καλλιτέχνες της εποχής μας, που

επηρέασε με το έργο και τη διδασκαλία του την πορεία και

εξέλιξη της νεοελληνικής τέχνης.  

Ο Γιάννης Μόραλης, χαρίζει στο Σύλλογο Φίλων της Μου-

σικής για δεύτερη φορά, μετά από δώδεκα χρόνια, ένα

θαυμάσιο αδημοσίευτο σχέδιο με τίτλο Ερωτικό, για το

Τυχερό του 2009.

Το φετινό ΤΥΧΕΡΟ, ένα παντοτινό σύμβολο αγάπης, θα

κυκλοφορήσει σε ασήμι 925, ασήμι-χρυσό καθώς επίσης

σε 249 αριθμημένα χρυσά αντίτυπα.  Όλα τα ΤΥΧΕΡΑ

έχουν αρίθμηση και πιστοποιητικό γνησιότητας του ΣΥΛ-

ΛΟΓΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ και της ΓΚΑΛΕΡΙ ΖΟΥ-

ΜΠΟΥΛΑΚΗ.

Ο Γιάννης Μόραλης γεννήθηκε στην Άρτα το 1916. Το

1927 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Το 1936 αποφοί-

τησε από την ΑΣΚΤ Αθήνας και, ως υπότροφος της Ακα-

δημίας Αθηνών, έφυγε, το 1937, για τη Ρώμη. Στη συνέ-

χεια εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου φοίτησε στην Ecole

Nationale des Beaux Arts, στα εργαστήρια ζωγραφικής και

φρέσκο. Παράλληλα εγγράφηκε στην Ecole des Arts et

Métiers, για την σπουδή του ψηφιδωτού. Το 1947 εκλέ-

χτηκε τακτικός καθηγητής στην ΑΣΚΤ, από όπου αποχώ-

ρησε το 1983. 

Έχει εικονογραφήσει βιβλία (Ελύτη, Σεφέρη κλπ.), δημι-

ούργησε τοιχογραφίες, σχεδίασε σκηνικά και κουστούμια

για το Εθνικό Θέατρο Ελλάδος, το Θέατρο Τέχνης του Κά-

ρολου Κουν, τα μπαλέτα του Ελληνικού Χοροδράματος.

Έργα του ανήκουν σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολές στην

Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το ΤΥΧΕΡΟ του 2009, μπο-

ρούν να απευθύνονται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (τηλ. 210

7282366), στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη (τηλ. 210 3607409) και

στα Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου (τηλ. 210 3323300).

Οι τιμές για το ΤΥΧΕΡΟ του 2009 είναι: 70€ για το ασήμι

925, 150€ για το ασήμι και χρυσό και 420€ για το χρυσό

18Κ.  Την καλλιτεχνική επιμέλεια του ΤΥΧΕΡΟΥ 2009 έχει

ο Ι. Κιοσόγλου, χαράκτης είναι ο Γ. Γουρζής και η παρα-

γωγή έγινε στο εργαστήριο του Μ.Ι. Αρμάου.

Για να διαφυλαχθεί η συλλεκτική αξία του έργου, το εκμα-

γείο(μήτρα) θα καταστραφεί στις αρχές του Ιανουαρίου 2009.

ΑRT GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

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

www.artgallerycafe.gr

ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-22-29 Δεκ.08

«Χριστουγεννιάτικο   όνειρο» Μουσικό-θεατρική παρά-

σταση  του Νίκου Μπεγέτη. 
Τραγούδι - κιθάρα: ΜΙΛΛΥ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ  Ηθοποιός: ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ

TETAΡTH 3-10-17 Δεκ.08
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΥ  ερμηνεύει  τραγούδια  του ΚΩΣΤΑ  ΧΑΤΖΗ

και όχι μόνο ...

ΠΕΜΠΤΗ  4-11-18  Δεκ.08 

ALMA INTIMA QUARTET Jazz μουσικής και μπαλάντες,

σουίνγκ, bossa-nova  κτλ…
ΕΛΕΝΗ ΒΑΛΕΝΤΗ  φωνητικά, ΔΗΜ. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ  σαξόφωνα, ΣΤ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ κιθάρα   ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ μπάσο 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5-12-19-26 Δεκ.08
LOS HERMANOS DE LA SALSA

Stella Rodrigues (πιάνο),  Arlin Gonzalez Sanchez (φωνητικά),

Dimitris Christopoulos (κόντραμπάσο),   Gerardo Elejarde Rojas

(κονγκας), Jose Ramon Hernadez Nunez (τρομπέτα)

ΣΑΒΒΑΤΟ  6-13-20-27 Δεκ.08

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΪΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  με τους «Ασμάτων εραστές»
ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΗ   τραγούδι ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ πιάνο, τραγούδι,

ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚOΣ  κιθάρα, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΗΣ  μπουζούκι 

Συναυλία στα Σπάτα

Η Δημοτική Χορωδία του Δήμου Σπάτων και η Μουσική

Σχολή της Δημοτικής Επιχείρησης θα πραγματοποιήσουν

Συναυλία αφιερωμένη στον διακεκριμένο δημιουργό Μά-

νο Χατζηδάκη.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο

«Χρήστος Μπέκας» την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 6:30

μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ AIDS 
«Παίρνουμε τη ΖΩΗ στα χέρια μας.

Βάζουμε ΤΕΛΟΣ στο AIDS»

Με αφορμή την 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του

AIDS, o Δήμος Αμαρουσίου και το Κέντρο Ελέγχου & Πρό-

ληψης Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) διοργανώνουν μεγάλη συναυλία,

την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο κλειστό Γυμναστήριο «Σπύ-

ρος Λούης» (Βασ. Όλγας 8, Μαρούσι). 

Ώρα έναρξης της συναυλίας 8:00μ.μ.

Οι δημοφιλείς καλλιτέχνες: 

• Γιώργος Λεμπέσης 

• Σπύρος Πολυκανδριώτης ( Ρεμπέτικο – Σμυρναίϊκο - Πα-

ραδοσιακό) 

• Κατερίνα Τσιρίδου 

• Νικολέτα Kωνσταντινίδου ( Ροκ )

• Άννα Τζαφέρη

Θα μας χαρίσουν με τα τραγούδια τους μια αξέχαστη

βραδιά, στέλνοντας μαζί με όλους εμάς το μήνυμα:  

«Παίρνουμε τη ΖΩΗ στα χέρια μας. Βάζουμε ΤΕΛΟΣ στο
AIDS» Η είσοδος είναι ελεύθερη.         

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Στα πλαίσια του εβδομαδιαίου Κοσμολογικού Καφενείου

την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 21:00 θα συζητηθεί το θέ-

μα: 

"η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην
σύγχρονη ζωή. Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα
οφέλη της τεχνολογίας στην καθημερινή μας ζωή." 
Λ. Μαραθώνος 26Α - Νέα Μάκρη, τηλ. 22940-98500.

“Αθλητισμός Διατροφή και Υγεία”

Ο Δημοτικός Οργανισμός του Δήμου Λαυρίου οργα-

νώνει ημερίδα με θέμα “Αθλητισμός Διατροφή και
Υγεία”, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις μ.μ. στην αί-

θουσα θεάτρου του ΕΠΑΛ Λαυρίου (Τεχνκό Λύκειο

Λαυρίου).

“Αθλητισμός Διατροφή και Υγεία”

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Έκφραση Ανατολι-

κή Αττική σε συνεργασία με το ΤΟΣΥΝ (Τοπικό Συμβούλιο Νέ-

ων) του Δήμου Κερατέας και το Δήμο Κερατέας διοργανώνει

αναδάσωση στην περιοχή Δροσιά της Κερατέας με 800 δα-

σικά φυτά. Η περιοχή έχει καεί 2 φορές τα τελευταία χρόνια

(1994 και 1996) και παλαιότερα με αποτέλεσμα την αδυναμία

φυσικής αναγέννησης.

Στα πλαίσια του προγράμματος έχει προηγηθεί ξενάγηση αρ-

κετών νέων του ΤΟΣΥΝ και μαθητών: στην Ελληνική Εταιρεία

Ανακύκλωσης στο Μαρούσι και στον ποταμό  Ασωπό στα Οι-

νόφυτα καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια προκειμένου να

γνωρίσουν τα παιδιά τις επιπτώσεις των  αστικών και βιομη-

χανικών απορριμμάτων στο περιβάλλον. (Ο συντονισμός και

η ενημέρωση έγιναν από ειδικούς επιστήμονες της ΜΚΟ,  Ευ-

ρωπαϊκής Έκφρασης- Ανατολική Αττική)Για την Κυριακή 7 Δε-

κεμβρίου 2008 θα υπάρχει πούλμαν του Δήμου στο Δημοτικό

Παρκινγκ στις 9 και 10 πμ. προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο

κόσμος που επιθυμεί να έρθει. 

Κυριακή 7/12 στις 7.00μ.μ.
Παράσταση μπαλέτου σχολής

Ρένας Καμπαλάδου με το χο-

ροθέατρο “Ερωτικά” στο Πνευ-

ματικό Κέντρο Σπάτων.

Τετάρτη 10/12 στις 7.00μ.μ.
Ημερίδα Επαγγελματικού Προ-

σανατολισμού με θέμα: “Διάλεξε

το επάγγελμα που σου ταιριάζει”

στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων.

Παρασκευή 12/12, 7.00μ.μ.
Χριστουγεννιάτικη Σύσκεψη Ερ-

γασίας για τον Αθλητισμό  στο

Πν. Κέντρο Σπάτων.

Σάββτο 13/12, 6.00μ.μ.
Γιορτάζουν το άναμα του Χρι-

στουγεννιάτικου δέντρου στη

Πλατεία Ξενοφώντος

Κυριακή 14/12, 6.30μ.μ.
Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη
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(Μήνιν άειδε θεά, Πηληιάδεω Αχιλήος
ουλομένην, η μυρί Αχαιοίς άλγε  έθηκε).

Ιλιαδος Ραψωδία Α΄.

«Την μήνιν τραγούδησε θεά, του Πη-

λειάδου  Αχιλλέως, την ολεθρία που

μύριους πόνους στους Αχαιούς έφε-

ρε».

Στην ιστορία της  φιλολογίας, πολλές

συζητήσεις έχουν γίνει επάνω στο

πρόβλημα:  στο είδος σύνθεσης  της

Ιλιάδας και Οδύσσειας, στην πιστοποί-

ηση του χρόνου  γραφής και στην επι-

βεβαίωση της πατρότητας του όλου

έργου.  To σύνολον όλων αυτών των

προβλημάτων, αμφισβητήσεων και

αντιπαραθέσεων,  πήρε διεθνώς το

όνομα “Ομηρικό ζήτημα”· αλλά εμείς

δεν θα σταθούμε σ’ αυτό. 

Η Ιλιάδα, είναι το απόσταγμα  της ου-

σίας του Τρωικού πολέμου, στο οποίο

το ηρωικό ιδεώδες,  πολλές φορές

επικαλύφτηκε  από την συνυπάρχουσα

ανθρώπινη αδυναμία: Παραφροσύνη,

υποβόσκουσα αλαζονία, κτηνώδης

βία,  απανθρωπία, σκοπιμότης ιδιοτε-

λής,  συνωστίζονται  να εξοβελίσουν

τον όποιο καλό αγώνα. 

Εδώ στην Ιλιάδα,  κυριαρχεί η Μήνις,

δηλαδή  η οργή του Αχιλλέα  κατά του

Αγαμέμνονα. 

Ηγετική φυσιογνωμία  ο Αγαμέμνο-

νας, ισοπεδώνει την προσωπικότητά

του, όταν αρπάζει  σαν λάφυρο πολέ-

μου την Χρυσηίδα, την κόρη του ιερέα

του Απόλλωνα Χρύση. Στις ικεσίες του

δυστυχισμένου πατέρα ιερέα, να δε-

χτεί τα λύτρα και να ελευθερώσει την

Χρυσηίδα, ο Αγαμέμνονας απαντά με

άρνηση αποτρέποντάς τον σκαιότατα:

«Είναι το δώρο μου.  Την θέλω, γιατί

είναι ομορφότερη από τη νόμιμη γυ-

ναίκα μου την Κλυταιμνήστρα».

Θυμώνει ο Απόλλωνας και στέλνει θα-

νατερή αρρώστια στο στρατόπεδο των

Ελλήνων. Για να σωθούν οι Έλληνες,

ζητούν τη συμβουλή του μάντη - οιω-

νοσκόπου Κάλχα. Και εκείνος απλά

απαντά: «Για να εξιλεωθείτε απέναντι

στον Απόλλωνα, να  δώσετε πίσω την

κόρη στον πατέρα της»... 

“Μάντη κακών”, αναφωνεί ο Αγαμέ-

μνονας, “τίποτα καλό δεν είπες για μέ-

να μέχρι τώρα, όσες φορές και να

άνοιξες το στόμα σου”.  («Μάντι κα-

κών, ού πώ ποτέ μοι κρήγυον είπας»).

Ιλιάδα Α΄Ράψωδία. 

“Αφού όμως είναι για το καλό του λα-

ού μου, θα δώσω πίσω την κόρη του

Χρύση, αλλά τότε δώρο για μένα, θα

πάρω από τον Αχιλλέα την Βρισηίδα·

το λάφυρο  μοιρασιάς το δικό του”.

συμπληρώνει ο Αγαμέμνονας.

Ο Αχιλλέας ξιφουλκεί εναντίον του

οργισμένος, αλλά παρεμβαίνει κατευ-

ναστικά ο Οδυσσέας. Σε συνεπικουρία

έρχεται  ως από μηχανής, η θεά  Αθη-

νά, που ήταν και η προστάτιδα του

Αχιλλέα και τότε  ο τελευταίος βάζει

‘’την μάχαιραν εις την θήκην». Αν δια-

βάσομε και τις λεπτομέρειες  στην

Ιλιάδα, θα  μάθομε ότι η Αθηνά αόρατη

ούσα,   του τράβηξε από πίσω τα ξαν-

θά του μαλλιά για να τον συνεφέρει.

Η  συνέχεια είναι η τραγική που  ξέρο-

με όλοι, ή τουλάχιστον κανονικά πρέ-

πει να την ξέρομε από τα μαθητικά

μας χρόνια. Ο Αχιλλέας τελικά παρα-

χώρησε  την Βρισηίδα, αλλά αποχώρη-

σε προσωρινά από τον πόλεμο,  με τις

γνωστές τραγικές συνέπειες: Τον θά-

νατο του Πάτροκλου, την θλίψη του

Αχιλλέα, την φόνευση του Έκτορα,

αυτού του πραγματικού ήρωα, αλλά

και την απαράδεκτη σκύλευση του σώ-

ματός  του επί εννέα ημέρας. 

Όταν δε ο Πρίαμος, γέροντας δυστυ-

χισμένος, εκλιπαρεί τον ημίθεο Αχιλ-

λέα  να τον αφήσει να κηδεύσει το

γυιό του, τον  Έκτορα, λέγοντας του:

«Σεβάσου και   κατάλαβέ με. Είχες και

εσύ πατέρα». Ο Αχιλλέας συγκινείται,

σηκώνει από κάτω τον γονατισμένο

γέροντα  και τον καθίζει δίπλα του, τι-

μώντας τα γηρατειά και τον γονιό.

Από την  παιδιάστικη πρότερη αντί-

δρασή του ο Αχιλλέας, στην ούτως ή

άλλως χαμερπή ιδιοτελή και ανώριμη

συμπεριφορά  του Αγαμέμνονα και ιδι-

αίτερα εν ώρα μακροχρόνιου πολέ-

μου,    τώρα αυτός ο Αχιλλέας εξιλεώ-

νεται, αποκαθαίρεται  και διαχωρίζε-

ται. 

Στο όλο θεατρικό σκηνικό της Ιλιάδας,

έχει ήδη κάνει την παρουσία της,  η

μορφή του πολυμήχανου Οδυσσέα. 

Αν θέλομε να αναλύσομε την προσω-

πικότητα του Οδυσσέα, θα βρούμε την

εικόνα του Έλληνα πολυμήχανου, του

ευέλικτου, του καταφερτζή. Τη μορφή

ενός διαχρονικού κινηματογραφικού

πράκτορα –ήρωα, στη σκέψη και στις

δύσκολες  καταστάσεις  

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται με τους

Έλληνες στην Τροία χωρίς να διαγρά-

φεται το τέλος του πολέμου. Οι αρχη-

γοί προβληματίζονται, συσκέπτονται.

Κάποιος πρέπει να μάθει τι γίνεται στο

αντίπαλο στρατόπεδο: πώς σκέφτο-

νται, τι σχεδιάζουν, τι δυνάμεις και

ποιούς νέους συμμάχους έχουν. Απο-

φασίζουν να στείλουν κατασκόπους

τον Διομήδη και τον Οδυσσέα: τον πο-

λύγνωμο που η φρόνησή του είναι πα-

ρόμοια του Δία. Την ίδια στιγμή  για

τον ίδιο λόγο και οι Τρώες έχουν επι-

στρατεύσει τον ταχύποδα Δόλωνα. Ο

Δόλωνας   μεταμφιεσμένος έχει αρχί-

σει να  διεισδύει στο Ελληνικό στρα-

τόπεδο· τον αντιλαμβάνεται  ο Οδυσ-

σέας. Μαζί με τον Διομήδη ξαπλώνουν

ανάμεσα στους νεκρούς στρατιώτες

και καθώς περνά κοντά τους ο Δόλω-

νας, τον συλλαμβάνουν, τον ανακρί-

νουν  και του αποσπούν τις πληροφο-

ρίες που θέλουν. Και με αυτές εφόδιο,

αιφνιδιάζουν το στρατόπεδο των Θρα-

κών. Αργότερα ο Οδυσσέας, με το

γνωστό πανούργο τέχνασμα του Δού-

ρειου ξύλινου Ίππου, δίνει το τέλος

της εκστρατείας. 

«Timeo Danaos et dona ferentes». Να

φοβάστε τους Έλληνες, ακόμα και

όταν δίνουν δώρα, θα φωνάξει  ο Λαο-

κόοντας όταν είδε το ξύλινο άλογο

προ των τειχών - δώρο απρόσμενο και

απατηλό των Ελλήνων.   Αλλά ποιός

τον άκουσε.

Στην επιστροφή στην πατρίδα, ο

Οδυσσέας  δίνει σειρά δειγμάτων εξέ-

χουσας ικανότητας.  Αντιμετωπίζει με

σοφία την πρόκληση των Σειρήνων και

με πονηράδα την δύναμη την υπερφυ-

σική του Πολύφημου. Και φτάνοντας

στην Ιθάκη οργανώνει το σχέδιο - της

μετά είκοσι χρόνια επιστροφής του -,

ανιχνεύοντας τις επικρατούσες συν-

θήκες. Ούτε ένα βήμα επιπολαιότητας.

Σαν εκπαιδευμένος πράκτορας, βγαλ-

μένος από σύγχρονο σχολείο μυστι-

κών  υπηρεσιών, προγραμματίζει την

εκδίκησή του. Φροντίζει να έχει κοντά

του τους παλιούς του φίλους σαν συμ-

μάχους στους οποίους αποκαλύπτει

την επανάκαμψή του. Καταστρώνει  το

σχέδιο δράσης με κάθε λεπτομέρεια.

Επιλέγει την ακριβή ώρα, το timing του

αιφνιδιασμού· τον αιφνιδιασμό τον

οποίο επιλέγει για  να αποκτήσει  υπε-

ροχή στον υπέρτερο αριθμό των αντι-

πάλων. Η κατάλληλη στιγμή, είναι η

στιγμή της ευωχίας, της χαλάρωσης

των μνηστήρων. 

Και άρχισε το μακελειό· το μακελειό

ήταν φόνος εν ψυχρώ, χωρίς ουσια-

στικό αντίπαλο. Και στο τέλος σε κάθε

κολώνα κρέμασαν και  κάθε γυναίκα

που συμμετείχε στις γιορτές.

Ο Οδυσσέας  είναι η μορφή της Ιλιά-

δας που υπερέχει γιατί ξέρει τι θέλει.

Είναι ο άνθρωπος, που ακόμα και στην

Οδύσσεια της επιστροφής του, παλεύ-

ει  με μόνο όπλο το μυαλό του. Γίνεται

και σκληρός πολλές φορές αλλά ο πο-

λεμιστής και ο μαχητής έχει να διαλέ-

ξει τη ζωή του, ή τη ζωή του αντιπά-

λου. Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ο

Οδυσσέας ξέρει τι θέλει και μάχεται

γι’ αυτό. Δεν παιδιαρίζει, δεν μαζεύει

υλικά εφήμερα  για τον εαυτό του.

Μάχεται, μόνο για την ιδέα του. Μάχε-

ται ίσος με ίσους μαζί με τους συντρό-

φους του. Δεν είναι ούτε ο Αγαμέμνο-

νας με τις ιδιοτελείς κακίες του, ούτε

ο Αχιλλέας με τις ανώριμες συμπερι-

φορές του.  Ο Οδυσσέας είναι η αντι-

προσωπευτική εικόνα του απλού Έλ-

ληνα.

Αμποτες να είχε και μιμητές στους

μεταγενέστερους.

