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Η Κυβέρνηση έχει την ευθύνη

«Εχει την αντικειμενική,

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ»
Κ. Καραμανλής

Στο βάθος πολιτειακή εκτροπή 

Τη φράση αυτή είπε ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης ενώ-

πιον της Κοινοβουλευτικής ομάδας (Κ.Ο.) της Ν.Δ. στις

16 τρέχοντος και πρόσθεσε με παρρησία:

«…Αναλαμβάνω λοιπόν με ευθύτητα το μερίδιο των ευ-
θυνών που μας αναλογεί», καταχειρο-

κροτούμενος ενθουσιωδώς από την

κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός

του.

Αντιλαμβάνομαι ότι το θάρρος επικρο-

τείται ακόμη κι αν πρόκειται για ομολο-

γία ενοχής. Τα ενθουσιώδη όμως χει-

ροκροτήματα ορθίων βουλευτών, για

την αποδοχή της ενοχής δεν τα κατα-

νοώ. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, αφού

επιβραβεύσουν οι “συγγενείς” τον ένο-

χο, για το θάρρος ανάληψης των ευθυ-

νών του και την ομολογία της ενοχής του, τον συμπο-

νούν για τη δυσμενή κατάσταση στην οποία περιήλθε

με το ατόπημα που διέπραξε και τον οικτίρουν γιατί εξέ-

θεσε την “οικογένεια” στην περιφρόνηση της κοινωνίας.

Δεν τον επευφημούν!...

Δεν θ’ αναλύσω τη θαυμάσια και περίτεχνη επικοινω-

νιακά ομιλία του Κ. Καραμανλή στην Κ.Ο. ούτε την από-

δοση και εκφραστικότητα των λόγων του. Ασφαλώς ση-

ματοδότησε  π ο ύ  θα καταλήξει η υπόθεση, το κραυ-

γαλέο σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. Στο βάλτο!

«…κάποιοι είπε – παρά την πνευματική τους αποστολή,
λειτούργησαν σε βάρος του Δημοσίου». Κάποιοι μονα-

χοί, σίγουρα δεν ευφραίνονται!... (κάποια κομποσκοίνια

θα κρατούν κι αυτοί. «Εκμεταλεύτηκαν αδυναμίες του
κράτους και ενέπλεξαν φορείς και υπηρεσίες». Οι δεύ-

τεροι λοιπόν που θα «πληρώσουν» - και δικαίως – είναι

«κάποιοι» δημόσιοι υπάλληλοι. Βέβαια στο βαθμό που

δεν θ’ αντιδράσουν, όπως ο τ. Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ., η

Διευθύντρια «πολιτικής γης» του Υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης1 κ.ά.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Το Μαρκόπουλο βόλεϊ Το Μαρκόπουλο βόλεϊ 
κατέκτησε την πρόκριση!κατέκτησε την πρόκριση!

Σελ. 19

Τεχνικά προγράμματα σε Δήμους

• ίδρυση 5 Δημοτικών Σχο-

λείων και 10 Νηπιαγωγεί-

ων

• προαγωγή 16 Δημοτικών

Σχολείων και 2 Νηπιαγω-

γείων

• ίδρυση θέσεων Φυσικής

Αγωγής σε 15 Δημοτικά

Σχολεία

• ίδρυση θέσεων Αγγλικών

σε 11 Δημοτικά Σχολεία

• ίδρυση 4 Γυμνασίων, 2

Λυκείων και 

• 1 Επαγγελματική Σχολής

(ΕΠΑΣ)

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο

αποφάσισε επίσης να εμ-

μείνει στην περυσινή του

απόφαση για ίδρυση ΤΕΛ

και Γυμνασίου στην Π. Φώ-

καια.

Επίσης το Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο ενημερώθηκε από

τον Νομάρχη Λ. Κουρή για

το οξύ πρόβλημα σχολικής

στέγης που αντιμετωπίζει η

Ανατολική Αττική, εξαιτίας

της ραγδαίας αύξησης του

μαθητικού πληθυσμού και

της αδυναμίας του ΟΣΚ να

ανταποκριθεί στην πλήρη

κάλυψη των αναγκών.

Επεσήμανε μάλιστα χαρα-

κτηριστικά ο Νομάρχης:

Στην τρέχουσα σχολική χρο-

νιά διπλασιάστηκαν οι δαπά-

νες της Νομαρχίας για την

ενοικίαση σχολικών αιθου-

σών, δεδομένου ότι δεν

έχουν κατασκευαστεί οι ανα-

γκαίες σχολικές μονάδες

Οι ενοικιάσεις σχολικών αι-
θουσών απορροφούν σχε-
δόν το 50% των λειτουργι-
κών δαπανών της Νομαρ-
χίας, γεγονός που καθιστά
προβληματική την αντιμε-
τώπιση νέων αιτημάτων
ενοικιάσεως σχολικών αι-
θουσών.

Τέλος αναφέρθηκε στις με-
γάλες καθυστερήσεις από-
δοσης των αναγκαίων πι-
στώσεων από το Υπουργείο
Οικονομικών για την απο-
πληρωμή των οφειλομένων
για τις μεταφορές των μα-
θητών με αποτέλεσμα τις
δίκαιες διαμαρτυρίες των
μεταφορέων.

Τιμητικά αριστεία σε πρωτεύσαντες 

μαθητές-φοιτητές στο Δήμο Βούλας  

5 Νέα Δημοτικά Σχολεία και 10 Νηπιαγωγεία

αποφάσισε να ιδρύσει η Νομαρχία

Σελ. 8

Αφορμή των τεχνικών προγραμμάτων στους

Δήμους, και όχι μόνο, η “επιστροφή” στο χρόνο,

σε άλλες δημοτικές αρχές, σε άλλες εποχές,

κόντρες και παρατράγουδα...

Επί της ουσίας, πολύ φτωχά τα προγράμματα

σε έργα ωφέλιμα για την πόλη και την ποιότητα

ζωής του πολίτη. Οι Δήμοι ασχολούνται, εν τέ-

λει, με τη συντήρηση και την ανάπλαση, δηλα-

δή με καθαρά διοικητικά θέματα, που θαυμάσια

θα μπορούσαν να τα προωθήσουν οι αρμόδιες

υπηρεσίες από μόνες τους. Τι φταίει; Η οικονο-

μική δυσπραγία ή η έλλειψη φαντασίας, ή και τα

δύο μαζί;

Την εβδομάδα που μας πέρασε οι Δήμοι Παλλή-

νης, Κορωπίου, Βάρης, Βούλας και Σπάτων ψή-

φισαν τα έργα που θα πραγματοποιήσουν για

το έτος 2009.

Για το Κορωπί θα ασχοληθούμε στο επόμενο

φύλλο. Για άλλους δήμους θα βρείτε στις σελί-

δες 8, 9, 12 και 13.
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Προκρίθηκε στην 16άδα του

challenge γυναικών το Voley 

Μαρκοπούλου Σελ. 19

Χίλων ο Σοφός

γιάννης κορναράκης Σελ. 6

Ψιχαλίζει; Όχι μας φτύνουν τα

παιδιά μας... Γρ. Ρώντας Σελ. 7

Εξοπλίζονται τα γήπεδα μπά-

σκετ Μαλακάσας και Πικερμίου

Σελ. 18

Θρομβοεμβολική νόσος
Σελ.17

Πρόγραμμα προστασίας και ανά-
δειξης Υδροβιότοπου Βραυρώ-
νας, στο Δήμο Μαρκοπούλου

Σελ. 15

Αθώοι Ένοχοι

Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Υποπτος τραυματισμός νέου

Δεκαεξάρχονος τραυματήθηκε από μολύβδινη βο-

λίδα πυροβόλου όπλου, όπως σημειώνει στο αστυ-

νομικό δελτίο η διεύθυνση ασφάλειας Αττικής.

Το περιστατικό συνέβη στο Περιστέρι στις 17/12 τη

νύχτα. O νέος αισθάνθηκε έναν πόνο και είδε αίμα

να βγαίνει από το μικρό του δάχτυλο. Είχε τραυμα-

τιστεί στο χέρι και χειρουργήθηκε. Κρότο από πυ-

ροβολισμό δεν άκουσαν ούτε αυτός, ούτε οι συμ-

μαθητές του που βρίσκονταν μαζί, ούτε είδαν κανέ-

ναν άτομο να σημαδεύει. Από την έρευνα που διε-

νεργείται, ευρέθη ότι η βολίδα προέρχεται από πυ-

ροβόλο όπλο ύψους 18,15mm, διαμετρήματος βά-

σης 9mm και βάρους 1.180γραμ.

Λόγω των ιδιαίτερων κατασκευαστικών χαρακτηρι-

στικών της βολίδας ερευνάται το ενδεχόμενο να

μην είναι εργαστηριακής κατασκευής. Η βολή έγινε

από απόσταση 80 μέτρων περίπου.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Όμως, «…τα αποτελέσματα της εξε-
ταστικής επιτροπής τα ξέρετε» και τα

μάθαμε κι εμείς:

Πλην ΠΑΣΟΚ, που βλέπει ποινικές ευ-

θύνες Υπουργών της Ν.Δ.  – όχι όμως

Δρυ και Φωτιάδη, που στο κάτω – κά-

τω έχουν παραγραφεί, όλα τα άλλα

κόμματα, με μικρές αποκλίσεις «βλέ-

πουν» μόνο(;) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ.

Αρα μένει να δούμε τί είναι οι περίφη-

μες «πολιτικές ευθύνες» στις οποίες

συγκλίνουν όλοι και αποδέχεται η

Ν.Δ. 

Είναι κάτι σαν «ηθικές ευθύνες» μόνο,

ή …coulpa!

Ας αφήσουμε τα κόλπα κι ας πούμε ξε-

κάθαρα ότι οι πολιτικές ευθύνες δεν

είναι θεωρητικές. Προβλέπονται και

από το Σύνταγμα και τους Νόμους και

από την ιστορία και την ετυμολογία

της λέξης (ένας από τους τρόπους ερ-

μηνείας των νόμων). Ας δούμε κι έναν

άλλον τρόπο: τη γνώμη των Νομομα-

θών:

«Η πολιτική ευθύνη (Π.Ε.) ως συνταγ-
ματικά τυποποιημένη ευθύνη, έχει σο-
βαρές νομικές εκφάνσεις. (Σ.Σ. Αρ-
θρ.35 και 85 του Συντάγματος)[…]. Σε
αντίθεση με την επικρατούσα αντίλη-
ψη, ότι η πολιτική ευθύνη είναι κάτι
αόριστο σχεδόν μια υπεκφυγή, η Π.Ε.
είναι κάτι πολύ απτό και συγκροτημέ-
νο, τόσο ως διαδικασία καταλογισμού
όσο και ως σύστημα συνεπειών […]
»Προβληματικότερο απ’ όλα είναι το
να παραδέχεται ένα πολιτικό όργανο,
ή ένα πολιτικό πρόσωπο, όπως ο πρω-
θυπουργός(…) ότι υπάρχει πολιτική
ευθύνη, αλλά αυτή να καταλογίζεται
σε υπηρεσιακό παράγοντα. […] Πολιτι-
κή Ευθύνη μπορεί να έχει μόνον όποι-
ος δικαιούται, σύμφωνα με τις αρμο-
διότητές του, να έχει (…) διακριτική
ευχέρεια πολιτικών, χειρισμών»2.

Ιδού λοιπόν μια εγκυρότατη γνώμη νο-

μομαθούς που διατυπώθηκε σε ανύπο-

πτο για την υπόθεση χρόνο. Να μη

κουράσω τον αναγνώστη με πολλές

παρεμφερείς νομικές ερμηνείες που

φρόντισα να περιέλθουν εις γνώση

μου.

Ας επανέλθουμε στη γραμματολογική

ερμηνεία της λέξης, που σημαίνει τη

λογοδοσία που οφείλουν να δίδουν

όσοι διαχειρίζονται κάποια εξουσία,

για τα πεπραγμένα τους. Αν εξετά-

σουμε δε τις ιστορικές ρίζες αυτής της

σύμφυτης με τη δημοκρατία υποχρέω-

σης κάθε διαχειριστή της εξουσίας, θα

ντραπούμε και θα ανησυχήσουμε για

τον πολιτικό μας πολιτισμό και θα ανη-

συχήσουμε για το επίπεδο και την

υπόσταση της δημοκρατίας μας, μετά

τα τελευταία επιβεβαιωθέντα εξεγερ-

σιακά γεγονότα.

Στην αρχαία Αθήνα λοιπόν, εάν κάποι-

ος πολίτης κατηγορούσε έναν άρχο-

ντα για κάτι και αποδεικνυόταν ότι

πράγματι ήταν ένοχος, «απεχειροτο-

νείτο», δηλαδή του αφαιρούσαν την

εξουσία και παραπεμπόταν σε δίκη.

Την ευθύνη και την υποχρέωση δε για

λογοδοσία είχε καθένας που ασκούσε

διοικητικό ή δικαστικό καθήκον. Οι

στρατηγοί, οι ιερείς, οι τριήραρχοι, ο

δικαστικοί κλπ. υποχρεούντο μέσα σε

30 ημέρες από τη λήξη της θητείας

τους, να δώσουν λόγο για τις πράξεις

τους και τις παραλείψεις τους. Αν δεν

το έκαναν και αμελούσαν, δεν μπο-

ρούσαν να μεταβιβάσουν την περιου-

σία τους, ούτε να υιοθετήσουν, ούτε

να κάνουν διαθήκη.

Δεν μπορούσε ακόμη, πριν από τη λο-

γοδοσία να ταξιδεύσει. Αν η λογοδο-

σία ήταν ικανοποιητική, όλα έβαιναν

βεβαίως καλώς, αλλιώτικα παραπέ-

μπονταν σε δίκη.

Και εάν κάποιος ετιμωρείτο, παρεπό-

μενες ποινές θεωρούνταν η ποινή της

ατιμίας και πρόστιμο3.

Αλλά τέλος πάντων για να μην κατη-

γορηθώ ως «προγονόπληκτος», ας

επανέλθω στα καθ’ ημάς, αφού ανα-

φέρω και μια εννοιολογική εκδοχή της

πολιτικής ευθύνης: θεωρούμε δηλαδή

ως Π.Ε. μη επιδεχόμενη νομικές συνέ-

πειες, την δυνατότητα επιλογής μετα-

ξύ εναλλακτικών λύσεων, οπωσδήπο-

τε νομίμων, οπότε η κρίση εναπόκειται

στο εκλογικό σώμα για να κρίνει κατά

πόσο η συγκεκριμένη επιλογή ήταν η

ευστοχότερη.

Διολίσθηση 

σε πολιτική εκτροπή;

Είχα τη βεβαιότητα ότι στη νεώτερη

Ελλάδα και στη σύγχρονη φυσικά, μό-

νον ο ανώτατος άρχοντας – βασιλιάς

ή Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν

ανεύθυνος, αφού όλα τα Συντάγματα,

στα σχετικά άρθρα τους, όριζαν ότι

«ουδεμία πράξις του βασιλέως, ισχύει,

ουδέ εκτελείται αν δεν είναι προσυπο-

γεγραμμένη παρά του αρμοδίου

Υπουργού, όστις δια μόνης της υπο-

γραφής του καθίσταται υπεύθυνος (Σ.

1952, άρθρο 30), μα και το Σ. του 1911

τα ίδια αναφέρει όπως και το δημο-

κρατικό Σύνταγμα του 1927, στο άρ-

θρο 72 λέει τα ίδια, ενώ στο άρθρο 73,

ρητά ορίζει ότι: «ο πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας δεν φέρει καμμίαν πολιτι-
κήν ευθύνην».
Ας έρθουμε τέλος στο ισχύον Σύνταγ-

μα του 1975 όπως τροποποιήθηκε από

το εν ισχύει του 2001 στ’ άρθρο 85:

«Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου,
καθώς και οι Υφυπουργοί είναι συλλο-
γικώς υπεύθυνοι […] και καθένας απ’
αυτούς για τις πράξεις ή παραλείψεις
της αρμοδιότητάς του…», ενώ “Καμ-
μία πράξη του Προέδρου της Δημο-
κρατίας δεν ισχύει ούτε εκτελείται χω-
ρίς την προσυπογραφή του αρμόδιου
Υπουργού, ο οποίος με μόνη την υπο-
γραφή του γίνεται υπεύθυνος” αναφέ-

ρει το άρθρο 35 παρ.1. 

Ουδέποτε λοιπόν, υπό οποιοδήποτε

πολιτειακό καθεστώς, θ’ απαλλάσσο-

νταν οι Υπουργοί της ευθύνης των ή

καθιστώντο ανεύθυνοι, ενώ αντιθέτως

ήταν υπεύθυνοι για τις πράξεις του

ανώτατου άρχοντα, μοναδικού ανεύ-
θυνου.

Τώρα παρατηρούμε, με αφορμή το

σκάνδαλο των μοναχών της μονής Βα-

τοπεδίου και της διαπλοκής τους με τη

δημόσια διοίκηση, δικαστικούς και πο-

λιτικούς προϊσταμένους (Υπουργούς –

Υφυπουργούς), απόπειρα ν’ αποκτή-

σουν οι τελευταίοι – πλην της ασυλίας

και της ταχύτατης παραγραφής – και

το «ανεύθυνον». Δηλαδή ασυδοσία!

Αυτή η διαπίστωση συνάγεται από την

προκάλυψη που προσπάθησαν να προ-

βάλουν και εν πολλοίς το πέτυχαν,

στην εξεταστική επιτροπή, δηλαδή

αφού οι εντολοδόχοι κατ’ ουσίαν, αυ-

τών υπάλληλοι των γνωμοδοτικών

επιτροπών, γνωμοδοτούν έστω ομό-

φωνα, είναι δήθεν υποχρεωμένοι να

υπογράψουν.

Δεν το επικαλέστηκαν μόνο οι υπόλο-

γοι αλλά και πολλοί συνάδελφοί τους.

Kατά την άποψή μου – γι’ αυτό ανα-

φέρθηκα στα σχετικά άρθρα του Συ-

ντάγματος, διαχρονικά – αυτό στοιχει-

οθετεί προσπάθεια πολιτειακής εκτρο-

πής.

––––––––––––––

1. Σταματίνα Μαντέλη, Π. Θέμα 7/12/08 σ. 14

«Μπασιάκος – Κοντός με ανάγκασαν να προχω-

ρήσω στις ανταλλαγές […] Ηταν πολιτική από-

φαση η ανταλλαγή. Αν δεν την εφάρμοζα θα

ήμουν παράνομη. Θα με μετακινούσαν και θα

έλεγαν «πέρασέ την από πειθαρχικό». […Δεν

συναίνεσα. Προηγήθηκαν οι αποδοχές των Γνω-

μοδοτικών Συμβουλίων, η παραίτηση από τη δίκη

και η κοινή Υπουργική απόφαση Μπασιάκου και

Δούκα».

2. Ευαγγ. Βενιζέλος ΝΕΑ 19.9.2004, Βουλευτής,

Συνταγματολόγος.

3. Ι. Ζέπος Εγκ. ΠΥΡΣΟΣ τ.ΙΑ’ σελ. 729, Ευθύνη

(του Δημοσίου).

Η Κυβέρνηση έχει την ευθύνη

«Εχει την αντικειμενική, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ»



ΕΒΔΟΜΗ  20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

«Είθισται» να λέγεται και να γράφεται

σε αναμνηστικές πλάκες ότι το τάδε

έργο έγινε «επί δημαρχείας τάδε…»
«επί πρωθυπουργού δείνα», Επί
Υπουργού ταδόπουλου». Και εάν μεν

μ’ αυτήν την επισήμανση θέλουμε να

ορίσουμε την χρονική περίοδο που

προγραματοποιήθηκε το έργο, τότε

έχει καλώς, αλλά είναι τουλάχιστον

αναχρονιστικό.

Και τούτο γιατί τώρα δεν μετράμε το

χρόνο με τις Ολυμπιάδες, ούτε με το

σημαντικό γεγονός της εξουσίας κά-

ποιου άρχοντα, «επί άρχοντος Δημο-
φάντους», φερ’ ειπείν. 

Αν όμως με τη φράση μας «επί δημαρ-
χείας…» θέλουμε ν’ αποδώσουμε τιμή

και εύσημα, στον εν λόγω Δήμαρχο,

Πρωθυπουργό κλπ., τότε μάλλον σφά-

λουμε, γιατί στην εποχή μας, και στο

δημοκρατικό καθεστώς που λειτουρ-

γούν οι εξουσίες, δεν έχει θέση η

«ενός ανδρός αρχή», έστω κι αν υφι-

στάμεθα, κακώς, ένα Πρωθυπουργικo-

κεντρικό ή Δημαρχο-κεντρικό καθε-

στώς διοίκησης. Γιατί μπορεί ο δήμαρ-

χος να ορίζει αντιδημάρχους – μοχλός

υποταγής των Συμβούλων – και αντί-

στοιχα των βουλευτών με την προσ-

δοκία της Υπουργοποιήσεώς τους, ή

της προσεχούς συμμετοχής τους στο

κομματικό ψηφοδέλτιο, αλλά οι βου-

λευτές ψηφίζουν ή καταψηφίζουν

τους νόμους, οι Σύμβουλοι αποφασί-

ζουν στα δημοτικά συμβούλια, οι Αντι-

δήμαρχοι και οι Υπουργοί ενεργούν

και λειτουργούν στα πλαίσια των αρ-

μοδιοτήτων τους. Αυτοί κάνουν ή δεν

κάνουν. 

Κι όπως τραβιώνται στα δικαστήρια

για επιζήμιες πράξεις και παραλείψεις,

παράβαση καθήκοντος, απιστία κλπ –

όπως πρόσφατα Υπουργοί, αλλά και

Δημοτικοί Σύμβουλοι της Βούλας, άλ-

λο τόσο, επί θετικών ενεργειών, επί

προσφοράς έργου, τους ανήκει το

ανάλογο μερίδιο, προς την προσφορά

και ενέργεια, αναγνώρισης ευσήμων

και μνείας (μνημόνευσης).