γιάννης   κορναράκης του  μάνθου

–––––––––––
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Ηρωικές  μορφές στον Ομηρο

“Τα γυναικουλίστικα”

Ότι θα το ακούσω κι αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βού-

λας, δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Κι όμως αυτή ήταν η

απάντηση του δημάρχου στις αιτιάσεις της Νανάς Καραγιάν,

για το «χρυσό πάρκο» που οι τουαλέτες του είναι διαλυμένες.

“Αφήστε τα κουτσοπολίστικα και τα γυναικουλίστικα». 

Δεν ξέρω, αλλά τώρα τελευταία δεν πρέπει να αισθάνεται

καλά ο Μάντεσης. Τελεί εν εξάλλω και έχει βάλει πολλούς

σταυρούς στο απουσιολόγιο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αλλά και όλοι αυτοί οι κύριοι που κάθονταν στις καρέκλες, να

μην αντιδράσει κανένας! Το άκουσαν και το ξανάκουσαν, αλ-

λά αρχηγού παρόντος…

Και όχι τίποτα άλλο, αλλά τώρα δεν μπορεί να πάει και στο βα-

τοπέδι, γιατί με τόσα που ακούγονται, μόνο αυτό του έλειπε.

Εκείνο που σκέπτομαι είναι ότι πρέπει να πάω εγώ σε κανέ-

να μοναστήρι να προσευχηθώ, γιατί με βλέπει και γυαλίζει το

μάτι του…

Και αν ακούει τις …προσευχές του ο Εφραίμ;

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη Τα μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας των Εφέδρων Καταδρομέων Λε-

μεσού για την ενίσχυση των δεινά δοκιμαζόμενων από ανίατες

ασθένειες και την κρατική αδιαφορία, ηρωικών πολεμιστών του

1964-67 και 1974 στην Κύπρο, έχουν την τιμή να πληροφορήσουν

τους Πανέλληνες ότι ολοκληρώθηκε η απόδοση στους δικαιούχους

των χρημάτων που συνεισέφεραν Κύπριοι πατριώτες για την ενίσχυ-

ση των πολύπαθων υπερασπιστών της Τιμής και της Λευτεριάς μας.

Και οι δέκα περιφρονημένοι από την πολιτεία αγωνιστές (δύο του

1964-67 και οκτώ του 1974) έλαβαν ένα σημαντικό βοήθημα, βάσει

του καταλόγου που μας δόθηκε από συλλόγους παλαιμάχων του

1974, αλλά και από τον πάντοτε ευαίσθητο στα εθνικά μας θέματα,

καταξιωμένο δημοσιογράφο Κώστα Χαρδαβέλλα, που ανέδειξε με

τις εκπομπές του το ζήτημα των αγνοημένων ηρώων μας. Σ’ αυτόν

τον κατάλογο εντάξαμε δύο ακόμα πολεμιστές του 1974, έναν Ελ-

λαδίτη και έναν Κύπριο, ύστερα από εξακριβωμένες πληροφορίες

που περιήλθαν σε γνώση μας για την τραγικότητα της καταστάσεώς

τους.

Από τη στιγμή που ολοκληρώσαμε στο ακέραιο όσα είχαμε υποσχε-

θεί, καταδεικνύεται πλέον η γύμνια επιχειρημάτων και η μικροπρέ-

πεια εκείνων που μίλησαν σε ελλαδικά και κυπριακά Μ.Μ.Ε. γιά

«αθέατα χρήματα». Κατανοούμε, βεβαίως, το πρόβλημά τους αφού

η όλη διαδικασία αποδόσεως των χρημάτων στους δικαιούχους τους

ολοκληρώθηκε χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες, που θα έδι-

ναν την ευκαιρία της προσωπικής προβολής σε κάποιους προέδρους

συλλόγων-σφραγίδων, μέσω της προσφοράς άλλων.

Αλλά δεν κατανοούμε την έλλειψη και του ελαχίστου ανδρισμού που

θα έπρεπε-εάν υπήρχε-να υποχρεώσει τους εκ μέρους μας πολλα-

πλά τιμηθέντες κατηγόρους μας στην έντιμη παραδοχή του λάθους

τους. Δεν πειράζει όμως. Εμείς έχουμε την ηθική ικανοποίηση της

επιτελέσεως του χρέους μας και των υποσχέσεών μας προς τους

Ελλαδίτες συμπολεμιστές μας. Των οποίων σεβόμενοι την υπερη-

φάνεια και την αξιοπρέπεια που τους διακρίνει μέσα στην έσχατη έν-

δεια και ταλαιπωρία τους, δεν θα δημοσιεύσουμε τα ονόματά τους.

Είναι, ωστόσο, σε γνώση του έντιμου δημοσιογράφου Κώστα Χαρ-

δαβέλλα και στη διάθεση κάθε νομιμοποιούμενου να τα μάθει ενδια-

φερόμενου. Υποβάλλοντας προς όλους την παράκληση να σεβα-

στούν την αξιοπρέπεια των ηρώων μας, θα πούμε απλώς ότι τρεις εξ’

αυτών διαμένουν στον νομό Αττικής, δύο στον νομό Χανίων, ένας

στον νομό Αχαϊας, ένας στον νομό Βοιωτίας και ένας στην Κύπρο.

Σ’ αυτούς, βέβαια, προστίθενται και οι ήδη γνωστοί στο πανελλήνιο

από τις εκπομπές του Κ. Χαρδαβέλλα, ηρωικοί καταδρομείς του

1964-67 Κων. Αλεξίου και Διον. Πατεράκης.

Όσοι δια των ελλαδικών και κυπριακών Μ.Μ.Ε. εκτόξευσαν εναντίον

μας εκείνες τις ανεκδιήγητες αιχμές, ότι δηλαδή...«καταχρασθήκα-

με» τα «αθέατα χρήματα», που ας σημειωθεί ότι προέρχονται από ει-

σφορές φίλων, συνεργατών μας και κυρίως δικές μας-κι όχι από δη-

μόσιο έρανο-ας αναλογισθούν τώρα ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.

Μετά τιμής

Χάρης Θεοφάνους, Νίκος Παππάς, Μάκης Σαββίδης, 

Γιώτα Θεοφάνους, Γιάννος Σαββίδης.  

Κύπριοι πατριώτες στηρίζουν οικονομικά 

τους πολεμιστές στην Κύπρο
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Σε μία δήλωση-ψυχρολουσία για

τους κατοίκους της Λέσβου, αλλά

και για όλους τους Έλληνες, προέ-

βη η υπουργός μας των Εξωτερι-

κών Ντόρα Μπακογιάννη κατά την

επίσκεψή της στο ακριτικό νησί την

Πέμπτη, 20/11. Όταν οι εκπρόσωποι

της Τ.Α. και των άλλων αρχών της

έθεσαν το οξυμμένο πρόβλημα της

λαθρομετανάστευσης (11.000, μό-

νο οι καταγραμμένες αφίξεις στη

Λέσβο για το 2008), η κ. Υπουργός

εξόργισε και απογοήτευσε τους πα-

ριστάμενους με μία απάντηση-μνη-

μείο κυνισμού και ψεύδους. 

Η κυνική ομολογία, που αποτελεί και

συνολική κυβερνητική θέση, εκφρα-

σμένη πλειστάκις από τον Πρωθυ-

πουργό και τον Υπουργό Εσωτερι-

κών, αποδεικνύει εκχώρηση κυριαρ-

χικών δικαιωμάτων και ομολογία

ανικανότητος, ή απουσίας βουλήσε-

ως προς φύλαξη των εθνικών συνό-

ρων. «Τα ανατολικά σύνορα της Ελ-

λάδας είναι και σύνορα της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό και βρισκό-

μαστε σε διαβουλεύσεις με την Ε.Ε.

για τη δημιουργία ευρωπαϊκής συ-

νοριακής ακτοφυλακής για τον

έλεγχο της λαθρομετανάστευσης».

Και  αποτελείωσε το άναυδο ακροα-

τήριό της μ’ ένα χοντροκομμένο ψέ-

μα συνοδευόμενο από το γνωστό,

θανάσιμο, μητσοτάκειο μειδίαμα:

«Άλλωστε οι περισσότεροι προερ-

χόμενοι εκ Τουρκίας λαθρομετανά-

στες χρησιμοποιούν τη χώρα μας

για να προωθηθούν σε άλλες χώρες

της Ε.Ε. όπου και καταλήγουν τελι-

κά. (θα μας καταλήξει αυτό το κορί-

τσι, τελικά). Επομένως είναι πρό-

βλημα  κυρίως της Ε.Ε.». Μετά το

πέρας της ομιλίας της κ. υπουργού

στο δημαρχείο της Μυτιλήνης, τα

φαρμακεία της πόλης ξεπούλησαν

σε λίγες ώρες όλο το διαθέσιμο

απόθεμα ηρεμιστικών και αντι-υπερ-

τασικών φαρμάκων.

Το πρόβλημα της Λέσβου είναι κοι-

νό με τα περισσότερα νησιά του

ανατολικού Αιγαίου που βουλιά-

ζουν από τους λαθρομετανάστες.

Και σ’ αυτό το ζήτημα, όπως και σε

πολλά άλλα, η εικόνα που παρου-

σιάζει το ελληνικό κράτος είναι ει-

κόνα διαλύσεως. Επειδή δε, η πολι-

τική στην Ελλάδα χαράζεται και

εφαρμόζεται υπό την έγκριση των

επικοινωνιολόγων, καταντήσαμε να

μαθαίνουμε κάποιες αλήθειες μόνο

από το διαδίκτυο και από ανακοινώ-

σεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργα-

νισμών. Όπως η στατιστική υπηρε-

σία της Ε.Ε., η Eurostat. Η οποία σε

έρευνά της για την λαθρομετανά-

στευση στην Ελλάδα καταγράφει

για την περίοδο 2003-2006 το πο-

σοστό των λαθρομεταναστών στην

Αθήνα στο 25% του συνολικού

πληθυσμού. Με την ραγδαία αύξη-

ση του ρυθμού των αφίξεων από τα

μικρασιατικά παράλια, που και με

στοιχεία των λιμενικών αρχών

υπολογίζεται σε 40% επιπλέον λα-

θρομετανάστες, κατ’ έτος σε σχέση

με το προηγούμενο, ήδη οι λαθρο-

μετανάστες υπερβαίνουν το 30%

του πληθυσμού της Αθήνας.

Η ευρύτερη περιοχή του κέντρου

της ελληνικής-για πόσο ακόμα;-

πρωτεύουσας δεν θυμίζει σε τίποτε

ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, αλλά τρι-

τοκοσμική κακόφημη συνοικία, πα-

ρατημένη εντελώς στο έγκλημα.

Συμμορίες Νιγηριανών, Σουδανών

και Σομαλών ελέγχουν την διακίνη-

ση ναρκωτικών, την πορνεία και το

εμπόριο πλαστών CD. Άλλες ομά-

δες ομοεθνών τους ειδικεύονται

στις κλοπές τσαντών και κινητών

τηλεφώνων. Οι Κινέζοι κρατούν τα

σκήπτρα στο λαθρεμπόριο. Οι πο-

λυπληθέστεροι όλων Αλβανοί κα-

κοποιοί πρωτοπορούν βέβαια στη

διακίνηση ναρκωτικών και στη σω-

ματεμπορία, αλλά δρέπουν «δάφ-

νες» και στο «άθλημα» των ληστει-

ών και των κλοπών, όπου αντιμετω-

πίζουν τον οξύτατο ανταγωνισμό

Ρουμάνων και άλλων Βαλκάνιων.

Επίσης οι Αλβανοί μαφιόζοι δρα-

στηριοποιούνται με επιτυχία και

στην προστασία, αντιμετωπίζοντας

όμως και σ’ αυτή την ευγενή δρα-

στηριότητα την αμφισβήτηση της

πρωτοκαθεδρίας τους από Ρώσους

και Γεωργιανούς ανταγωνιστές

τους. Ανάμεσα σε αυτόν τον «πο-

λυ-πολιτισμικό» υπόκοσμο που

αφέθηκε από την ελληνική πολιτεία

να καταλάβει το κέντρο της πρω-

τεύουσάς της, όσοι Έλληνες είναι

αναγκασμένοι να περπατούν μετά

τις 9 το βράδυ σε ακτίνα ενός χι-

λιομέτρου πέριξ του κέντρου της

Αθήνας, κάνουν το σταυρό τους και

περπατούν πολύ γρήγορα, αποφεύ-

γοντας να σταματήσουν ή να κοιτά-

ξουν οπουδήποτε αλλού εκτός από

μπροστά και κάτω. Εξαιρούνται

όσοι επισκέπτονται το κέντρο ακό-

μα και τις μεταμεσονύκτιες ώρες

για να γνωρίσουν ...«το διαφορετι-

κό». Παλιά το λέγαμε αλλιώς, αλλά

θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου.

Η αδιαφορία του πρωθυπουργού

και του υπουργού του επί των Εσω-

τερικών, Προκόπη-μας πρόκοψε-

Παυλόπουλου στο πρόβλημα της

διαρκώς διογκούμενης λαθρομετα-

νάστευσης, δεν επιδεικνύεται μόνο

προς τους διαμαρτυρόμενους ότι

«δεν πάει άλλο» πολίτες σε όλη την

χώρα (βλέπε συγκεντρώσεις διαμαρ-

τυρίας στην Πάτρα, στην Πάτμο, στο

Αμύνταιο, στον Άγιο Παντελεήμονα

Αχαρνών και αλλού), αλλά και προς

δημόσιες υπηρεσίες και Οργανι-

σμούς Τ.Α. που σηκώνουν τα χέρια

ψηλά δηλώνοντας ανίσχυροι να

αντιμετωπίσουν τα παντοειδή προ-

βλήματα του ανεξέλεγκτου εποικι-

σμού της χώρας μας. Δραματικές εκ-

κλήσεις προς τον πρωθυπουργό  και

τους αρμόδιους υπουργούς απευθύ-

νει εδώ και μήνες ο Νομάρχης Αθή-

νας Γιάννης Σγουρός, τονίζοντας ότι

οι υπηρεσίες της Νομαρχίας αδυνα-

τούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπει-

ες από την υπερσυγκέντρωση λα-

θρομεταναστών στο κέντρο της Αθή-

νας, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα

από την κυβέρνηση με πρώτο σε

αναγκαιότητα την αυξημένη φύλαξη

των ανατολικών μας συνόρων. 

Στο κενό έχουν πέσει και οι προειδο-

ποιήσεις του για τους σοβαρότατους

κινδύνους επιδημιών που εγκυμο-

νούνται στην περιοχή μεταξύ πλα-

τείας Ομονοίας και Μεταξουργείου

από τους κατά δεκάδες στοιβαζόμε-

νους  σε εγκαταλειμμένα ετοιμόρο-

πα κτίρια Ασιάτες και Αφρικανούς

λαθρομετανάστες, παρέα με αρου-

ραίους και κατσαρίδες. Είναι εντε-

λώς πρόσφατα τα κρούσματα μετα-

δόσεως μολυσματικών ασθενειών σε

επόπτες της Νομαρχίας που διενερ-

γούσαν αυτοψίες στην περιοχή. Η

Ελλάδα γνωρίζει πάλι ξεχασμένες

εδώ και δεκαετίες μεταδοτικές

ασθένειες και τα συχνότατα κρού-

σματα φυματίωσης και ηπατίτιδας

στα σχολεία μόνο τυχαία δεν είναι.

Όλες οι χώρες της Ε.Ε.-που ας ση-

μειωθεί δεν αντιμετωπίζουν το πρό-

βλημα στην έκταση που το βιώνει η

δική μας-λαμβάνουν αυστηρά μέ-

τρα αποτροπής της εισόδου επιπλέ-

ον λαθρομεταναστών. Εκτός από

την Ελλάδα. Ενδεικτικά είναι τα

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής για τα ποσοστά μεταναστών

κάθε χώρας επί του συνόλου του

πληθυσμού της:

Ιταλία, Ελβετία 3%

Ισπανία 6%

Βέλγιο, Μ. Βρεταννία 6,5%

Γαλλία 7%

Ολλανδία 8,5%

Γερμανία 9%

Ελλάδα 20-25% (κατ’ εκτίμηση 

της Eurostat, επειδή η Ελλάδα είναι

η μόνη χώρα-μέλος της Ένωσης

που δεν προσκόμισε στοιχεία-γιατί

άραγε;-στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Όσο ο πρωθυπουργός μας και ο

υπουργός του των Εσωτερικών παί-

ζουν τον ρόλο της μητέρας Τερέ-

ζας και του κράχτη των λαθρομετα-

ναστών στο νάϊτ κλαμπ «Η ξέφρα-

γη Ελλάς», δεν διαθέτουν το ηθικό

έρεισμα να καυτηριάζουν τις παρα-

βάσεις καθήκοντος κάποιων επίορ-

κων λιμενικών και αστυνομικών που

όντες δικαιολογημένα πεπεισμένοι

ότι η κυβέρνηση έχει προσφέρει

την χώρα σε κατά βούληση εποικι-

σμό αποφάσισαν να κονομήσουν

και αυτοί κανά ευρουδάκι από την

διακίνηση των λαθρομεταναστών.

Είμαστε κυρίαρχο κράτος;
γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Μ
ετά από απουσία ολίγων ημερών, η

επικαιρότητα μ’ άφησε πίσω. Θέλο-

ντας να την προλάβω, προμηθεύτηκα

τον «ελληνικό» Τύπο κι άρχισα τη ναυσι-

πλοΐα. Με ταχύ ρυθμό διάβασα την

EXPRESS και την ESPRESSO, την

PRESS, τη CITY και τη METRO, προχώρη-

σα με τις DOWN TOWN, PREVENTION,

PAPARAZZI, VERY SPORTY, DIVA και

FOCUS. Για να μη σας κουράζω, μπούχτι-

σα από ενημέρωση!…

Αηδιασμένος από την παραπάνω ρύπανση

της μητρικής μου γλώσσας, αναζήτησα

άσυλο στην τηλεόραση. Επειδή οι TOP

STORIES της ΝΕΤ μου φάνηκαν πολύ

BOTTOM (εκτός από πυθμένας η λέξη ση-

μαίνει και πρωκτός), προχώρησα στην εκ-

πομπή REMAKE της ΕΤ1. Απογοητευμέ-

νος κατέφυγα στα κανάλια ALTER, STAR,

BLUE SKY, MAD, EXTRA, CHANNEL 9 και

στο SKY.

Να σκάσει και να πλαντάξει, είπα εξουθε-

νωμένος!…

Καημένο ραδιοφωνάκι, σκέφτηκα κι αμέ-

σως πάτησα το κουμπί. Το RED 96,3 δεν

ακουγόταν καλά, το ράδιο BLACKMAN

έπαιζε δημοτική μουσική τουρκογύφτικης

προέλευσης, το LOVE RADIO 97,5 είχε

ασύμφορες προσφορές κι επειδή το

MELODY δεν ήταν μελωδικό, αγανακτι-

σμένος γύρισα τον επιλογέα με μπουνιά:

«SKY 100,3» είπε ο εκφωνητής. Να σκά-

σεις 100,4 απάντησα, και πέταξα το ραδιο-

φωνάκι στο πάτωμα, λες και μου ‘φταιγε

αυτό!

Εκτός εαυτού πήδησα στο αυτοκίνητο και

πήγα να συναντήσω ένα Αγραφιώτη κο-

ντοχωριανό μου. Τον βρήκα να παίζει τά-

βλι στο καφενείο THE BROWN! Θυμωμέ-

νος από την καινούργια προσβολή και πριν

απομακρυνθώ, είχα την ατυχή έμπνευση

να καταγράψω τις επωνυμίες των κατα-

στημάτων της γειτονιάς, σε ακτίνα πενή-

ντα μέτρων από το σημείο που στεκόμουν.

Ιδού η συγκομιδή: WEB PLUS, REAL

MODELS, YACHT SUPPLIES FOR ALIMOS

MARINE, COLOUR PRINTS, TEOMAR,

WOMAN, FRUIT CORNER, CARGO (καφε-

νείο, όπως το THE BROWN), SABRINA (κι

αυτό καφενείο), THE PET WORLD, LA

PIAZZA, GISELLE και SENZA OME. Φτά-

νουν αυτά;

Έλληνες συμπατριώτες! Οι ώμοι μας είναι

αδύνατοι κι αδύναμοι για το βάρος της

κληρονομιάς μας. Να γιατί χάσαμε τη Μ.

Ασία, τη Β. Ήπειρο, την Κύπρο και τα Ίμια!

Ακόμα και τα Σκόπια μας κάνουν να νιώ-

θουμε σκόρπια. Όσοι από εμάς δεν αισθά-

νονται αιδώ, ας μη χάνουν τελείως και την

τσίπα!…

Μετά την παραπάνω ναυσιπλοΐα επέστρε-

ψα στο σπίτι μου. Με κέρασα ένα τσιπου-

ράκι, πάτησα το κουμπί του μαγνητοφώ-

νου μου και με ανακούφιση απόλαυσα το

τραγούδι:

Λίγα πεύκα, λίγα μάρμαρα λευκά,

Και μια θάλασσα που λάμπει από φρεσκά-

δα...

Θωμάς Θεολόγης

Ιστοριοδίφης/ συγγραφέας

Το άδοξο τέλος
μιας δοξασμένης

γλώσσας

«Οι Κλιματικές Αλλαγές στον
21ο Αιώνα & Τρόποι 

Εξοικονόμησης Νερού»

Η Μ.Κ.Ο. Ευρωπαϊκή Έκφραση – Ανατολική Αττική  σε

συνεργασία με τον Δήμο Γέρακα διοργανώνουν εκδή-

λωση με θέμα: «Οι Κλιματικές Αλλαγές στον 21ο Αιώνα
& οι Τρόποι Εξοικονόμησης Νερού», την Τετάρτη 17/12

και ώρα 18.00-20.00,  στην αίθουσα εκδηλώσεων του

Δημαρχείου Γέρακα (ισόγειο).

Στην ημερίδα θα αναπτυχθούν από επιστήμονες θεματι-

κές σχετικές με τις αιτίες και τις επιπτώσεις των κλιμα-

τικών αλλαγών, τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα, ενώ

θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο νερό, παρουσιάζοντας τα

προβλήματα και την ανάγκη για σωστή διαχείριση του,

καθώς επίσης και πρακτικές συμβουλές για την καθημε-

ρινή χρήση του.

Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της

τοπικής κοινωνίας, των μελών Μ.Κ.Ο., κυβερνητικών

φορέων και συνακόλουθα του ευρύτερου κοινού, για τις

κλιματικές αλλαγές και τις βλαβερές επιπτώσεις τους

στη ζωή του ανθρώπου.

Θα ακολουθήσει διοργάνωση round table στο Forum: Ευ-

ρωπαίος Πολίτης (στο Money Show, Ξενοδοχείο Hilton),

στις 20 Δεκεμβρίου, 13.00-15.00, με αντίστοιχη θεματι-

κή και τη συμμετοχή του Δικτύου Εθελοντών και του

ΤΟΣΥΝ Δήμου Γέρακα.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 3643223 – 4,

φαξ: 210 3646953, e-mail: ekfrasi@ekfrasi.gr
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Α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ο ύ λ α ς

Τί εξελίξεις έχουμε

στη Β’ πλαζ;

Ο Α. Αποστολάτος αφού επεσή-

μανε την απουσία του Δημάρχου,

ζήτησε ενημέρωση για τις εξελί-

ξεις στη Β΄πλαζ (από τον αντικα-

ταστάτη του Δημάρχου Αντιδή-

μαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο).

Ρώτησε δε για την  διαπαραταξια-

κή επιτροπή που έχει συσταθεί,

(αφού προφανώς δεν έχει συνε-

δριάσει καθόλου).

Ο Δήμαρχος ήρθε αρκετά αργότε-

ρα, αλλά καλά ενημερωμένος

από τους “αυλικούς του” και απά-

ντησε σε όλα. 

Για τη Β’ πλαζ, μας είπε ότι είχε

τη λύση γιατί “αυτά που είχα συμ-
φωνήσει εγώ, όχι μόνος μου αλλά
με σχετικούς  Παράγοντες, όχι
μόνο με έναν, ήταν μία λύση,
ήταν κάτι έμμεσο απ’ αυτό που
ζητάτε εσείς. Να έρθει στο Δήμο
και όχι φυσικά να το λειτουργήσει
ο Δήμος, αλλά να βρουν κάποιον
επιχειρηματία να το λειτουργήσει
με την έννοια της οργανωμένης
πλαζ.

Καταγγελία έκανε ο Α.Αποστολά-

τος για έγγραφο της Πολεοδο-

μίας και συγκεκριμένα της Επι-

τροπής εκδίκασης ενστάσεων,

που διέγραψαν τα πρόστιμα για

τις Απολλώνιες Ακτές ύψους

1.051.432,00 ευρώ (ΤΒ

219/9.6.2006) και 268.739,64 ευ-

ρώ (166/7.5.2007) που είχαν επι-

βληθεί για αυθαίρετες κατασκευ-

ές στο χώρο της Β’ πλαζ.

Ο Αποστολάτος επεσήμανε ότι η

απόφαση της Επιτροπής – για μη-

δενισμό των προστίμων - έχει

παρθεί μήνες πριν αποφανθεί το

Δικαστήριο.

Ετσι λοιπόν κατήγγειλε ο Απο-

στολάτος ότι με το χαρτί αυτό,

που σίγουρα ήρθε εις γνώση του

δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο

24/6), «προκαταλάβατε την από-
φαση του Δικαστηρίου, η οποία
εκδόθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου
2008»!!

Ζήτησε εξηγήσεις από το Δήμαρ-

χο, αν και απών. Αργότερα προ-

σήλθε αλλά επί του συγκεκριμέ-

νου, κουβέντα...

Με πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας, αλλά και θέ-

ματα μεγάλα που άνοιξαν προ ημερησίας από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Ο δήμαρχος απουσίαζε για 4η συνεδρίαση, κάτι που επεσήμανε ο Αγγελος Αποστολάτος. Και κά-

που στα μισά εμφανίστηκε ένας έξαλλος Δήμαρχος, ο οποίος  παρουσίασε έναν από τους χει-

ρότερους εαυτούς του, απειλώντας και δαιμονοποιώντας τους “κακούς” συμβούλους που ασχο-

λούνται μαζί του.

Τορπίλη έριξε ο Αγγελος Αποστολάτος αποκαλύπτοντας ότι η Επιτροπή Ενστάσεως Αυθαιρέ-

των είχε μηδενίσει τα πρόστιμα στις Απολλώνιες Ακτές πριν εκδικαστεί η προσφυγή της Εται-

ρείας στο Διοικητικό Εφετείο. Ετσι προηγήθηκαν του δικαστηρίου...

Τον προβληματισμό του εξέφρασε ο Αποστολάτος, γιατί για «δύο βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς 350 τ.μ. χωρίς εξοπλισμό δώσαμε 3.000.050 ευρώ,
ενώ βρεφονηπιακός Σταθμός σε άλλο Δήμο 500τ.μ. κλειστούς χώρους και
1500 ανοιχτούς με πλήρη εξοπλισμό για 80 παιδιά στοίχισε μόλις 910.000
ευρώ».

Ο Αντιδήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος προσπάθησε να βάλει τρικλοποδιά

ρωτώντας:  

Υπαινίσεστε από πλευράς Δη-
μοτικής Αρχής ανικανότητα ή
έγινε από δόλο; 
Αλλά «γάτα» ο κεφαλονίτης:
«Είστε πολύ μικρός για να με
εμπλέξετε σε ποινικό αδίκημα.
Ξεκαθαρίζω λοιπόν: Η δεν ξέ-
ρετε τι σας γίνετε στο Δήμο, ή
δεν ξέρετε τι πληρώνετε, ή
δεν υπολογίζετε τα χρήματα».

Μεγάλα θέματα ανοίχτηκαν στη Βούλα

Προηγήθηκαν του Δικαστηρίου

ο Αποστολάτος ήρθε με “χαρτιά”

Και η απόφαση του Δικαστηρίου

Η απόφαση της Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων του Δήμου.

Γάτα ο Κεφαλλονίτης Δίνουν χρώμα 

στη ζωή μας…

Παγκάκια έχει τοποθετήσει ο δημ σύμβουλος

Παν. Σωτηρόπουλος σε διάφορα σημεία στο

δρόμο προς το Νεκροταφείο. Ετσι η οδός Ανα-

παύσεως έχει δύο έννοιες…

Αλλά τα παγκάκια έχουν και επιγράμματα με στί-

χους: «των ερωτευμένων» και άλλα, προκαλώ-

ντας τον ψυχισμό πολλών δημοτών που οδεύουν

προς το Κοιμητήριο αλλά και του Αποστολάτου. 

Ο  Παναγ.  Σωτηρόπουλος  όμως     επικαλέστηκε 

ότι «βάζουν χρώμα 
στη ζωή μας».
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Δύο σοβαρότατα θέματα έβαλε προ

ημερησίας η επικεφαλής του συν-

δυασμού ”Οραμα”, Ηλέκτρα Τσιρι-

γώτη:

– Το Κτηματολόγιο για τα περιου-

σιακά στοιχεία του Δήμου

– Και τις μισθώσεις στις Απολλώ-

νιες Ακτές, εκφράζοντας μία εύλο-

γη απορία:

Οι Συμβάσεις των ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΑΚΤΩΝ λήγουν 31/12/2011, πρακτι-

κά σε 3 χρόνια από σήμερα.  Οποι-

αδήποτε προσπάθεια ανέγερσης

κτιρίων χρειάζεται τουλάχιστον 1

χρόνο, δηλαδή θα χτίσουν τα μα-

γαζιά για 1 ή 2 καλοκαίρια; Ή μή-

πως έχετε ανανεώσει τις συμβά-

σεις;

Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος:

1) Έχουν παραταθεί οι Συμβάσεις

της Α΄ και Β΄ Πλαζ πέραν της

10ετίας, με ή χωρίς την συναίνεση

του Δήμου, από την ΕΤΑ;

2) Έχει δηλωθεί από το Δήμο προς

την ΕΤΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ότι

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από πλευράς Δήμου

κάθε ανανέωση Σύμβασης και ότι τα

πάντα λήγουν 31/12/2011;

Παράλληλα θέλω να ρωτήσω τον κ.

Δήμαρχο:

Εάν μισθώσετε ένα ακίνητο και στην

Σύμβαση, πέραν ενός ελαχίστου

ενοικίου, ο ενοικιαστής (εν προκειμέ-

νω οι Απολλώνιες Ακτές) έχει υπο-

χρέωση:

– Να κάνει σημαντικού ύψους επεν-

δύσεις, οι οποίες και θα μείνουν στον

Ιδιοκτήτη μετά την λύση της 10ετούς

μίσθωσης,

– Να δίνει το 12% των εισπράξεων

από την εκμετάλλευση,

– Για τις επενδύσεις και την ολοκλή-

ρωση τους να υπάρχουν χρονικά

όρια (προθεσμίες), ώστε να μπει σε

λειτουργία η Πλαζ και να εισπράξει

και ο Ιδιοκτήτης το 12%

Όμως ο μισθωτής, για όποιους δι-

κούς του λόγους (π.χ. αδιαφορία, οι-

κονομική αδυναμία, μη αποδοχή και

συμμόρφωση προς τις ισχύουσες

διατάξεις της Πολεοδομίας, κλπ) δεν

εκπληρώσει τις πιο πάνω υποχρεώ-

σεις του και συνεπώς εσείς (ΕΤΑ και

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ) χάσετε τα προσδο-

κώμενα, ήτοι επενδύσεις και ποσο-

στά εκμετάλλευσης, δεν θα διεκδική-

σετε δικαστικά:

Α) Την ακύρωση της μίσθωσης

Β) Τα «απολεσθέντα» σημαντικότα-

τα έσοδα σε εγκαταστάσεις και πο-

σοστά επί των εισπράξεων εκμετάλ-

λευσης;

Γιατί  ο Δήμος ΔΕΝ εστράφη ενα-

ντίον των υπευθύνων διεκδικώ-

ντας τις απώλειες του;
Ο Συνδυασμός «ΟΡΑΜΑ» θα κάνει

την σχετική ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

για έλεγχο της «ΕΤΑ» σχετικά με την

λειτουργία της Σύμβασης της Β’

Πλαζ.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ξε-

κινήσουμε και να πάρουμε άμεσα πί-

σω την Β΄ Πλαζ, προς όφελος του

ΔΗΜΟΥ και των Δημοτών, γιατί ΕΤΑ

και ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ θα επιλέ-

ξουν τον συμβιβασμό και την αποχώ-

ρηση.

Η πρόταση αυτή της Τσιριγώτη βρήκε

την αποδοχή όλης της μειοψηφίας

συγκεντρώνοντας τις 7 απαιτούμε-

νες υπογραφές προκειμένου να συ-

ζητηθεί στο προσεχές Δημοτικό

Συμβούλιο και κατετέθη στο Προε-

δρείο.

Ελεγχος εσόδων του Δήμου από

την παραλία με την εφαρμογή

του Μνημονίου

Επειδή, από την προσεκτική μελέτη

των σχετικών συμβάσεων της ΕΤΑ και

του γνωστού Μνημονίου, συνέχισε η

Ηλ. Τσιριγώτη, προκύπτει, κατά την κρί-

ση μου, (αλλά και κατά την κρίση πολ-

λών άλλων συνδημοτών μας και ειδι-

κών), σοβαρό θέμα απωλείας εσόδων

του Δήμου από την κακή εφαρμογή των

σχετικών συμβάσεων και συγκεκριμένα

από την είσπραξη του ποσοστού, όχι

επί των εσόδων, δηλαδή των εισπράξε-

ων από  την εκμετάλλευση, αλλά επί

των μισθωμάτων της υπεκμίσθωσης,

και στην περίπτωση αυτή υπάρχει ενδε-

χόμενο καταδολίευσης των συμφερό-

ντων και των εσόδων του Δήμου

....

Προτείνω στον Δήμο, έστω και τώρα,

να το πράξει με σοβαρότητα και ταχύ-

τητα.

Έχω την αίσθηση ότι η μη επιδίωξη της

είσπραξης του 12% επί των ταμειακών

εισπράξεων, αλλά επί του κατά πολύ μι-

κρότερου υπο-μισθώματος, συνιστά

βαρύτατο αδίκημα, και το επιχείρημα

ότι «παραπλανήθηκα από τις νομικές

υπηρεσίες» δεν διασώζει σήμερα ούτε

τους Υπουργούς στην Υπόθεση Βατο-

πεδίου, που επικαλούνται γνωμοδοτή-

σεις του ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

ΚΡΑΤΟΥΣ.  

Έστω και καθυστερημένα, έστω και με

απώλειες, κάνετε αμέσως τα κατά νό-

μον οφειλόμενα, έχετε ορκισθεί να

προστατεύετε τα συμφέροντα του Δή-

μου, και η πρόταση μου αυτή ίσως σας

προστατεύσει και εσάς.

Για τον λόγο αυτό καταθέτω την σχετι-

κή πρόταση μου στο Δημοτικό Συμβού-

λιο.

Αν δεν ενεργήσουμε

ως Δημοτικό Συμβούλιο

θα προσφύγω προς 

κάθε ανώτερη αρχή

(Α) Να ζητήσει από τις υπηρεσίες και

τον Δήμαρχο να ενημερωθούν εγγρά-

φως για τα ποσά που θα έπρεπε να ει-

σπράξουμε συσσωρευτικά από την αρ-

χή της εφαρμογής των συμβάσεων έως

και σήμερα με βάσει τα πραγματικά

έσοδα εκμετάλλευσης και όχι τα υπομι-

σθώματα ή μισθώματα.

(Γ) Να αποφασίσει το Δημοτικό Συμ-

βούλιο την άμεση «ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ» των

τυχόν απωλεσθέντων εσόδων και των

τόκων τους, προς πάσα κατεύθυνση και

με κάθε νόμιμο μέσο.

Εάν δε  κάνουμε μόνοι μας τον

έλεγχο, τότε δηλώνω στο Δημοτι-

κό Συμβούλιο ότι θα αναγκασθώ

να ζητήσω την ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓ-

ΧΟΥ σε σχέση με το ζήτημα αυτό

από το σύνολο των αρμοδίων προς

τούτο αρχών, από την υπογραφή

της Συμβάσεως μέχρι σήμερα.

Για το 12% μίλησε και ο Π. Θανό-

πουλος, επισημαίνοντας ότι τα

έσοδα ήταν επί του τζίρου.

Τόνισε όμως και την απώλεια της

παραλίας. Το «”Νότο” που πολύ φο-
βάμαι ότι θα μας ζητήσουν και τα
χρήματα πίσω», επεσήμανε, όπως

και το «τρίγωνο απέναντι από την
Αστυνομία το χάσαμε, όπως και
την πηγάδα που τη χάσαμε. Κινδυ-
νεύει και το Δημαρχείο, το οποίο
βγάλαμε έξω από τον αιγιαλό σκο-
πίσως. Γιατί με το νόμο του Τρίτση
δεν μπορούσε να το πειράξει κα-
νείς!»     Συνέχεια και στη σελίδα 12

Βόμβα έριξε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη για τις μισθώσεις στην παραλία

Γιατί  ο Δήμος δεν επεδίωξε δικαστικά την είσπραξη του ποσοστού 12% επί των ταμειακών

μηχανών “επί της διαχειρίσεως” των Απολλωνίων Ακτών, όπως προβλέπει η Σύμβαση και

όπως θα έκανε κάθε πολίτης, αν ήταν να εισπράξει τα νοίκια του μαγαζιού του;

Για το Κτηματολόγιο έκανε λόγο
η  επικεφαλής του Συνδυασμού
«Οραμα» Ηλέκτρα Τσιριγώτη,
ζητώντας ενημέρωση και τονίζο-
ντας ότι:  «Η υπόθεση του Κτη-
ματολογίου είναι σοβαρότατη και
κάθε παράλειψη ή μη έγκαιρη και
ορθή αντίδραση μπορεί να στοι-
χίσει βαρύτατα στον Δήμο.
Και με έγγραφο που κατέθεσε
στο προεδρείο ζητά:
Α) Να ενημερωθεί το Δημοτικό
Συμβούλιο, άμεσα και με πλήρη κα-
τάλογο και πλήρη στοιχεία.
Υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα για
τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ, σε όλη την ζώνη
της παραλίας, όπου χρειάζεται πο-
λύ σοβαρή αντιμετώπιση, γιατί πέ-
ραν του παλαιού και νέου αιγιαλού

και παραλίας, υπάρχουν κομμάτια
στα οποία ο Δήμος έχει σαφή ιδιο-
κτησιακά δικαιώματα, αναγνωρι-
σμένα στο παρελθόν με μισθώμα-
τα, ΜΗΔΕΠΟΤΕ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕ-
ΝΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις πε-
ρί παραλίας και αιγιαλού του
ισχύοντος νόμου. Όπως και προς
την πλευρά του ορεινού όγκου και
του Νεκροταφείου, όπου χρειάζε-
ται πρόνοια και επιτήρηση».

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος ενημέρωσε
ότι η Νομική Υπηρεσία έχει κάνει μία
εμπεριστατωμένη μελέτη,  που κρά-
τησε 3 μήνες και απάντησε: «Θα
μπορούσατε όμως να τα είχατε κατα-
θέσει στην Επιτροπή γιατί όπως βλέ-
πω βρίσκεστε συχνά στο Δήμο κυρία

Τσιριγώτη».
Η Τσιριγώτη επέμεινε: Ζητώ να ενη-
μερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
Γρ. Κωνσταντέλλος: Δεν είναι υπο-
χρέωση της Διοίκησης να ενημερώ-
σει το Δημοτικό Συμβούλιο(!!!).

Ο Αποστολάτος επικρότησε την το-
ποθέτηση της Η. Τσιριγώτη και ζήτη-
σε να δοθεί ο φάκελος και στους επι-
κεφαλής των συνδυασμών.

Σ.Σ.: Την άποψη του Γρ. Κωνστα-
ντέλλου δεν συμμεριζόμαστε ούτε
εμείς, γιατί οι συνεδριάσεις – όπως
ορίζει ο Κώδικας Περί Δήμων - είναι
δημόσιες και ανοιχτές στο Δημότη
για να ενημερώνεται και το Δ.Σ. εί-
ναι το ανώτατο όργανο.

Ενημέρωση για το Κτηματολόγιο ζήτησε η Ηλ.Τσιριγώτη

Τσιριγώτη: Το θέμα είναι πάρα
πολύ σοβαρό. Να είμαστε πολύ
προσεκτικοί γιατί μπορεί να βρε-
θούμε όλοι κατηγορούμενοι.
Κωνσταντέλλος: Αυτά να τα λέ-
τε σε 15μελές Συμβούλιο κυρία
Τσιριγώτη. Εδώ μέσα, να μη τα
λέτε.

Δήμαρχος: Συμφωνούν με το
Μνημόνιο; Αφού διαφωνούν για
ποιο 12% μιλάνε; Το δέχονται
το μνημόνιο; Αφού δεν το δέχο-
νται για ποια έσοδα μιλάνε;

Καραγιάν: Εμείς δεν το δεχόμα-
στε αλλά εσείς το υπογράψατε.
Επομένως ο Δήμος πρέπει να
ασκήσει το δικαίωμά του. Εργα με διαγωνισμό που 

τριπλασιάζονται στην πορεία!

Παρατήρηση έκανε η δημοτική σύμβουλος Νανά Καραγιάν για εργο-

λήπτες που αναλαμβάνουν με μειοδοτικό διαγωνισμό ένα έργο, δί-

νοντας την καλύτερη προσφορά, και στην πορεία του έργου έως

ότου ολοκληρωθεί έχουν τριπλασιάσει την τιμή!! Είπε συγκεκριμένα.