Δεν είναι δίκαιο και δημοκρατικό τα

μεν κακά ν’ αποδίδονται στον κακο-

ποιό, κι ο Πρωθυπουργός ή ο Δήμαρ-

χος να «νίπτει τας χείρας του», τα δε

θετικά και καλά και μεγάλα να τα οι-

κειοποιείται, να τα καπηλεύεται και τε-

λικά ν’ αποδίδονται στον Δήμαρχο,

ακόμα κι αν αυτός δεν έκανε τίποτα, ή

– πολλές φορές – λειτούργησε και αρ-

νητικά ή επιζήμια, όπως πρόσφατα ο

Δήμαρχος Βούλας και παλαιότερα άλ-

λοι. 

Εάν κάτι τέτοιο συμβαίνει και γίνεται

αποδεκτό, πλήττουμε τη δημοκρατία,

πλήττουμε το ήθος και προάγουμε με

ευθύνη μας την καπηλεία, δηλαδή την

υπεξαίρεση προσφοράς στα κοινά και

αποθαρρύνουμε, μ’ αυτόν τον τρόπο,

τους πολίτες να συμμετέχουν ως πο-

λίτες, ως σύμβουλοι, ως βουλευτές

στα κοινά, παρά εκτός μόνο για ιδιοτε-

λές, δικό τους όφελος. Έτσι απαξιώ-

νεται η πολιτική, έτσι απέχουν οι πολί-

τες από τα κοινά, έτσι γίνονται κι αυ-

τοί και οι σύμβουλοι κι οι Βουλευτές

αχρείοι (άχρηστοι) και επιζήμιοι. 

Για τους αχρείους πολιτικούς, έχουν

την πρώτιστη ευθύνη οι άχρηστοι πο-

λίτες.

Αυτά, αυτή τη φορά, χωρίς συγκεκρι-

μένα παραδείγματα. Αν χρειαστεί

όμως θα συγκεκριμενοποιήσω με στοι-

χεία, γιατί είναι ανεπίτρεπτο να παρα-

χαράσσεται η αλήθεια από εσκεμμένη

άγνοια, ή βαριά αμέλεια, ή αδιαφορία. 

Κάποτε επιτέλους πρέπει να μάθουμε ν’

αντικρίζουμε την αλήθεια κι αν είναι

θαυμαστή, να την θαυμάζουμε και να

προσπαθούμε να μιμηθούμε τους αγαθο-

εργούς κι όχι να τους καπηλευόμαστε.      

Κ. Βενετσάνος

Επί Δημαρχίας...
Στον Ηρακλή Καραγεώργο
Διοικητή Ασκληπιείου Νοσοκομείου

Στον επιτυχόντα διοικητή του Ασκληπιείου Νοσο-

κομείου Βούλας, εύχομαι να έχει και πάλι την ίδια

απόδοση και στη νέα περίοδο που θα έχει τη διοί-

κηση του Νοσοκομείου.

Σαν δημότης της Βούλας, είμαι βέβαιος ότι θα κα-

ταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να γίνει στο Δή-

μο μας ένα σύγχρονο Γενικό Δημόσιο Νοσοκομείο

με όλα τα μέσα που γνωρίζει ότι πρέπει να έχει για

την άνετη και πλήρη νοσηλεία των κατοίκων των

νοτίων προαστίων και όχι μόνο. 

Είμαι βέβαιας ότι με το ηθικό του ανάστημα, τη με-

γάλη του ενεργητικότητα και την αγάπη που έχει

στο λειτούργημά του θα φροντίσει να υλοποιθεί

ένα όνειρο που έχουν όλοι οι δημότες της Βούλας

και γενικά οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων αλλά

και της Αττικής ακόμη. 

Είμαι βέβαιος ότι θα είναι ο άριστος φρουρός του

πιο καλού οικοπέδου του νοτίου μέρους της Αττι-

κής, ώστε με τη συμπαράσταση όλων των πολιτών

να αξιοποιηθεί άριστα από το λαό για το λαό και όχι

για τα συμφέροντα οιουδήποτε φορέα.

Εύχομαι ολόψυχα υγεία και κάθε επιτυχία στο έρ-

γο του.

Λεωνίδας Κατερίνης

Αν.Αξιωματικός ε.ά.

Οικονομολόγος Στατιστικός

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστου-

γέννων και της Πρωτοχρονιάς σας στέλνω

μέσα από την καρδιά μου τις πιο θερμές και

ειλικρινείς μου ευχές 

ώστε οι Άγιες αυτές ημέρες 

να είναι η αφετηρία μιας νέας 

δημιουργικής εποχής 

χαρίζοντας σε όλους μας 

υγεία, ευτυχία, προκοπή.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Σπύρος 

Κωνσταντάς

Δήμαρχος 
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Στο ΚΟΡΩΠΙ Στο ΓΕΡΑΚΑ

Στην ΓΛΥΦΑΔΑ

Στην ΒΑΡΗ

Στο πνεύμα των Χριστουγεννιάτικων Ημερών, ο Δήμος Γέ-

ρακα γιορτάζει και αλλάζει ρυθμούς, διάθεση και χρώμα.

Μετά την έναρξη (11/12 Παγκόσμια ημέρα του Παιδιού),

που γέμισε η κεντρική πλατεία του Γέρακα, χαρούμενες

φωνές παρέα με τις φιγούρες των Χριστουγεννιάτικων

ηρώων τους, διασκεδάζοντας, χορεύοντας και συμμετέχο-

ντας στα καλλιτεχνικά δρώμενα και συνεχίζουν. Ετσι:

Την Κυριακή 21/12 και ώρα 20.00 στο Πολιτιστικό κέντρο

Γέρακα, 

– την Τρίτη 23/12 ώρα 17.30 και το Σάββατο 27/12 ώρα

16.00 στην κεντρική πλατεία. 
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην προμετωπίδα της εφημερίδας μας, εί-
ναι το δέντρο του Δήμου Γέρακα.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας

(Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.), διοργανώνει για 3η συνεχή χρονιά το χορευτικό

φιλανθρωπικό του Gala στο Κέντρο Τεχνών στο ACS. Σε

τέσσερις διαφορετικές παραστάσεις, οι σχολές - μέλη του

Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάσουν κλασικές

και σύγχρονες χορογραφίες, ενώ οι μαθητές και μαθήτριες

των σχολών θα δώσουν το καλλιτεχνικό τους παρόν, με σκο-

πό τα έσοδα να διατεθούν σε ιδρύματα της χώρας.  

Φέτος, τα έσοδα θα διατεθούν στα ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥ-

ΜΑΤΑ :

1.  Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-

ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

2. "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"

3. "Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ"  ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΥΝΟΔ. ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ώρες παραστάσεων: 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 /12 / 08 στις 15:00 & 19:30

ΚΥΡΙΑΚΗ  21 / 12/ 08 στις 15:00 & 19:30

Τιμή πρόσκλησης: 15€

Δηλώσεις συμμετοχής - πληροφορίες - κρατήσεις: 

210 - 98 26 054, 210 - 28 32 883, 210 - 93 56 788
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ στο ACS

Γαρυττού 53, 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tηλ. 210 639 3341

3ο Χορευτικό 

Φιλανθρωπικό Galá
Ο Δήμος Κορωπίου οργανώνει μια σειρά εκδηλώσε-

ων για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρω-

τοχρονιάς. Παρακάτω το πρόγραμμα της εβδομά-

δας:

` Δευτέρα 22/12 Ώρα 19.00:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  Χριστουγεννιάτικη

Γιορτή Μικρών Παιδιών

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, επί των οδών Χάλκης,

Αρκαδίου & Θάσου                                                                                 

` Τρίτη 23 Ώρα 19.00:

Συναυλία με Κάλαντα απ’ όλη την Ελλάδα 
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν η Μεικτή Χορωδία

του ΚΑΠΗ και η παραδοσιακή χορωδία Κίτσι με τη

συνεργασία της παραδοσιακής χορωδίας του Εθνι-

κού Ωδείου Αθηνών, υπό τη διδασκαλία του καθηγη-

τού Μιχάλη Μακρή και την καλλιτεχνική διεύθυνση

συναυλίας της Ανθής Στασινοπούλου. (Αμφιθέατρο

1ου ΤΕΕ Κορωπίου)

` Τρίτη 23 έως Τετάρτη 24 και Παρασκευή 26 έως

Τετάρτη 31 Ώρες 17.30 – 20.30

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

‘Χριστουγεννιάτικο Χωριό’   στην  πόλη μας, με πα-

ντομίμα, Μασκότ, Νεράιδες, Face Painting, Παντομί-

μα Μαριονέτας, το Ταχυδρομείο του Αϊ Βασίλη, το

θρόνο του Αϊ Βασίλη, το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο

του Παραμυθιού, μπαλόνια και πολλές εκπλήξεις…   

Κεντρική πλατεία – Γ.Σ. Παπασιδέρη (πεζόδρομος)

Χριστουγεννιάτικες

εκδηλώσεις 

Με συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις γιορτά-

ζουν και στη Βάρη τα Χριστούγεννα.

Την Κυριακή 21/12 στις 18.00 

Νεανική συναυλία με τα Ροκ Συγκροτήματα Magic

De Spell και Semi Life T.

Παράλληλα θα απονεμηθούν βραβεία στους επιτυ-

χόντες μαθητές σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. καθώς και τιμητικές

πλακέτες στους δασκάλους και καθηγητές που συ-

νταξιοδοτήθηκαν τη χρονιά 2007-2008.

Η συναυλία θα γίνει στο κλειστό Γυμναστήριο Δημο-

τικού Σχολείου Βάρης.

Το Σάββατο 27/12 στις 18.00 τα παιδιά έχουν τη τι-

μητική τους.

Θεατρική Παράσταση για παιδιά ηλικίας 3-12 ετών

με το έργο του Ευγένιου Τριβιζά

“Το νούφαρο του Βάλτου”

Θεατρική σκηνή “Μίμηση Πράξης” 

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Σερεφίδης 

Στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης, Άττιδος 4

Η μεικτή Χορωδία του Πνευματικού Κέντρου Δήμου

Γλυφάδας θα συμμετάσχει στην Χριστουγεννιάτικη

γιορτή του Γηροκομείου “ΕΚΑΒΗ” που θα πραγματο-

ποιηθεί την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις 5.00 το

απόγευμα. 

Δ/νση: Ήρας 10 και Οινόης, Γλυφάδα

Η Μεικτή Χορωδία Γλυφάδας

τραγουδά για τα Χριστούγεννα
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Locksmith

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Εναν πολύ ωραίο τρόπο διάλεξε η Φιλαρμονική του Δή-

μου Μαρκόπουλου για να υποδεχθεί τα φετινά Χριστού-

γεννα, με τη μεγάλη εορταστική συναυλία της, το Σάββα-

το 20 Δεκεμβρίου και ώρα 6.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κινη-

ματοθέατρο Άρτεμις (δίπλα από την κεντρική πλατεία).

Γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες θα πλημμυρίσουν

το χώρο, με ένα μοναδικό τρόπο που αγγίζει και συγκινεί

τις γιορτινές ετούτες ημέρες.

Και η έκπληξη: στο φετινό χριστουγεννιάτικο κάλεσμά

της, η Φιλαρμονική θα παρουσιάσει τους νέους της σολί-

στ, παιδιά που μαθητεύουν στα μουσικά της τμήματα,

που λειτουργούν με τις οδηγίες και κατευθύνσεις σπου-

δαίων δασκάλων και έμπειρων μουσικών.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΑRT GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866 

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

www.artgallerycafe.gr

ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

15-22-29 Δεκ.08

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ

του ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΓΕΤΗ 
Ηθοποιοί :  ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ, ΑΓΑΠΗ ΜΑΝΟΥΡΑ

Τραγούδι - κιθάρα:    ΜΙΛΛΥ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ  

Στην μοναξιά του αιώνα

που ζούμε, ένα χριστου-

γεννιάτικο βραδύ, ένας ρα-

κοσυλλέκτης τολμά να

ονειρευτεί 

Η παρορμητική αυταπάτη

του,  χτίζει το όνειρο.

Γίνεται πλούσιος. 

Παίζει όλο τον πλούτο του

για να κατακτήσει μια γυ-

ναίκα. Αν την κατακτήσει

στο όνειρο... θα την κατακτήσει και στη ζωή. 

ΣΑΒΒΑΤΟ  20-27 Δεκ.08

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

γούδι, ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚOΣ  κιθάρα, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΗΣ  μπου-

ζούκι 

Στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Στην ΚΕΡΑΤΕΑ

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και

Αστικές Νησίδες Θερμότητας»

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση Αν. Αττική (Μ.Κ.Ο.) και η Ένωση Συλλόγων

Γονέων & Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Δήμου Παλλήνης οργα-

νώνουν εκδήλωση με θέμα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και  Αστι-
κές Νησίδες Θερμότητας» την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις  6μ.μ.

στην αίθουσα εκδηλώσεων  «Το Κελλάρι Παπαχρήστου»,  16ο χλμ.

Αθηνών – Σπάτων, Παλλήνη. Θα ακολουθήσει δεξίωση

Στην ΠΑΛΛΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ “ΥΔΡΑΥΛΙΣ”

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 7.30 το βράδυ στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου Κερατέας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμέ-

νη γιορτή για τους νέους φοιτητές και φοιτήτριες της πόλης.

Αυτή τη φορά η εκδήλωση θα συνοδευτεί από μια μονα-

δική συναυλία της Αρχαίας Ελληνικής Ύδραυλις που κα-

τασκευάστηκε τον 3ο αι. π.Χ. στην Αλεξάνδρεια από τον

Κτησίβιο τον Αλεξανδρέα.

Το όργανο αυτό αναβιώνει στις μέρες μας με την ευθύνη

του Γιώργου Παράσχου, μαθηματικού και κατασκευαστή

συμφωνικών πνευστών μουσικών οργάνων.

“8 Γυναίκες”  -  “8 Women”
Η μουσική και τα τραγούδια της Φωτεινής Μπαξεβάνη για την

παράσταση στο Θέατρο  Πειραιώς 260

Οκτώ άντρες τραγουδούν ως γυναίκες, για τις γυναίκες.

Οκτώ τραγούδια για μία παράσταση που μπερδεύει την πρόζα με

τον στίχο. Γιατί η μουσική μιλιέται και τα λόγια τραγουδιούνται.

Γιατί το θέατρο δεν είναι στούντιο,

και γιατί, όπως στη ζωή, η αλήθεια

ακούγεται χωρίς επιμέλεια.

Η Φωτεινή Μπαξεβάνη συγκέ-

ντρωσε τα τραγούδια και τα μουσι-

κά θέματα που συνέθεσε για τη θε-

ατρική παράσταση «8 Γυναίκες»

και τα παρουσιάζει στο τέταρτο cd

της συλλεκτικής σειράς  «Μουσική

Θεατρική Βιβλιοθήκη».

Είναι η πρώτη της προσωπική, δισκογραφική δουλειά και περι-

λαμβάνει 15 κομμάτια που συνδυάζουν στοιχεία μουσικής τζαζ

αλλά και φιλμ νουάρ, με έναν μοναδικό θεατρικό τρόπο, ακο-

λουθώντας και αναδεικνύοντας  το ύφος του κάθε ρόλου.

Τους στίχους των τραγουδιών υπογράφει η Λένα Κιτσοπούλου.
Στους ηθοποιούς που ερμηνεύουν τα τραγούδια, συναντάμε τους: Χρή-

στο Στέργιογλου, Χρήστο Λούλη, Αιμίλιο Χειλάκη, Αργύρη Ξάφη, Νίκο

Καραθάνο, Κοσμά Φοντούκη, Νίκο Χατζόπουλο, Γιάννη Κότσιφα.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Παλλήνης οργανώνει

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

στις 17:30, στο Κέντρο Εφαρμοσμένων και Εικαστικών Τε-

χνών (πρώην αποθήκες Καμπά, απέναντι από το 2ο Γυ-

μνάσιο Παλλήνης). Συμμετέχουν το Θεατρικό Εργαστήρι

και η Παιδική Χορωδία του ΠΠΚΔΠ.

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

Μέρος Α’

Το Θεατρικό Εργαστήρι του ΠΠΚΠΔ παρουσιάζει:

Η Μάγισσα Φρικατέλα (Παιδικό Τμήμα)

Οι Πειρατές της Καλλικαντζαρούπολης (Παιδικό Τμήμα) 

Ο Άρχοντας με την Πέτρινη Καρδιά (Τμήμα Ενηλίκων)

Υπεύθυνοι: Νίκη Ζαρμποζάνη, Βασίλης Αναστασιάδης

Μέρος Β’

Η Παιδική Χορωδία του ΠΠΚΠΔ παρουσιάζει:

1) White Christmas

2) Έλα και απόψε

3) Έλατο

4) Χριστουγεννιάτικα Κερκυραϊκά Κάλαντα

(Συνοδεύει η Μαντολινάτα του ΠΠΚΔΠ, 

υπεύθυνοι μουσικοί: Μανίκας Κώστας, Αθανασούλια Ελένη)

5) Santa Claous

6) Κεφαλονίτικα Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα

7) Γίνε μαζί μου παιδί

Μαέστρος: Έλενα Καντάρα

Τη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της εκδήλωσης επιμε-

λήθηκε το Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών. 

Ταξίδι στο Όνειρο
με τις εικαστικές δημιουργίες του Τάκη Λουκάτου

Αναδρομική έκθεση με τα μοναδικά γλυπτά- κούκλες και

εικαστικές κατασκευές του γνωστού δημιουργού, ηθοποι-

ού και χορευτή Τάκη Λουκάτου φιλοξενεί το Κέντρο Ει-

καστικών Τεχνών Γ. Καρύδης, Αριάδνης και Νιόβης 13,

στην κηπούπολη Φιλοθέης. 

Ο Τάκης Λουκάτος παρουσιάζει χαρακτηριστικά δείγματα

της πρωτότυπης δουλειάς του που συνδυάζει φαντασία

και πραγματικότητα μέσα από εικαστικές κούκλες και άλ-

λες μοναδικές συνθέσεις, μικρογλυπτική και ζωγραφικά

έργα, κλείνοντας 20 χρόνια δημιουργικής επιτυχημένης

πορείας στον εικαστικό χώρο. 

21 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου 2009, (ώρες λειτουργίας: Δευ-

τέρα, 6-9 μ.μ., Τρίτη έως Παρασκευή 11π.μ.-1 μ.μ. και 6-9 μ.μ.,

Σάββατο, 11 π.μ.-1 μ.μ.).  Την επιμέλεια- οργάνωση της έκθεσης

έχει η αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, εικαστικός

κα Μαίρη Σαμόλη.

Ο Τάκης Λουκάτος είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε με την εικα-

στική κούκλα στην Ελλάδα παρουσιάζοντας το 1988 διάσημες

σταρ και μορφές του θεάτρου στην γκαλερί Dada  στο Κολωνάκι

καθώς και στο Σάλσμπουργκ μορφές της Όπερας. 

Τα γλυπτά του δημιουργού διακρίνονται για την πολυχρωμία,

πλαστικότητα και χορευτική τους κίνηση απεικονίζοντας χορευ-

τικές ή θεατρικές φιγούρες. 



6 ΣΕΛΙΔΑ - 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

«Τον δε δορυστέφανος Σπάρτα Χίλων

εφύτευσεν, ός των επτά σοφών της

Ελλάδος».

Ο Χίλων ένας από τους επτά σοφούς

της Αρχαίας Ελλάδας έζησε στη

Σπάρτη (556-553 π.Χ.).

Ήταν Έφορος και ονομαστός για τη

βραχυλογία του και τα αποφθέγματά

του. Το γνωστό και σε εμάς τους με-

ταγενεστέρους «το λακωνίζειν εστί

φιλοσοφείν» είναι δικό του. Έφτασε

σε μεγάλη ηλικία και πέθανε από συ-

γκίνηση, όταν είδε το γιό του νικητή

Ολυμπιονίκη, στην πυγμαχία. Σε επί-

γραμμα που διασώζεται, υπάρχει η

επιβεβαίωση: 

«Υιός Χίλωνος, πυγμή χλωρόν έλεν

κότινον / Είδ΄ο πατήρ στεφανούχον

ιδών τέκνον ήμυσεν ησθείς ού νεμε-

σητόν. Εμοί τοίος ίτω θάνατος».

Μερικά από τα γνωστά αποφθέγματα

του είναι :

«Γλώττης κράτειν και μάλιστα εν συ-

μποσίω./ Μη κακολογείς τους πλησίον./

Τον τεθνηκότα μη κακολογείν / Γήρας

τιμάν./ Ζημίαν αιρείσθαι (να προτιμάς)

μάλλον ή (παρά) κέρδος αισχρόν, η μεν

γάρ άπαξ ελύπησε, το δε δια παντός./

Την γλώτταν μην προτρέχειν του νού./

Kαι το  «Γνώθι σ΄ εαυτόν» δηλ.  να

γνωρίζεις τον εαυτόν σου, το «Μηδέν

άγαν» δηλ. να τηρείς το μέτρο σε όλα,

και το «Εγγύα παράδ΄ άτα», να μην εγ-

γυάσαι για τίποτα και ιδιαίτερα μελλο-

ντικό, γιατί δεν γνωρίζεις το αναπάντε-

χο που θα σε διαψεύσει, είναι δικές του

σοφές σκέψεις.

Όχι μόνο φιλοσοφούσε τη ζωή αλλά

παράλληλα συμμετείχε ενεργά στα

πολιτικά δρώμενα, στη ζωή του τόπου,

με το αξίωμα του Εφόρου. Στην ιστο-

ρική του πολιτική πορεία  πολέμησε

για τα δικαιώματα του απλού κόσμου

και του εξαρτημένου κόσμου των Ει-

λώτων, Λακωνικής και Μεσσηνιακής

καταγωγής .

Οι Είλωτες ήταν κρατικοί δούλοι, δη-

λαδή δούλοι της γης του δημοσίου και

όχι των ιδιωτών.  Εργάζονταν στα κτή-

ματα των Ελεύθερων Σπαρτιατών και

είχαν και το δικαίωμα να αποκτήσουν

και περιουσία.