Εχω παρατηρήσει μέσα σε δύο χρόνια που βρίσκομαι στο Δημοτικό
Συμβούλιο συγκεκριμένος εργολήπτης να αναλαμβάνει έργα με μία
τιμή και να την τριπλασιάζει στη διαδρομή του έργου. Π.χ. έχει πάρει
κάποιο έργο με ένα 1.100.000 ευρώ και με τις συμπληρωματικές συμ-
βάσεις το φτάνει το 1.900.000. Πριν λίγους μήνες ψηφίσαμε κάτι
αντίστοιχο με τον ίδιο εργολήπτη για ένα έργο που πήρε δύο χρόνια
πριν με 900.000 και το έφτασε 1.700.000. Και συμπτωματικά είναι ο
ίδιος εργολήπτης και στα  τέσσερα έργα!
Αυτό το πράγμα για μένα είναι απαράδεκτο γιατί έτσι δεν καταλα-
βαίνω την έννοια της διαφάνειας και του διαγωνισμού. Είναι τρεις
ανάδοχοι π.χ. και δίνουν προσφορές 900.000 με διαφορά 10 ή 20 χι-
λιάδες ευρώ. Την παίρνει ο χαμηλότερος και έως ότου τελειώσει το
έργο έχει διπλασιάσει ή και τριπλασιάσει την τιμή!!
Για ποιο μειοδοτικό διαγωνισμό μιλάμε;
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Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής κατά-

στασης 

Υποβολή δικαιολογητικών για απόκτηση

άδειας λιανικής πώλησης τσιγάρων

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Υποβολή δικαιολογητικών για απόκτηση

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος:

–  Ιατρού

–  Φαρμακοποιού

–  Οδοντίατρου

–  Βοηθού Οδοντίατρου

–  Οπτικού

–  Οδοντοτεχνίτη

– Ειδικού τεχνικού προσθ. ορθοδοντικών

κατασκευών

– Ακτινοφυσικού

– Ψυχολόγου

– Φυσικοθεραπευτή

– Μαίας

– Νοσηλευτή

– Βοηθού Νοσηλευτή

– Εργοθεραπευτή

– Επόπτη Δημόσιας Υγείας

– Επισκέπτη Υγείας

– Αισθητικού

– Κομμωτή- Κουρέα

Διεύθυνση Ανάπτυξης

Υποβολή δικαιολογητικών για απόκτηση

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος:
– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ

– Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ

Διεύθυνση Μεταφορών

Υποβολή δικαιολογητικών για:
– Εκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β

– Ανανέωση άδειας οδήγησης

– Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με

αντίστοιχη κοινοτικού τύπου

– Αίτηση για την έκδοση άδειας οδήγη-

σης κατηγορίας Α

– Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατη-

γορία Γ+Ε

– Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατη-

γορία Γ

– Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατη-

γορία Ε

– Μετατροπή επαγγελματικής άδειας

οδήγησης σε ερασιτεχνική

– Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγη-

σης από ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΙΑ-

ΠΩΝΙΑ, Ν. ΚΟΡΕΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ, ΚΥΠΡΟ

και ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ σε αντίστοιχη ελληνική

– Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγη-

σης από κράτος-μέλος της Ε.Ε. σε αντί-

στοιχη ελληνική χωρίς ιατρική θεωρητική

και πρακτική εξέταση.

– Χορήγηση αντίγραφου άδειας οδήγη-

σης ελληνικής ή άλλου κράτους-μέλους

της Ε.Ε. λόγω απώλειας, κλοπής, φθοράς

– Αλλαγή χρώματος

– Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυ-

κλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας

λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

– Αρση παρακράτησης κυριότητας επιβα-

τικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτι-

κής χρήσης

– Εκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου επι-

βατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας

ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)

– Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας ιδιω-

τικής χρήσης οχήματος λόγω κληρονο-

μιάς

– Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφο-

ρίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή

μοτοσικλέτας ιδιωτ. χρήσης Ι.Χ.)

– Χορήγηση αντιγράφου άδειας επιβατι-

κού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτι-

κής χρήσης λόγω απώλειας, φθοράς ή

κλοπής

– Οριστική ακινησία αυτοκινήτου ή μοτο-

σικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω κα-

ταστροφής, διάλυσης κλπ.

– Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης

ρυμουλκούμενου οχήματος (τροχόσπιτου

ή μπαγκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε

επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού

– Θεώρηση βιβλίων ενταλμάτων πληρω-

μών και γραμματίων, εισπράξεων πολιτι-

στικών – εξωραϊστικών και αθλητικών

συλλόγων

Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

Υποβολή δικαιολογητικών για:
– Επίδομα Πρόνοιας

– Βεβαίωση για εφορία

– Κάρτα απεριορίστων διαδρομών

– Εγκριση ειδικής θεραπείας

– Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας

– Αναπηρικό Αυτοκίνητο που αφορά πα-

ράλυση κάτω άκρων ή κινητική αναπηρία

– Αναπηρικό αυτοκίνητο για άτομα με

νοητική καθυστέρηση

– Αναπηρικό αυτοκίνητο για άτομα με νε-

φρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Το τοπικό γραφείο εδρεύει στο Δήμο

Βούλας (Λ. Καραμανλή 18) 

και ώρες από 9 έως 3 μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

210 8953.851 (εσωτ. 109)  

fax 210 8954.050

Η Νομαρχία Ανατ. Αττικής, όπου υπάγονται και οι Δήμοι Βούλας, Βάρης και Βουλιαγμέ-

νης προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες της, δημιούργησε τοπικό γρα-

φείο στη Βούλα, προς εξυπηρέτηση των τριών όμορων Δήμων που προαναφέρουμε.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό, και έχει γίνει πολύ καιρό τώρα, αλλά οι πο-

λίτες των Δήμων αυτών δεν το γνωρίζουν. 

Ετσι βρεθήκαμε πριν δύο εβδομάδες στη Νομαρχία, στη διεύθυνση υγιεινής και είδαμε

τρεις πολίτες που είχαν έρθει από το Δήμο Βούλας, για να υποβάλουν χαρτιά, ενώ αν

το γνώριζαν θα είχαν πάει στο Δήμο Βούλας και δεν θα είχαν ταλαιπωρηθεί, αφού ως

γνωστόν δεν υπάρχει συγκοινωνία που να εξυπηρετεί.

Ετσι αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε εμείς, τις υπηρεσίες που εξυπηρετεί το τοπικό

γραφείο της Νομαρχίας στη Βούλα.

Τα αντικείμενα για τα οποία μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες είναι πολλά. Εμείς

θα σημειώσουμε τα σημαντικότερα με αλφαβητική σειρά.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ πιο κοντά στους πολίτες

της ΒΟΥΛΑΣ, ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Τοπικό Γραφείο στη Βούλα

ΜΝΗΜΗ 

ΠΟΝΤΙΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μ.Κ.Ο. για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ομιλία Μιχάλη Χαραλα-

μπίδη: 

- “Από την Γυναικοκτονία
στην Υπεράσπιση της
αξίας της ανθρώπινης
ζωής”

- Η επιστροφή των Πο-

ντίων Γυναικών στην

Ιστορία.

- Ένας νέος ανθρωπισμός

για την Μικρά Ασία.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρί-

ου 2009 και ώρα 19:00

Αίθουσα Ευξείνου Λέ-

σχης Θεσσαλονίκης

(Δ.νση: Νίκης 13, παρα-

λιακή Θεσ/νικης, Πλατεία

Αριστοτέλους).
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Εξι βασικούς άξονες για την ανά-

πτυξη της Ανατολικής Αττικής,

έθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,

περιφέρειας Αττικής, Βασίλης Οι-

κονόμου σε συγκέντρωση που

οργάνωσε η Δημοτική Οργάνωση

ΠΑΣΟΚ των «Γλυκών Νερών» την

περασμένη Τετάρτη, τρεις Δεκέμ-

βρη στο κατάμεστο πράγματι Δη-

μαρχείο της πόλης.

Στην ομιλία του ο βουλευτής ανα-

φέρθηκε στις θέσεις του για μια

καλύτερη και μια αποτελεσματι-

κότερη πολιτική στην Ανατολική

Αττική.  Τόνισε χαρακτηριστικά

ότι «δεν είναι δυνατόν η διαχείρι-

ση των θεμάτων της Ανατολικής

Αττικής να γίνετε πλέον από την

Αθήνα».

Οι έξι βασικοί άξονες, για μια πο-

λιτική Νομού στην Ανατ. Αττική,

που αναφέρθηκε εκτεταμένα ο

βουλευτής είναι οι εξής, συνοπτι-

κά: 

l «Η πράσινη ανάπτυξη», 

l  το περιβάλλον, 

l  οι μεταφορές, 

l  η υγεία, 

l  η παιδεία και 

l  η δικαιοσύνη

Νέα και οριστικά 

σχέδια πόλεων
Ο Βουλευτής μίλησε για ισχυρούς

δήμους, για την ανάπτυξη του

τουρισμού ως συγκριτικό πλεονέ-

κτημα, για την αξιοποίηση του

φυσικού πλούτου αλλά και των

Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων που

υπάρχουν στην περιοχή. Τόνισε

ότι «για μια σωστή ανάπτυξη βα-
σικός άξονας είναι η δημιουργία
νέων και οριστικών Σχεδίων Πό-
λεων» και συνέχισε λέγοντας «το
αποχετευτικό σύστημα είναι το
μείζον ζήτημα, ήρθε η ώρα για
άμεση λύση».

Για το θέμα των απορριμμάτων

τόνισε ότι «Αυτή τη στιγμή η Ατ-
τική διαχειρίζεται τα απορρίμματα
των Αθηνών. Η Αττική πρέπει να
κάνει διαχείριση μόνο των δικών
της απορριμμάτων με νέες μορ-
φές διαχείρισης και με τη συνερ-
γασία όλων των Δήμων για μια
κοινή απόφαση».

Είπε ότι «η Ανατολική Αττική πρέ-
πει να διεκδικήσει καλύτερες
συνθήκες για την παιδεία». Μεγα-

λύτερες πιστώσεις, τις οποίες το

ΠΑΣΟΚ αλλά και ο ίδιος δεσμεύο-

νται πως ως μελλοντική Κυβέρνη-

ση θα παρέχουν με προτεραιότη-

τα. 

«Η Ανατολική Αττική πρέπει και
προσφέρεται να διεκδικήσει την
έδρα για Πανεπιστημιακή Εκπαί-
δευση. Το ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-

ΜΙΟ πρέπει να είναι το όραμα μας
για το μέλλον», όπως τόνισε ιδι-

αίτερα. 

Επιπλέον, έθιξε το θέμα της ίδρυ-

σης Πρωτοδικείου Ανατολικής Ατ-

τικής, ένα ζήτημα το οποίο πρώ-

τος ο ίδιος έφερε στο φως της

δημοσιότητας με ερωτήσεις του

στη Βουλή.

Τέλος, τόνισε ότι ονειρεύεται την

στιγμή που στην Ανατολική Αττι-

κή το δημοφιλέστερο και επικρα-

τέστερο μέσο μεταφοράς θα είναι

το ΤΡΑΙΝΟ.  

Την ομιλία παρακολούθησαν με

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο φιλοξε-

νών Δήμαρχος Γλ. Νερών Γ. Σιώ-

κος και Γέρακα  Αθ. Ζούτσος, ο

πρώην Δήμαρχος Παλλήνης Γ.

Σμέρος,  ο επικεφαλής της Νο-

μαρχιακής Αντιπολίτευσης, Θ.

Μπαλλής και ο νομαρχιακός σύμ-

βουλος Δ. Μπαρούτας και ο επι-

κεφαλής του συνδυασμού «Παλ-

λήνη Ενότητα και Προοπτική» Δη-

μοτικός Σύμβουλος,  Τάσος

Μπουντουβάς. Παρευρέθηκαν

επίσης εκπρόσωποι κομματικών

οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ και εκ-

πρόσωποι φορέων και συλλόγων

της ευρύτερης περιοχής, φίλων

του κινήματος και ενεργοί πολί-

τες. 

Ακολούθησε εποικοδομητικός

διάλογος προτάσεων και γόνιμης

κριτικής με την προτροπή να μην

επαναλάβει το ΠΑΣΟΚ τα λάθη

του παρελθόντος. Χαρακτηριστι-

κή «αντίθεση» οπτικής, η θέση

πώς «το χειρότερο ΠΑΣΟΚ, είναι

καλύτερο από τη Ν.Δ.», που εξέ-

φρασε την αγανάκτηση του λαού

για τη ζοφερή εικόνα που παρου-

σιάζει η χώρα με την παρούσα κυ-

βέρνηση και του αντίλογου που

εκφράστηκε, «…δεν επιλέγουμε

ένα ΠΑΣΟΚ ως “μη χείρον βέλτι-

στον”, αλλά ένα κόμμα σωστό, ει-

λικρινές και φιλολαϊκό».

Κ. Βενετσάνος

Αξονες για μια πολιτική Νομού Ανατολικής Αττικής 
έθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Οικονόμου

Τέσσερις Προγραμματικές  Συμβά-

σεις έχουν υπογραφεί μεταξύ Νο-

μαρχίας και οκτώ Δήμων για δημι-

ουργία συνθηκών πρόσβασης για τα

ΑΜΕΑ σε κτίρια δημοσίων συ-

ναθροίσεων (αθλητικούς χώ-

ρους, πολιτιστικά κέντρα, εκ-

κλησίες, πολυδύναμες αίθου-

σες στα πλαίσια του προγράμ-

ματος “ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ”

κλπ). 

Είναι οι δήμοι:

– Αγ. Στεφάνου

– Μαραθώνα

– Ν. Μάκρης

– Λαυρεωτικής 

– Σπάτων

– Κρωπίας 

– Γλυκών Νερών

– Παλλήνης

και η τροποποίηση αναφέρεται

στην αύξηση του ποσού ανά

προγραμματική σύμβαση από

45.000 σε 70.000€.

Η συμμετοχή στη δαπάνη του

έργου είναι 90% για την Νο-

μαρχία και 10% για κάθε Δήμο

και διάρκεια ολοκλήρωσης ένα

έτος από την υπογραφή της

τροποποίησης.

“Με τις παρεμβάσεις που προ-

βλέπουν αυτές οι συμβάσεις

κάνουμε ένα ακόμη βήμα προ-

κειμένου να διευκολύνουμε

την καθημερινότητα των

ΑΜΕΑ στην Ανατολική Αττική”

τόνισε ο Νομάρχης Λ. Κουρής. 

“ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ” 

για ΑμεΑ

από τη Νομαρχία
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Την έγκριση κατασκευής τουαλέτας για

Α.με.Α αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο

Βούλας, μέσα στο “χρυσό” πάρκο που

εγκαινιάστηκε πριν λίγους μήνες και στοί-

χισε 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η Νανά Καραγιάν εξέφρασε την απορία:

«όταν εμείς επιλέξαμε ανάμεσα σε 3 ανα-
δόχους συμπτωματικά τον ίδιο που πήρε
και το έργο με τις 900.000 και τις έφτασε
1.900.000 τον επιλέξαμε γιατί έχει εξειδι-
κευμένη τεχνογνωσία! Πώς είναι δυνατόν
να μη γνωρίζει ότι χρειάζεται τουαλέτα
για Α.Μ.Ε.Α.;
Και ενημέρωσε το σώμα ότι οι δύο τουαλέ-
τες που διαθέτει το πάρκο, είναι ζωγραφι-
σμένες και η μία είναι κλειδωμένη. Στην
άλλη τρέχουν οι βρύσες». 

Γενικά περιέγραψε μία εικόνα στο πάρκο

που δεν απέχει καθόλου της αλήθειας,

αφού μία επιτόπια επίσκεψη που κάναμε τα

διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι. Αλλά και οι

φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους. Η

πόρτα της τουαλέτας κλείνει με ...σύρμα. 

Η παρατήρηση αυτή εξόργισε το Δήμαρχο,

ο οποίος κατέβασε το επίπεδο του Δημοτι-

κού Συμβουλίου σε λαϊκό καφενείο, φωνά-

ζοντας: «Αφήστε τα αυτά κυρία Κάραγιαν.
Αυτά είναι γυναικουλίστικα». 

Μία φράση

που την επα-

νέλαβε και

δεν αντέδρα-

σε κανένας

σύμβουλος,

μα ούτε και ο

Πρόεδρος,

όπως όφειλε.

Αλλά στη συ-

γκεκριμένη

συνεδρίαση,

προέδρευε ο

Δήμαρχος, παίρνοντας και αφαιρώντας το

λόγο όπως και όποτε ήθελε.

Προεδρεύων ο Δήμαρχος!

Καραγιάν: Ζητώ το
λόγο.
Δήμαρχος: Δεν μπο-
ρείτε κυρία Καρα-
γιάν;
Καραγιάν: Γιατί;
Δήμαρχος: Γιατί μι-
λάει ο Δήμαρχος τε-
λευταίος και μίλησα.

Καραγιάν: Μα κύριε Πρόεδρε...

«Αφήστε τα αυτά κυρία Καραγιαν. Αυτά εί-
ναι γυναικουλίστικα»
Η επαναλαμβανόμενη αυτή φράση του Δη-

μάρχου με ενόχλησε πάρα πολύ. Και με

ενόχλησε περισσότερο η απάθεια των συμ-

βούλων. «Ο Ελληνικός του πολιτισμός”
όπως ο ίδιος είπε και παρενέβην.

« Είναι ντροπή για το Σώμα, να μην αντι-
δράσει στην προσβολή μιας γυναίκας δη-
μοτικής συμβούλου. 
Εγώ προσβάλλομαι ως γυναίκα κύριε Πρό-
εδρε, μ’ αυτά που ακούω από τον κ. Δή-
μαρχο. Είναι ντροπή για το Σώμα. “Είναι ο
ελληνικός πολιτισμός” κύριε Δήμαρχε,
όπως εσείς είπατε».

– «Αφήστε τα αυτά, τα ξέρουμε τα κου-
τσομπολίστικα και δεν σας έδωσε κανείς
το λόγο».
– «Όπως και σε σας κύριε Δήμαρχε, που
τον παίρνετε όποτε θέλετε καταστρατηγώ-
ντας κατάφωρα τον Κώδικα, και φέρνετε
σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο…»

Σ.Σ. Ετσι εξηγείται η φτώχεια των γυναι-

κών στα έδρανα της πλειοψηφίας του Δη-

μάρχου, και πιάνουν τόπο οι φήμες ότι εί-

ναι φαλλοκράτης.

Αννα Μπουζιάνη

Χωρίς τουαλέτα για ΑμεΑ 

το «χρυσό» πάρκο!

Α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Β ο ύ λ α ς

Ερώτημα για τον 

Δημήτρη Κιούκη

κατέθεσε ο Αποστολάτος

«Δεν ξέρω πόσο είναι συμβατό, Αντι-
δήμαρχος Πολεοδομίας να είναι και
επαγγελματίας χωματουργικών. Εχω
πλείστες όσες, καταγγελίες, από πο-
λίτες…  
Ο Αντιδήμαρχος Δ. Κιούκης απουσία-

ζε από τη συνεδρίαση λόγω ασθενεί-

ας. Ετσι ο Αποστολάτος επεσήμανε

ότι: «μου χρωστάει ο κ. Κιούκης απά-
ντηση, κύριε Πρόεδρε».

Οι τουαλέτες έχουν διανθιστεί με γκράφιτι, ενώ δίπλα ετοιμάζεται η τουαλέτα για τα
ΑμεΑ, μια τρύπα 2Χ2. Κάτω η “ρολς-ρόις” του πάρκου. Το εσωτερικό της τουαλέτας
με χαλασμένη κλειδαρά και σύρμα για να κλείνει η πόρτα.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Δεν ανιχνεύθηκε εξασθενές χρώμιο

στο νερό της Αρτέμιδας

Ύστερα από δημοσίευμα σε Κυριακάτικη εφημερίδα

της 23-11-2008 για παρουσία εξασθενούς χρωμίου

στο πόσιμο νερό του Δήμου Αρτέμιδος σε δείγματα

που ελήφθησαν από 4 σχολεία της περιοχής, η Διεύ-

θυνση Υγείας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής

πραγματοποίησε την επόμενη μέρα (24-11-2008) δειγ-

ματοληψίες στα ίδια σχολεία. 

Στις αναλύσεις των δειγμάτων αυτών, που πραγματο-

ποιήθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, δεν ανι-

χνεύτηκε ολικό και εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νε-

ρό. Επισημαίνεται ότι το ανώτατο επιτρεπτό όριο του

ολικού χρωμίου στο πόσιμο νερό είναι τα 50 μg/lit.

Επίσης από την ανάλυση των δειγμάτων δεν προκύ-

πτει υπερχλωρίωση του πόσιμου νερού όπως ανα-

φέρθηκε στα ίδια δημοσιεύματα.

Τι θα γίνει με τα κοτετσάδικα στη Βάρη;
Είστε δύο χρόνια

Δημοτική Αρχή, κύ-

ριοι της Βάρης.

Γιατί δεν κατεδαφί-

ζονται τα κοτετσά-

δικα για να ανοίξει η

περιοχή που παρα-

μένει υποβαθμισμέ-

νη, και να μη σκοτώ-

νεται ο κόσμο κάθε

ημέρα στην κλειστή

στροφή;
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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.

ΜΑΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΜΟΣ ΤΗΣ

19 ΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ

Σε διάστημα 9 ημερών έχουν

συμβεί 4 τροχαία δυστυχή-

ματα, απο τα οποία το τελευ-

ταίο ηταν θανατηφόρο. 

Το Σάββατο 29 Νοέμβρη στις

1:30π.μ. στη Λ.Αγ.Μαρίνας-

Κορωπίου Νο 200, μετα την

ευθεία των 2 χιλιομέτρων

συναντάμε την πρώτη επικίν-

δυνη στροφή που κατα το

παρελθόν είχαμε  καί άλλα

θλιβερά γεγονότα.

Ο Σύνδεσμος Οικιστών

Αμπελώνα ενημερώνοντας

τις αρμόδιες υπηρεσίες της

Νομαρχίας  γι’ αυτα τα γεγονότα προτείνει την αντικατάταση του ασφαλτοτάπητα σε

όλο το μήκος της Λ.Αγ.Μαρίνας Κορωπίου ή οτι άλλο κρίνει η Νομαρχία απαραίτητο.

Κύριε Νομάρχα ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας.

Ο πρόεδρος καί τα μέλη του ΣΟΑ Σπίνος Νικόλαος

Ο δεύτερος βρεφονηπιακός σταθμός Σπά-

των, στην περιοχή της Χριστούπολης,

εγκαινιάστηκε από τον Νομάρχη Λεωνίδα

Κουρή και τον δήμαρχο Σπάτων Θανάση

Τούντα, την περασμένη Δευτέρα. Ο νέος

παιδικός σταθμός αποτελεί ένα ακόμα έρ-

γο που εντάσσεται στα πλαίσια της πρωτο-

βουλίας που έχει αναλάβει η Νομαρχία  σε

συνεργασία με τους Δήμους και τις Κοινό-

τητες για την αναβάθμιση των κοινωνικών

υποδομών κάθε περιοχής.

Το κτήριο κατασκευάστηκε σε οικόπεδο

που παραχώρησε ο Δήμος, έκτασης 500

τ.μ. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις,

με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας,

μπορεί να φιλοξενήσει 50 νήπια από 2,5

ετών, ενώ στον πάνω όροφο θα φιλοξενή-

σει στο μέλλον και βρέφη. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα του σταθμού είναι

ο μεγάλος αύλειος  χώρος επιφάνειας

1000 τ.μ. στον οποίο θα διαμορφωθεί και

παιδική χαρά. 

Ο πρόεδρος του παιδικού σταθμού, Πέ-

τρος Κατσούλης, μετά τον αγιασμό, ευχα-

ρίστησε τον Νομάρχη Λ. Κουρή, τον δή-

μαρχο  Θανάση Τούντα, την διευθύντρια

του σταθμού κ. Βλασακούρη και όλο το

προσωπικό για την ικανότητα με την οποία

απασχολούν και φροντίζουν τα νήπια. 

Το κόστος του σταθμού με τον εξοπλισμό

του έφθασε τα 710.000,00 €, εκ των οποί-

ων το 80% βαρύνουν τη Νομαρχία, και το

20% τον Δήμο. Εκείνη όμως που έκλεψε

την παράσταση ήταν η μικρή Γκλόρια, που

χαιρέτισε τα εγκαίνια με τη δική της ιδιαί-

τερη προσφώνηση.        
Αγγελική Ραγκούση

Εγκαινιάστηκε ο 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Σπάτων

“Πεζόδρομος”και μυρωδιές θαλασσινής αύρας

στην πλατεία της Βούλας.
Ενα όμορφο ουζερί, μια ζεστή φιλική ατμόσφαιρα, παραδοσιακές εικόνες. Και ό,τι

τραβάει η ψυχή σου. Από καφέ έως τσιπουράκι και ουζομεζέδες.

Εκπλήξεις στα πιάτα καθημερινά. Θαλασσομαζέδες Καλύμνου, Αιγαίου, Ιονίου

Αστακομακαρονάδες, Γαριδομακαρονάδες, ψάρια φρέσκα από το Αιγαίο.

Και οι τιμές ...φιλικές. Δεν έχετε παρά να πάτε Ποσειδώνος 14 (στον πεζόδρομο)

για να τα απολαύσετε. Το τηλέφωνο είναι 210 899 4984.

Την κορδέλα κόβει ο Νομάρχης Λεων. Κουρής με το
Δήμαρχο Αθ. Τούντα και τον βουλευτή Απ. Σταύρου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Κορωπί 5/12/08

Αρ. Πρωτ.: 12343

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΙΣΘΩΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 62

Πληροφορίες: Α. Μεθενίτη

Τηλέφωνο: 210-6626689

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Τοπικό Υποκατάστημα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου, προκη-

ρύσσει δημόσιο πρόχειρο

διαγωνισμό για την ευρύτερη

συμμετοχή σ’ αυτόν με κριτή-

ριο κατακύρωσης την συνολι-

κά χαμηλότερη τιμή συμπερι-

λαμβανομένου του ΦΠΑ για

την ανάδειξη συνεργείου κα-

θαρισμού των κάτωθι κτιρίων:

1. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ –

ΕΤΑΜ Κορωπίου 1.072τ.μ.

2. Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Μαρκοπούλου 1.062,50τ.μ.

3. Τοπικό Ιατρείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Παιανία 386τ.μ.

4. Ιατρεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Γλυκών Νερών 164τ.μ.

Σύνολο 2.684,50τ.μ.

Η σύμβαση θα ισχύει για έξι

μήνες με μονομερές δικαίω-

μα του ΙΚΑ για εξάμηνη παρά-

ταση και στην περίπτωση που

ο διαγωνισμός που θα διενερ-

γηθεί σε κεντρικό επίπεδο

από την Διοίκηση του ΙΚΑ

αποδώσει νωρίτερα, αυτή θα

διακόπτεται αυτόματα.

Η συνολική δαπάνη ανέρχε-

ται σε 24.804,78 €, συμπερι-

λαμβανομένου του ΦΠΑ, για

έξι μήνες. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί

στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κο-

ρωπίου την 19/12/08 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 12μ.μ.

στον τρίτο όροφο του κτιρίου

(Κύπρου 62, Κορωπί). 

Οι προσφορές που θα κατατί-

θενται μετά την παραπάνω

ημερομηνία και ώρα, θα θεω-

ρούνται εκπρόθεσμες και θα

επιστρέφονται.

Η Διευθύντρια

Ειρ. Παπαθανασίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ  5-12-08

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.:17903

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  Διοικητική

Ταχ .Δ/νση:Πλατεία Ελευθερίας 153_51 Παλλήνη

Πληροφορίες: Σκαραμαγκά Ειρ., Τηλέφ.:2106600810 Fax :2106600859

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόσληψης μίας (1)  θέσεως με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου του Δήμου Παλλήνης που εδρεύει στον Δήμο Παλλήνης.

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τρο-

ποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994,

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003,

3200/2003, 3260 / 2004 και 3320 / 2005.

2. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/232/7664/21-7-08 Εγκριτική της πρόσληψης Πράξη

της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της

υπ΄αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημό-

σιο Τομέα»  ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28-12-2006), όπως  ισχύει.

3. Την 47801/30-7-08 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών   και την με

αριθμό 29/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ1892/τ.Β΄/30-12-05) Δήμου

Παλλήνης.

Ανακοινώνει

Την   πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη επο-

χικών ή παροδικών αναγκών  του Δημοτικού Ιατρείου  για την εξής,  κατά

αριθμό ατόμου, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την

αντίστοιχη χρονική περίοδο.

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

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

ΔΕ Βοηθών 1 1-Άδεια άσκησης 8 μήνες

Νοσοκόμων επαγγέλματος

Βοηθού Νοσηλευτή.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2-Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης, δηλαδή πτυχίο ή δίπλωμα επαγγελματικής

κατάρτισης ΙΕΚ (πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ)

κατεύθυνσης Νοσηλευτικής ή πτυ-χίο Τμήματος

Νοσηλευτών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκεί-

ου ή πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτών-τριών  μέ-

σης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής

σχολής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή

άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλο-

δαπής αντίστοιχης ειδικότη τας, βάση του οποί-

ου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης

επαγγέλματος. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.-  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδί-

κη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαί-

ρεσης.

Εξαίρεση:  Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που

τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρ-

θρο 4 παρ.6).

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

• Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά

του βαθμού εντοπιότητας (α', β', γ' κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ' αυτούς που έχουν την

ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν

οι έχοντες τα επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων

από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας

προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύτερης

κ.ο.κ.. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή

επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολο-

γούμενα κριτήρια (ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.).

Προτάσσονται κατά σειρά:

α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ:

(1) Του Δήμου Παλλήνης. (α΄ βαθμός εντοπιότητας)

(2) Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του νομού Αττικής. (β΄ βαθμός εντο-

πιότητας)

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

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρε-

σίας μας , οδός Φειδιππίδου αριθ. 22Β και ειδικότερα στην υπηρεσία  (.προσω-

πικού,  αρμόδιος κ Κατσιαούνου Ευαγγελία) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημε-

ρών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της πα-

ρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπη-

ρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού   καταστήματος, εφόσον η

ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

(παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτι-

κά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στον οποίο να

αναγράφεται    ο   ακριβής    βαθμός     αυτού    (μόνο    για    υποψηφίους   της

κατηγορίας  ΔΕ).     Σε    κάθε    περίπτωση   που   ο   βαθμός   εκφράζεται με

αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτ-

λου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθ-

μητικό βαθμό.

Διευκρίνιση: 

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ.: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος

βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερό-

μενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ  και η οποία δεν ισχύει αυτο-

τελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει : 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο

μέσος όρος βαθμολογίας του στo θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίη-

σης 

ή   Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την  οποία  να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολο-

γίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημε-

ρομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.  

3. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο

8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και

σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απά-

τη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία

περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυ-

σφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθε-

ρίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπό-

δικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή

για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα πα-

ραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δι-

καιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,     δ) ότι δεν τελούν υπό

δικαστική συμπαράσταση. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος

αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του

έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.

1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη

περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός

(υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο

ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την

υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απα-

σχόλησής του (έναρξη και λήξη). 

6. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρ-

μόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισ-

σότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή

υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

7. Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα

επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία  να

αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου

στο πρόγραμμα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα πα-

ρακολούθησης  του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να

προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμέ-

νου για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.  

9. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό της

οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκ-

δοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο

από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρ-

θρο 6, παρ. 2, Ν. 3454/2006 ). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστο-

ποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότη-

τα (απόφαση Ολομέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων

προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πο-

λυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (άρθ.6, παρ.3 ν.3454/2006).

10. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον: 

α) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια  μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαί-

δευση,   βεβαίωση ισοτιμίας  από την αρμόδια  Διεύθυνση του Υπουργείου

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκ-

παίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτι-

μιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως

(Ο.Ε.Ε.Κ.)  - Εθνικής Αντιστάσεως  41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και  βεβαίωση, για την

αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη   κλίμακα.

11. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι

ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο.

Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντο-

πιότητας,   όπως   ορίζεται   στο   κεφάλαιο   Β΄  του   παρόντος,  απαιτείται

η υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα

(άρθρο 4 παρ. 5 Ν.2647/1998).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

α) Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από την

προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελ-

ληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του

πρωτότυπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδω-

σε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρ-

χή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώ-

σεις όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που

τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντί-

γραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές

αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνο-

νται από όλες τις διοικητικές αρχές και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουρ-

γείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελ-

λάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26-

12-1913/1-2-1914.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας,

προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση

της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνο-

νται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφρά-

σεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν

προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως

προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών,

αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρί-

βεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του

υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986.

Β) Της ημεδαπής  

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της

Εθνικής 

έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες

της  Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά –

βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές  αντίγραφο του

πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδω-

σε το πρωτότυπο. (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρ-

χή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοι-

κητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που

ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη

δήλωση κατά το άρθρο 8 απρ. 4 Ν 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος

βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ

των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικη-

τική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική

αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.

2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην

οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υπο-

χρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δη-

μόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις

ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνο-

δευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, στην

οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτε-

λούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υποχρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα

στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),  να δημοσιευ-

θεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές  εφημερίδες του Νομού, εφό-

σον εκδίδονται. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστη-

μα της οικείας υπηρεσίας και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή

κοινοτικού καταστήματος του δήμου ή της κοινότητας στην οποία εδρεύει η

υπηρεσία, συντασσομένου κατ' άρθρο 21 παρ. 9 του  Ν. 2190/1994 (όπως ισχύ-

ει) πρακτικού ανάρτησης.  

ΣΤ΄.  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας

υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο

(2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν

ενστάσεις, στο Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει

μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.

Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παραβόλου στο δη-

μόσιο ταμείο σαράντα ευρώ (40) €.

Ο Δήμρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί

η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής για πα-

ραβάσεις των διατάξεων του αγορανο-

μικού κώδικα, αποφασίστηκε η επιβολή

προστίμων συνολικού ύψους € 201.300

σε δέκα επιχειρήσεις γιατί δεν είχαν

αναγράψει την τιμή πώλησης του πε-

τρελαίου θέρμανσης.

1. Σε δεκατρείς (13) ιδιοκτήτες φορτη-

γών Ι.Χ., Δ.Χ. & μηχανημάτων έργου,

επειδή χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο

θέρμανσης αντί για πετρέλαιο κίνησης,

για τη λειτουργία των οχημάτων-μηχα-

νημάτων τους. 

2. I. ΠΕΤΡΟΥ (Πρατήριο υγρών καυσί-

μων), 22 ΧΛΜ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρμι

Αττικής. 

3. Ι. ΡΗΓΟΣ (Πρατήριο υγρών καυσί-

μων), 20 ΧΛΜ Λ. Μαραθώνος, Πικέρμι

Αττικής. 

4. Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

(Πρατήριο υγρών καυσίμων), Δημάρχου

Χρ. Μπέκα (Αριστερά), Σπάτα Αττικής. 

5. Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Πρατήριο υγρών καυσί-

μων), Κ. Δημητρίου 3, Σπάτα Αττικής. 

6. Ι. ΠΑΠΑΔΑΣ (Πρατήριο υγρών καυσί-

μων), Ολυμπιονικών 12, Σπάτα Αττικής. 

7. Ε. & Α. ΜΗΤΣΕΑΣ ΟΕ (Πρατήριο

υγρών καυσίμων), Διαδόχου Κων/νου

(έναντι γηπέδου), Σπάτα Αττικής. 

8. Π. ΜΑΚΡΗΣ (Πρατήριο υγρών καυσί-

μων), Αγ. Θωμά 11, Σπάτα Αττικής. 

9. Φ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρατήριο

υγρών καυσίμων), Χρ. Μπέκα 30 (Περιφ.

Σπάτων), Σπάτα Αττικής. 

10. Σε πωλητή λαϊκής αγοράς, για μη

αυτοπρόσωπη προσέλευση.

Αγορανομικοί έλεγχοι και πρόστιμα σε επιχειρήσεις από τη Νομαρχία Αν. Αττικής
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Την έναρξη της συνεδρίασης έκα-

νε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τάσος

Χρήστου μίλησε για το “μοτο” της

Δημοτικής Αρχής: τη διαφάνεια.

Ενημέρωσε για την ιστοσελίδα

του Δήμου (www.koropi.gr) και

προέτρεψε τους Δημότες να ενη-

μερώνονται μέσα από τον ιστο-

χώρο του αφού δημοσιοποιούνται

και αποφάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανα-

σόπουλος μίλησε σε μια θεωρητι-

κή βάση για τα τεκταινόμενα στο

Δήμο. Για τη φιλοσοφία που

έχουν οι  ΟΤΑ. Γι’ αυτήν που θα

έπρεπε να έχουν. Για τις αγκυλώ-

σεις της Δημόσιας Διοίκησης, για

τη νοοτροπία πολλών δημοτών

(καθημερινή μάχη για ένα καθαρό

Κορωπί). 

Παρουσιάζουμε ορισμένα σημεία

της ομιλίας του.

Όπως έχουμε τονίσει επανειλημ-
μένως τα προβλήματα και οι ιδι-
αιτερότητες αυτού του Δήμου
που ασκούμε διοίκηση σύμφωνα
με τη λαϊκή εντολή είναι πολλα-
πλά και σύνθετα. 

Είμαστε μια πόλη σε συνεχή μεταλλα-
γή των βασικών χαρακτηριστικών της
μέσα από πρωτόγνωρες διαδικασίες
αστικοποίησης που επιταχύνονται
από τη πίεση των δραστηριοτήτων
του Αεροδρομίου, της  χρήσης της Ατ-
τικής Οδού και των άλλων οικονομι-
κών δραστηριοτήτων που έχουν ανα-
πτυχθεί στις βιομηχανικές περιοχές. 

Η επίλυση αυτών των ζητημάτων δεν
είναι μια απλή υπόθεση όπως όλοι
γνωρίζετε  και μάλιστα όταν διαχρονι-
κά το κράτος δεν είχε στρατηγική για
να αντιμετωπίσει αυτή την κατάστα-
ση. 

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων μας βρί-
σκει μεγάλα εμπόδια : Οικονομικά και
οργανωτικά, νέα θεσμικά πλαίσια που
απαιτούν χρόνους μεγαλύτερους για
να λειτουργήσουν όπως η εφαρμογή
του Επιχειρησιακού  Προγράμματος, η
πιστοποίηση δημοτικών υπηρεσιών
κα. 
Σ’  αυτή την πορεία οι αντίπαλοί μας
είναι συγκεκριμένοι και  υπαρκτοί:
– η κρατική γραφειοκρατία και οι
υστερήσεις υπηρεσιών και τομέων
του κράτους, 
– οι αντιτιθέμενες πολιτικές στοχεύ-
σεις κομμάτων & παραγόντων, που
δημιουργούν καθυστερήσεις σε δημο-
τικά έργα, 
–  οι οικονομικές και οργανωτικές δυ-
σκολίες, 
– η έλλειψη προσωπικού,  συνολικά
στην Αυτοδιοίκηση και στο Δήμο μας, 
–  τα μεγάλα και μικρά ιδιωτικά οικο-
νομικά συμφέροντα,  που βρίσκουν
τρόπους να ξεγλιστράνε από τους Νό-
μους και να «κοροϊδεύουν» τους θε-
σμούς με αποτέλεσμα  να δυσκολεύ-
ουν το δημοτικό μας έργο.

Μίλησε για την οικονομική κρίση και

για την επιβάρυνση που θα δεχθούν οι

ΟΤΑ, αφού εκεί θα μετακυλήσουν το

βάρος της ύφεσης. Τόνισε δε ότι θα

χρειαστούν νέες συνεργασίες και

αξιοποίηση όλων των δομών του κρά-

τους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων

της κοινωνίας πολιτών για να μπορέ-

σουν να ανταπεξέλουν.

Παρόλα αυτά  τα προβλήματα ο απο-
λογισμός για το 2007 είναι θετικός.
Ενώ μέσα στο 2008 αναπτύχθηκε μια
έντονη κινητικότητα σε θέματα που
αφορούν το Κορωπί με αποτέλεσμα
να υπάρχει μια συγκρατημένη αισιο-
δοξία  για  κρατικές και αυτοδιοικητι-
κές  αποφάσεις,  που μπαίνουν πλέον
στο στάδιο υλοποίησης και  αλλάζουν
προς το καλύτερο τη ζωή μας. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

Επεσήμανε ότι παρ’ όλες τις αντικει-

μενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει

το Κορωπί, υπάρχουν καλύτερες συν-

θήκες:

“Οι δημοτικές μας πολιτικές αρχίζουν
να υποστηρίζονται με νέα κτίρια που
κατασκευάζονται, με ενίσχυση προ-
σωπικού,  με  ορθολογικότερη αξιο-
ποίηση κάθε προγράμματος ευρωπαϊ-
κού,  κρατικού, νομαρχιακού. 

Έχουμε επιτέλους δεσμεύσεις και ξε-
μπλοκάρισμα μεγάλων έργων ύστερα
από συντονισμένες διαδημοτικές κι-
νήσεις όπως φέτος στο μεγάλο και
χρόνιο ζήτημα της Αποχέτευσης και
του Βιολογικού Καθαρισμού”. 

«Το Κορωπί μια ανθρώπινη πόλη»

Με το σταθερό σύνθημά του, «Το Κο-
ρωπί μια ανθρώπινη πόλη», αναφέρ-

θηκε στην  περιβαλλοντική αναβάθμι-

ση που επιχειρεί «με πολεοδομική
ανασυγκρότηση, κοινωνική αλληλεγ-
γύη και σεβασμό στον πολίτη» που
επιχειρεί, αλλά βρίσκει εμπόδια από

αναρμόδιους φορείς!

Υπέρμαχος 

του Καποδίστρια 2

Αναφερόμενος σε παρεμβάσεις αναρ-

μόδιων φορέων, που φρενάρουν το

έργο στο Κορωπί, τόνισε ότι υποστη-

ρίζει τη  διοικητική μεταρρύθμιση και

στο κράτος και στην Τ.Α. Τη θεωρεί

αναγκαιότητα «για να ξεκαθαρίσουν
πολλά που δυσκολεύουν τη δoυλειά
μας», όπως είπε χαρακτηριστικά. 