Οι ελεύθεροι Σπαρτιάτες - και  Σπαρτιάτες

λέγονταν μόνο οι ελεύθεροι, - ήταν οι μό-

νοι που είχαν κλήρο γής κρατικής και πο-

τέ δικής τους. Όταν όμως ο Σπαρτιάτης

δεν κατάφερνε  να εκπληρώσει τις υπο-

χρεώσεις του στο κράτος,  π.χ. να πληρώ-

σει τη συμμετοχή του στο κοινό συσσίτιο,

έχανε αμέσως τον κλήρο στη γή.  Κατά

συνέπεια,  έχανε την απαραίτητη προϋπό-

θεση για να έχει ψήφο για τα “κοινά”. Τό-

τε υποβιβάζονταν στη καταφρονεμένη τά-

ξη των “Υπομειώνων” Σπαρτιατών. Οι εί-

λωτες δούλευαν για τον Σπαρτιάτη αλλά ο

Σπαρτιάτης δεν μπορούσε ούτε να τους

πουλήσει ούτε να τους απελευθερώσει. Η

απελευθέρωση ενός  Είλωτα ήταν στη δι-

καιοδοσία της γενικής συνέλευσης του

Δήμου που λεγόταν Απέλλα. Εκεί έρχο-

νταν οι  διάφορες αποφάσεις προετοιμα-

σμένες από τους Εφόρους για μια τυπική

έγκριση.

Έφοροι, Βασιλείς, Γερουσία και Απέλ-

λα ήταν τα πολιτειακό σύστημα που

έφτιαξε ο νομοθέτης Λυκούργος για

τη Σπάρτη (9ο-8ος αιώνας π.Χ.).

Με ιδιαίτερη ευφυία έβαλε  και δυό

βασιλιάδες - στην πραγματικότητα αρ-

χηγούς του στρατεύματος. Ο ένας να

φεύγει στον πόλεμο και ο άλλος να

μένει να προστατεύει την πατρίδα. Οι

βασιλιάδες είχαν ψήφο στην Γερου-

σία. Η βασιλική δυαρχία επιλεγόταν,

“κληρονομικώ δικαιώματι’’, πάντοτε

από τις ίδιες βασιλικές αρχαϊκές οικο-

γένειες, Αχαϊκής και Δωρικής καταγω-

γής που  απαγορευόταν να συγγενέ-

ψουν με γάμο. Η υπάρχουσα μεταξύ

των βασιλικών οίκων αντιζηλία, υπο-

δαυλιζόταν και εκαλλιεργείτο από

τους Σπαρτιάτες, για να μην συμπτή-

ξουν δικτατορικό καθεστώς. 

«Σωτηρίαν τή πόλει το στασιάζειν

τους βασιλείς» μας θυμίζει ο    Αρι-

στοτέλης. 

Ο Ξενοφών, στην “Λακεδαιμονίων Πο-

λιτεία’’ και ο Ηρόδοτος στην “Ιστορία’’

του  μας δίνουν τις περισσότερες λε-

πτομέρειες.

Οι Έφοροι ήταν πέντε. Αυτοί αποφά-

σιζαν για τα πάντα και ήταν και εκτε-

λεστική εξουσία. Όταν έφευγε ο βασι-

λιάς στον πόλεμο, τον ακολουθούσαν

οι δύο Έφοροι για να παρακολουθούν

τις πράξεις του. Και μπορούσαν να ζη-

τήσουν και την τιμωρία του.

Η Γερουσία συνεκροτείτο από  28  άν-

δρες ώριμους, πάνω από 60 ετών, σε

ισόβια θητεία, που κανείς δεν ξέρει

πως γινόταν η επιλογή τους. Ήταν όρ-

γανο εξουσίας με ιδιαίτερες αρμοδιό-

τητες αλλά κάτω από τους Εφόρους.

Αυτή η Γερουσία έπαιζε και ένα περίερ-

γο ρόλο. Ήταν το αντίβαρο σε κρίσιμες

στιγμές. Ένας μεσότοιχος -γράφει

στην Ιστορία του ο Δούκας - ανάμεσα

στο λαό και στο βασιλιά, που έγερνε

πότε από την μια μεριά, πότε από την

άλλη, για να κρατήσει την ισορροπία

στη Σπάρτη. Σε μια  Σπάρτη  που για

δυό αιώνες, όπως πάλι γράφει η Claude

Mosse’, διατήρησε τη δύναμη της και

αποτέλεσε πρότυπο Πόλης –Κράτους

στα μάτια πολλών Ελλήνων, ιδιαίτερα

του Σωκράτη και των μαθητών του.

Ανέφερα πιο πάνω, στις τάξεις τους

Σπαρτιάτες και τους Είλωτες. Υπήρχε

και μια άλλη τάξη οι Περίοικοι.

Στην γεωγραφική τοποθεσία της Σπάρ-

της βρίσκομε παλιότερα να κατοικούν

οι Αχαιοί. Όταν κατέβηκαν οι Δωριείς,

τους έδιωξαν στα περίχωρα και έχτι-

σαν την Δωρική Σπάρτη. Όσοι από

τους Αχαιούς συμβιβάστηκαν σε μια

ζωή στην κοιλάδα του Ευρώτα,  κάτω

από την εξουσία της Σπάρτης, πήραν

το όνομα Περίοικοι. Δεν συμμετείχαν

στη διοίκηση της Σπάρτης και εθλίβο-

ντο γι΄αυτό. Εκεί στα περίχωρα,

ασκούσαν ποικίλα προσοδοφόρα επαγ-

γέλματα, σχετικά με τις τέχνες και το

εμπόριο, πράγματα που ήταν απαγο-

ρευτικά για τον Σπαρτιάτη, καθώς αυ-

τός ήταν γεννημένος μόνο για πολεμι-

στής. Οι Περίοικοι  σιγά σιγά απέκτη-

σαν δύναμη οικονομική αλλά και δημο-

γραφική, καθώς ο αριθμός των ελεύθε-

ρων Σπαρτιατών συνεχώς έφθινε λόγω

των πολλών απαγορευτικών. Ούτε τα-

ξίδι έξω από την περιοχή της Σπάρτης

επιτρεπόταν αλλά και οι γάμοι ηταν

μεν υποχρεωτικοί για τους ελεύθερους

Σπαρτιάτες, αλλά η επιμιξία με άλλους

απαγορευόταν. Από την αλλή μεριά οι

Είλωτες συνεχώς κατέφευγαν στην

ισχυρή πόλη της Αρκαδικής Τεγέας,

που λόγω του δημοκρατικού της πολι-

τεύματος ήταν ανοιχτή σε όλους, που

ήθελαν καλύτερες συνθήκες ζωής.

Εκεί είχαν την δυνατότητα να έρθουν

σε επαφή και να συμμαχήσουν σε πρά-

ξεις εναντίον της Σπάρτης. Αυτή η δια-

μορφωθείσα νέα κατάσταση εγκυμο-

νούσε κινδύνους απρόβλεπτους  για

την Σπάρτη. Αυτά προείδαν οι βασιλείς

πρώτα ο Άγις και αργότερα ο Κλεομέ-

νης και θέλησαν να επιφέρουν κοινω-

νική μεταρρύθμιση που απέτυχε. Πα-

λαιοκαθεστωτικοί άκαμπτοι προέβαλαν

σθεναρή αντίσταση.  Στην κρίσιμη αυτή

στιγμή ο Χίλων, Έφορος πρώτος τη τά-

ξει, πήρε τα ηνία της Πόλης στα χέρια

του. Με σκληρά αποφασιστικά μέτρα

επέβαλε ριζοσπαστική κοινωνική με-

ταρρύθμιση. Επανέφερε σε ισχύ τους

νόμους του νομοθέτη Λυκούργου, που

είχαν από πολλού χρόνου  ατονίσει,

ξαναμοίρασε τη γή, έδωσε κλήρο και

γή και ψήφο σε εκείνους που δεν είχαν

αλλά και έδωσε το δικαίωμα στους Εί-

λωτες να εξαγοράσουν με λιγοστά

χρήματα  την ελευθερία τους και  να

γίνουν ισότιμοι πολίτες. Επέβαλε τον

κοινό τρόπο διαβίωσης, την κοινή αγω-

γή που αποσκοπούσε στην κατασκευή

ομοίων πολιτών, απαγόρευσε τα χρυσά

και αργυρά νομίσματα και επέτρεψε

μόνο σιδηρά. Συγχρόνως με ειρηνική

συμφωνία με την Τεγέα, έκλεισε το

δρόμο διαφυγής σε δυστροπούντες

πολίτες και ιδιαίτερα στους Είλωτες.

Έτσι,  αφού κατάφερε να ελέγξει την

λαική μάζα όλων των καταπιεσμένων,

τους οποίους μάλιστα έφερε και κοντά

του με το μέρος του, πέτυχε το ακα-

τόρθωτο. Να ανορθώσει τη Σπάρτη σε

μια ισχυρή περίβλεπτη δύναμη και να

της δώσει το δικαίωμα και τον τρόπο

να συνεχίσει την ιστορική της πορεία

για δυο αιώνες όπως προανέφερα.

Ούτω πράττοντας, απέκτησε την συ-

μπάθεια του λαού και ιστορικά κατα-

γράφεται σαν μεταρρυθμιστής της κοι-

νωνικής ζωής στη Σπάρτη, μαζί με τον

νομοθέτη Λυκούργο. 

Η αλήθεια είναι ότι για τη Σπάρτη λίγα

γνωρίζομε.  Η ζωή στη Σπάρτη, η διοί-

κηση, η τεχνική των αποφάσεων, η κοι-

νωνική, η στρατιωτική, η πολιτική επι-

κρατούσα κατάσταση ήταν καί είναι

κάτι το σκοτεινό. 

«Το μεν γαρ των Λακεδαιμονίων πλή-

θος, γράφει ο Θουκυδίδης, δια της πο-

λιτείας το κρυπτόν ηγνοείτο»

Δεν ξέρω τι περισσότερα θα μάθομε

μελλοντικά. Πάντως  ένα είναι βέβαιο. 

«Ότι αρχή άνδρα δείκνυσι”. Οτι στις

δύσκολες στιγμές φαινονται οι ηγέ-

τες. Και τέτοιος ήταν ο Χίλων που

εκτός από Σοφός  με κεφαλαίο Σ. ήταν

και ένας  λαικός ηγέτης και μεταρρυθ-

μιστής.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα.
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3)Πλουτάρχου Βίοι. Παράλληλοι.Αγησίλαος Πο-
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4) W.Schuller Ιστορία ΑρχαίαςΕλλάδας .ΜΙΕΤ 2001

5) Cl.Mosse Κοινωνική και πολιτική ισότητα στηΣπάρ-

τη. Ιστορικά Ελευθεροτυπίας 61/2000

6) Εγκυκλ.Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα

7) Ιστορία Ελλ.Έθνους. Εκδοτική. Αθηνών

Χίλων* ο Σοφός
*Γράφεται και Χείλων 

Ξαναηχήστε βροντερά τις σάλπιγγες

Ο εθνικός Ηγέτης Τάσος Παπαδόπουλος ταξιδεύει

ήδη στη νήσο των μακαρίων.

Ολη η Ελλάδα και όλοι οι ελεύθεροι λαοί - όπου γης - τον προπέμπουν

στο πάνθεον των αθανάτων.

Κινείται για να συναντήσει τον Κίμωνα τον Αθηναίο, τη Μαρία τη συ-

γκλητική, όλους τους Εθνικούς ήρωες των απελευθερωτικών αγώνων

της ελληνικής Κύπρου.

Αγωνιστής από νεαρή ηλικία έλαβε μέρος στον αντιιμπεριαλιστικό

αντιαποικιακό απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ ως τομεάρχης Λευκω-

σίας και γενικός υπεύθυνος της πολιτικής επιτροπής κυπριακού αγώνα.

Αντιστάθηκε σθεναρά στα ιμπεριαλιστικά σχέδια της νέας τάξης πραγ-

μάτων και βροντοφώνησε το ιστορικό ΟΧΙ των ελεύθερων αγωνιζόμε-

νων Κυπρίων Ελλήνων, με αποτέλεσμα η Κυπριακή Δημοκρατία, να εί-

ναι ΚΡΑΤΟΣ και όχι Κοινότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο Τάσος Παπαδόπουλος από σήμερα ως φυσικώς απών θα είναι πολύ

πιο ισχυρά παρών στην αντίσταση του ελληνισμού στα άθλια σχέδια

του ιμπεριαλιασμού για την καταστροφή της Κύπρου. Και νεκρός θα νι-

κά.

Δημήτρης Αλευρομάγειρος

Σ’ ευγνωμονούμε...

Γιατ’ ήμασταν σκυφτοί κι εσύ μας όρθωσες. 

Παραιτημένοι και μας έδωσες ελπίδα. 

Υπνωτισμένοι από ηγέτες δουλικούς κι εσύ μας έδειξες

ΗΓΕΤΗΣ τι σημαίνει

κι ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ.

Μας έδειξες τον άλλο δρόμο, π’ ανοίγει η Απόφαση και η

Τιμή, 

η αγάπη στην Πατρίδα και το Δίκιο.

Και τώρα ξέρουμε

πως δεν είναι κλειστός ο δρόμος, 

καθώς μας είχαν πει, μα δύσβατος.

Εμείς θα τον ισιώσουμε στη μνήμη σου και θα τονε βαδί-

σουμε ως την άκρη.

Για να προσμένουμε εκεί τους Έλληνες που θά ‘ρθουν.

Να συναντήσουμε εκείνους τους προγόνους, που πάλε-

ψαν πριν από μας για μας.

Να συναντήσουμε εσένα, Τάσσο.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας      

Στον Τάσο Παπαδόπουλο
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Το παρακάτω κείμενο γράφτηκε
από μια διαδηλώτρια, φοιτήτρια
δημοσιογραφίας. Είναι ένα ξέ-
σπασμα νεανικής ειλικρίνειας. 
Το δημοσιεύουμε σεβόμενοι την
παράκληση της ανωνυμίας της.

Είμαι 19 χρονών, δεν είμαι παιδί μα
ούτε και επιχειρηματίας με κου-
στούμι και γραβάτα. Και, ναι, δηλώ-
νω ανοιχτά ότι πήγα στην διαδήλω-
ση, διότι δεν είναι δυνατόν ένας
αστυνομικός να σκοτώνει εν ψυχρώ
ένα παιδί. Ναι παιδί! Πριν 4 χρόνια
ήμουν δεκαπεντάχρονη και το ξέ-
ρω.
Πριν 4 χρόνια είχα μόλις αρχίσει να
μπαίνω στον κόσμο των μεγάλων.
Γράφω για να υπερασπιστώ την γε-
νιά μου που όλοι οι "μεγάλοι" απο-
καλούν εγκληματική.

Από μικρή ήθελα να γίνω δημοσιο-
γράφος όχι για να κουτσομπολεύω
την προσωπική ζωή του καθενός αλ-
λά επειδή ήθελα να βλέπω την αλή-
θεια πίσω από τα σερβιρισμένα γε-
γονότα. Το ότι ασχολούμαι η ίδια με
την δημοσιογραφία δεν σημαίνει ότι
δεν έχω το δικαίωμα να την κρίνω.
Πήγα στην πορεία,  ένιωσα τα δα-
κρυγόνα,  έχασα για λίγο τις αισθή-
σεις μου.
Επιτρέψτε μου να έχω άποψη γι' αυ-
τά που είδα.

Υπάρχουν καταρχήν τρεις κατηγο-
ρίες ανθρώπων που παρευρίσκο-
νται στις διαδηλώσεις:

1.  Όλοι εμείς οι μαθητές και φοιτη-
τές που θέλουμε να εκφράσουμε
την οργή μας για τον άδικο θάνατο
του Αλέξη και δεν δεχόμαστε αμε-
ρικάνικους συμβιβασμούς.  Μαζί
μας είναι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι
που μας υποστηρίζουν,  καθηγητές,
απλοί εργαζόμενοι κ.α.. Δεν αναφέ-
ρομαι σε γονείς γιατί όπως είναι φυ-
σικό ποτέ δεν εγκρίνουν τέτοιες
επιχειρήσεις,  και σας διαβεβαιώ ότι
αν όχι όλοι,  οι περισσότεροι από

εμάς,  φοιτητές και μαθητές το
"σκάσαμε" από το σπίτι με την άλφα
βήτα δικαιολογία,  για να καταφέ-
ρουμε να παραβρεθούμε στην δια-
δήλωση και να εκφράσουμε τον βα-
θύ μας πόνο για τον κόσμο που οι
"μεγάλοι'" μας κληρονομούν. Όχι!
Δεν έχουν το δικαίωμα να κατηγο-
ρούν εμάς για τον κόσμο τον οποίο
οι ίδιοι έπλασαν. Περάσαμε από ένα
σχολείο που δεν μας έμαθε ουσια-
στικά τίποτα,  καταφέραμε να μπού-
με σε ένα πανεπιστήμιο για να συ-
νειδητοποιήσουμε πως όλη αυτή η
ψυχοσωματική πίεση που δεχτήκα-
με ήταν για ένα τίποτα. Ναι!  Είμα-
στε θυμωμένοι με τον κόσμο και το
κατεστημένο κι επιτρέψτε μας να
έχουμε φωνή και άποψη αλλά ΟΧΙ
δεν είμαστε εγκληματίες!  Δεν κά-
ψαμε εμείς τα μαγαζιά και τις τρά-
πεζες! Παρά τα όσα λένε τα ΜΜΕ
για μας και μας κατηγορούν συνε-
χώς,  δεν είμαστε αυτό που οι άλλοι
θέλουν να είμαστε.  Είμαστε άτομα
συνειδητοποιημένα.  Ξέρουμε σε τι
κόσμο ζούμε,  έχουμε συναισθήμα-
τα, αγωνιζόμαστε,  ελπίζουμε και
πάνω απ' όλα έχουμε σεβασμό.  Πά-
ντα φυσικά υπάρχουν και τα μαύρα
πρόβατα που τους παρασέρνει η δύ-
ναμη του πλήθους. Όμως είμαι από-
λυτα κατηγορηματική στην φράση
που λένε οι τηλεοράσεις "Οι νεαροί
κάψανε... ρίξανε βόμβες... δεν σε-
βάστηκαν την κηδεία".  Και φωνάζω
δυνατά σε εκείνους που λένε αυτές
τις φράσεις να μας διευκρινίσουν
όταν μιλάνε για νεαρούς σε τι ηλι-
κίες αναφέρονται. Γιατί οι “νεαροί”
που κάψανε την Αθήνα δεν ήταν
φοιτητές, είδα τα πρόσωπά τους,
οι περισσότεροι ήταν γύρω στα
τριάντα και ένας ενήλικας 30 ετών
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΑΡΟΣ!!! Για να μην
σχολιάσω ότι οι περισσότεροι από
αυτούς δεν ήταν καν Έλληνες.

Έτσι μεταφερόμαστε στην δεύτερη
κατηγορία εκείνη των κουκουλοφό-
ρων επαναλαμβάνοντας κατηγορη-
ματικά και απαιτώντας τα ΜΜΕ να
πάψουν να κατηγορούν εσκεμμένα
ή όχι την γενιά μας!

2. Η δεύτερη κατηγορία ήταν εκείνη
που βρίσκονταν στα δεξιά και αρι-
στερά των διαδηλωτών. Δεν είχαν
σκοπό να λεηλατήσουν αλλά μόνο
να καταστρέψουν.  Πετούσαν βόμ-
βες,  δεν σέβονταν τίποτα και κανέ-
ναν.
Ορισμένοι διαδηλωτές θυμώναμε με

τις εικόνες που βλέπαμε αλλά τους
φοβόμασταν πιο πολύ κι απ' ότι φο-
βόμασταν τους αστυνομικούς. Ήταν
επικίνδυνο να απομονωθείς από το
πλήθος. Πίσω και μπροστά τα σώμα-
τα ασφαλείας.  Δεξιά και αριστερά
κουκουλοφόροι που οπλοφορού-
σαν.  Μας έριξαν δακρυγόνα. Η
αστυνομία δεν επιτέθηκε σε αυ-
τούς που καίγανε τις ξένες περιου-
σίες αλλά σε εμάς που απλά ενώ-
σαμε τις φωνές μας για να διαμαρ-
τυρηθούμε για τον θάνατο του Αλε-
ξάνδρου αλλά και τις αυθαιρεσίες
των αστυνομικών που βιώνουμε κα-
θημερινά. Καθώς υπερασπίζομαι
την δημοκρατία όσο σάπια κι αν εί-
ναι θέλω να εκφράσω την προσωπι-
κή μου άποψη μετά από πολλούς
διαλόγους και έρευνες αλλά και
μαρτυρίες, σχετικά με το ποιοι είναι
οι κουκουλοφόροι. 
Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκπαιδευμέ-
να σώματα ή αλλιώς πράκτορες όχι
όμως εσωτερικοί. Είναι οι ίδιες δυ-

νάμεις που προκαλούν αυτόν τον
καιρό ανάλογες αναστατώσεις σε
όλον τον κόσμο.
Οι ίδιοι που ξεκίνησαν τον πόλεμο
του Ιράκ. Είναι άραγε τυχαίο ότι
πριν οι Γάλλοι και τώρα εμείς δεχό-
μαστε ακριβώς ίδια χτυπήματα. Σε
κάποιους δεν αρέσει που έχουμε
πολλά πάρε δώσε με Κίνα και Ρω-
σία,  έτσι χτυπάνε με έμμεσο τρόπο.
Διότι ο άμεσος δεν τους συμφέρει.
Ύστερα θα βγουν και θα κατονομά-
σουν αυτούς τους ανθρώπους που
οι ίδιοι βάλανε να μας πυρπολή-
σουν,  τρομοκράτες. Ό ψευτοπόλε-
μος κατά της τρομοκρατίας θα μας
αναγκάσει να αυξήσουμε τα μέτρα
ασφαλείας. Παιδιά ξυπνήστε, θέ-
λουν να μας επιβάλλουν ιδιότυπη
δικτατορία.  Θέλουν εμείς οι ίδιοι να
ζητήσουμε να μας ασφαλίσουν!!!

3. Η τρίτη κατηγορία είναι τα τσακά-
λια της υπόθεσης,  που τρώνε τα
απομεινάρια των λιονταριών. Οι
κουκουλοφόροι κατέστρεφαν δεν
κλέβανε. Αυτοί είναι είτε άρπαγες
φτωχοί και άστεγοι, είτε ναρκομα-
νείς, γενικά άνθρωποι κακόμοιροι,
που βρήκαν την ευκαιρία να "πλου-
τίσουν" με δυο τρία κινητά και μια
τηλεόραση από τα καταστήματα
που διέλυσαν οι κουκουλοφόροι. 
Ίσως να μην έχουμε το δικαίωμα να
τους κρίνουμε,  αλλά σίγουρα, σε
καμία περίπτωση δεν τους υπερα-
σπιζόμαστε.