Για την υλοποίηση της στρατηγικής
αυτής εργαστήκαμε και το 2007! Ατα-
λάντευτα ! Σε όλους τους τομείς και
με επιτυχίες αλλά και με λάθη. 

Τα λάθη αυτά ή παραλείψεις μας έγι-
ναν στην προσπάθειά μας να επιλύ-
σουμε έντιμα και έγκαιρα μεγάλα και
μικρά ανοιχτά  ζητήματα της πόλης
μας. 
Επισημαίνουμε τα λάθη, και τα επιση-
μαίνουμε για να τα εξαλείψουμε και
να κατανοήσουμε  τις νέες απαιτή-
σεις! Αυτή  η δημοτική αρχή δεν «κου-
κουλώνει» τα προβλήματα τα θέτει
και να λύνει.»  
Με σύνθημα: «καθημερινή μάχη για

ένα καθαρό Κορωπί» ο Δήμαρχος

αναφέρθηκε στις ενέργειες του Δή-

μου για την ενίσχυση των μέσων απο-

κομιδής ενώ παρουσίασε και αρνητι-

κές εικόνες από το Κορωπί που πρέπει

άμεσα να αλλάξουν με ευθύνη Δήμου

και κατοίκων. 

– 28 σημεία διαχείρισης οικοδομικών

υλικών βρίσκονται στην πόλη, με απο-

τέλεσμα να έρχονται οι τσιγγάνοι και

να εγκαθίστανται στο Κορωπί, αφού

τα εμπορεύονται.

– Εδωσε εύσημα στον Αντινομάρχη

Θεόδωρο Γρίβα, για την προσπάθεια

που έχει κάνει για να νοικοκυρέψει

αυτή την κατάσταση με παρεμβάσεις

του.

Η νομαρχιακή σύμβουλος Αγγελική

Γκιόκα, που παρευρισκόταν εκεί, συ-

μπλήρωσε ότι η Νομαρχία είναι ευαί-

σθητη και δουλεύει σιωπηλά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον τομέα

του εθελοντισμού και στις προσπάθει-

ες που κάνει η ομάδα αυτοοργανωμέ-

νων εθελοντών 

– Για την Αποχέτευση και το Βιολογι-

κό Καθαρισμό έδειξε αισιόδοξος

ύστερα από τη συνάντηση με τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο , αλλά δή-

λωσε ότι «το έργο είναι στα χέρια της
Πολιτείας».

– 78 τόνους σκουπίδια βγάζει καθημε-

ρινά ο Δήμος Κορωπίου!

Κάδοι απορριμμάτων : Έως το 2007
οι κάδοι στο Δήμο Κορωπίου έφταναν
τους  1260, ενώ φέτος ενισχύθηκε το
σύστημα με 238 κάδους μικρούς και
μεγάλους.  Για την Αποκομιδή και με-
ταφορά των απορριμμάτων χρησιμο-
ποιούνται 8 οχήματα.
Από το 2007 έως σήμερα τοποθετή-
θηκαν περίπου 500  κάδοι.  Από τον
Ιούνιο του 2007 έως το Δεκέμβριο του
2007 με 242 δρομολόγια οδηγήθηκαν
στο ΚΔΑΥ στον Ασπρόπυργο 1.022
περίπου τόνοι.  Ενώ το πρώτο εξάμη-
νο του 2008 τους πραγματοποιήθηκαν
260 δρομολόγια με αποτέλεσμα 1.120
τόνοι. 
Το 2007 χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικό
όχημα συνεπικουρούμενο από ένα
συμβατικό απορριμματοφόρο. Ενώ το
2008 παραχωρήθηκε και το δεύτερο
ειδικό απορριμματοφόρο.

Εύσημα σε Πυροσβεστική

και στους εθελοντές

Αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνερ-

γασία με την Πυροσβεστική και ευχα-

ρίστησε τους εθελοντές, ιδιαίτερα την

ομάδα των Κυνηγών και των Προσκό-

πων.

Για το Κυκλοφοριακό...

Το μεγάλο πρόβλημα του Κορωπί-

ου, είναι το κυκλοφοριακό. Εχει

εγκριθεί και ψηφιστεί η κυκλοφο-

ριακή μελέτη που ήδη εφαρμόζεται

πιλοτικά με σημάνσεις και δοκιμα-

στικές διαδρομές της ΕΘΕΛ, που

με μικρά λεωφορεία θα στηρίξει τη

συγκοινωνιακή σύνδεση με τις γει-

τονιές. 

Η Δημοτική Αρχή με την εφαρμογή

της κυκλοφοριακής ρύθμισης στο-

χεύει:

Στον περιορισμό της χρήσης ΙΧ στο
κέντρο της πόλης με την  ενίσχυση

των δημόσιων μέσων μεταφοράς

και την πεζοδρόμηση τμήματος της

κεντρικής Λεωφόρου.

Στην ανάδειξη του εμπορικού κέ-
ντρου της πόλης.
Στην δημιουργία των κατάλληλων
χώρων στάθμευσης επί του διαθέ-

σιμου οδικού δικτύου ή άλλων χώ-

ρων που μπορούν να αποτελέσουν

«σταθμούς» και για άλλα μέσα με-

ταφοράς.

Στην αλλαγή της  κυκλοφοριακής
μας συμπεριφοράς.
Στην μελέτη και ανάπτυξη ενός
ασφαλούς ποδηλατόδρομου  και τη
σύνδεση του με κεντρικά και περι-
φερειακά σημεία του Δήμου.

Σ.Σ. Η πορεία θα δείξει, γιατί οι
απόψεις διίστανται στον τομέα
της κυκλοφοριακής ρύθμισης με
την πεζοδρόμηση της κεντρικής
λεωφόρου.

Νέες χαράξεις της 

περιφερειακής Υμηττού -

Αττική Οδός

Τόνισε ότι διαφωνούν απολύτως

στη χάραξη της νότιας κατάληξης

στην Αγ. Μαρίνα. Θεωρούν ότι εί-

ναι «μια άσκοπη χάραξη που δια-
μελίζει την αρτιότητα του Δήμου
και επιβαρύνει μια περιοχή κρίσι-
μη για την ήπια και οικολογικά ορ-
θή ανάπτυξη του Κορωπίου»

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος σε

όλους τους Αντιδημάρχους, που

έκαναν απολογισμό έργου, για

την αρμοδιότητά του ο καθένας,

αλλά και σε υπεύθυνους νομικών

προσώπων.

Απολογισμός έργου της 
Το έργο της προηγούμενης χρονιάς, 2007, παρουσίασε η  Δημοτική Αρχή Κορωπίου, σε δημό-

σια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Κυριακή 21/11. Αναφέρθηκε και σε

σημαντικές δραστηριότητες του 2008,  αλλά και σε έργα που είναι σε εξέλιξη. 

Μίλησε ο Δήμαρχος και στη συνέχεια όλοι οι  Αντιδήμαρχοι και οι υπεύθυνοι των ΝΠΔΔ του

Δήμου (Φιλαρμονική, ΚΑΠΗ κλπ.) και μετά πήρε το λόγο η μειοψηφία.

Το Γυμναστήριο δεν είχε κόσμο, σε σχέση με άλλες χρονιές που δεν έβρισκες καρέκλα να κα-

θίσεις.

Το παρών έδωσε και ο παλιός Δήμαρχος Πέτρος Παπαγιαννόπουλος, ο Αντινομάρχης Θεοδ.

Γρίβας και η νομαρχιακή σύμβουλος και γραμματέας του Ν.Σ. Αγγελική Γκιόκα.

Τη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η μειοψηφία για τον πολύωρο απολογισμό. 
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Δημοτικής Αρχής Κορωπίου

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

• Την  Κυριακή 7   Δεκεμβρίου, στις 11.30  το πρωί,  στην περιοχή της Δεξαμε-

νής, επί των οδών Χάλκης, Αρκαδίου και Θάσου  εγκαινιάζεται ο Δημοτικός

Βρεφονηπιακός-Παιδικός Σταθμός. Την τελετή εγκαινίων θα τελέσει ο Σεβ. Μη-

τροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ 

Για τα 50 χρόνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

• Την Κυριακή 7  Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα  στο κτίριο της Δημοτικής Βι-

βλιοθήκης (Γ. Σ Παπασιδέρη 13) πραγματοποιείται  η τιμητική εκδήλωση για τα

50 χρόνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Θα τιμηθούν δωρητές και πρόσωπα που

συνέβαλλαν στην λειτουργία και υποστήριξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Θα

ακολουθήσει δεξίωση με ζωντανή μουσική.

Κάλεσμα για αιμοδοσία
•Ο Δήμος Κρωπίας καλεί επίσης τους δημότες/σσες να ενισχύσουν την εθελο-

ντική αιμοδοσία που πραγματοποιεί ο Σύλλογος «Δημοσθένης» στο Κέντρο

Υγείας Κορωπίου,  την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου (ώρες 10 έως 13.00) σε συνερ-

γασία με την Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κορωπίου. Η αιμοδοσία θα

συνεχιστεί και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου. 

Προχωρημένη πλέον η ώρα,

ο κόσμος έχει αρχίσει να

αποχωρεί και ο λόγος δίνε-

ται στην αντιπολίτευση, η

οποία είχε κάνει παρεμβά-

σεις διαδικαστικές για το λό-

γο αυτό (Κ. Δήμου).

Μπορώ να δώσω συγχαρη-

τήρια στον κ. Δήμαρχο για

το επικοινωνιακό κομμάτι.

Γ. Σπέλλας

Εμείς μέχρι σήμερα ξέραμε
ότι ο Δήμαρχος είναι
αντιεπικοινωνιακός!

Ο Σωτ. Λάμπρου, επί 25

χρόνια δημοτικός σύμβου-

λος, τόνισε ότι η Πλειοψη-

φία έκανε έναν απολογι-

σμό για 4 χρόνια πριν το

2007 και ένα χρόνο μετά το

2007!

Μου έκανε εντύπωση μία
φράση της Αντιδημάρχου
Μ.  Γκίκα, που είπε ότι από
το 2007 εγκαταλείπουν την
προχειρότητα της προη-

γούμενης Δημοτικής Αρ-
χής. Εσείς δεν ήσασταν

Δημοτική Αρχή; ρώτησε ο
Κώστας Δήμου

Κλείνοντας την ανοιχτή

συνεδρίαση ο επικεφαλής

της μειοψηφίας Δ. Κιού-

σης, είπε ότι δεν θα απα-

ντήσει σε όσα άκουσε, λό-

γω της προχωρημένης

ώρας και για να ακουστούν

οι πολίτες.

Όμως ρώτησε: Είστε ικανο-

ποιημένοι από την αμεσό-

τητα του Δήμου στα καθη-

μερινά προβλήματα. (είχε

κάνει τη διαπίστωση νωρί-

τερα ο δήμαρχος, ότι γίνα-

νε και λάθη).

Επεσήμανε την μεγάλη κα-

θυστέρηση του σχολείου

της Αγίας Μαρίνας, «κάθε
Χριστούγεννα μετατίθεται
στα επόμενα», είπε χαρα-

κτηριστικά.

Ο λόγος στην αντιπολίτευσηΟ λόγος στους αντιδημάρχους
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνι-

κών Υπηρεσιών Σερα-

φείμ Κόλλιας μίλησε για

την εξέλιξη των πολλών

πολεοδομικών μελετών

που “τρέχουν”στο Κορω-

πί, ύψους πολλών εκα-

τομμυρίων ευρώ, για το

Εθνικό Κτηματολόγιο,

την τροποποίηση του Γε-

νικού Πολεοδομικού

Σχεδίου, τον ηλεκτρο-

φωτισμό, την αποχέτευ-

ση ομβρίων κα. 

Στη συνέχεια η Αντιδή-

μαρχος Διοίκησης Μαρία

Γκίκα μίλησε για τις διοι-

κητικές αλλαγές και

αναδιαρθρώσεις και στις

διαδικασίες πιστοποίη-

σης διαχειριστικής επάρ-

κειας και ποιότητας των

υπηρεσιών. 

Η αντιδήμαρχος Ελένη

Τσεβά πάνω στον Τομέα

της Κοινωνικής Πολιτι-

κής.

Οι πρόεδροι του Αθλητι-

κού Οργανισμού, Γιάν-

νης Ντούνης, του Πνευ-

ματικού Κέντρου Χρή-

στος Αναγνώστου ανα-

φέρθηκαν στα  απολογι-

στικά στοιχεία της δρά-

σης του τομέα του ο κα-

θένας, ενώ για τη Φιλαρ-

μονική μίλησε η δημοτι-

κή σύμβουλος Γεωργία

Γιανίτσα.

Ο δημοτικός σύμβουλος

και Πρόεδρος της Δημο-

τικής Επιτροπής Παιδεί-

ας Αντώνης Ντούνης μί-

λησε για το νέο Γυμνά-

σιο στο Κίτσι, που ανα-

ζητεί στέγη και την κα-

τασκευή των νέων σχο-

λείων στην Αγία Μαρίνα.  

Οι άρπαγες γείτονές μας!

Μίλησε και ο πρώην Δήμαρχος Παπαγιαννό-

πουλος, ο οποίος βλέπει τους «άρπαγες της

Παιανίας και της Βάρης» να καραδοκούν για να

φάνε το Κορωπί!.

Η Παιανία προσπαθεί να πάρει τον Καρελά, Ο

Παναθηναϊκός ανήκει στο Κορωπί.  

Ληστρική είναι η κατάσταση από τη μεριά της

Βάρης. Το Ribas ανήκει στο Κορωπί. Αυτοί εί-

χαν πάει μέσα στο Ribas να κάνουν νεκροτα-

φείο.

Εκρουσε τους κώδωνες προς τη Δημοτική

πλειοψηφία, να έχει τα μάτια της ανοιχτά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

και ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Κορωπί-

ου, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: “Οικο-

νομική κρίση και πολιτικές εξόδου” την Κυ-

ριακή 14 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στην

Πνευματική Εστία το Δήμου Βούλας (Ζεφύ-

ρου 2).
Ομιλητές θα είναι ο Γιάννης Τόλιος, Διδάκτωρ

οικονομικών επιστημών, μέλος Γ.Γ. Συνασπι-

σμού και Μάκης Μπαλαούρας, οικονομολόγος

Τράπεζας Ελλάδος, μέλος ΑΚΟΑ.

Εκπληκτική ήταν η ταχύ-

τητα με την οποία αποκα-

τέστησαν το κλειστό γή-

πεδο. 

Ολοι σαν τα μυρμήγκια

μάζευαν καρέκλες, τρα-

πέζια, μοκέτες, γιατί είχε

έρθει η ομάδα βόλεϋ των

νεανίδων και έπρεπε να

προπονηθεί.
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Μ
ε το προεδρείο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με

Αναπηρία συναντήθηκε την Παγκόσμια Ημέρα Α.με.Α.

(3/12), ο Γιώργος Παπανδρέου. Στη συνάντηση τον συ-

νόδευε η βουλευτής Περιφ. Αττικής και πολιτική εκπρόσωπος

του ΠΑΣΟΚ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Προστασία,

Εύη Χριστοφιλοπούλου. 

Σε δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος του ΠΑ-

ΣΟΚ δεσμεύθηκε ότι ως κυβέρνηση θα ενισχύσει τις δομές του

κοινωνικού κράτους. 

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου σε εκδήλωση για την Εθνική Ημέρα

Ατόμων με Αναπηρία, που διοργάνωσε η Εθνική Συνομοσπονδία

Ατόμων με Αναπηρία, ως εκπρόσωπος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Γιώργου Παπανδρέου ανέφερε μεταξύ άλλων:   
«Στις ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη από δεκαετίας ξεκινήσει μια σημαντι-

κή πολιτική αλλαγή και  η αντιμετώπιση της Αναπηρίας ωριμάζει. Σε ιδε-

ολογικό επίπεδο έχουμε πια διανύσει οριστικά μια σημαντική απόσταση:

από την φιλανθρωπική-συμπονετική αντίληψη της αναπηρίας στη δικαιω-

ματική. Αυτό σημαίνει ότι τα Άτομα με Αναπηρία έπαψαν να αντιμετωπί-

ζονται πολιτικά ως «αποκλίνοντα του φυσιολογικού» που χρειάζονται ει-

δικά μέτρα για να καταφέρουν να ζήσουν στο υποτιθέμενο «φυσιολογι-

κό» κοινωνικό περιβάλλον και έχει γίνει συνείδηση ότι το περιβάλλον εί-

ναι εκείνο που πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές για να συνυπάρχουν

όλοι ισότιμα σε αυτό. Έχουμε - ελπίζω – όλοι αντιληφθεί ότι η αναπηρία

δεν είναι μια ιατρική κατάσταση, αλλά κοινωνική. Ένα άτομο που θεω-

ρείται ως ανάπηρο σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον μπορεί να είναι

εντελώς λειτουργικό σε ένα άλλο περιβάλλον, φιλικότερο προς εκείνο.

Πάνω σε αυτόν τον κοινωνικό ορισμό της αναπηρίας, συνεργαζόμαστε

με το  αναπηρικό κίνημα για την ισοτιμία των Ατόμων με Αναπηρία στα

κοινωνικά δικαιώματα.

....Συμμετοχή σημαίνει τελικά να έρθει η στιγμή που δε θα χρειάζεται να

μιλάμε πια για «ένταξη» και «επανένταξη». Να είναι το Άτομο με Αναπη-

ρία από την αρχή κοινωνός της πραγματικότητας και να προστατεύεται

ενεργητικά και την προληπτικά από την περιθωριοποίηση.

Το προεδρείο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπη-
ρία στο Γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Παγκόσμια Ημέρα

Α.με.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ 27/1/2008
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.Πρωτ.: οικ. 17038
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και 
Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 τ.κ. 153 51
Τηλ. 210-2005199
Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Μεμονωμένη
Πράξη Εφαρμογής στο Ο.Τ. 493 της περιοχής ΠΕ 1 και ΠΕ 2 του Δήμου
Γλυκών Νερών του Ν. Αττικής κατά την ΠΡΩΤΗ ανάρτηση της.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν.1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώ-
θηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).
3. Την αριθ. 93027/7188/1994 )ΦΕΚ 877/Β/25,11.94) Απόφαση Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ
4. Την υπ’ αρ. 7791/12-6-2008 Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής με θέμα
«Έγκριση σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο ΟΤ 493 της πε-
ριοχής ΠΕ1 και ΠΕ2 του Δήμου Γλυκών Νερών».

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων του ΟΤ 493 της περιοχής ΠΕ1 και ΠΕ2
του Δήμου Γλυκών Νερών του Ν. Αττικής, να προσέλθουν στο Δημοτικό
Κατάστημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας, Πο-
λεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροτα-
ξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:
Α) Να λάβουν γνώση της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο ΟΤ 493
της περιοχής ΠΕ 1 και ΠΕ 2 του Δήμου γλυκών Νερών του Ν. Αττικής που
ολοκληρώθηκε και αναρτάται για πρώτη φορά στο τμήμα Χωροταξίας,
Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Σ/νση Χωρο-
ταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. και στον Δήμο Γλυκών
Νερών.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και
σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης
του παρόντος. 
Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν πα-
ρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον
αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των πα-
ραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων
ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. 
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτη-
σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα
με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ
877/Β/94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου κα-
θώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συ-
νοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της
ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.
4. Κτηματολογικό Φύλλο και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος.
Η Υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε
παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου
5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.
Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφι-
κών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου
Τομέα, Ν.Α.Α.Α. δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από
τις 09:30π.μ. έως 13:30μ.μ.

Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής
Ιωάννης Καραΐσκος Δ. Παπακυριακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βάρη 03-12-2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. 15768 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ 

Υπηρεσίες: Τεχνική

Βασ. Κων/νου 25 τ.κ. 166 72

Πληροφορίες κ. Καραστεφάνου κ. Κεχαϊδου

Τηλέφωνα: 213- 2030424, 213-2030426, Fax: 213-2030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς

Συλλόγους ή Φυσικά Πρόσωπα να λάβουν γνώση της

τροποποιημένης πρότασης του Γενικού Πολεοδομικού

Σχεδίου από το Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βάρης

Βασ. Κων/νου 25 και συγκεκριμένα από την Τεχνική Υπη-

ρεσία (1ος όροφος) από 08-12-2008 έως 15-12-2008 και

ώρες 9.00 έως 10:30 από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

Μ
ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα (3η Δεκέμ-

βρη) για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), ο Γιάν-

νης Τόλιος, μέλος της ΕΓ του ΣΥΝ και στέλε-

χος του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτ.Αττική, δήλωσε ότι «η σημε-

ρινή ημέρα δεν είναι για κούφιους πανηγυρικούς και

λόγια ευσπλαχνίας χωρίς αντίκρισμα. Η κατάσταση

των ΑμεΑ στην ελληνική κοινωνία  επιδεινώνεται χρό-

νο με το χρόνο, εξ αιτίας της πολιτικής εγκατάλειψης

των δημόσιων δομών πρόνοιας. 