Εσύ κύριε,  που σκέφτεσαι το "ψα-
ράκι στην γυάλα", αν είσαι μορφω-
μένος όπως λες, θα καταλάβεις τι
εννοώ. Κλείσε λίγο την τηλεόραση
και βγες στους δρόμους να δεις τι
γίνεται. Α, δεν μπορείς λες,  έχεις
υποχρεώσεις... Σίγουρα,  είναι πιο
ασφαλές να αμπελο-φιλοσοφείς σε
τέτοιες στιγμές παρά να ζεις. Τότε

συνέχισε την ζωή σου όπως είναι
τώρα,  αφού σου αρέσει όπως είναι
και πιστεύεις ότι ο κόσμος δεν χρει-
άζεται να αλλάξει. Δικαίωμά σου,
δεν σε κατηγορώ,  αλλά πάψε κι
εσύ να κατηγορείς εμένα και την
γενιά μου!  Αν βαριέσαι να μπεις
στον κόπο να ερευνήσεις, τουλάχι-
στο μην κρίνεις χωρίς να ξέρεις. Σέ-
βομαι τον τρόπο σου, σεβάσου κι
εσύ τον δικό μου. Αυτόν τον κόσμο
μου παρέδωσες, επέτρεψέ μου να
τον αρνηθώ και να πολεμήσω για
τον δικό μου. Δεν σπάσαμε εμείς τα
μαγαζιά. Δείτε καλύτερα τις κάμε-
ρες.  Οι αστυνομικοί μάχονται και
συλλαμβάνουν παιδιά που δεν φο-
ράνε κουκούλες. Με εκείνους που
φορούν δεν τολμούν να τα βάλουν.
Τα ΜΜΕ λένε ότι θέλουν,  μην τα πι-
στεύετε,  την δουλειά τους κάνουν,
και αναγκάζονται να λένε ότι τους
λένε.
Πιστεύουν ότι θα νικήσουν την βία
με την βία. Γι' αυτό ποτέ δεν νικούν.
Εσείς ίσως μας κατηγορείτε για όλα
εμείς όμως ξέρουμε ποιο είναι το
πιο δυνατό όπλο που υπάρχει στην
Γη και προσπαθείτε με τόσα μέσα
να μας το κλέψετε,  το ονομάζουνε
Αγάπη.
Θέλουμε μόνο αγάπη! Αυτή που ο
κόσμος μας στερεί.  Θέλουμε να
βλέπουμε τους γονείς μας συμφι-
λιωμένους,  να ζούμε σε μια χαρού-
μενη οικογένεια, να έχουμε μέλλον
και όχι να μας λένε πως είμαστε η
γενιά των 600 ευρώ,  να έχουμε
όνειρα που να μην μας τα διαλύουν
οι ματαιοδοξίες των τηλεοράσεων. 
Δεν είμαστε η γενιά που οι άλλοι
λένε ότι είμαστε. Είμαστε αυτό που
νιώθουμε. Και νιώθουμε οργή που
κανείς δεν μας καταλαβαίνει και
όλοι μας κατηγορούν.

Και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε
τον θυμό μας απέναντι στις κατε-
στημένες αντιλήψεις διότι δεν είμα-
στε η γενιά των χαμένων αλλά η γε-
νιά των νικητών.       

Υπατία

ΑΘΩΟΙ ΕΝΟΧΟΙ

“... πιστεύουν πως θα

νικήσουν τη βία με τη βία.

Γι’ αυτό ποτέ 

δεν νικούν”.

Το μουσκεμένο ως το κόκαλο απ’ τη βροχή, κορίτσι του Λυ-

κείου Βουλιαγμένης πλησίασε θαρρετά στο τραπέζι της κα-

φετέριας: «Πάρτε να διαβάσετε τι λένε τα παιδιά σας». Ού-

τε μιά σελίδα κείμενο. Τα ίδια τα παιδιά που το έγραψαν,

δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι σε τόσες λίγες αρά-

δες πρόβαλαν όλα εκείνα τα ανάποδα ΟΧΙ και ΝΑΙ, που οι

γονείς τους λένε τριάντα χρόνια τώρα. Όλες οι πέτρες που

δεν ρίξαμε, τότε και όπου έπρεπε, πριν η ψυχή μας βουτη-

χτεί ολότελα στο λίπος του εφησυχασμού. Όλα τα πνευμα-

τικά χασίσια που μας μάθανε να φουμάρουμε για να μην

αντιδρούμε. Όλα τα αμέτρητα «ωχ αδερφέ» που είπαμε,

όλοι οι αυτοεξευτελισμοί μας, που υπό μορφή ψήφου ρίξα-

με σε κάλπικες κάλπες, κάλπικα λόγια ν’ ακούμε και σε κάλ-

πικα αύριο να ελπίζουμε.

Το μουσκεμένο απ’ τη βροχή κορίτσι, μου θύμισε ένα άλλο

κορίτσι, της γενιάς μου, που μας φώναζε πριν 35 χρόνια

«Εδώ Πολυτεχνείο». Και πέρασαν τα χρόνια και η ρημάδα

αυτή γενιά «του Πολυτεχνείου» έπιασε θεσούλες, βολεύ-

τηκε μεσ’ στα δεσμά της και φρόντισε να τα κάνει ακόμα πιο

ισχυρά, ώστε και οι επόμενες γενιές να μην μπορέσουν να

λυθούν. Έθρεψε κοιλίτσα που δεν χόρταινε με το νόμιμο

χρήμα, αλλά γουστάριζε ανομολόγητα και τσιμπολογούσε

και το «μαύρο» όποτε ήταν βολικό. Έστελνε εκπροσώπους

της στη Βουλή κάποιους, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση,

«μπροστάρηδες» του Πολυτεχνείου, που είχαν ανακαλύψει

τα ευεργετήματα του σοσιαλ-καπιταλισμού, τη βίλα στην

Εκάλη και τη λιμουζίνα με τον σωφέρ.

Και το κορίτσι-σύμβολο του «Εδώ Πολυτεχνείο» εντάχθηκε

πρώτα στο Κ.Κ.Ε, ύστερα πέρασε στους αναθεωρητές του

Συνασπισμού κι ένα ωραίο πρωί χτύπησε την πόρτα του

αναθεωρημένου επί δεξιά Σημιτο-ΠΑ.ΣΟ.Κ κι άραξε-προς το

παρόν-εκεί, έχοντας αναθεωρήσει πάρα πολλά τα τελευ-

ταία 35 χρόνια για να μπορέσει να ψηφίσει ως και τη Συν-

θήκη του Μάαστριχτ.

Ψιχαλίζει; Όχι, μας φτύνουν τα παιδιά μας.

Χρησιμοποιούν στην εισαγωγή της διαμαρτυρίας τους μιά

φράση του Νίτσε. 

Ας βολευτώ λοιπόν κι εγώ με τον Νίτσε, με κάτι άλλο που

έχει πεί κι όσοι παραιτημένοι της γενιάς μου υποθήκευσαν

το μέλλον των παιδιών μας σε προαγωγούς και την Ελλάδα

στους τεμαχιστές της-ντόπιους και ξένους-ας δουν εκεί την

κατάντια μας: «Εάν δεν μπορείς να κάνεις τ’ άστρα να πε-

ριστρέφονται γύρω από σένα, σκύψε τον τράχηλο κι άσε να

περάσουν από πάνω σου οι Δυνατοί. Αυτοί που γνωρίζουν

για δικό σου καλό, το καλό το δικό τους». (Νίτσε, «Τάδε

έφη Ζαρατούστρα»).

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ψιχαλίζει; Όχι, μας φτύνουν τα παιδιά μας

«Πόση αλήθεια σηκώνει ένα πνεύμα, αυτό

είναι το πραγματικό μέτρο των αξιών», εί-

πε κάποτε ο Nietzsche.

Και πραγματικά, έτσι είναι.

Κάθε κατάκτηση, κάθε βήμα εμπρός, προ-

έρχεται από το θάρρος και την σκληρότη-

τα απέναντι στον εαυτό μας, την εντιμότη-

τα απέναντι στον εαυτό μας.

Εμείς είμαστε παιδιά σας.

Τόσα χρόνια ακούμε για την «σπουδαιότη-

τα των αξιών». Μεγαλώσαμε και ήρθε η

ώρα να μας ακούσετε και εσείς. Πως μπο-

ρείτε να σκύβετε τόσο εύκολα το κεφάλι

μπροστά στην αδικία;

Πως μπορείτε να είστε ευχαριστημένοι

από ένα κράτος για το οποίο δεν υπάρχε-

τε;

Πως μπορείτε να ανέχεστε την ισοπέδωση

της ανθρώπινης ζωής;

Που πήγαν τώρα οι αξίες σας;

Ως τώρα ήμασταν τα «παιδιά του καναπέ».

Να λοιπόν που ξυπνήσαμε και σηκωθήκα-

με από τον καναπέ και προσπαθούμε να

διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας ως άν-

θρωποι. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε βία, το

κράτος μας αγνοεί.

Περιμένουμε όμως τη δική σας υποστήριξη.

Μη μας απογοητεύετε.

Θέλουμε μιά ζωή χωρίς αδικία, φόβο και

υποκρισία.

Θέλουμε ένα κράτος που θα σέβεται την

ζωή μας.

Δείτε την αλήθεια, δείξτε επιτέλους λίγη

εντιμότητα.

Απέναντι σ’ εμάς, αλλά κυρίως στον εαυτό

σας. Αυτό είναι το μέτρο των αξιών.

Τις αξίες που μας διδάσκετε με τόση θέρμη,

μόνοι σας τις προδίδετε.

Στην θέση του Αλέξη θα μπορούσαν να εί-

ναι τα δικά σας παιδιά.

Υποστηρίξτε τα.

Ευχαριστούμε

Ψήφισμα διαμαρτυρίας των μαθητών του Λυκείου Βουλιαγμένης

Α κ ο ύ σ τ ε   μ α ς . . .
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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

Ο Αγγελος Αποστολάτος ζήτησε

προ ημερησίας το λόγο διατυπώνο-

ντας ένα παράπονο προς το πρό-

σωπο του προέδρου, γιατί επέτρε-

ψε στον Δ. Κιούκη να μιλήσει ενα-

ντίον του με απρεπείς χαρακτηρι-

σμούς εν απουσία του, ενώ στον

ίδιον που έθεσε ένα ερώτημα προ-

σπάθησαν να τον αποτρέψουν

«γιατί ο κ. Κιούκης ήταν απών».

Το ερώτημα που είχε καταθέσει ο

Α. Αποστολάτος, το οποίο είχαμε

δημοσιεύσει σε προηγούμενο φύλ-

λο, ήταν: «εάν Αντιδήμαρχος Τε-
χνικών Υπηρεσιών και Πολεοδο-
μίας, είναι συμβατό να έχει χωμα-
τουργικές εργασίες στο Δήμο».

“Οι περισσότεροι 

ήσασταν δημοτικοί μου

σύμβουλοι”!

Ο Αγγελος Αποστολάτος επα-

νήλθε στο ερώτημα και απαντώ-

ντας σε αιχμές για την δημοτική

του πορεία τόνισε μεταξύ άλλων:

«Οι περισσότεροι εκ των δημοτι-
κών συμβούλων της πλειοψηφίας
και ο Δήμαρχος υπήρξαν μέλη
στο συνδυασμό μου στις τρεις νι-
κηφόρες για μένα δημοτικές
εκλογές”. 

Αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα τα

οποία είδε στο τελευταίο φύλλο

της «ΕΒΔΟΜΗΣ», τις απρεπείς εκ-

φράσεις του Δ. Κιούκη στη συνε-

δρίαση της 10/12, απόντος του Α.

Αποστολάτου. «Ότι ο Αποστολά-
τος είναι πολιτικό πτώμα».

Ακολούθησε μία ανταλλαγή από

πλευράς Κιούκη και Μάντεση κα-

τηγοριών. Ιδιαίτερη εντύπωση

προκάλεσαν κατηγορίες που

προέρχονταν από τον πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου, επί

δημαρχίας Α. Αποστολάτου, Γε-

ώργιο Μάντεση. 

Όταν κατηγορείς μία χρονική σου

περίοδο, κοιτάξου στον καθρέ-

φτη… λέει ο λαός.

Η δημοτική σύμβουλος και μέλος της

Επιτροπής Παιδείας Μαριάννα Μαυ-

ραγάνη, ήταν εκείνη που και λόγω

επαγγέλματος, παρακολουθεί από

κοντά τα παιδιά και ανακάλυψε τα

ταλέντα και πρότεινε να τα βραβεύ-

σουν, πράγμα που έγινε αποδεκτό

από τη Δημοτική Αρχή.

H Μαριάννα Μαυραγάνη λοιπόν, προ-

λόγισε την εκδήλωση λέγοντας με-

ταξύ άλλων: «Απόψε έχουμε τα παι-

διά αυτά κοντά μας, με τους γονείς,

τους δασκάλους τους, για να μοιρα-

στούμε μαζί τους τη χαρά της επιτυ-

χίας τους και να τους δείξουμε

έμπρακτα και τη δική μας περηφάνια

για το ήθος, τις προσπάθειες και την

κατάκτηση της κορυφής τιμώντας

συγχρόνως στο πρόσωπό τους τα

παιδιά που χτίζουν το μέλλον το δικό

τους και της πατρίδας μας».

Η βράβευση
Δημήτρης Παπαδημητρίου του

Ευ., μαθητής της 3ης Λυκείου (1ο

βούλας), 1ος στον Πανελλήνιο

Διαγωνισμό της Μαθηματικής

Εταιρείας, χρυσό μετάλλιο.

Εκλήθη από το πανεπιστήμιο

M.I.P. ως υπότροφος.

Γιάννης Παρόλας του Β., 2ος στον

Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Μα-

θηματικής εταιρείας – φοιτητής

ήδη στο Ε.Μ.Π. (τμήμα Η/Υ), αρ-

γυρό μετάλλιο.

Λύτος Κων/νος του Ε. μαθητής

της 3ης Λυκείου (1ο Βούλας) 3ος

στον ίδιο διαγωνισμό με χάλκινο

μετάλλιο.

Καντσός Θεμιστοκλής του Εμ.

Μαθητής της 3ης τάξης του 1ου Γυ-

μνασίου Βούλας, 2ος με αργυρό

μετάλλιο στον ίδιο διαγωνισμό.

Στον αθλητισμό
Αρά Τζανικιάν, μαθητής 3ης τάξης

(2ο Γυμνάσιο) κατέκτησε το Πανελλή-

νιο χρυσό στο Ζίου Ζίτσου (1η θέση).

Ορέστης Λαζανάκης, Πανελλήνιο

χρυσό στο Ζίου Ζίτσου, 1ος στους

βαλκανικούς αγώνες στο ίδιο άθλημα.

Μιχάλης Μιχαιρίνας μαθητής

στο 1ο Γυμνάσιο, κατέκτησε το

χρυσό στους πανελλήνιους αγώ-

νες του Ζίου Ζίτσου και δεύτερος

βαλκανιονίκης στο duo System

Μιχάλης Φαφαλής, μαθητής της

1ης τάξης (2ο Λύκειο), παγκόσμιος

πρωταθλητής στις καταδύσεις, κα-

τέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας, διεμείφθησαν

διαξιφισμοί και έντονες αντιπαραθέσεις που υποβαθμίζουν την ποιότητα του θεσμού της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης. 

Μέσα στη γενική μελανή εικόνα του, μία ευχάριστη νότα ήταν οι βραβεύσεις παιδιών της Βού-

λας που επρώτευσαν σε εξωσχολικές διακρίσεις. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
και ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Και ένα χαρούμενο γεγονός

Τέσσερα παιδιά αρίστευσαν στο διαγωνισμό της Μαθηματικής

Εταιρίας και άλλα τέσσερα σε διεθνείς αθλητικούς αγώνες. 

Ο δήμαρχος εισηγούμενος το τεχνικό

πρόγραμμα δήλωσε ότι «δεν έχω να πω

πολλά πράγματα, το τ.π. είναι τα έργα

και οι προμήθειες που θα εκτελεστούν

το 2009. Φυσικά έχουμε προηγηθεί και

προϋπολογίσει στο επιχειρησιακό πρό-

γραμμα, ποια έργα έχουν την προτεραι-

ότητα.

Είναι ένας κατάλογος νέων έργων που

θα έχουν μια συγκεκριμένη ωριμότητα.

Θα σεβαστούμε το επιχειρησιακό μας

πρόγραμμα. Ενδεικτικοί είναι οι προϋπο-

λογισμοί που έχουν μπει. 

Το τεχνικό πρόγραμμα είναι επιθυμίες
και ευχολόγια γιατί βαδίζουμε με το
επιχειρησιακό πρόγραμμα, κατέληξε ο

δήμαρχος.

Ο Α. Αποστολάτος ζήτησε εξηγήσεις

για το κονδύλι των καυσίμων το οποίο

θεώρησε ιδιαίτερα υπερβολικό σε σχέση

με άλλους Δήμους που έχουν τρεις φο-

ρές περισσότερα αυτοκίνητα και πολύ

χαμηλότερο κονδύλι καυσίμων.

Ετσι λοιπόν είπε ότι«Σ’ αυτό το πρό-

γραμμα δεν ψηφίζω τα καύσιμα. Τα θεω-

ρώ υπερβολή». 

Δεν ψηφίζω κανένα έργο του συγκεκρι-

μένου εργολάβου, λόγω της συγγένειας

με το δήμαρχο που παίρνει τα περισσό-

τερα έργα και έχει τις περισσότερες

υπερβάσεις στους προϋπολογισμούς.

Δεν ψηφίζω τα έργα όπως ποδηλατο-

δρόμιο, ανάπλαση παραλίας κλπ. με τα

νούμερα που βάζετε. Αυτά τα νούμερα

τα θεωρώ εξωπραγματικά, εξωγήινα. Με

3 εκατομμύρια ποδηλατόδρομο δεν το

έχω δει πουθενά στον κόσμο».

Ο Π. Θανόπουλος μίλησε για το τοιχίο

της οδού Θεμιστοκλέους το οποίο δεν

έχει ψηφίσει ποτέ (420.000 + 300.000

ευρώ) καθώς και το αντιπλημμυρικό έρ-

γο της οδού Κόδρου 800.000 ευρώ. Ακό-

μη δεν ψήφισε το Γενικό Πολεοδομικό

Σχέδιο.

Σ.Σ. Για το θέμα των έργων στο Πανόρα-

μα θα επανέλθουμε γιατί είναι αξιον

προσοχής!

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη αναφέρθηκε στην

προχειρότητα του τεχνικού προγράμμα-

τος και ρώτησε – ευθέως – όπως είπε το

Δήμαρχο: «Ηρθαμε να συζητήσουμε ένα

ευχολόγιο ή ήρθαμε να συζητήσουμε

ένα τεχνικό πρόγραμμα. Αν ήρθαμε να

συζητήσουμε ένα ευχολόγιο να μην

προχωρήσω παραπέρα στη συζήτηση.

Αν ήρθαμε να συζητήσουμε ένα τεχνικό

πρόγραμμα να συζητήσουμε σοβαρά.

Γιατί μέχρι στιγμής σοβαρή συζήτηση

δεν έχει γίνει».

Ο Δήμαρχος απάντησε: Εγώ το είπα

πριν από εσάς. Ουσιαστικά είναι ένας

μπούσουλας, το τεχνικό πρόγραμμα με

βάση και το σεβασμό του Επιχειρησια-

κού Προγράμματος που έχουμε ψηφίσει

και από εκεί και πέρα θα δούμε, τι κον-

δύλια θα μπουν στον προϋπολογισμό.

Και εμένα να με ρωτήσετε δεν ξέρω τι

κονδύλια μπορούν να μπούνε και δεν

μπορώ να σας απαντήσω για το τάδε με

την τάδε πίστωση.

Αναφέρθηκε ακόμη η Ηλ. Τσιριγώτη στις

εισηγήσεις των υπηρεσιών, οι οποίες

αναφέρουν ως νέα έργα τις αναπλάσεις

και τις συντηρήσεις. Τα παγκάκια του

πάρκου, για παράδειγμα, δεν είναι νέο

έργο, είπε.

«Δεν μας έκαναν την τιμή οι υπηρεσίες

να βάλουν ούτε τα σύνολα των έργων.

…Μια υπηρεσία που σέβεται τον εαυτό

της και μια Αντιδημαρχία που σέβεται

τον εαυτό της, δεν θα επέτρεπε να έχει

τέτοιο σχετικό σημείωμα στο τεχνικό

πρόγραμμα», επεσήμανε και δήλωσε ότι

θα το καταψηφίσει.

Η Νανά Καραγιάν επεσήμανε ότι δεν

βλέπει κανένα κωδικό για σχολείο, ούτε

σαν προοπτική, όχι μόνο για το 3ο Γυ-

μνάσιο (που μάλλον θα χαθεί για την πό-

λη), αλλά ούτε για νηπιαγωγείο, ούτε

για δημοτικό, ούτε τίποτα άλλο.

Για το Κολυμβητήριο δεν βλέπω τίποτα,

για τα αδέσποτα ζώα δεν βλέπω τίποτα,

παρά το ότι έχουμε καθημερινά κρού-

σματα με δαγκώματα και τραυματισμούς

σε πολίτες.

Και κατέληξε: «αισθάνομαι ότι το τεχνι-

κό πρόγραμμα υποτιμά τη νοημοσύνη

των συμβούλων και του λαού της Βού-

λας».

Ο Γιάννης Σκουμπούρης τόνισε ότι το

τ.πρ. υστερεί σε περιβαλλοντικές δρά-

σεις, αν και έχει ειδικό τεύχος για το πε-

ριβάλλον.

Εκρινε αναγκαία μία μελέτη για τη χω-

ροθέτηση των κάδων.

Υπάρχει μια πλημμέλεια στην προετοι-

μασία του προγράμματος.