Ήδη η ανεργία στους ΑμεΑ

ανέρχεται σε 85%, ενώ οι νέοι

με αναπηρία που δεν συμμετέ-

χουν στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία φτάνει το 90%. Αυτό έχει

άμεση σχέση με το ότι οι κρατι-

κές δαπάνες για υγεία-πρόνοια

σταθερά συρρικνώνονται. Αντί-

θετα ο ιδιωτικός σταθερά γιγα-

ντώνεται (απορροφά το 57% των

κονδυλίων). 

Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός 2009, μειώνει τις

επιχορηγήσεις στα Ιδρύματα Πρόνοιας, διαθέτοντας

μόλις 109 εκατ.€ (αύξηση 3,6% με πληθωρισμό 4,5%).

Η μέχρι τώρα πολιτική της κυβέρνησης εξαντλείται σε

πλειοδοσία υποσχέσεων. Η κάρτα αναπηρίας ακό-

μα…ετοιμάζεται. Η διανομή 20 χιλιάδων υπολογιστών

ακόμα…αναμένεται. Η δημιουργία νέων υποδομών

αποκατάστασης αναπήρων ακόμα…σχεδιάζεται. 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση ψηφίστηκε αλλά δεν

υπάρχουν …διαθέσιμα κονδύλια για τη μεταφορά των

μαθητών στα ειδικά σχολεία, η περιθωριοποίηση και ο

κοινωνικός αποκλεισμός έχουν γίνει μόνιμο βίωμα...

ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

για νέους με επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

ΑΠΟ ΤΟ ΚΠΑ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μία νέα ομάδα Συμβουλευτικής για την Ανάληψη Επιχειρηματι-

κών Πρωτοβουλιών ξεκινά τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου το Κέντρο

Προώθησης Απασχόλησης 2 (ΚΠΑ 2) Μαρκόπουλου του Οργανι-

σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για τους ανέργους της

περιοχής, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του. Ο χώρος

υλοποίησης του προγράμματος είναι το Γενικό Λύκειο Κορωπίου.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εγγεγραμμέ-

νοι άνεργοι, κατόπιν συνεννόησης με τον εργασιακό τους σύμ-

βουλο. 

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή σε ομάδα Συμβουλευτικής για την

Ανάληψη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών αποτελεί προαπαιτού-

μενο για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα επιχο-

ρήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ.  

Το πρόγραμμα Συμβουλευτικής για την ανάληψη επιχειρηματικών

πρωτοβουλιών, απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να δη-

μιουργήσουν δική τους επιχείρηση. Διαρκεί συνολικά 35 ώρες και

διεξάγεται σε καθημερινή βάση επί επτά ημέρες. 

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Συμβουλευτικής για την

Ανάληψη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών, μπορείτε να απευθυν-

θείτε στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 ΟΑΕΔ Μαρκόπου-

λου, Παπαδημητρίου 26Α, Μαρκόπουλο, στο τηλεφωνικό κέντρο:

22990 22833 ή  tymarkopoulo@oaed.gr. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 4/12/08

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10448

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη, τηλ. 210 8963.636

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης διακηρύσσει ότι:

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό

διαγωνισμό με σύστημα «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα με το άρ-

θρο 4 παρ.4 περίπτωση α του Ν.1418/84 και το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85,

για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εσοχών στα πεζοδρόμια για

την υποδοχή κάδων μηχανικής αποκομιδής», Π/Υ 20.000,00 €, συμπερι-

λαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και

ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Βουλιαγμέ-

νης, στη Βουλιαγμένη του Νομού Αττικής, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2008,

έχει προϋπολογισμό 20.000€, (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε.

28%, των απρόβλεπτων 15%, και του ΦΠΑ 19%), θα χρηματοδοτηθεί από

τον Δήμο μας και θα βαρύνει τον ΚΑ30-7324.008. Στο διαγωνισμό δικαι-

ούνται να συμμετάσχουν εργολήπτες, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοι-

νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εφόσον ανήκουν την Α1, ή Α2

τάξη, ή 1η τάξη (εφ’ όσον έχουν έδρα στο Ν. Αττικής) για έργα κατηγο-

ρίας Οδοποιϊας. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μή-

νες, αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋπολογισμού με εγ-

γυητική επιστολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  του Τ.Π. & Δ’ ή αναγνωρισμένης

Τράπεζας ποσού 336,13€ (άρθρο 15 διακήρυξης).

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της μελέτης καθώς και άλλες πληροφο-

ρίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βουλιαγμένης μέχρι

και την 15/1/09 τις εργάσιμες κατά τις ώρες Δευτέρα – Πέμπτη 8.00 -

13.00 και Παρασκευή 08.00-12.30 Πληροφορίες κ. Συμεωνίδης Σίμος ή κα

Σαββάκη Ελλη, τηλ. 210 8960.156-8960.196.

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή της διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΨΉΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  ΑμεΑ

ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε, μετά από εισήγηση

του νομαρχιακού συμβούλου Δ. Μπαρούτα και του Αντι-

νομάρχη Ν. Πέππα, ψήφισμα για την ημέρα ατόμων με

ειδικές ανάγκες:

• Στηρίζει τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ για κοινωνική απο-

κατάσταση, εκπαίδευση, οικονομική αυτοτέλεια και αυ-

τοδυναμία, στην υγεία, στην εργασία, στην προσβασιμό-

τητα σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και την πρό-

σβαση σε ψυχαγωγικές, τουριστικές και πολιτιστικές

δραστηριότητες .

• Καλεί τους αρμοδίους φορείς να εξασφαλίσουν στα

ΑΜΕΑ την πλήρη απολαβή των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των τους.

• Ζητά από την κυβέρνηση να υλοποιήσει όλες τις δε-

σμεύσεις και διακηρύξεις των Παγκοσμίων Οργανισμών

με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής.

• Απαιτεί την εφαρμογή της απόφασης του ΟΗΕ που

υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...
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Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

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

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

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  8/12  6 μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  8/12  7 μ.μ.

Το Δ. Σ. Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Δευτέρα  8 Δε-

κεμβρίου στις 7μ.μ. με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Επιλέγουμε: 
11. Σχετικά με επαναδημοπράτηση για εκμίσθωση κοινόχρηστου

παραλιακού χώρου για την εκμετάλλευση χώρου θαλάσσιου

σπορ, στον Αγιο Νικόλαο Πάλλων.

12. Σχετικά με λήη σύμβασης εκμίσθωσης παραλιακού χώρου για

λειτουργία δημοτικής καντίνας στην περιοχή Παιδικών Κατα-

σκηνώσεων, στον όρμο Ζώσκας.

13. Επί αίτησης σχετικά με παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου

(Ιωσηφίδης-Ζαχαριάδης Ε.Ε.).

14. Απόφαση εξουσιοδότησης του Δημάρχου να προβεί στις κα-

τά Νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την υλοποίηση του

Ν.1811/1988 με τίτλο: «Κύρωση της σύμβασης παραχώρησης

στο Δημόσιο της Δασικής και αγροτολιβαδικής περιουσίας των

Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος που σμβάλονται

στη σύμβαση αυτή».

15. Επί εγγράφου της Πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ για τροποποί-

ηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Ο.Τ. 79.

16. Σχετικά με ίδρυση βιολογικής λαϊκής αγοράς.

22. Επί αιτήσεων ξενοδοχείων για χώρους στάθμευσης.
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. . . γ ια την υγειά μας

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

1η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS 
Το AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome - Σύν-

δρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας) είναι μια

λοιμώδης νόσος που οφείλεται στον ιό HIV, ο οποίος

προσβάλει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου,

κάνοντας το άτομο ευάλωτο σε λοιμώξεις και άλλες

ασθένειες.

Το AIDS μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή

με κάποιο οροθετικό άτομο χωρίς χρήση προφυλακτι-

κού, με τη χρήση κοινών συριγγών, κατά την ενδοφλέ-

βια χρήση ναρκωτικών ουσιών, από την μητέρα στο παι-

δί, ιδιαίτερα κατά τη στιγμή της γέννησης, και σπάνια

μετά από μετάγγιση αίματος (Ο κίνδυνος  έχει σχεδόν

εκμηδενιστεί σήμερα λόγω των εκτεταμένων ελέγχων

που γίνονται). 

Το AIDS δε μεταδίδεται  από την καθημερινή, κοινωνι-

κή επαφή, τη χειραψία, το αγκάλιασμα, το φιλί, τη συ-

νάθροιση ατόμων, από την κοινή χρήση της τουαλέ-

τας, από τον ιδρώτα ή το σάλιο, από ρούχα, σκεπάσμα-

τα, πιάτα, ποτήρια και μαχαιροπίρουνα, τηλέφωνα , από

πισίνες ή τη θάλασσα, από κουνούπια ή άλλα έντομα 

Το AIDS σήμερα χάρη στα διαθέσιμα φάρμακα έχει με-

τατραπεί από θανατηφόρα σε χρόνια νόσο στον ανα-

πτυγμένο κόσμο, όμως στην Αφρική και άλλες περιο-

χές τα θύματα εξακολουθούν να είναι εκατομμύρια. Τα

αντιρετροϊκά φάρμακα -όπως ευρέως ονομάζονται-

που παρέχονται για την ασθένεια παρατείνουν την ζωή

των ασθενών για πολλά χρόνια.

Ελληνικά Δεδομένα:

Το 2008 (μέχρι την 31η Οκτωβρίου) διαγνώσθηκαν 73

νέες περιπτώσεις AIDS, εκ των οποίων το 87.7% ήταν

άντρες και το 9% γυναίκες. H πλειονότητα αυτών των

περιστατικών αφορά ηλικίες μεγαλύτερες των 40 ετών

κατά τη διάγνωση. Ο συνολικός πασχόντων από AIDS

υπολογίζεται ότι είναι στην Ελλάδα (έως και την 31η

Οκτωβρίου) 2.928 εκ των οποίων 2477 ήταν άντρες και

451 ήταν γυναίκες. Ο υψηλότερος αριθμός περιπτώσε-

ων AIDS κατά τη διάγνωση παρατηρείται στις ηλικια-

κές ομάδες μεταξύ 30-49 ετών και κυρίως στην ηλικια-

κή ομάδα των 30-34 ετών. 

Ως κυριότερος τρόπος μετάδοσης παραμένει η σεξου-

αλική επαφή. Οι περιπτώσεις των υπολοίπων τρόπων

μετάδοσης εμφανίζουν μικρά ποσοστά.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που πάσχουν από

AIDS στην Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Υπάρχουν 36

παιδιά εκ των οποίων σε ποσοστό σχεδόν 64% έχουν

μολυνθεί από τη μητέρα τους.

Οι θάνατοι σε ασθενείς με AIDS, για το 2008 ανέρχο-

νται στους 21. Η πλειοψηφία των ασθενών που απε-

βίωσαν ήταν άντρες, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη

αναλογία των αντρών επί του συνόλου των πασχόντων

γενικότερα. 

Η σημαντική μείωση των θανάτων που έχουμε τα τε-

λευταία 10 χρόνια, οφείλεται στις νέες θεραπευτικές

προσεγγίσεις οι οποίες καθυστερούν σημαντικά την

εξέλιξη της νόσου.
Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ – Δελτίο Επιδημιολογικής Επιτήρησης της HIV/AIDS λοίμωξης στην

Ελλάδα, τεύχος 23, Οκτώβριος 2008

ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε., ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ας Μεραρχίας 32, - Πειραιάς 18535

Τηλ:210-4284640-45, 210-4518611-13, 210-4520069-70, 

email: merimnaz@otenet.gr

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ 
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ  10/12  7.30 μ.μ.

ΠΑΛΛΗΝΗ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ   στο κέντρο

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

νούρια, νεόδμητα. 

Πληροφορίες 6977204573 & 210 6667473.

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

αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας, που

του επιβάλουν συχνά μεταβάσεις στο εξωτερικό. Η οικο-

γένειά του αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα έξοδα, μετά και

την πρόσφατο καρδιολογικό νόσημα που υπέστη ο πατέ-

ρας 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.

Έφυγε ένας λεύτερος άνθρωπος

Έφυγε πριν λίγες μέρες ένας λεύτερος άνθρωπος,

ένας ωραίος Έλληνας.

Ο ποιητής και ακαδημαϊκός Σπήλιος Παπαγιαννόπου-

λος, ανιψιός του αλησμόνητου ηθοποιού μας Διονύση

Παπαγιαννόπουλου, υπέκυψε στην επάρατη νόσο. Σε

τίποτε άλλο δεν υπέκυψε όσο ζούσε.

Ήταν από τους ανθρώπους που πραγματώνουν με τη

ζωή τους τη ρήση του Ρήγα Φεραίου πως «συλλογάται

καλά όποιος συλλογάται λεύτερα». Και ο Σπήλιος Πα-

παγιαννόπουλος κατόρθωνε πάντοτε να συλλογάται

λεύτερα, να βρίσκει παντού τον καθαρό αέρα για ν’

ανασαίνει, ακόμα και μέσα στην πιο αποπνικτική ατμό-

σφαιρα. 

Για την σύντροφο της ζωής του, Ξένια, τον γιό τους

τον Γιάννη- που επαληθεύει με την ευγένεια και την

ανθρωπιά του πως, ό,τι πιο καλό και πιο δύσκολο μπο-

ρεί να φτιάξει ένας άνθρωπος είναι ένας σωστός άν-

θρωπος- και για το αγαπημένο του εγγονάκι, τον μικρό

Σπήλιο, δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς. Η απώλειά

τους είναι ανείπωτη. Νά ‘ναι γεροί να τον θυμούνται

και να τους καμαρώνει η ψυχή του από εκεί που τώρα

βρίσκεται. Εκεί που δεν υπάρχει τίποτε απ’ όλα αυτά

που ο Σπήλιος Παπαγιαννόπουλος εναντιώθηκε ανυ-

ποχώρητα.

Η «Εβδόμη», μετέχοντας στο πένθος της οικογένειας

και των πολλών φίλων του Σπήλιου Παπαγιαννόπου-

λου, δημοσιεύει ένα χαρακτηριστικό του ποίημα με τίτ-

λο «Σχωράτε με».

Γρ. Δ. Ρώντας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Καφέ – Μπουφέ – Ταμείο

Ζητούνται νέοι και νέες για εργασία στην περιοχή του

Αεροδρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.Προοπτικές εξέλιξης.

Τηλ 2109656388 

Αναψυκτήριο

Ζητούνται νέοι και νέες για εργασία στην περιοχή του

Αεροδρομίου. Για  Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Προοπτικές εξέλιξης.

Τηλ 2109656388 

Λάντζα

Ζητούνται άτομα για λάντζα και άτομα για μάζεμα δί-

σκων από εστιατόριο στον χώρο του αεροδρομίου. Για

Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Τηλ 2109656388

Μάγειρες και Βοηθοί 

Ζητούνται από εστιατόριο στον χώρο του αεροδρομίου.

Για  Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Τηλ 2109656388

Μίνι Μάρκετ

Υπάλληλοι για ταμείο και πώληση μικροαντικειμένων

στον χώρο του αεροδρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Τηλ 2109656388

Βοηθοί Αποθηκάριοι 

με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας στον χώρο του αερο-

δρομίου. Για Εxtra – Σ/Κ – Μόνιμοι 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας - Τηλ 2109656388

Ζαχαροπλάστες και Βοηθοί 

Ζητούνται από catering  στην περιοχή της Βάρης

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Για  Εxtra – Σ/Κ – Μό-

νιμοι. Τηλ 2109656388

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή Οδών 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στην πόλη με ύδρευση 2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠ.: 2.100.840,34€+ 19% ΦΠΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 22659 /28-11-2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-

λεση του έργου: «Κατασκευή Οδών στην Πόλη με Ύδρευση 2009» με

ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτω-

σης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.500.000,00€ συμπεριλαμβα-

νομένου Φ.Π.Α. 19% εκ των οποίων τα 253.466,80 € είναι απρόβλεπτα.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2009 ημέ-

ρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ. Σε πε-

ρίπτωση αναβολής ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ια-

νουαρίου 2009.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο (2)

μέρες εργάσιμες προ της ημέρες διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην

3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και 1η τάξη και άνω για

έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος

των 24 μηνών.

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

του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 40.568,91€, πρέπει ν’ απευθυνθεί

προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου

γραμμτίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστο-

λής 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 Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος
Το Δ. Σ. Βάρης συνεδριάζει την Τετάρτη  10 Δεκεμβρίου

στις 7.30μ.μ. με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

Επιλέγουμε: 

1. Απόφαση για εκποίηση 2 ακινήτων ιδιοκτησίας του Δή-

μου Βάρης. 

4. Απόφαση για τροποποίηση υψομέτρων σε πεζοδρόμιο

της Πλ. Φιλικής Εταιρείας. 

5. Απόφαση για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.

6. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης (κατασκευή

κλειστού γυμναστηρίου, τύπου Τ11).
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Με την συμμετοχή 40 αθλη-

τών, του Γενικού Επιτελείου

Αεροπορίας από όλη την Ελ-

λάδα στις 27 Νοεμβρίου διεξή-

χθη στην αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων του Δήμου Βούλας

το κύπελλο της Αεροπορίας

μετά την ολοκλήρωση της

προκριματικής ημιτελικής και

τελικής φάσης, όπου πραγμα-

τοποιήθηκαν, συναρπαστικές

αναμετρήσεις. Νικητές ανα-

δείχθησαν οι:

1ος: Μανουσίδης Ιωάννης

Υποσμηνίας της 110 Π.Μ.

2ος: Μακράκης Σταμάτης Υπο-

σμηναγός της 112 Π.Μ.

3ος: Ξυδίας Αναστάσιος επι-

σμηνίας της 123 Π.Τ.Ε. και Πα-

ρίσης Απόστολος Ανθυποσμη-

ναγός της 125 Π.Μ.

Τους αγώνες παρακολούθη-

σαν φίλοι του αθλήματος αντι-

προσωπείες αξιωματικών, υπα-

ξιωματικών και οπλιτών από

μονάδες της περιοχής.

Τιμήθηκαν, ο συμπολίτης μας

Γαλάνης Παντελής για την

προσφορά του στο άθλημα και

για το ότι βγήκε στη σύνταξη,

η αθλήτρια Κανέλλου Βασιλική

Ασφαλείας 206 Π.Α.Υ. ως η

μόνη γυναίκα που έλαβε μέ-

ρος στο τουρνουά και οι αθλη-

τές Αθαμίνης Νίκος και Κίγμας

Κώστας που ήρθαν από την

Ορεστιάδα. 

Τέλος ο Απόστολος Κονδύλης,

Υποσμηναγός ευχαρίστησε

θερμά γα την συνδρομή του

στη διοργάνωση των αγώνων

τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής

στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας, Αγγε-

λο Μακρή και απένειμε πλακέ-

τες εκ μέρους του Γ.Ε.Α.

στους διαιτητές Μαλατέστα

Μιχάλη, Διμήδη Δημήτρη, Κα-

ρατζά Μάκη, Χονδρογιάννη

Γιώργο και Γαλάνη Παντελή.

Αγώνες Κυπέλλου επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης της Πολεμικής Αεροπορίας

Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Ηττήθηκε με 4-2 από την ΧΑΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

ο “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ” 
Η γυναικεία ομάδα του ΑΡΗ ηττήθηκε με 4-2

από την ΧΑΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ, στον εξ’ αναβολής αγώ-

να για το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. 

Τις δύο νίκες του ΑΡΗ πέτυχε η αθλήτρια Ζερ-

δίλα Διάνα. Έτσι, σε 6 αγώνες μέχρι σήμερα, η

ομάδα του ΑΡΗ έχει 2 νίκες και 4 ήττες και όλα

δείχνουν ότι τελικά θα διεκδικήσει την παραμο-

νή της στην Α1 κατηγορία σε αγώνες “Μπαράζ”.

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, προκει-

μένου να ενισχύσει τα οικονομικά του αποφάσι-

σε να προχωρήσει σε λαχειοφόρο αγορά κλη-

ρώνοντας ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή

και ένα playstation3.

Λαχνοί διατίθενται στα γραφεία του Συλλόγου

και στην αίθουσα Πινγκ - Πονγκ.

Καλούνται όλοι οι φίλαθλοι να ενισχύσουν τις

προσπάθειές μας για αθλητική απασχόληση σε

όλους. 

Οι τέσσερις πρώτοι νικητές

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 
Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. αποφάσισε

όπως αναβάλλει μέχρι νεότερης από-

φασης του Δ.Σ. όλους τους αγώνες

του σωματείου ΑΠΟ ΠΑΡΝΗΘΑΪΚΟΣ.

Λόγω των εορτών των Χριστουγέν-

νων, τα πρωταθλήματα της

Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. Α’, Β’, και Γ’ κατηγορίας

και τα πρωταθλήματα των υποδομών

δεν θα διεξαχθούν το Σαββατοκυρια-

κο 27-28/12/08. 

Επίσης το Σαββατοκύριακο 3-4/1/2009

δεν θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Γ’

κατηγορίας καθώς και τα πρωταθλήματα

των υποδομών, αλλά ούτε και οι αγώνες

της Α’ και Β’ κατηγορίας. 