«Δεν βλέπω τίποτα για το χώρο δίπλα
από το 2οΛύκειο που συζητάμε για
αθλητική ενότητα!», επεσήμανε και κα-

ταψήφισε το τ.πρ. πλην αυτών των έρ-

γων που μιλούν για συντήρηση.

Η Νανά Καραγιάν επανήλθε στο ερώτη-

μα που έχει καταθέσει προ μηνών, αφού

δεν έχει πάρει απάντηση προφανώς, για

πολεοδομικές ατασθαλίες του κτιρίου

στη συμβολή των οδών παραλιακής και

Λεωφ. Βάρης, ζητώντας από τον αρμό-

διο Αντιδήμαρχο Δ. Κιούκη να της απα-

ντήσει, αφού είχε δεσμευθεί σε προη-

γούμενο Δ.Σ.

Αντ’ αυτού προηγήθηκε ο δήμαρχος απα-

ντώντας με τη γνωστή “κασέτα”: «ο μη

αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω». 

Σ.Σ.: Εμείς τώρα τι να υποθέσουμε ότι

έχει παρανομίες και «μη το συζητάτε» ή

ότι η ερωτούσα σύμβουλος έχει παρανο-

μίες; Γρίφος…

Όμως ο Δ. Κιούκης απάντησε ότι ενημε-

ρώθηκε και διαβίβασε στην Πολεοδομία.

«Εχει επιληφθεί η Πολεοδομία αλλά δεν

γνωρίζω τι έγινε. Η πολεοδομία πήγε μία

φορά και βρήκε το κτίριο κλειστό, και με-

θοδεύουμε να πάει την επόμενη φορά».

Αυτό ερέθισε τα αντανακλαστικά της

Ηλ. Τσιριγώτη η οποία του απάντησε:

«Δεν σας τιμά να μη γνωρίζετε τι πράτ-

τει η Υπηρεσία της οποίας προϊστασθε.

Δεν σας τιμάς να μη ξέρετε τι έκανε η

Πολεοδομία. Εγώ, που έχω περάσει μό-

νο απέξω, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι

τουλάχιστον στο συντελεστή δόμησης

έχει υπέρβαση 250τ.μ. Μη μας κοροϊ-

δεύουν οι υπηρεσίες ότι πήγανε εκεί πέ-

ρα και δεν είδανε τίποτα. Εγώ είμαι μη-

χανικός και πέρασαν απέξω και είδα..».

Αννα Μπουζιάνη

Προβλήματα από το

φυσικό αέριο

Η δημοτική σύμβουλος Τζούλια Γε-

ρακιού αναφέρθηκε στα προβλήματα

που έχει δημιουργήσει το φυσικό αέ-

ριο. Τηλέφωνα κομμένα επί εβδομά-

δες, δρόμοι με καρούμπαλα, προβλή-

ματα στην ύδρευση. 

Κόντρα για το χρόνο

Ενοχλήθηκε ο πρόεδρος Ανδρέας

Κάσδαγλης, με την παραίνεση του

Αντιδημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου,

για το χρόνο που διέθετε στους συμ-

βούλους στο τεχνικό πρόγραμμα. 

Ο πολύς χρόνος “φαγώθηκε” στα προ

ημερησίας και στα προηγούμενα
χρόνια.
Το τεχν. Πρόγραμμα είναι ένα πολύ
σημαντικό εργαλείο για τον κάθε δη-
μότη, που θέλει να γνωρίζει τι πρό-
κειται να γίνει μπροστά στην πόρτα
του και στη γειτονιά του, πράγμα που
το επεσήμανε και ο πρόεδρος και αρ-
κετοί σύμβουλοι, αλλά η πολύωρη
προ ημερησίας «επιθεώρηση» κούρα-
σε τον Αντιδήμαρχο.

Η Δημ. Σύμβουλος Μαριάννα Μαυραγάνη
βραβεύει τον αθλητή Μιχάλη Φαφαλή. 

|Επιθυμίες και ευχολόγιο 

το Τεχνικό πρόγραμμα”
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Αξιότιμοι Κύριοι της Πλειοψηφίας,

Το Τεχνικό Πρόγραμμα που φέρατε

για έγκριση εκφράζει τις προθέσεις

του Δημάρχου, όπως αυτές υλοποι-

ούνται από τους δύο βασικούς βρα-

χίονες εφαρμογής της πολιτικής

του, τον κ. Δημ. Κιούκη, Αντιδήμαρ-

χο  Τεχνικών Υπηρεσιών και τον κ.

Γρηγ. Κωσταντέλο,  Αντιδήμαρχο

Οικονομικών. Δυστυχώς τα ίδια τα

έργα σας διαψεύδουν τις εξαγγε-

λίες σας.

Δεν θα μπω σε θέματα επιμέρους

ανάλυσης που έχω κάνει και που

καταρρίπτουν πλήρως το εμφανιζό-

μενο «Τεχνικό Πρόγραμμα». Φέτος,

όμως, φέρατε το θέμα με τρία βασι-

κά ελαττώματα:

Το Τεχνικό Πρόγραμμα έρχεται

απουσία Αιτιολογικής Έκθεσης.

Αντιλαμβάνομαι ότι, αντί αιτιολογι-

κής έκθεσης, αναφέρεστε στο, κατ’

ευφημισμό, Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Σας θυμίζω ότι το Επιχειρησιακό

σας Σχέδιο το θεωρώ διαχειριστικό

και διεκπεραιωτικό, με παντελή έλ-

λειψη οράματος για την πόλη, και

εμείς σαν «ΟΡΑΜΑ» το έχουμε κα-

ταψηφίσει. 

Σήμερα, λοιπόν, στο Τεχνικό Πρό-

γραμμα επαναλαμβάνεστε. Λείπουν

παντελώς η αξιολόγηση των επιλο-

γών και κατευθύνσεων και τα κριτή-

ρια, με τα οποία επιλέχθηκαν και

αξιολογήθηκαν. Πού εστιάζονται τα

έργα σε σχέση με την Πόλη; (υπάρ-

χουν περιοχές και πολίτες Α΄ και

Β΄ κατηγορίας; Τα περισσότερα έρ-

γα είναι γύρω από τα σπίτια ορισμέ-

νων.  Η υπόλοιπη πόλη έχει εγκατα-

λειφθεί).

Φέτος πρωτοτυπείτε για μια ακόμα

φορά. Έχουμε ένα Τεχνικό Πρό-

γραμμα, από το οποίο λείπει τελεί-

ως,  η στήλη των πηγών χρηματο-

δότησης. Καταγράφετε έργα χωρίς

πηγές χρηματοδότησης, χωρίς δια-

σφάλιση κονδυλίων, χωρίς εκτίμη-

ση της αποδοτικότητας τους. Γιατί

το φέρατε; Για να νομίσει ο κόσμος

ότι θα γίνουν έργα;

Και περνάω στο 3ο θέμα που θεωρώ

ουσιαστικό, την παντελή απουσία

μελετών. Σε ένα Προϋπολογισμό

Νέων Έργων ύψους 25 εκατομμυ-

ρίων ευρώ, οι μελέτες δεν αγγίζουν

ούτε το 1% του προϋπολογισμού

των έργων. Μήπως αυτό προεξο-

φλεί την επανάληψη του σχήματος

της «Πλατείας Ηρώων», δηλαδή

ανάθεση Μελέτης-Κατασκευής

(Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει);

Δεν μας φτάνει αυτό το σκάνδαλο;

Απεχθάνομαι την παρελθοντολο-

γία, με ενδιαφέρουν αυτά που συμ-

βαίνουν σήμερα και αυτά που προ-

ετοιμάζονται για να συμβούν αύ-

ριο, δηλαδή αυτά που αφορούν την

ζωή και το μέλλον των Δημοτών

και της πόλης της Βούλας.

Δυστυχώς απόψε, αντί για απαντή-

σεις στα προβλήματα, η πλειοψη-

φία του Δημοτικού Συμβουλίου επέ-

λεξε την οξύτητα και την παρελθο-

ντολογία, που κανένα δημότη δεν

αφορά.

Απλά, θα ήθελα να πω, απευθυνό-

μενη στην πλειοψηφία, η οποία,

ίσως, αισθάνεται ότι ωφελείται από

την οξύτητα και αποφεύγει να απα-

ντάει στα θέματα ουσίας, που βα-

σανίζουν και που σπρώχνουν τον

Δήμο στην μιζέρια και την καθυστέ-

ρηση, αλλά και την οικονομική κα-

τάρρευση: «Η τεχνητή οξύτητα και

οι προκλήσεις δεν κρύβουν την

απουσία έργου».

Κύριοι της πλειοψηφίας,

Όσο και να προσπαθώ να δω με αι-

σιοδοξία και θετικό πνεύμα το Τε-

χνικό Πρόγραμμα του 2009, είναι

ένα πρόγραμμα που έρχεται να κα-

λύψει την άθλια οικονομική κατά-

σταση του Δήμου. Έρχεται, για μια

ακόμα φορά, να σπαταλήσει πό-

ρους, όπως στην Πλατεία Ηρώων.

Παρότι δεν είμαστε ακόμα επισή-

μως σε προεκλογική περίοδο, αυτό

το Τεχνικό Πρόγραμμα μόνο προε-

κλογικό μπορεί να θεωρηθεί.

Με αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα μό-

νο έργα δεν θα δούμε.

Και αν δούμε, θα είναι για το συμ-

φέρον άλλων, αυτά θα κάνουν ευ-

τυχισμένους τους Εργολάβους, αν

δεν ελεγχθεί στην ρίζα του το σχή-

μα ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και δεν

ελεγχθεί η αποδοτικότητα των δα-

πανών σε σχέση με το πραγματικό

αποτέλεσμα (όπως λένε  πρακτικά

οι Αγγλοσάξωνες «value for

money»).

Άκουγα, εδώ και 10 χρόνια, και

ακούω και σήμερα ότι τα «ΕΡΓΑ

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ» ήταν με δα-

νεικά και ότι καταχρέωσε τον Δήμο.

Μακάρι να είχατε κάνει και εσείς

ανάλογα έργα και να μας αφήνατε

τα χρέη.

Αλλά δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται,

θα μας αφήσετε μόνο τα χρέη!!

Τέλος, απευθύνομαι και στην Πλει-

οψηφία και στην  Μειοψηφία του

Δήμου και δηλώνω τα εξής:

Πιστεύουμε, σήμερα και εδώ που

έχουν φτάσει τα πράγματα, περισ-

σότερο από κάθε άλλη φορά, χρει-

αζόμαστε την άμεση συνεργασία

όλων των αποδεδειγμένα ικανών

Δημοτικών παραγόντων, ανεξαρ-

τήτως προέλευσης και ιστορικής

αντιπαλότητας, επάνω σε τρεις κα-

θαρές αρχές:

4 Διαφάνεια και επιβολή της Νομι-

μότητας στον Δήμο, και αυτό δεν

είναι ευχολόγιο, αλλά γραπτοί κα-

νόνες που θα τηρούμε απαρέγκλιτα

σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς κα-

μιά εξαίρεση.

4 Όραμα, σχεδιασμό και, κυρίως,

σοβαρή μελέτη και ιεράρχηση των

τεράστιων έργων που λείπουν από

την πόλη και που δεν έγιναν στην

δεκαετία που πέρασε.

4 Αποτελεσματικά και αποδεδειγ-

μένα ικανά άτομα για την υλοποίη-

ση των έργων, γιατί το έργο που

χρειάζεται να γίνει είναι τεράστιο

και πρέπει να γίνει άμεσα και μέσα

σε οικονομικό περιβάλλον κρίσης.

Εμείς βάζουμε τελεία και παύλα

στις συζητήσεις για το παρελθόν,

μας ενδιαφέρει μόνο το παρόν και

το μέλλον αυτού του τόπου.

Καλούμε σε συνεργασία και σύ-

μπραξη επάνω στην βάση των πιο

πάνω τριών αρχών κάθε παράγοντα

της Βούλας, από την Συμπολίτευ-

ση ή την Αντιπολίτευση του Δή-

μου, αλλά και κάθε Δημότη που

έχει κουραστεί ή απογοητευθεί, να

ανταποκριθεί άμεσα στο κάλεσμα.

Η σοβαρότητα της κατάστασης που

έχει διαμορφωθεί και εξελίσσεται

αρρωστημένα δεν μπορεί να αφεθεί

στην τύχη, και χρόνος δεν υπάρχει.

Αυτή η πόλη χρειάζεται λύση και

αυτή μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα

από όλους εμάς τους Βουλιώτες,

όχι με τον διαχωρισμό σε καλούς

και κακούς, αλλά με την ειλικρινή

διάθεση να συμφωνήσουμε δημό-

σια και γραπτά σε ένα «Κώδικα

απαράβατων Αρχών και Στόχων».

Το «ΟΡΑΜΑ» έχει δημόσια τοποθε-

τηθεί και αναμένει.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΟΡΑΜΑ για μια σύγχρονη Βούλα»

ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17/12/08
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Υπάρχει και μια άλλη νεολαία!

Εύχομαι σε όλο τον κόσμο 

Καλά Χριστούγεννα 

και το 2009

να μας φέρει 

υγεία, αγάπη και Ειρήνη

Νανά Καραγιάν
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΤΙΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είναι μία νεολαία ιδιαίτερα ανήσυχη για το περιβάλλον. Μια νεολαία που αφήνει τη βόλ-
τα στην καφετέρια, για να καθαρίσει έναν ελεύθερο χώρο, που κάποιοι ασυνείδητοι ρυ-
παίνουν. Είναι η νεολαία - μέλη της Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου Μαρκοπούλου, που
το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, καθάρισαν τον υδροβιότοπο της Βραυρώνας.

Είναι οι μαθητές που αρίστευσαν στη Μαθηματική Εταιρία με χρυσά και αση-
μένια και οι μαθητές που έτυχαν υψηλών διακρίσεων στον αθλητισμό. Ολα παι-
διά των Λυκείων της Βούλας. Ρεπορτάζ στη σελίδα 8

Τροφή για σκέψη...

Ο Δήμαρχος Γέρακα Αθανάσιος

Ζούτσος στο χαιρετισμό του στις

χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

του Δήμου τόνισε ότι: “Τα  παιδιά

αντιπροσωπεύουν το αληθινό μή-

νυμα των Χριστουγέννων, μήνυμα

ελπίδας και αγάπης, που το ει-

σπράττουμε σε κάθε τους χαμόγε-

λο”.  Ακόμη δήλωσε ότι τα γεγονότα των τελευταίων ημε-

ρών πρέπει να μας οδηγήσουν σε διαδικασία αναλογισμού

και ανάληψης προσωπικών και συλλογικών ευθυνών.
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

Μπιζανίου 3 Πανόραμα Βούλας, τηλ. 210 9659526 και 9659469
Ανοιχτά Τρίτη - Παρασκευή τα βράδια, Σάββατο Μεσημέρια & Βράδια *Κυριακές και αργίες μεσημέρια. 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  -  ΔΙΚΤΥΟ ΚΥ-

ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αφιέρωμα στην Κύπρο

Ο Δήμος Παιανίας, σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία –

Σπίτι της Κύπρου, στα πλαίσια του Δικτύου Κύπρος των Δήμων

Αττικής, πραγματοποίησε (13/11) «Αφιέρωμα στην Κύπρο». Το

αφιέρωμα, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη σύσφιξη των σχέσε-

ων μεταξύ των λαών μας γενικότερα, αλλά και του Δήμου Παια-

νίας ειδικότερα και περιελάμβανε συναυλία με την Παυλίνα Κων-

σταντοπούλου.

Το Δίκτυο Κύπρου δημι-

ουργήθηκε με πρωτο-

βουλία της Πρεσβείας

της Κύπρου στην Αθήνα

με στόχο την περαιτέρω

ανάπτυξη των σχέσεων

και δεσμών με την Κύ-

προ μέσω κοινών εκδη-

λώσεων και πρωτοβου-

λιών. 

H τελετή υπογραφής

της ιδρυτικής Διακήρυ-

ξης του Δικτύου πραγ-

ματοποιήθηκε   στο Σπίτι

της Κύπρου στη Αθήνα,

με την παρουσία του

Υπουργού Εσωτερικών

Κύπρου  Νεοκλή Συλι-

κιώτη και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης της Ελλάδας Προκόπη Παυλόπουλου. Από την

Ελλάδα συμμετέχουν οι Δήμαρχοι έξι δήμων της Αττικής (Αγίου

Δημητρίου, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νέας Πεντέλης, Παιανίας και

Χολαργού), που διαθέτουν στις πόλεις τους οδούς και πλατείες

με κυπριακά ονόματα.

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

Μουσικό πρόγραμμα με dj
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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 ά ρ η ς

Συνεδρίαση για το τεχνικό

Πρόγραμμα πραγματοποίησε

ο Δήμος Βάρης την περασμέ-

νη Δευτέρα 15/12/08. Ο Δημή-

τρης Αναστασίου, προ ημερη-

σίας, διάβασε παλιά ανακοί-

νωση (2006), που είχε κυκλο-

φορήσει η παράταξη του Παν.

Καπετανέα, όταν ήταν αντιπο-

λίτευση, στην οποία κατηγο-

ρούσε την τότε πλειοψηφία

του Δημάρχου Δημήτρη Ανα-

στασίου και την καλούσε  να

«επανέλθετε στα πλαίσια της
νομιμότητας». Μιλούσε για

«αποκορύφωση της αλαζονεί-
ας, της παρανομίας και προ-

χειρότητας, για υφαρπαγή της
αποδοχής και στήριξης του
προϋπολογισμού του Δήμου,
στην πιο σημαντική απόφαση
του Δήμου, όπως είναι ο προ-
ϋπολογισμός. Πριν καν συζη-

τηθεί στη Δημαρχιακή Επιτρο-
πή και ληφθεί απόφαση, την
εμφανίσατε ως εγκεκριμέ-
νη»…

Με τα ίδια όπλα…
Όταν γράφουμε πρέπει να είμα-

στε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί

τα γραπτά μένουν (scripta

manent). Ετσι λοιπόν με το ίδιο

νόμισμα ο Δ. Αναστασίου πήρε

«το αίμα του πίσω», αφού κατά

πως λέει ο λαός «δάσκαλε που δί-

δασκες», έπραξε το ίδιο και η πα-

ρούσα πλειοψηφία του Καπετα-

νέα.

Λέει λοιπόν ο Αναστασίου:

«Τότε ως αντιπολίτευση ισχυριζό-
σασταν αυτά τα πράγματα. Και εν
ολίγοις αυτό το θέμα υπάρχει και
σήμερα. πριν καν συνεδριάσει το
Δημ. Συμβούλιο η Δημαρχιακή
Επιτροπή έχει συγκληθεί, θεωρώ-
ντας δεδομένο το Τεχν. Πρόγραμ-
μα το οποίο θα το λάβει a priori
δεδομένο».
«Αυτό το πράγμα σας εκφράζει
σήμερα, κύριε Δήμαρχε;»

Το πνεύμα είναι το ίδιο, και τότε

και τώρα για τυπικούς – ουσιαστι-

κά – λόγους συγκάλεσε συνε-

δρίαση της Δ.Ε. πριν καν ψηφι-

στεί το Τεχνικό Πρόγραμμα, θεω-

ρώντας δεδομένη την υπερψήφι-

σή του! Για κάτι αντίστοιχο είχε

κατηγορηθεί τότε ο Δ. Αναστασί-

ου, και με πολύ βαριές κουβέντες.

Ο Δήμαρχος προσπάθησε να εξη-

γήσει ότι δεν έχει πρόβλημα να

μεταθέσει την ημερομηνία, αλλά

δημιουργείται πρόβλημα στις

πληρωμές.

Καταψήφισε η μειοψηφία της Βάρης το Τεχνικό Πρόγραμμα

του Δήμου, όπου κυριαρχούν τα έργα συντήρησης· τα καθη-

μερινά δηλαδή. Εκείνα που διεκπεραιώνουν οι ίδιες οι υπηρε-

σίες, με έργα ρουτίνας θα λέγαμε. 

Η οικονομία δυσπραγία των Δήμων, δημιουργεί αδιέξοδα και

έλλειψη έργων, που θα έδιναν νέα πνοή. 

Οι παρατάξεις  μειοψηφίας το καταψήφισαν.

Στηρίζει το ΓΠΣ Βάρης
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών εκτός σχεδίου πόλεως

Από το Σύλλογο Ιδιοκτητών οικοπέδων εκτός σχεδίου πόλεως του Δήμου Βάρης, λάβαμε δελ-

τίο τύπου, όπου σημειώνουν ότι πραγματοποίησαν Γενική Συνέλευση (14/12) από την οποία

βγήκε ομόφωνο ψήφισμα και αφορά στην πρόταση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού

Σχεδίου του Δήμου Βάρης.

Στο ψήφισμα μεταξύ άλλων γράφουν:

Η πρόταση τροποποίησης του ΓΠΣ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για τον τόπο μας,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή είναι απόλυτα αποδεκτή και δεν χρήζει βελτιώσεων σε κάποια
σημεία.
Ειδικότερα πιστεύουμε ότι οι χαμηλοί μέσοι συντελεστές δόμησης της πρότασης είναι εν γένει
θετικό στοιχείο για την ορθή ανάπτυξη της περιοχής, αλλά θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη
αξιοπρεπούς δόμησης των μικρών ιδιοκτησιών, ώστε να μην εξωθούνται αναγκαστικά οι μικροϊ-
διοκτήτες σε πολεοδομικές αυθαιρεσίες για να καλύψουν τις οικογενειακές και κοινωνικές τους
ανάγκες.
Επίσης στις μεγάλες Πολεοδομικές Ενότητες που προβλέπεται αποκλειστικά χρήση αμιγούς
κατοικίας, θα πρέπει στους βασικούς οδικούς άξονες ή σε κάποια άλλα κεντρικά σημεία να επι-
τραπούν και χρήσεις γενικής κατοικίας.
Καταληκτικά ο σύλλογός μας εκπροσωπώντας την συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών οι-
κοπέδων εκτός σχεδίου, εκφράζει τη βούληση να σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια προώθη-
σης της τροποποίησης του ΓΠΣ με επιτακτικό το αίτημα της άμεσης και αποτελεσματικής ολο-
κλήρωσης της διαδικασίας.