Μετά από κλήρωση που διεξήχθη απο-

φασίστηκε οι αγώνες της Δ’ φάσης

Κυπέλου να πραγματοποιηθούν την

Τετάρτη 10/12/08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 28/11/08

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 10236

Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη, τηλ. 210 8963.636

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης διακηρύσσει ότι:

Ο Δημαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό

διαγωνισμό με σύστημα «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα με το

άρθρο 4 παρ.4, περίπτωση α του Ν.1418/84 και το άρθρο 6 του Π.Δ.

609/85, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αυτόματου ποτίσμα-

τος σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου», Π/Υ 30.000,00

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και

ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Βουλιαγμέ-

νης, στη Βουλιαγμένη του Νομού Αττικής, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2008,

έχει προϋπολογισμό 30.000ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. &

Ο.Ε. 28% των απρόβλεπτων 15%, και του ΦΠΑ 19%), θα χρηματοδοτη-

θεί από το Δήμο μας και θα βαρυνει τον Κ.Α. 30-7322.008. Στο διαγωνι-

σμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργολήπτες, εργοληπτικές επιχειρή-

σεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εφόσον ανήκουν στην

Α1, ή Α2 τάξη, ή 1η τάξη (εφ’ όσον έχουν έδρα στο Ν. Αττικής) για έρ-

γα κατηγορίας Πρασίνου.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες, αρ-

χής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού με εγ-

γυητική επιστολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π. & Δ. ή αναγνωρισμένης

Τράπεζας ποσού 503,88 ευρώ (άρθρο 15 διακήρυξης).

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της μελέτης καθώς και άλλες πληροφο-

ρίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βουλιαγμένης μέχρι

και την 8/1/09 τις εργάσιμες κατά τις ώρες Δευτ.-Πέμπτη 8.00-13.00 και

Παρασκευή 8.00-12.30.Πληροφορίες κ. Συμεωνίδης Σίμος ή κα Σαββάκη

Ελλη, τηλ. 8960156 – 8960196.

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή της διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: B147644/03-12-2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ΄ αριθμ.: 13/2008
Ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότε-
ρη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ». 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-
κού (ΟΑΕΔ)
2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες-Παροχή Εγγράφων-Αποστολή
των Προσφορών:
Αντίγραφα της παρούσας και, ενδεχομένως, διευκρινίσεις σχετικά με
τους όρους της, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν από την αρμό-
δια Διεύθυνση Προμηθειών  Β4 γραφείο 235, κατά τις εργάσιμες μέρες και
ώρες 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 2109989594-595-596, ΦΑΧ
2109989593-2109989589.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο του Τεύχους

της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδι-
κτύου στη διεύθυνση http://www.oaed.gr–e-mail nmosxonas@oaed.gr.
3. Είδος σύμβασης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Συσχέτιση του Διαγωνισμού με Σχέδιο / Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμε-
νο από τα Ταμεία της Ε.Ε. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
του ΟΑΕΔ. 
5. Περιγραφή-αντικείμενο της σύμβασης:  
Επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ». 
6. Τόπος παροχής υπηρεσιών : Κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
7.   Συνολικός προϋπολογισμός: «4.230.837,00»€, μη συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ 19% ή «5.034.696,03»€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
για την Επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ». 
8. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της σύμβασης.  
9. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
Η Εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι «251.735,00» €
Η  Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα  καλύπτει το 10% της συνολικής συμβα-
τικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
10. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις
εφαρμοζόμενες διατάξεις: Εξ ολοκλήρου από πόρους του ΟΑΕΔ. ( Η
αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται ανά μήνα για μεν τα κτίρια της Δι-
οίκησης του Οργανισμού από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών μετά
από βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού, για δε τις λοιπές Υπηρεσίες  από
την αντίστοιχη  αρμόδια Περ/κή Δ/νση του Οργανισμού, μετά από βεβαί-
ωση του Δ/ντή της κάθε Υπηρεσίας, για την καλή εκτέλεση των εργασιών
και την προσκόμιση κατάστασης του προσωπικού που ασχολήθηκε .
11. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των παρόχων
υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελάχι-
στων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους:
Σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως -46  ή   52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως

αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σε-
πτεμβρίου 2005
12. Αναγκαίες διαπιστώσεις για την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονο-
μικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους: 
Σύμφωνα, το άρθρο 47 της Οδηγίας : α) Σχετικά έντυπα  «Ε «της  αρμό-
διας Δ.Ο.Υ. β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή δήλωση περί
του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες δια-
χειριστικές χρήσεις, καθώς και Σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 52 της Οδη-
γίας:
Κατάλογο με τα κυριότερα έργα της τελευταίας τριετίας

13. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος των παρόχων υπηρεσιών
στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

1) Δεν απαιτείται νομική μορφή πριν την κατακύρωση
2) Θα περιβληθεί ορισμένη νομική κατόπιν συμφωνίας με την ένωση

ενόψει της ικανοποιητικής εκτέλεσης της σύμβασης .  
14. Είδος διαδικασίας: «Ανοικτή»
15. Κωδικός Ταξινόμησης: CPV 90.91.12.00-8
16. Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα
κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος της Διακήρυξης.
17. Προθεσμία για την κατάθεση- παραλαβή των προσφορών:
Α) Αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιο-
δοτημένο πρόσωπο μέχρι την ημερομηνία ημέρα και ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού, στο Γενικό Πρωτόκολλο Εισερχομένων του Οργανισμού,
Εθνικής Αντίστασης  8  ΤΚ 17456 Άλιμος, ήτοι μέχρι 15-01-2009 ημέρα Πέ-
μπτη και ώρα 9.30 πμ.
Β) Ταχυδρομικώς στην παραπάνω Δ/νση ως συστημένες. Όσες προσφο-
ρές υποβληθούν ταχυδρομικώς θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν πρω-
τοκολληθούν μέχρι την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγω-
νισμού, ήτοι μέχρι την 14-01-2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μμ.
18. Όροι για τη λήψη Τεχνικών Προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγ-
γράφων για υποβολή εγγράφως αιτήματος για συμπληρωματικές πληρο-
φορίες, διευκρινήσεις: Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους, ζητηθούν
έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά
παραδίδονται σ΄αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη
της σχετικής αίτησης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας Διακ/ξης μπορούν να ζητούνται μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν
από την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15
παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07 και παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες
πριν από την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προ-
μηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίδονται το
αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του
άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07.
19. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελ-
ληνική γλώσσα
20. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: έξι
(6 ) μήνες ή (180) ημέρες από την επόμενη της προθεσμίας παραλαβής
προσφορών, ήτοι μέχρι  16-07-2009.
21. α) Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου.

β) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
22. Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά πρόσωπα-Νομικά πρόσωπα- Ενώσεις –
Συμπράξεις 
23. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
προσφορών: Οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα.  
24. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.: 03-12-2008
25. Ημέρα ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού:   15-01-2009,
Ώρα 9.30 πμ, ημέρα Πέμπτη, στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, Δ/νση Εθνικής Αντί-
στασης 8, Άλιμος στην Αίθουσα Εκδηλώσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΉΣ
Ν ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Νικητής του ντέρμπι με τον

Ολυμπιακό το Μαρκόπουλο

και μάλιστα μέσα στην έδρα

του. Στην αναμέτρηση με την

οποία ολοκληρώθηκε η 8η

αγωνιστική της Α1 βόλεϊ των

γυναικών, το Μαρκόπουλο

έφυγε με το «διπλό» από το

κλειστό του Ρέντη, με 3-2,

έχοντας σε μεγάλη μέρα την

Κόστιτς και τις αδελφές Γκα-

ραγκούνη. Ένα σχεδόν σετ

εξασφάλισε από μπλοκ το

συγκρότημα του Γιώργου

Λυκούδη, σταματώντας 24

φορές τις επιθέσεις του Ολυ-

μπιακού, που στηρίχθηκε

στην αξιοπιστία της Σέκολο. 

Έπειτα από αυτή την εμφά-

νιση το Μαρκόπουλο πλέον

μπορεί να πάρει ξανά τον

τίτλο ενός εκ των φαβορί

για τη διεκδίκηση του πρω-

ταθλήματος. 

Η ομάδα των Μεσογείων με

μια πραγματικά μεγάλη εμ-

φάνιση επέστρεψε και πάλι

στην πρώτη τετράδα του

βαθμολογικού πίνακα, ανα-

κτώντας παράλληλα την χα-

μένη ψυχολογία της. Τα 24

λάθη που έγιναν από πλευ-

ράς φιλοξενουμένων... ισο-

φαρίστηκαν κατά κάποιο

τρόπο με τα 24 μπλοκ επί του

Ολυμπιακού, ο οποίος για μια

ακόμη φορά δεν κατάφερε

να αντεπεξέλθει στα κρίσιμα

σημεία, χάνοντας πολύτιμο

βαθμολογικό έδαφος.

Νικήσαμε την 

ψυχολογία μας
«Ήταν ένα ντέρμπι που κρί-
θηκε στις λεπτομέρειες»,

σχολίασε μετά το τέλος

του ματς ο τεχνικός του

Μαρκόπουλου, Γιώργος

Λυκούδης. 

«Είμαι χαρούμενη που κατα-

φέραμε και νικήσαμε σήμε-

ρα. Η ψυχολογία μας είναι

καλύτερη, βρήκαμε τη χαμέ-

νη αυτοπεποίθηση μας. Ελπί-

ζω από εδώ και στο εξής να

έχουμε καλύτερη πορεία»,

ήταν τα λόγια της Μαρίας

Γκαραγκούνη.

Μαρκόπουλο volley

Επιστροφή στις νίκες Πρώτα στον κόσμο, τα κορίτσια 

της συγχρονισμένης

Την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00, στην Κεντρική Πλα-

τεία της Παιανίας θα πραγματοποιηθεί  τελετή υποδοχής της

Σκυταλοδρομίας Μοτοσυκλετιστών Ελλάδος, που διοργανώνει

ο Δήμος Παιανίας με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εθελοντών Αι-

μοδοτών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

με σκοπό την ενημέρωση του κόσμου για την εθελοντική αιμο-

δοσία. Στην τελετή, ο Δήμαρχος Παιανίας Δημήτρης Γ. Δάβαρης

θα παραλάβει τη σκυτάλη  με το «ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».

Σε δήλωσή του τόνισε: “ο Δήμος μας δέχεται με ιδιαίτερη χαρά

τη σκυτάλη και θέλουμε  το «ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»   να με-

ταδοθεί ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώ-

ρας μας. Η εθελοντική αιμοδοσία μπορεί να μπεί στη ζωή μας

τόσο ανώδυνα, τόσο απλά, αρκεί να αφιερώσουμε δέκα λεπτά

από το χρόνο μας”. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος  Εθελοντών Αιμοδοτών Υπουργείου

Υγείας & Κοινωνική Αλληλεγγύης είναι ο μεγαλύτερος πανελ-

λαδικά σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών στην Ελλάδα και κύ-

ριος στόχος του είναι να γίνει στη χώρα μας το προσφερόμενο

αίμα 100% εθελοντικό.

Σκυταλοδρομία Μοτοσυκλετιστών

για εθελοντική αιμοδοσία

Η ομάδα των Κορασίδων Β’ της

Συγχρονισμένης Κολύμβησης του

Ν.Ο.Β. κατέκτησε την 1η θέση στο

17ο FLANDERS SYNCHRO OPEN,

που διεξήχθη στο Kortrijk του Βελγί-

ου.

Η διοργάνωση αυτή, που διεξάγεται

υπό την αιγίδα της LEN και της

FINA, αποτελεί το μοναδικό πρωτά-

θλημα (σε παγκόσμιο επίπεδο) που

διοργανώνεται για τις ηλικίες κάτω

των 13 ετών και τα κορίτσια του

Ν.Ο.Β. συμμετείχαν σε αυτήν ως

πρωταθλήτριες Ελλάδος του 2008,

τίτλο που κατέκτησαν τον Αύγου-

στο στα Χανιά.

Στον αγώνα έλαβαν μέρος οι πρωτα-

θλήτριες ομάδες των χωρών της Ευ-

ρωπαϊκής Κοινότητας (Γαλλία, Γερμα-

νία – 2 ομάδες, Ελβετία, Βέλγιο – 2

ομάδες, Σλοβενία, Τσεχία, Εθνική

Ουγγαρίας – 2 ομάδες, Αυστρία) και

οι αθλήτριες της Βουλιαγμένης, πέρα

από την 1η θέση στη Γενική Κατάτα-

ξη, πήραν 2 χρυσά (Combo & Ντουέ-

το) και 1 χάλκινο (Σόλο) στα επιμέ-

ρους αγωνίσματα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Φιγούρες (επί  95 αθλητριών)

Ζένια Γκούσκου 7η, Όλγα Γιεγκό-

ροβα 13η, Μαρία-Νεφέλη Σταμέλου

15η, Ειρήνη Κατσιώτη 20ή, Ιωσηφί-

να Βασιλοπούλου 22η, Μαντώ Ορ-

φανίδη 37η

Σόλο

Μαρία-Νεφέλη Σταμέλου, 3η

Ντουέτο

Μαρία-Νεφέλη Σταμέλου & Ιωσηφί-

να Βασιλοπούλου, 1ες

Ομαδικό Combo

Ιωσηφίνα Βασιλοπούλου, Όλγα Γιε-

γκόροβα, Ζένια Γκούσκου, Ειρήνη Κα-

τσιώτη, Μαντώ Ορφανίδη, Μαρία-Νε-

φέλη Σταμέλου: 1η θέση

Γενική Κατάταξη: 1η θέση και Κύ-

πελλο Ευρώπης! 

Πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια,

την προπονήτρια Σύλβια Σαβράμη

και όλους τους συντελεστές των

επιτυχιών.

Επάνω: Μαντώ Ορφανίδη, Ζένια Γκούσκου, Ειρήνη Κατσιώτη, Μαρία-Νεφέλη Σταμέλου 
Κάτω: Ιωσηφίνα Βασιλοπούλου, Όλγα Εγκόροβα 

Οι 61οι Πανελλήνιοι Αγώνες της Ιππικής Δεξιοτεχνίας θα ακο-

λουθήσουν το τριήμερο, 5 – 7 Δεκεμβρίου και θα φιλοξενηθούν

επίσης στο κλειστό ιπποδρόμιο του Μαρκόπουλου. Την Κυριακή

θα αναδειχθούν οι Πανελληνιονίκες Ενηλίκων, Εφήβων,

Νέων Ιππέων και Παίδων και οι Πολυνίκες Νότιας Ελλάδας

σε όλα τα επίσημα αγωνίσματα των 10 αγώνων, που έγιναν

κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Για την ανάδειξη του Πανελ-

ληνιονίκη Ενηλίκων θα μετρήσει ο μέσος όρος από τρία

αγωνίσματα για τις Κατηγορίες Ενηλίκων, Εφήβων και Νέ-

ων Ιππέων και δύο αγωνίσματα στην Κατηγορία Παίδων. 

Στους αγώνες αναμένεται να λάβουν μέρος ιππείς και αμα-

ζόνες από όλη την Ελλάδα. Η είσοδος για το κοινό είναι

ελεύθερη, ενώ πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους φιλά-

θλους που θα επισκεφθούν το Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας κατά

τη διάρκεια των Πανελληνίων Αγώνων. 

Το πρόγραμμα των αγώνων της Κυριακής είναι: 

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, Ώρα έναρξης 10.00

Αγώνισμα Children Preliminary

Αγώνισμα Freestyle Young Riders – Νέων Τελικός

Αγώνισμα Freestyle Grand Prix – Ενηλίκων Τελικός

Αγώνισμα Freestyle Juniors – Εφήβων Τελικός

Αγώνισμα Ch.  Individual Competition (EN) - Αγώνισμα Advanced

Αγώνισμα Intermediate I - Αγώνισμα Αρχαρίων

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

 Ν
Ε

Α
 

ΝΟΒουλιαγμένης

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις

της στο Champions Cup η γυναικεία

ομάδα της Βουλιαγμένης, καθώς επι-

βλήθηκε με 8-6 της πρωταθλήτριας

Ισπανίας Σαμπαντέλ.

Οι Ισπανίδες είχαν το προβάδισμα

στο μεγαλύτερο μέρος των πρώτων

δύο περιόδων αλλά με αντεπίθεση

διαρκείας τα κορίτσια του ΝΟΒ κατά-

φεραν να πάρουν το ροζ φύλλο και

να παραμείνουν στη διεκδίκηση της

1ης θέσης του ομίλου.

Τα γκολ του ΝΟΒ πέτυχαν οι : van

Norman 3, Γερόλυμου 3, Μελιδώνη 1

και Χρυσικοπούλου 1.

Champions Cup Γυναικών:

NOB – Σαμπαντέλ : 8-6

Πανελλήνιοι Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας

Τελικός αγώνας Κυπέλλου επιτραπέζιας

Αντισφαίρισης Βετεράνων

Ο Πανελλήνιος Ομιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρι-

σης (Π.Ο.Φ.Ε.Π.Α) οργανώνει τον τελικό αγώνα Κυπέλ-

λου επιτραπέζιας Αντισφαίρισης των Βετεράνων Ανε-

ξάρτητων Αθλητών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο

13 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρή-

σεων του Δήμου Βούλας (κάτω από τη γέφυρα). Θα ακο-

λουθήσει η απονομή των επάθλων του ομαδικού πρωτα-

θλήματος 2007-2008.
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Στραμένα όλα τα flash στην Ελλάδα,

το τριήμερο 28-29-30 Νοεμβρίου, το

ολυμπιακό ακίνητο στο κλειστό του

Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) έγινε

το κέντρο του κόσμου για τους λά-

τρεις της Salsa.

Το πρώτο διεθνές Todo Latino Salsa

Festival πέρασε στην ιστορία και τα

4.500 και πλέον άτομα που το αγκά-

λιασαν έμειναν πολύ ευχαριστημένα

από την διοργάνωση και από την latin

εμπειρία που εισέπραξαν.

Σε ρυθμούς salsa επί

74 ολόκληρες ώρες

Τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου εξα-

σφάλισε η σχολή Todo Latino που ήταν

και ο διοργανωτής του φεστιβάλ με πρω-

τοστάτη τον Θοδωρή Μπαμπίλη, για

τους Έλληνες salseros, που επί τρεις

ημέρες γεύτηκαν την εμπειρία του χο-

ρού με μαθήματα που παρέδωσαν σημα-

ντικοί χορευτές και χορογράφοι όπως ο

Eddie Torres, η Suzana Montero, ο Super

Mario, ο Ramon Morales και πολλοί άλ-

λοι, με εκπληκτικά shows από παγκοσμί-

ου φήμης χορευτικά ζευγάρια και

γκρουπς - οι Swing Guys ήταν ανεπανά-

ληπτοι -  και με φανταστικά πάρτυ και

συναυλίες, με κορυφαία αυτή του Αφρο-

καραϊβικού συγκροτήματος El Grand

Combo de Puerto Rico.

Την αυλαία του φεστιβάλ άνοιξαν με την

εντυπωσιακή χορευτική παρουσία τους ο

Θοδωρής Μπαμπίλης και η παρτερνέρ

του Μαρία Ουζούνογλου με μια χορο-

γραφία που πραγματικά ξεχώρισε.

Χρυσή συμμετοχή στο 3ήμερο φεστιβάλ,

ήταν ο ζωντανός θρύλος Eddie Torres (ο

πρώτος χορευτής της salsa on 2), ο βα-

σιλιάς της salsa, όπως τον αποκαλούν

που με το μοναδικό στυλ του ξεσήκωσε

τα πλήθη.

Αριστερά το χο-
ρευτικό ζευγάρι
Miler & Ηλέκτρα
(από το Μεξικό
και στην Ελλά-
δα) σε στιγμιότυ-
πο της χορογρα-
φίας τους.

Δεξιά οι νικητές
του διαγωνισμού

Adrian y Anita
πανυγηρίζουν με
το κύπελλο που
τους απένειμε ο

μαγευτικός 
Eddie Torres.

Την τρίτη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ εκτυλίχθη-

κε διαγωνισμός με τη συμμετοχή 16 υπέροχων ζευγα-

ριών απ’ όλο τον κόσμο με 1ο έπαθλο 10.000 δολάρια. 

Την πρώτη θέση κατέκτησαν οι παγκόσμιοι πρωταθλη-

τές Adrian y Anita από την Ισπανία, δεύτεροι ήρθαν οι

Anne y Anichi και 3οι οι Gil & Anke από το Μεξικό και

την Αυστρία. Απ’ την Ελλάδα συμμετείχαν δύο ζευγά-

ρια και από την Κύπρο οι Κiki & Eli. 

Το φεστιβάλ έκλεισε δίνοντας ραντεβού για του χρό-

νου την ίδια περίοδο με υποσχέσεις για ακόμα πιο

εκρηκτική διοργάνωση. 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

1ο Διεθνές todo latino salsa φεστιβάλ στην Ελλάδα

Διαγωνισμός χορού για το finale 

Πλημμύρισε το Στάδιο στη συναυλία των El Grand Combo de Puerto Rico.

Ο διοργανωτής του Φεστιβάλ και χορευτής Θοδωρής Μπαμπίλης με την παρτενέρ του 
Μαρία Ουζούνογλου σε χορευτικό στιγμιότυπο.