Ο Δ. Κυπριώτης κατηγόρησε τη δημοτι-

κή Αρχή για έλλειψη πραγματικής γνώ-

σης των προβλημάτων και των αναγκών

του τόπου. Τους κατηγόρησε για γά-

ντζωμα με “αλαζονική συμπεριφορά” στη

“μικρή τους εξουσία”.

Η Δημοτική μας Αρχή, τόνισε ο Δ. Κυ-

πριώητς, “προσπαθεί να πείσει, πρώτα το

ΔΣ και ύστερα τους Δημότες, ότι τις λύ-

σεις όλων των θεμάτων τις έχει  έτοιμες,

αλλά χρειάζεται μόνο λίγο χρόνο. Όμως

η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Έχει μπλέξει σε έναν κυκεώνα

προβλημάτων και δεν έχει και δεν ξέρει ούτε τον τρόπο ούτε τη μέ-

θοδο, αλλά ούτε και τα έσοδα εκείνα που θα την οδηγήσουν στη λύ-

τρωση.

Και ενώ υπάρχουν αυτές οι αδυναμίες, έρχεται η Δημοτική μας Αρχή

ύστερα από 2 χρόνια, να μας πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέ-

λες.

Παρουσιάζει ένα γιγαντωμένο Τεχνικό Πρόγραμμα, κοντά στα 7εκατ.

Ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα έργα από Εθνικά και  Ευρωπαϊκά

Προγράμματα που εγγράφει στο ΤΠ, με αβέβαιη τη χρηματοδότησή

τους,  τη στιγμή που ο πραγματικός Προϋπολογισμός του Δήμου, δε

μπορεί ακόμη, παρά τα   4 δάνεια που έχουν παρθεί στα τελευταία 5

χρόνια, να ξεπεράσει τα 10 εκατ. Ευρώ!! 

Και κατέληξε λέγοντας: το παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα, το θεωρούμε

πέρα για πέρα αναξιόπιστο, επειδή δε στηρίχτηκε σε προτάσεις φο-

ρέων και απλών πολιτών και ούτε μας ζητήθηκε καμία άποψη, στη βά-

ση τουλάχιστον της  Συμμετοχικής Δημοκρατίας. Για όλους αυτούς

τους λόγους,  δε μπορούμε να δώσουμε τη  θετική μας ψήφο.    

Με αισιοδοξία έργων το Τεχνικό Πρόγραμμα Βάρης
Ο Δήμαρχος μίλησε για μια σειρά έργων που προβλέπονται στο

τ.π. Οτι η χρονιά που πέρασε ήταν αρκετά δύσκολη, αλλά αι-

σιοδοξεί ότι η χρονιά που έρχεται θα αποδώσει περισσότερα

στο Δήμο και στους δημότες.

Στα νέα Εργα συγκαταλέγονται:

– Κατασκευή Δημοτικού Κτιρίου 

– Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου

– Ανάπλαση Δημ. νεκροταφείου

– Οδοποιϊα, αναπλάσεις, πλακοστρώσεις.

– Καθαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

– 2ος Βρεφονηπιακός σταθμός στη Μηλαδέζα

– 3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης (Ασύρματος)

– Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις

– Χώρος περιπάτου στα Λιμανάκια της Βάρκιζας

– Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση -- Πράξη εφαρμογής επέ-

κτασης σχεδίου πόλης σε οικιστικές περιοχές Α’ και Β’ κατοι-

κίας εντός ΓΠΣ.

– Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης

– Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Μηλαδέζα

– Αρχιτεκτονική μελέτη Ωδείου Αναγυρούντος και βιοκλιματι-

κού, Μουσείο διαχρονικού πολιτισμού.

Οι δύο παρατάξεις της μειοψηφίας, αλλά και η ανεξάρτητη σύμ-

βουλος καταψήφισαν το τεχνικό πρόγραμμα. Αν και η Λ. Αργυ-

ροπούλου, είχε δηλώσει, όταν παραιτείτο ότι στηρίζει το πρό-

γραμμα της πλειοψηφίας, πράγμα που της επεσήμανε και η

Αντιδήμαρχος Δήμητρα Σουτόγλου.

“Δεν ξέρει ούτε τον τρόπο ούτε τη μέθοδο,
που θα την οδηγήσουν στη λύτρωση”
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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  Π α λ λ ή ν η ς

Το τεχνικό πρόγραμμα συνοπτικά, προβλέπει συνολική πί-

στωση περίπου τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χι-

λιάδων ευρώ, εκ των οποίων 1.550.000 € αναφέρονται στα

συνεχιζόμενα έργα προηγουμένων ετών, ήτοι ποσοστό 45%

περίπου. Ενώ τα «νέα έργα» προβλέπουν πίστωση 1.900.000

περίπου (55%).

Προμήθειες για πράσινο, πλατείες, αθλητικούς και άλλους

χώρους, που περιλαμβάνονται κι αυτές στο Τ.Π., ανέρχονται

στα 67.000 ευρώ, ενώ οι δαπάνες (οφειλές) για έργα παρελ-

θόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) προβλέπουν πίστωση

65.000 ευρώ περίπου. (Σ.Σ. όλα τα παραπάνω ποσά έχουν δο-

θεί στρογγυλοποιημένα, χάρη των αναγνωστών.

Αναλυτικότερα, χωρίς την αναφορά σε κάθε έργο ξεχωριστά,

αλλά κατά κατηγορία, έχουμε:

Για ύδρευση

Συνεχιζόμενα έργα και το 2009, 95.000 € περίπου – Νέα έρ-

γα 139.000€.

Έργα Καθαριότητας – Φωτισμού: Διαμόρφωση χώρου στάθ-

μευσης του Δήμου 100.000€.

Έργα εξυγίανσης (συνεχιζόμενα και νέα) 34.000€ Π.Ο.Ε.

55.000 €.

Οδοποιία

Συνεχιζόμενα (690 χιλ. €) και νέα (914 χιλ. €) συνολικά

1.600.000 € (Π.Ο.Ε. 17.000 €)

Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως – Μελέτες

Από προηγούμενα έτη 388.650 € 

Νέες μελέτες, περίπου 161.000 € ήτοι συνολικά 550 χιλ. €. Σ’

αυτή πρέπει να προστεθούν και Π.Ο.Ε. άλλα 420.000 € περί-

που.

Πράσινο – πλατείες – Αθλητικοί και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι.

Συνολικά 219.000 € συν προμήθειες 48.000, συν Π.Ο.Ε.

156.000€.

Έργα Δημοτικών κτιρίων (πολιτιστικών, σχολικών, κλπ).

Συνεχιζόμενα και νέα 962.000 €, εκ των οποίων όπως ανέ-

φερε ο Δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς, 500,000 επιδοτούνται από

το Υπ. Εσωτερικών («από Παυλόπουλο»), για την αποπερά-

τωση του Μουσείου Οίκου – Πολιτιστικό Κέντρο του οποίου η

μελέτη ολοκληρώνεται ήδη και ελπίζει μέχρι τον Απρίλιο

2009 να έχει ολοκληρωθεί και το έργο.

Για το νεκροταφείο τέλος, προβλέπονται 325.000 €.

Διεκδικούμενα Έργα
Το Τεχνικό Πρόγραμμα (Τ.Π.) περιλαμβάνει εν είδη παραρτή-

ματος το β’ Κεφάλαιο που αφορά Διεκδικούμενα Έργα. Τέτοια

έργα, χωρίς ν’ αναφερθούν αναλυτικά είναι:

– Η αποχέτευση των ομβρίων

– Μελέτη και διευθέτηση των ρεμάτων Παπαχωραφιού, Μαρί-

ζας και του ρέματος Βακαλόπουλου.

– Κατασκευή δικτύου Ύδρευσης της περιοχής Βακαλόπουλου

και του πολεοδομικού κέντρου.

– Ολοκλήρωση Σύνδεσης Κ-3 με την οδό Σολωμού

– Κατασκευή οδού Μάνης.

– Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Πανοράματος. 

– Απόκτηση λόφου Λεβίδη.

– Παραχώρηση στο Δήμο του Στρατοπέδου Λάμπρου.

– Κατασκευή πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

στην περιοχή λόφου Έντισον.

– Μελέτη και κατασκευή Δημαρχείου.

– Ανέγερση στο Βακαλόπουλο, 7ου Δημοτικού, 5ου Νηπιαγω-

γείου, 3ου Γυμνασίου.

Τα παραπάνω έργα ως φορείς από τον οποίο διεκδικούνται

περιλαμβάνουν τον ΟΣΚ για τα σχολεία, το Υπ. Εθνικής Άμυ-

νας, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τη Νομαρχία, Π.Ε.Π., το Τ.Π.Δ., την

ΕΥΔΑΠ.

Ολοκληρώνονται στους Δήμους οι διαδικασίες έγκρισης των Τεχνικών Προγραμμάτων (Τ.Π.) του οικονομι-

κού έτους 2009, όπως επιβάλει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας συζητήθηκε και το Τ.Π. 2009, και στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, την

περασμένη Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, το οποίο και υπερψηφίστηκε από τη δημοτική πλειοψηφία, ενώ το κα-

ταψήφισαν οι Σύμβουλοι και των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας.

- Σημειώνουμε ότι είχαν συνεναίσει τα δύο προηγούμενα χρόνια - 

Το καταψήφισαν, όπως τόνισαν, όχι βεβαίως γιατί διαφωνούν  με την εκτέλεση των έργων που περιλαμβά-

νει, αλλά για να δηλώσουν τη διαφωνία τους με τον τρόπο που προωθεί την υλοποίησή του η δημοτική πλει-

οψηφία.

Καρκινοβατεί. « …κατά 60-65% το Τ.Π. του 2009 είναι το ίδιο με τα προηγούμενα Τ.Π. των ετών 2007 –
2008» τόνισε χαρακτηριστικά ο Δ. Σύμβουλος και πρώην Δήμαρχος Γεώργιος Σμέρος.

Τεχνικό Πρόγραμμα Παλλήνης

Το Δ.Σ. Παλλήνης παίρνει «λίαν καλώς»

Επειδή παρακολουθώ τις Συνεδριάσεις πολλών Δ.Σ.,

δεν μπορώ παρά να επισημάνω, αφού το διαπίστωσα,

για μια ακόμη φορά, ότι και στο επίπεδο διαδικασίας και

δημοκρατικής λειτουργίας, το Δ.Σ. Παλλήνης παίρνει

«λίαν καλώς». Θα έπαιρνε «άριστα», αν υπήρχε ενερ-

γότερη συμμετοχή στο διάλογο από πλευράς Συμβού-

λων της πλειοψηφίας και εάν οι ομιλητές, ιδιαίτερα οι

επικεφαλής και ο Δήμαρχος δεν σπαταλούσαν το χρό-

νο τους, ώστε να δίνεται αντικειμενικά η δυνατότητα

στους φορείς και τους πολίτες να κάνουν χρήση του

εθιμικού αλλά σωστού δικαιώματος συμμετοχής που

τους δίδεται διαχρονικά. 

Αυτή τη διαχρονικότητα της καλής, κόσμιας και δημο-

κρατικής εικόνας, την έχω επιβεβαιώσει και με τους

τρεις τελευταίους Προέδρους.

Και με τον Νικηταρά και τον Οικονόμου (ίσως ο καλύτε-

ρος) και με τον παρόντα Δημ. Μουτζούρη.

Τελειώνοντας τη δημοσιογραφική αυτή «ευφημο-

μνεία», από έναν δημοσιογράφο – πολιτικό, που βρίσκε-

ται 30 χρόνια στο προσκήνιο της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης, θέλω ν’ αναφέρω ως παράδειγμα φωτεινό το Δή-

μαρχο Σπύρο Κωνσταντά, που διέκοψε μια και μοναδική

φορά το Σύμβολο της μειοψηφίας, πρ. Δήμαρχο Γ. Σμέ-

ρο, ζητώντας του «συγνώμη» και στρεφόμενος αμέσως

προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του είπε: «Συγνώμη, κύριε

Πρόεδρε που πήρα το λόγο, χωρίς να σας τον ζητήσω!

(Ως όφειλε βεβαίως, από τον Κώδικα).

Αυτό κατ’ αντιδιαστολή με άλλους δημάρχους που όχι

μόνο παίρνουν το λόγο αυθαιρέτως συνεχώς, αλλά υπο-

δείχνουν στον Πρόεδρο αν πρέπει να τον δώσει σε Σύμ-

βουλο, φορέα ή πολίτη ή όχι!

Καλό θα ήταν οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Δ.Σ., αλ-

λά και σύμβουλοι, να επισκέπτονταν τα Δημοτικά Συμ-

βούλια άλλων Δήμων. Θα γύριζαν σοφότεροι.

Κώστας Βενετσάνος

Κατά τη συζήτηση, η οποία

διήρκεσε περί τις 4 ώρες, με

ηρεμία και χωρίς εντάσεις, ο

Δήμαρχος Σπύρος Κωνστα-

ντάς εισηγήθηκε το Τεχνικό

Πρόγραμμα και το παρουσία-

σε λεπτομερώς κατά κεφά-

λαιο, η δε μειοψηφία και συ-

γκεκριμένα ο τ. Δήμαρχος Θ.

Γκοτσόπουλος, Αναστ. Μπου-

ντουβάς, Γ. Σμέρος (πρ. Δή-

μαρχος) και Μαρία Λεβαντή,

που έλαβαν το λόγο επικέ-

ντρωσαν την κριτική τους

στην καθυστέρηση του χωρο-

ταξικού σχεδιασμού, τις εντά-

ξεις στο σχέδιο πόλης, στο

αποχετευτικό, στο κυκλοφο-

ριακό, στις κοινωνικές δομές,

την ασφάλεια των μαθητών

(Μπουντουβάς), όπως και τη

Δημοτική Συγκοινωνία. 

Ο Θ. Γκοτσόπουλος ιδιαίτερα

(αρχηγός της μείζονος μειοψη-

φίας) ζήτησε για τα θέματα του

χωροταξικού σχεδιασμού, την

αποχέτευση, την κυκλοφορια-

κή μελέτη και τις κοινωνικές

δομές (εκπαίδευση κλπ) να

ορισθούν στην αρχή της νέας

χρονιάς ειδικές συνεδριάσεις

με αποκλειστικά και μοναδικά

θέματα τα παραπάνω.

Ο Αναστ. Μπουντουβάς ιδιαί-

τερα για το ζέον και όζον –

όπως είχαμε γράψει παλαιότε-

ρα – θέμα του αποχετευτικού,

δήλωσε ότι είναι υπέρ του με-

γάλου ΚΕΛ (Κέντρου Επεξερ-

γασίας Λυμάτων).

Ο Γ. Σμέρος τόνισε ιδιαίτερα

την ιδιότητα της Παλλήνης ως

«πρωτεύουσας του Νομού»

και του εσωτερικού μετανα-

στευτικού κύματος προς αυ-

τήν από την Αθήνα και τα προ-

άστια. 

(Σ.Σ. Και ο Δήμαρχος Σπ. Κων-

σταντάς τόνισε επανειλημμέ-

να την ιδιότητα αυτή της Παλ-

λήνης, ως πρωτεύουσας της

Νομαρχίας Ανατολικής Αττι-

κής, πλην όμως, το ίδιο το Τε-

χν. Πρόγραμμα στην κορωνίδα

του τίτλου του γράφει:

«Νομός Αττικής, Δήμος Παλ-

λήνης». Και ξαναρωτάμε:

Ποιος είναι ο Νομάρχης του

«Νομού» Αττικής;

Η Αττική είναι πλέον περιφέ-

ρεια, δια νόμων).

Η Μαρία Λεβαντή τέλος, ανα-

φέρθηκε ιδίως στα ΒΙΟΠΑ, στο

οικιστικό και στην καθυστέρη-

ση προώθησης των μελετών.
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Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου

με καταχωριστές δεδομένων στη  Δι/νση  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Ανατολικής 

στο πλαίσιο της Πράξης 

«Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

του Άξονα Προτεραιότητας 2 

του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση»

ΕΣΠΑ 2007-2013

με  συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

και από Εθνικούς πόρους

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απευθύνει την παρού-

σα πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερομένους να προσληφθούν για να

απασχοληθούν με σύμβαση έργου ως καταχωριστές στη Διεύθυνση Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτο-

βάθμια Εκπαίδευση», του Αξόνων Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού

Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007 -

2013). Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής σκο-

πεύει να απασχολήσει έναν (1) καταχωριστή με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Ο καταχωριστής δεδομένων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(ΔΠΕ) θα έχει ως έργο: 

α. την καταχώρηση και επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων για την

υποστήριξη της διαχείρισης και παρακολούθησης της Πράξης.

β. τη μισθοδοσία των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο

πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης

γ. την έκδοση όλων των εγγράφων που εκδίδονται από το ΟΠΣΔ και αφο-

ρούν στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ

Ο καταχωριστής θα παρέχει τις υπηρεσίες του για το χρονικό διάστημα από

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την 31 Αυγούστου 2011. Το

Υπ.Ε.Π.Θ. θα καταβάλλει στον καταχωριστή για την εκτέλεση του συνόλου

του περιγραφόμενου έργου ποσό ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 €) ανά

μισθοδοτούμενο εκπαιδευτικό και ανά μισθοδοτική κατάσταση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προϋπόθεση συ ετοχής των ενδιαφερο ένων είναι να κατέχουν πτυχίο

ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου Ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρι-

σμένο από την αρμόδια Αρχή. 

Κριτήρια για την αξιολόγηση της αίτησης-δήλωσης κάθε υποψηφίου,

αποτελούν:

l Εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο ανάλογη οικονομική υποστήριξη-μι-

σθοδοσία. Η εμπειρία σε έργα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινο-

τικού Πλαισίου Στήριξης ή/και κοινοτικών πρωτοβουλιών θα συνεκτιμηθεί

θετικά.

l Επαγγελματική εμπειρία που αφορά στο σχεδιασμό, τροφοδότηση και

διαχείριση βάσεων δεδομένων ή/και προγραμμάτων μισθοδοσίας

Καλή γνώση χρήσης Υπολογιστών (περιβάλλον windows) και ειδικότερα

των παρακάτω εφαρμογών γραφείου:

4 word

4 excel

4 access

4 πρόγραμμα πλοήγησης internet και 

4 πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης Ανατολικής Αττικής, επί ποινή αποκλεισμού, σχετική αίτηση και τα

παρακάτω δικαιολογητικά (όλα στην ελληνική γλώσσα): 

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες) συνοδευόμενο από

επικυρωμένα αντίγραφα που αποδεικνύουν τα προσόντα του υποψηφί-

ου

2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και, σε περίπτωση τίτλων της

αλλοδαπής, αντίστοιχα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Ισοτιμίας Ανα-

γνώρισης Πτυχίου

3. Πίνακας με τη σχετική με την προκήρυξη προϋπηρεσία του υποψηφίου.

4. Βεβαίωση συναφούς εργασιακής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας, που

αποδεικνύεται όπως σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο πλήρες τεύ-

χος της Πρόσκλησης

5. Έγγραφα που θα τεκμηριώνουν την εμπειρία των υποψηφίων στην γνώ-

ση εφαρμογών Πληροφορικής, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο

πλήρες τεύχος της Πρόσκλησης

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα

της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν-

διαφέροντος στον τοπικό τύπο, δηλαδή έως 05-01-2009 και ώρα 12:00.

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο,

στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, με την ένδειξη:

« Υποψήφιοι Καταχωριστές της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προ-

γραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Ο φάκελος να ανοιχτεί μόνο

από την Επιτροπή Αξιολόγησης ».

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της Πρόσκλησης Εκδήλω-

σης Ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στη Δι-

εύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση:

Κλεισθένους, αριθμός: 100 Αρμόδιοι υπάλληλοι Στέλλα Χριστοφόρου, Αγ-

γελική Παρπαΐρη, τηλέφωνο 210 6047401

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανατολικής Αττικής

Ημερομηνία: 18-12-2008

Αριθμός: 9902

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΟΑΕΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ’ αριθμ.: 14/2008

Ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
για την επιλογή Αναδόχου του έργου: «Ανάθεση της Ταχυμεταφοράς
δεμάτων, φακέλων και λοιπών εγγράφων του ΟΑΕΔ στην Ελλάδα και
το εξωτερικό για ένα (1) έτος», συνολικού προϋπολογισμού
«200.000,00»€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (19%), ή
«238.000,00»€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%).
1. Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ)
2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες – Παροχή Εγγράφων – Απο-
στολή των προσφορών:
Αντίγραφα της παρούσας και ενδεχομένως, διευκρινίσεις σχετικά με
τους όρους της, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν από την αρ-
μόδια Διεύθυνση Προμηθειών Β4 Γραφ. 235, κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες 9:00π.μ. έως 13:30μ.μ. στο τηλέφωνο, 210-9989594 – 210-
9989595, φαξ: 210-9989593 – 589.

3. Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες
4. Συσχέτιση του Διαγωνισμού με Σχέδιο / Πρόγραμμα Χρηματοδοτού-
μενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.: Από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: «Ανάθεση της Ταχυμετα-
φοράς δεμάτων, φακέλων και λοιπών εγγράφων του ΟΑΕΔ στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό για ένα (1) έτος»,
6. Τόπος & Χρόνος παράδοσης των προσφερομένων υπηρεσιών:
Σε όλες τις Υπηρεσίες του Οργανισμού
7. Συνολικός προϋπολογισμός: «200.000,00»€ μη συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΦΠΑ (19%), ή «238.000,00»€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
(19%).
8. Νόμισμα προσφερόμενης τιμής: Ευρώ
9. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Ένα (1) έτος από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
10. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
Η εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης, ήτοι «11.900,00»€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
19%.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καλύπτει το 10% της συνολικής συμβα-
τικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
11. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των παροχών
υπηρεσιών: 
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 ΦΕΚ 150/Α/10-07-07
12. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος των παροχών υπηρε-
σιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
1) Δεν απαιτείται νομική μορφή πριν την κατακύρωση.
2) Θα περιβληθεί με ορισμένη νομική μορφή κατόπιν συμφωνίας με την
ένωση, ενόψει της ικανοποιητικής εκτέλεσης της σύμβασης.
13. Είδος διαδικασίας: «Ανοικτή»
14. Κωδικός Ταξινόμησης: …
15. Κριτήρια Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή
16. Προθεσμία για την κατάθεση – παραλαβή των προσφορών:
Α) Αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόωσπο τους ή με νόμιμα εξου-
σιοδοτημένο πρόσωπο μέχρι την ημερομηνία ημέρα και ώρα διενέργει-
ας του διαγωνισμού, στο Γενικό Πρωτόκολλο Εισερχομένων του Οργα-
νισμού, Εθνικής Αντίστασης 8 τ.κ. 17 456 Άλιμος, ήτοι μέχρι 03-02-2009
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:30π.μ.
Β) Ταχυδρομικώς στην παραπάνω Δ/νση ως συστημένες. Όσες προσφο-
ρές υποβληθούν ταχυδρομικώς θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν
πρωτοκολληθούν μέχρι την προηγούμενη της ημέρες διενέργειας του
διαγνισμού, ήτοι μέχρι την 02-02-2009 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα
13:30μ.μ.
17. Προθεσμία για υποβολή εγγράφως αιτήματος για συμπληρωματικές
πληροφορίες, διευκρινήσεις και έγγραφα:
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με
τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σ’ αυ-
τούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αί-
τησης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας Διακήρυξης μπορούν να ζητούνται μέχρι και οτκώ (8) ημέρες
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου
15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 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 δίνονται το
αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν την ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του
άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 και παρέχονται το αργότερο
τρεις (3) μέρες 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 δίνονται το
αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν την ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του
άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007.
18. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελ-
ληνική γλώσσα.
19. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
(180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της προθεσμίας παραλα-
βής προσφορών.
20. Δικαίωμα Συμμετοχής:
Φυσικά πρόσωπα – Νομικά πρόσωπα – Ενώσεις – Συμπράξεις
21. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
προσφορών: Οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα. 
22. Γίνονται δεκτές προφορές για το σύνολο του έργου.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
23. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού: Η αποσφράγι-
ση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελε-
σμάτων Διαγωνισμών της Διοίκησης του ΟΑΕΔ την 03-02-09 ημέρα Τρί-
τη και ώρα 9:30π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΑΕΔ Εθν. Αντίστα-
σης 8, Άλιμος.

Ο προϊστάμενος 
Της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού

Δημήτριος Μπουγιακλης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
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Εκστρατεία καθαρισμού της περιοχής πραγματοποιήθηκε για

την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Επί το έργον έσπευσαν μέλη της Εθελοντικής Ομάδας του

Δήμου Μαρκοπούλου, το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου,

στη δράση καθαρισμού του υδροβιοτόπου Βραυρώνας, που

πραγματοποιήθηκε και οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ελ-

ληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και με αφορμή την Παγκό-

σμια Ημέρα Εθελοντισμού (5/12). Στον καθαρισμό συμμετεί-

χαν περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η ΑΝΙΜΑ και WWF,

φορείς και εθελοντές της ευρύτερης περιοχής.

Ήδη ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με την Υπηρεσία

Περιβάλλοντος του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος

Βενιζέλος» και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, έχουν

αρχίσει να υλοποιούν, μια σειρά πιλοτικών παρεμβάσεων

αποκατάστασης και ανάδειξης της περιοχής του υδροβιότο-

που της Βραυρώνας, που αποτελεί έναν από τους ελάχιστους

εναπομείναντες υγροτόπους της Αττικής, με μεγάλη οικολο-

γική σπουδαιότητα. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

Απομάκρυνση σκουπιδιών και αδρανών υλικών (μπαζών), με

χρήση μεσαίου βάρους εξοπλισμού του Δήμου Μαρκοπού-

λου, ώστε να μην προκληθεί ιδιαίτερη όχληση στα οικοσυ-

στήματα. Με τη βοήθεια εθελοντών της Ελληνικής Ορνιθολο-

γικής Εταιρείας, ήδη έχουν απομακρυνθεί τόνοι αδρανών υλι-

κών, με περισσότερα από 20 δρομολόγια μηχανημάτων έργου

του Δήμου, όγκος που υπολογίζεται να φτάσει συνολικά τα

500 κυβικά μέτρα. Εξίσου σημαντικός με τον καθαρισμό κρί-

νεται ο έλεγχος και η αποτροπή ρίψης νέων υλικών. Για το

λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί έλεγχος πρόσβασης τροχο-

φόρων εντός της περιοχής, όπως επίσης δημιουργία και

εγκατάσταση τεχνητών εμποδίων πρόσβασης (τάφροι, ανα-

χώματα ή μπάρες).

Διαμόρφωση περιηγητικών μονοπατιών στις υφιστάμενες

κυρίως διαδρομές (χωματόδρομους, μικρά μονοπάτια κατά

μήκος της κοίτης του Ερασίνου), ώστε να αποφευχθούν οι

παρεμβάσεις με χωματουργικές εργασίες που θα μπορούσαν

να αλλοιώσουν τη φυσιογνωμία ή υδρολογία του χώρου. Οι

διαδρομές αυτές θα καθαριστούν, οριοθετηθούν και σημαν-

θούν, ώστε να αποτελέσουν τα περιηγητικά μονοπάτια. Σε κα-

τάλληλες θέσεις θα πραγματοποιηθούν ήπιες, μικρής κλίμα-

κας παρεμβάσεις, όπως μια μικρή ξύλινη πεζογέφυρα διάσχι-

σης του Ερασίνου και ένα τοιχίο θέασης. Σύμφωνα με την

υπάρχουσα μελέτη, οι διαδρομές θα είναι δύο: ένα μονοπάτι

περιβαλλοντικής ενημέρωσης μήκους 1,9 χλμ. και μία δια-

δρομή πεζοπορίας – ποδηλασίας μήκους 2,65 χλμ.

Σήμανση του χώρου με 3 πινακίδες υποδοχής στα κεντρικά

σημεία εισόδου, τουλάχιστον 30 πινακίδες κατεύθυνσης κατά

μήκος των περιβαλλοντικών διαδρομών, 4 – 6 πινακίδες ερ-

μηνείας περιβάλλοντος σε εποπτικές θέσεις, καθώς και σε

σημεία ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος (εκβολές Ερασίνου, περιο-

χή αρχαιολογικού χώρου, υγρά λιβάδια, λόφος αρχαιολογι-

κού χώρου). Στην εξέλιξη του έργου θα τοποθετηθούν επίσης

συμπληρωματικές πινακίδες απαγόρευσης κυνηγιού, ρίψης

απορριμμάτων – μπάζων.

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και των επι-

σκεπτών, με τη διαμόρφωση προγράμματος Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης για τα σχολεία, που θα αφορά τον υγρότοπο,

την περιβάλλουσα ζώνη και τον αρχαιολογικό χώρο, προβολή

του συνολικότερου προγράμματος δράσεων στο χώρο του

Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, έκδοση σχετικού δίγλωσσου

φυλλαδίου (ελληνικά - αγγλικά) σε 10.000 αντίτυπα, για δια-

νομή στους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου, σε μέλη –

υποστηρικτές της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και

τους επισκέπτες του αεροδρομίου.

Μέρος της συνολικής έκτασης του υδροβιότοπου της Βραυ-

ρώνας, επιφάνειας 26.000 στρεμμάτων, είναι ήδη ενταγμένο

στο δίκτυο Natura 2000, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστα-

τευμένων περιοχών μέγιστης σημασίας για φυσικά οικοσυ-

στήματα και είδη χλωρίδας και πανίδας, που είναι σπάνια ή

απειλούμενα. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν παρατηρηθεί 175

είδη πουλιών, σπάνια είδη φυτών και ζώων (2 είδη θηλαστι-

κών και 4 αμφιβίων και ερπετών), καθώς και αξιόλογοι οικό-

τοποι (υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδώνιας, υγρά λιβάδια, κα-

λαμώνες, θαμνώνες με αλμυρίκια). Η προστασία του περιβάλ-

λοντος, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και

η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν τις βα-

σικές επιδιώξεις των παραπάνω παρεμβάσεων, με απώτερο

στόχο οι κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να

γνωρίσουν από κοντά έναν εξαιρετικό υγρότοπο, σε συνδυα-

σμό με τον πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο του Ναού της

Αρτέμιδος. Η συμβολή όλων μας και ο απαιτούμενος σεβα-

σμός του υδροβιότοπου είναι καθοριστικής σημασίας για την

επιτυχία του σημαντικού αυτού προγράμματος δράσεων.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπερα

“Περιβαλλοντικές διαδρο-

μές με ποδήλατο” ήταν η

επιτυχημένη εκδήλωση της

Ευρωπαϊκής Εκφρασης,

που πραγματοποιήθηκε 10

Δεκεμβρίου, στον Μαραθώ-

να με την υποστήριξη του

Δήμου Μαραθώνα.

Πριν την έναρξη της εκδή-

λωσης πραγματοποιήθηκε

ξενάγηση στο Φράγμα του

Μαραθώνα από τους Αγγε-

λο Λένα και κα Ιωάννα Κο-

ροβέση, από την ΕΥΔΑΠ.

Στην εκδήλωση συμμετείχε

και η  περιβαλλοντική ομά-

δα του Γυμνασίου Κερατέ-

ας, αντιπροσωπείες φορε-

ών, Μ.Κ.Ο., αλλά και εκπρο-

σώπων της Αυτοδιοίκησης.

Την έναρξη της ημερίδας

σήμανε ο Δρ Νίκος Γιαννής,

καθηγητής Ευρωπαϊκής Πο-

λιτικής και Αναπλ. Βουλευ-

τής Περιφ. Αττικής, ο οποί-

ος είχε και την ευθύνη συ-

ντονισμού της εκδήλωσης.

O Νίκος Γιαννής, μίλησε για

την αξία της χρήσης του

ποδηλάτου και επεσήμανε

ότι το ποδήλατο αποτελεί

το πλέον οικολογικό μέσο

μεταφοράς και δεν επιβα-

ρύνει το περιβάλλον. Τόνι-

σε ότι μπαίνουμε στην επο-

χή της ατομικής ευθύνης

και πρέπει να αλλάξουμε

συμπεριφορά, αναθεωρώ-

ντας τις στερεότυπες πλέ-

ον αντιλήψεις για την ποιό-

τητα ζωής. Χαιρετισμό στην

εκδήλωση έκανε ο Δήμαρ-

χος Μαραθώνα Σπύρος Ζα-

γάρης. Ο   Βασίλης Καμπάς,

Διευθυντής της Εταιρείας

Εναλλακτικού Τουρισμού

Pame Volta, μίλησε για τον

εναλλακτικό τουρισμό και

το ποδήλατο. Αναφέρθηκε

στα πλεονεκτήματα και τα

μειονεκτήματα του ποδηλά-

του, συζήτησε με τους μα-

θητές και το κοινό για διά-

φορα θέματα όπως για τις

μάρκες των ποδηλάτων,

που μπορεί να πάει κανείς

με το ποδήλατο, πως το

προστατεύει, τυχόν ατυχή-

ματα που συμβαίνουν, τι

πρέπει να προσέχουν κατά

την οδήγηση κ.λπ. Έγινε

συζήτηση για τους ποδηλα-

τόδρομους και αναφέρθη-

καν παραδείγματα από ευ-

ρωπαϊκές πόλεις που χρη-

σιμοποιούνται. Η Μαρίνα

Γαλατσινού Μέλος ΔΣ Ευ-

ρωπαϊκής Έκφρασης, μίλη-

σε για τον αεροπτερισμό

δείχνοντας βίντεο από πα-

νελλήνιους αγώνες αερο-

πτερισμού. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν

βόλτες με ποδήλατο στην

περιοχή γύρω από το Μου-

σείο Μαραθωνίου Δρόμου. 

“Πολιτιστικές & Περιβαλλοντικές Διαδρομές 
με Ποδήλατο-Ξενάγηση στο Φράγμα του Μαραθώνα”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ

ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δήμαρχος Σπύρος Ζαγάρης
με τον Δρ Νίκο Γιαννή στο πά-
νελ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ηχογράφηση και Έκδοση 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 23677/16-12-2008

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και

προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη

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

την ανάθεση της εργασίας με τίτλο:

«ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009»

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

καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 31η Δεκεμ-

βρίου 2008, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 09:30π.μ. και ώρα λήξης

την 10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 908,55€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης

Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρω-

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

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Ένωση Επαγγελματιών – Εμπόρων 

–Βιοτεχνών & Επιτηδευματιών Παιανίας

Εορταστικό ωράριο στο Δήμο Παιανίας

Η Ένωση Επαγγελματιών – Εμπόρων –Βιοτεχνών
& Επιτηδευματιών Παιανίας ανακοινώνει την έναρξη

του εορταστικού ωραρίου από 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα

με το ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, με τη

διαφορά ότι τα καταστήματα της πόλης μας θα λει-

τουργήσουν και την τελευταία Κυριακή 28/12/2008 του

τρέχοντος έτους.
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΚΥΡΙΑΚΗ 21, ΤΕΤΑΡΤΗ 24 & ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

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

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

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

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  22/12  7.30 μ.μ.

Το Δ. Σ. Βάρης συνεδριάζει την Δευτέρα  22 Δεκεμβρί-

ου στις 7.30μ.μ. με μοναδικό θέμα τον Προϋπολογισμό.

ΧΗΜΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-

τές Γυμνασίου - Λυκείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932488119

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ  23/12  6.00 μ.μ.

Το Δ. Σ. Σπάτων συνεδριάζει την Τρίτη  23 Δεκεμβρίου

στις 6μ.μ. με μοναδικό θέμα τον Προϋπολογισμό.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  22/12  8.30 μ.μ.

Το Δ. Σ. Κορωπίου συνεδριάζει την Δευτέρα  22 Δεκεμ-

βρίου στις 8.30μ.μ. με 24 θέματα.
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. . . γ ια την υγειά μας

Θρομβοεμβολική νόσος
Τεσσερισήμισι εκατομμύρια Ευρωπαίους και  Πενήντα χι-

λιάδες Έλληνες σκοτώνει κάθε χρόνο η θρομβοεμβολική

νόσος, η οποία αποτελεί σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες

την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως! 

Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ευρώ-

πη και στη χώρα μας καθώς η θρομβοεμβολική νόσος έχει

τις ρίζες της, σε σημαντικό βαθμό, στο σύγχρονο τρόπο ζω-

ής. «Πρόκειται για μια ύπουλη νόσο, η οποία σε πολλές πε-

ριπτώσεις δεν δίνει  συμπτώματα. Γι αυτό χρειάζεται διαρ-

κής ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα εκείνων που βρί-

σκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου», επεσήμανε ο κα-

θηγητής Αγγειοχειρουργικής του Παν/μίου της Αθήνας

Χρήστος Λιάπης.

Με τον όρο θρομβοεμβολική νόσο, καλύπτουμε ένα ευρύ

φάσμα παθήσεων που αφορούν είτε τις αρτηρίες (αρτηρια-

κή θρόμβωση ή αθηροθρόμβωση), είτε τις φλέβες (φλεβική

θρόμβωση).

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

Η αθηροθρόμβωση μπορεί να εκδηλωθεί με  δυο μορφές

την οξεία ή  τη χρόνια μορφή. Στις οξείες εκδηλώσεις περι-

λαμβάνονται μεταξύ άλλων, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρ-

δίου, η ασταθής στηθάγχη και το οξύ ισχαιμικό αγγειακό

εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τυπικά παραδείγματα χρόνιας μορφής της αθηροθρόμβω-

σης αποτελούν η σταθερή στηθάγχη, η περιφερική αρτη-

ριοπάθεια που εκδηλώνεται με διαλείπουσα χωλότητα (άλ-

γος κατά τη βάδιση), το παροδικό ισχαιμικό αγγειακό εγκε-

φαλικό επεισόδιο κ.α. 

ΟΜΑΔΕΣ  ΥΨΗΛΟΥ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ  ΓΙΑ  ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ

Oι ηλικιωμένοι, οι καπνιστές, οι διαβητικοί ασθενείς, οι

υπερτασικοί ασθενείς, οι ασθενείς με υπερλιπιδαιμίες, οι πα-

χύσαρκοι, οι ασθενείς με γενετική προδιάθεση.

ΦΛΕΒΙΚΗ  ΘΡΟΜΒΩΣΗ
l H φλεβική θρόμβωση αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό νό-
σημα που συχνά διαφεύγει της διάγνωσης και αποτελεί ση-
μαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας.
Οι διαταραχές της πηκτικότητας του αίματος, η βλάβη του
ενδοθηλίου των αγγείων και η αλλαγή στην αιματική ροή
αποτελούν τα τρία βασικά αίτια για θρόμβωση.
l Μη έγκαιρη διάγνωση ή πλημμελής αντιμετώπιση μπορεί
να οδηγήσει σε απόσπαση τμήματος του θρόμβου και πρό-
κληση εμβολής στην πνευμονική κυκλοφορία (Πνευμονική

Εμβολή). Η συχνότητα της επιπλοκής αυτής είναι υψηλή,
ωστόσο δεν μπορεί να καθορισθεί, γιατί οι περισσότερες πε-
ριπτώσεις είναι ασυμπτωματικές, ενώ άλλοι ασθενείς κα-
ταλήγουν αδιάγνωστοι. Η θνητότητα της πνευμονικής εμ-
βολής αν δεν αντιμετωπιστεί φθάνει μέχρι και 30%.
l Η δυσκολία της διάγνωσης βρίσκεται στο ότι η επιπλοκή
αυτή δεν έχει τυπικά συμπτώματα που να μας βάλουν σε
υποψία. Στο 30-80% από τα άτομα που παρουσίασαν θρόμ-
βωση και έλαβαν ή όχι την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή
είναι πιθανόν να παρουσιάσουν μετά από αρκετά μεγάλο
χρονικό διάστημα κάποια ενοχλήματα (πρήξιμο στα πόδια,
φλεβίτιδα, έλκος κ.ά) που οφείλονται στην βλαπτική επί-
δραση που έχει ο θρόμβος στις βαλβίδες των φλεβών. Οι
διαταραχές αυτές ονομάζονται μεταφλεβιτικό σύνδρομο.

ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗ  ΘΡΟΜΒΩΣΗ
Ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε μεγάλη χειρουρ-
γική επέμβαση και ειδικά στις ηλικίες >40 ετών.
Άτομα με γενετική προδιάθεση – μεταλλάξεις γονιδίων που
ελέγχουν τον μηχανισμό της πήξης και εμφανίζουν κληρο-
νομική θρομβοφιλία.
– Οι καρκινοπαθείς.
– Οι μεγάλης ηλικίας.
– Γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά.
– Άτομα που πρόκειται να κάνουν ένα πολύωρο ταξίδι και
παραμένουν σε ακινησία (με αεροπλάνο ή και τρένο, αυτο-
κίνητο κλπ).
– Ασθενείς με εκσεσημασμένους κιρσούς.

Πολλά περισσότερα αναμένονται από  του «βιολογικούς»
δείκτες της αθηρωμάτωσης όπως η C αντιδρώσα πρωτεΐνη,
το ινωδογόνο, η ομοκυστεϊνη και οι δείκτες ασβέστωσης
των αγγείων. Παράλληλα, η πρόοδος στη γνώση της μορια-
κής βάσης των νόσου έχει φέρει θεαματικά αποτελέσματα
στη διαγνωστική διαδικασία. Ο συνδυασμός των παραπάνω
αναμένεται να υποδεικνύει με ακρίβεια τους «ευάλωτους»
ασθενείς, τους ασθενείς με άλλα λόγια που έχουν αυξημέ-
νο κίνδυνο εκδήλωσης αθηροθρομβωτικής επιπλοκής. Είναι
αυτονόητο ότι η έγκαιρη διάγνωση συνεπάγεται, έγκαιρη
θεραπεία και επομένως μακρότερη επιβίωση.

Παρότι η κλασσική ηπαρίνη (εδώ και 45 χρόνια) και οι ηπα-
ρίνες χαμηλού μοριακού βάρους συνεχίζουν να αποτελούν
πρώτης γραμμής σκευάσματα για την αντιμετώπιση της
θρομβοεμβολικής νόσου, νέα φάρμακα βρίσκονται ήδη στο
στάδιο κλινικών μελετών φάσης ΙΙΙ (χορήγηση σε ανθρώ-
πους). Στα πλεονεκτήματά των νεότερων θεραπειών περι-
λαμβάνονται η από το στόμα χορήγηση, οι λιγότερες παρε-
νέργειες και η μειωμένη ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης
της πηκτικότητας του αίματος σε ειδικά εργαστήρια.

Πηγές: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΠΑΛΛΗΝΗ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ   στο κέντρο της

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

νεόδμητα. Πληροφορίες 6977204573 & 210 6667473.

JCB SECURITY SERVICES
Από μεγάλη εταιρεία SECURITY ζητείται προσωπικό

ασφαλείας για τις περιοχές Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος,

Ανθούσα, Παλλήνη, Μαρκόπουλο, Γέρακα και ευρύτερη

περιοχή των Μεσογείων. Δεκτή και συνταξιούχοι. Τηλ.:

210-9577254, 210-9577218, 210-9577216

"Ενοικιάζεται νεόκτιστο οροφοδιαμέρισμα στην Αρτέ-

μιδα πολυτελής κατασκευή 100 τ.μ., σαλοτραπεζαρία

με τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, w.c, μεγάλη βεράντα

με barbeque, κοντά στην 8η στάση Λεωφόρου Βραυ-

ρώνος και κοντά στο 2ο Δημοτικο Σχολείο. Τηλ

6947318131

Βραβεύτηκαν στις 15 Δεκεμβρίου,

στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

Παιανίας,  οι Δήμαρχοι Κορωπίου Θε-

όδωρος Β. Αθανασόπουλος και Παια-

νίας Δημήτριος Δάβαρης για τη συ-

νεισφορά τους στην ψυχοκοινωνική

επανένταξη των ενοίκων του Οικο-

τροφείου «Η ΖΩΗ» στο πλαίσιο της

Ημερίδας,  που διοργάνωσαν το Ψυ-

χιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δρομο-

καϊτειο και η Εταιρία Ψυχοκοινωνικής

Αποκατάστασης  «Η ΖΩΗ»,  με θέμα :

«Η συνεισφορά της τοπικής κοινω-
νίας στην προώθηση του πολιτισμού
της ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της
Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης»

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Αθα-

νασόπουλος δήλωσε τα ακόλουθα: 

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να τιμή-
σω το δύσκολο και αθόρυβο  έργο
που επιτελούν τόσο το Ψυχιατρικό
Ν/Σ όσο και η εταιρία Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης και το οποίο δεν τυγ-

χάνει της δημοσιότητας που θα έπρε-
πε.  Οι Δήμοι,  η Τ. Α.,  μπορούν να συ-
νεισφέρουν αποφασιστικά στο έργο
τους ενώνοντας  δυνάμεις σε μια ενι-
αία γραμμή κοινωνικής αλληλεγγύης
και ανθρωπιάς. 
Η ψυχοκοινωνική επανένταξη είναι
ένα έργο πολύ δύσκολο αλλά συνάμα
ευγενικό που έχει παραμεληθεί στις
σύγχρονες απρόσωπες κοινωνίες. Εί-
μαστε εδώ ως ενεργοί ταπεινοί συ-
μπαραστάτες τους». 

Σημαντική ημερίδα για την ψυχική υγεία

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
α) Σαλόνι ολοκαίνουργο αποτελούμενο από 3θέσιο,

2θέσιο καναπέ και πολυθρόνα

β) Γραφείο Μασίφ, καρυδιά. Τηλ.: 6937-524339
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Παρότι πραγματοποίησε

καλό ξεκίνημα στον αγώνα

η ανδρική ομάδα του ΝΟΒ

ηττήθηκε με 8-12 από την

πανίσχυρη Χόνβεντ στη ρε-

βάνς για τη φάση των «16»

του LEN Trophy, με αποτέ-

λεσμα να αποκλειστεί από

τη συνέχεια της διοργάνω-

σης.

Ούτως ή άλλως τα πράγμα-

τα έγιναν πολύ δύσκολα

για την ομάδα μας μετά την

βαριά ήττα με 3-12 στο

πρώτο παιχνίδι που είχε γί-

νει πριν δύο εβδομάδες στη

Βουδαπέστη.

Ο ΝΟΒ προηγήθηκε με 2-1

στην πρώτη περίοδο αλλά

στη συνέχεια και επηρεα-

σμένος από τις δύο αποβο-

λές με τις οποίες χρεώθηκε

από νωρίς ο Γιώργος Χα-

τζηδάκης, έμεινε πίσω με 3-

5 στο ημίχρονο.

Από εκεί και πέρα οι φιλο-

ξενούμενοι είχαν τον έλεγ-

χο του αγώνα και το μόνο

που κατάφεραν οι παίκτες

του Γιάννη Γιαννουρή ήταν

να ισορροπήσουν την εικό-

να του ματς στην τελευταία

περίοδο στην οποία το επι-

μέρους σκορ ήταν 5-5 απέ-

ναντι στην ομάδα του Κό-

βατς που αποτελεί το πρώ-

το φαβορί για την κατάκτη-

ση του LEN Trophy.

Ηττήθηκε η Βουλιαγμένη

από τη Χόνβεντ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 
Αγωνιστικό πρόγραμμα Σαββατοκύριακου 20-21.12.

Σάββατο 20/12
Γήπεδο Αγώνας

Δεν τελείται ΑΠΟ ΠΑΡΝΗΘΑΪΚΟΣ-ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

λόγω ποινής

Ανθούσας ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ

Βάρης ΚΥΑΝΟΥΣ Α.ΒΑΡΗΣ - ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Γ. Ραφιας ΑΠΣ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΦΙΔΝΑΪΚΟΣ

Γραμματικού ΑΠΟ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΠΟΛΛ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Διονύσου ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΟ ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ

Δροσιάς ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Λεκάβες Β ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - ΜΑΥΡΟΣ Α.ΠΟΛΥΔΕΝ.

Π. Βογιατζής ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

Π. Φώκαιας ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ

Κυριακή 21/12
Γήπεδο Αγώνας

Κ. Αχαρνών ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΑΓ. Στεφάνου ΟΛΥΜΠ.ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Αναβύσσου ΣΑΡΩΝ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Ανθούσας ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ

Άνοιξης ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΥΛΙΖΑΣ

Βαρνάβα ΑΟ ΒΑΡΝΑΒΑ - ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΡΟΤΣΑ

Βουλιαγμένης ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Γέρακα ΟΦ ΓΕΡΑΚΑ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Γραμματικού ΡΑΜΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜ. - ΑΟ ΑΥΛΩΝ

Δημοτ. Αχαρνών ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Καλάμου ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ

Καπανδριτίου ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΑΣ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ

Λεκάνες Β ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΠΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ν. Μάκρης ΑΣ ΕΘΝ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

Νέων Παλατίων ΑΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ -  ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Π. Φώκαιας ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΑΣ

Παλλήνης ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ

Ραφήνας ΑΟ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΟ ΩΡΩΠΟΣ

Το Δ.Σ. του συνδέσμου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών 

ΑΗΤΤΗΤΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

Σας εύχεται

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 2009 !

Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Δ. Λίγκος             Κων/νος Δ. Γκίκας

Τα μέλη

Χρήστος Π. Γεωργάκης, Αναστάσιος Κ. Μπίμπιζας

Χρήστος Κ. Μαργέτης, Κων/νος Δ. Μπίμπιζας

Δημήτριος Γ. Γεώργας, Παναγιώτης Γ. Φράγκου

“Χρονιά παγίωσης των κεκτη-

μένων του Αθλητικού Οργα-

νισμού” χαρακτήρισε ο Δή-

μαρχος των Σπάτων Αθ. Τού-

ντας το 2009.

“Μέ ανανεωμένες ιδέες και

πρακτικές, με σοβαρότητα,

τόλμη και φαντασία και κυ-

ρίως με ένα νέο όραμα, οφεί-

λει ο Αθλητικός Οργανισμός

να πορευθεί στην νέα πραγ-

ματικότητα, τα επόμενα χρό-

νια.

Απαιτούνται τομές και νέες

πρωτοβουλίες και όχι διαχει-

ριστικές πρακτικές”, είπε με-

ταξύ άλλων  ο Αντιδήμαρχος

και πρόεδρος του Αθλητικού

Οργανισμού Χρ. Μάρκου

κλείνοντας τις εργασίες της

ημερίδας.

Σε επίπεδο υποδομών:

l Δημοπρατήθηκε η κατα-

σκευή του νέου γηπέδου πο-

δοσφαίρου στο αθλητικό

πάρκο ΠΡΟΚΑΛΗΣΙ συνολι-

κού προϋπ.  447.000€

l Δύο νέα γήπεδα (τένις και

μπάσκετ – βόλλευ) στον ανα-

βαθισμένο   λόφο της Δεξα-

μενής, προστέθηκαν στις

αθλητικές εγκαταστάσεις

του Αθλητικού Οργανισμού.

Φαίνεται να ξεπεράσθηκε το

ζήτημα της χρηματοδότησης

του νέου ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑ-

ΣΤΗΡΙΟΥ στο αθλητικό πάρ-

κο ΜΑΖΑΡΕΚΟ μετά από πα-

ρέμβαση του Δημάρχου στο

ΥΠΕΘΟ

Αναφερόμενος στους προ-

γραμματικούς άξονες του

2009 ο Αντιδήμαρχος Χρ.

Μάρκου μίλησε για μια νέα

πραγματικότητα που στηρί-

ζεται σε δεδομένα χειροπια-

στά όπως οι νέες αθλητικές

υποδομές που προστίθενται

στις υφιστάμενες και η κατα-

σκευή  του αθλητικού πάρ-

κου “ΜΑΖΑΡΕΚΟ” του νέου

υπερσύγχρονου προπονητι-

κού κέντρου της Α.Ε.Κ

Χρειάζεται μία   μετατροπή

του υφιστάμενου μηχανι-

σμού διαχείρισης του

.ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ,

για να μπορέσει να ανταπε-

ξέλθει στις νέα συνθήκες και

στην νέα δυναμική.

Απαιτείται:

α) Στελέχωση του με προσω-

πικό εξειδικευμένο και υψη-

λής   κατάρτισης και εμπει-

ρίας.

β) Σύναψη συμφωνιών και

προγραμματικών συμβάσεων

με φορείς κύρους που έχουν

την εμπειρία στην εφαρμογή

αθλητικών προγραμμάτων σε

βάση επιχειρηματική

γ) Αναζήτηση τρόπων και πό-

ρων αυτοδύναμης οικονομι-

κής λειτουργίας.

Ο Αντιπρόεδρος του Αθλητι-

κού Οργανισμού  Χρ. Γεωρ-

γακόπουλος αναφέρθηκε

στις αθλητικές υποδομές και

στα μεγάλα αθλητικά έργα:

– Στο νέο γήπεδο ποδοσφαί-

ρου (προϋπολογισμός

έργου   447.000€)

–   Στις νέες αθλητικές εγκα-

ταστάσεις της Δεξαμε-

νής.

–   Στην ολοκλήρωση του με-

γάλου κλειστού Γυμνα-

στηρίου.

–   Στις ενέργειες κατασκευ-

ής Παγοδρομίου και του

Δημοτικού Κολυμβητηρί-

ου.

–  Στην πορεία υλοποίησης

των προγραμμάτων του

μαζικού αθλητισμού ανα-

φέρθηκε η επιστημονική

σύμβουλος Δώρα Μπά-

τρη.

Ακολούθησαν οι τοποθετή-

σεις των Διοικήσεων των

Αθλητικών Σωματείων και οι

παρεμβάσεις όλων των προ-

πονητών και γυμναστών των

διαφορετικών τμημάτων του

Αθλητικού Οργανισμού.

Με ομόφωνες αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβου-

λίου Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε, μετά από πρό-

ταση του Νομάρχη Λ. Κουρή, η σύναψη 2 Προγραμ-

ματικών Συμβάσεων μεταξύ της Νομαρχίας και των

Κοινοτήτων Μαλακάσας και Πικερμίου για την προ-

μήθεια και τοποθέτηση θερμομονωτικών φύλλων

πλαγιοκάλυψης στα γήπεδα μπάσκετ με υπόστεγα

που έχει κατασκευάσει πρόσφατα η Νομαρχία Ανατ.

Αττικής στις περιοχές αυτές.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η διάθεση από την Νο-

μαρχία πίστωσης 90.000 ευρώ, που θα καλυφθεί από

ίδιους πόρους, προκειμένου να αγοραστούν όλα τα

απαραίτητα υλικά ενώ οι Κοινότητες Μαλακάσας και

Πικερμίου θα αναλάβουν την τοποθέτηση καθώς και

την συντήρησή τους. Η ολοκλήρωση των εργασιών

προβλέπεται να γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου

του 2009.

Εξοπλίζονται 

τα γήπεδα μπάσκετ

Μαλακάσας και Πικερμίου

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Σπάτων

σε νέα δυναμική πορεία το 2009

Ο Αντιδήμαρχος Χρ. Μάρκου.

Ο Δήμαρχος Αθ. Τούντας.

Ο Δήμος Σπάτων, είναι από τους λίγους Δήμους, που έχουν

ρίξει ένα ιδιαίτερο βάρος στον αθλητισμό, και η τακτική ενη-

μέρωση - απολογισμός και προοπτική έργου, έχει γίνει πλέ-

ον θεσμός. Και έτσι εξηγείται η πολύ καλή αθλητική πορεία

που διαγράφεται για το Δήμο και κατ’ επέκταση βεβαίως για

τους Δημότες του.

Ετσι, Ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα βγήκαν απ’ τις εργα-

σίες της 5ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ για την αθλητική ανάπτυξη, που

έγινε την Παρασκευή 12/12. 

Στην καθιερωμένη πλέον ετήσια συνάντηση εργασίας, πα-

ρουσιάσθηκε ο απολογισμός των δραστηριοτήτων του Αθλη-

τικού Οργανισμού για το 2008 και ο προγραμματισμός της

δράσης του για το επόμενο έτος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΑΡΗ 17/12/08
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 16398
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης διακηρύσσειότι
Ο Δήμαρχος Βάρης, προκηρύσσει
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
το σύστημα των ενιαίων ποσοστών
έκπτωσης κατά ομάδες του άρθρου
4 παράγραφος 4 περίπτωση α. του
Ν. 1418/84 και του άρθρου 6 του
Π.Δ. 609/85 με σφραγισμένες προ-
σφορές για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩ-
ΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ»
ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ» συνολικού προϋπο-
λογισμού 44.997,10 ευρώ συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30
Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προ-
σφορών) στο Δημαρχείο Βάρης στη
Βάρη ενώπιον της αρμόδιας επιτρο-
πής.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό
Πρόγραμμα έτους 2008 του Δήμου
Βάρης προϋπολογισμού 45.000,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.) θα χρηματοδοτηθεί από τον
Δήμο μας και θα βαρύνει τον Κ.Α.,
30.7322.0017.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν εργολήπτες, εργοληπτι-
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων εφόσον
ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης
(εφ’ όσον έχουν έδρα στο Νομό Ατ-
τικής) για έργα κατηγορίας Πρασί-
νου.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του
έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες αρ-
χής γεννομένης από την υπογραφή
της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του προϋπολογισμού με επι-
στολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του
Τ.Π.&Δ. ή αναγνωρισμένης τράπε-
ζας ποσού 781,00 €. (άρθρο 15 δια-
κήρυξης).
Αναλυτική διακύρηξη και τεύχη της
μελέτης καθώς και άλλες πληροφο-
ρίες δίνονται από την Τεχνική Υπη-
ρεσία του Δήμου Βάρης μέχρι και
την 24/12/08 τις εργάσιμες Δευτέ-
ρα - Τετάρτη κατά τις ώρες 8.00 -
13.00.
Πληροφορίες κα Ελένη Μωραΐτη,
τηλ. 213-2030429.
Είναι υποχρεωτική η παραλαβή της
διακήρυξης.
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ΜΜααρρκκόόπποουυλλοοvolley

Κύπελλο 

Βετεράνων/ Ανεξάρτητων

Η Ζέτα Φούντα από την Αθήνα

και ο Δημήτρης Μπάσδρας από

την Κατερίνη ήταν οι δύο τελευ-

ταίοι Πανελληνιονίκες του 2008

στους Alpha Private Bank 61ους

Πανελλήνιους Αγώνες Υπερπή-

δησης Εμποδίων, που ολοκληρώ-

νονται σήμερα στο κλειστό ιππο-

δρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου

Ιππασίας στο Μαρκόπουλο. 

Στην Κατηγορία Εφήβων ύψους 1.30μ.

η νεαρή αμαζόνα του ΙΟΜS κατάφερε

να κάνει τη μοναδική διπλή άπταιστη

διαδρομή στους δύο γύρους, τον χθε-

σινό και το σημερινό, και να κερδίσει

τον πρώτο της τίτλο στην Κατηγορία.

Στην 2η θέση ήταν η περυσινή Πανελ-

ληνιονίκης, Μόνικα Μαρτίνη και στην

3η θέση η 2η Πρωταθλήτρια 2008, Εμ-

μανουέλλα Ερρέρα.

Στην Κατηγορία Παίδων ύψους

1.15μ., την απονομή της οποίας έκανε

η Ολυμπιονίκης του τριπλούν, Χρυσο-

πηγή Δεβετζή, που βρέθηκε στους

αγώνες, ο μικρός ιππέας από τον Όμι-

λο της Πιερίας σημείωσε τον καλύτε-

ρο χρόνο, 29,61 και άπταιστη διαδρο-

μή στο μπαράζ και κέρδισε τον τίτλο

του Πανελληνιονίκη. Στον αγώνα δια-

βάθμισης συμμετείχαν τρία παιδιά

που είχαν 0 βαθμούς από τους δύο

γύρους. Δεύτερη ήταν η Λάουρα

Μαρτίνη και στην 3η θέση η Βασιλική

Μπάτου από τη Θεσσαλονίκη. 

Στην Κατηγορία Β ύψους 1.30μ, μετά

από έναν ενδιαφέρον αγώνα διαβάθ-

μισης μεταξύ 5 αθλητών, γρηγορότε-

ρη ήταν η Μαρία Παπουρδάνου και η

Nikiboko με χρόνο 33,75 και κέρδι-

σαν την 1η θέση. Στην 2η θέση ήταν ο

Γιώργος Κερμέντι με 0 βαθμούς και

χρόνο 35,33 και στην 3η θέση η Καρί-

να Κυπραίου με επίσης άπταιστη δια-

δρομή και χρόνο 43,36. Οι αγώνες συ-

νεχίστηκαν με τις Κατηγορίες Νέων

Ίππων 5 ετών και την τελευταία κατη-

γορία Ζ+Ε ύψους 1.10μ, βγάζοντας

νικητή τον Φίλιππο Χάγερ.

Πανελλήνιοι Αγώνες Εμποδίων

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

 Ν
Ε

Α
 

Πινγκ - Πονγκ

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η φετινή συμμετοχή των ομάδων

στο Κύπελλο επιτραπέζιας αντισφαίρισης των Βετεράνων και

Ανεξάρτητων αθλητών.

Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή έφτασαν τις 30 και ο συ-

ναγωνισμός για την κατάκτηση της νίκης υπήρξε μεγάλος.

Στον τελικό αγώνα, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο

13.12.2008 στην Δημοτική Αίθουσα Πινγκ – Πονγκ Βούλας, οι

Βετεράνοι του Δήμου Βούλας επικρατήσανε, πολύ δύσκολα,

των Βετεράνων Αγίας Βαρβάρας/ Περάματος με 4-1.

Την ομάδα των βετεράνων του Δήμου Βούλας αποτελούσαν

οι: Ζερδίλας Απόστολος, Μακρής Άγγελος, Σώχος Νίκος και

Πλακαντωνάκης Σταύρος.

Τους αγώνες παρακολουθήσανε πάνω από 100 φίλαθλοι, και

τίμησε με την παρουσία της η αντιπρόεδρος και υποψήφια

Δήμαρχος Βούλας Ηλέκτρα Τσιριγώτη. 

Όλοι μαζί, αθλητές και φίλαθλοι, μετά τη λήξη των αγώνων

…έκαψαν θερμίδες στον πλούσιο μπουφέ που είχε προετοι-

μάσει ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαί-

ρισης (Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α.).

Και του χρόνου με υγεία!!

Εκπληκτική η εμφάνιση

των νεαρών αθλητών
Εκπληκτική εμφάνιση παρουσιάσανε οι νεαροί αθλητές

και αθλήτριες του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ και του Α.Ο. ΑΡΗΣ

2006 στο Πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα Παμπαίδων/

Παγκορασίδων.

Η ομάδα παγκορασίδων του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 αποτελού-

μενη από τις αθλήτριες Πατεράκη Στέλλα, Στραϊτούρη

Ελένη και Ισαμπάνογλου Ιφιγένεια, έκανε …υγιεινό περί-

πατο κερδίζοντας όλες τις ομάδες του Ομίλου της με

σκορ 3-0 χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ.

Κέρδισαν τον Α.Ο.Σ. ΤΕΛΑΜΩΝ, τον Γ.Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΣ, το

ΡΟΥΦ 80, και τον Α.Ο. ΦΟΙΝΙΞ.

Με τις νίκες τους αυτές πέρασαν στις 7 καλύτερες ομάδες

της Αττικής και στην τελική φάση του Πανελλήνιου αυτού

πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στις 23/5/2009.

Η ομάδα παγκορασίδων του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, πραγμα-

τοποίησε επίσης πολύ καλή εμφάνιση, κέρδισε τον Α.Ο.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ (4-0) και τον Α.Ο. ΖΩΓΡΑΦΟΥ (3-2) και έχασε

από τον Α.Ο. ΚΑΡΕΑ (3-1) και ΓΑΣ ΑΕΤΟ (3-0).

Με τα αποτελέσματα αυτά οι αθλήτριες Καπλάνη Θεοδώ-

ρα, Μοράκη Βικτώρια, Γκοβάτσου Δέσποινα και Φίσερ Έλ-

λη, ισοβαθμίσανε στην 2η θέση του ομίλου αλλά έχασαν

την πρόκρισή τους στην τελική φάση διότι η ομάδα του

ΓΑΣ ΑΕΤΟΥ είχε καλύτερο συντελεστή στα σετ.

Πολύ καλές εμφανίσεις έκαναν και οι ομάδες των Πα-

μπαίδων του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 (Φραγκισκάτος Αυγουστί-

νος, Λυκούδης Χρήστος και Καρνέσης Κων/νος) και του

Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ (Σκουτέρης Νίκος, Λυκούδης Πανα-

γιώτης και Γενεράλης Νίκος) αλλά και οι δύο ομάδες δεν

καταφέρανε να προκριθούν καθότι σχεδόν όλοι οι αθλη-

τές λαμβάνανε μέρος για πρώτη φορά σε αγώνες.

Πανελληνιονίκες Φούντα & Μπάσδρας & στους νέους Ιππείς ο Χάγερ 

Η Λάουρα Μαρτίνη την ώρα 
της προσπάθειάς της.

Μεγάλη απήχηση είχε στους δημότες της πόλης η ίδρυση του

τμήματος Πεζοπορίας - Ορειβασίας για ενήλικες, από τον Αθλη-

τικό Οργανισμό του Δήμου Αγίου Στεφάνου, στο οποίο έχουν

ήδη εγγραφεί 40 άτομα. Το νεοσύστατο τμήμα έκανε ήδη την

πρώτη του εξόρμηση την Κυριακή 30/11 στην Πάρνηθα. Η ομάδα

μεταφέρθηκε με πούλμαν από τον Άγιο Στέφανο στο καταφύγιο

του Μπάφι, από όπου ξεκίνησε μία 3ωρη πεζοπορία μέσα από εκ-

πληκτικής ομορφιάς μονοπάτια, δίπλα σε έλατα και πεύκα.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνονται για τις εξορμήσεις που

θα ακολουθήσουν, μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο

του τμήματος Ευτύχη Βράτιμο, τηλ. 6974-209962.

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ & ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ

στον Άγιο Στέφανο

Γρήγορα καθάρισε την Τε-

τάρτη (17/12) το Μαρκόπου-

λο την υπόθεση πρόκριση

στη 16άδα του

Τσάλεντζ Καπ

γυναικών, αφού

ήθελε μόνο ένα

σετ και κατακτώ-

ντας το πρώτο

της ρεβάνς με

την Κλάγκεν-

φουρτ στα Μεσό-

γεια, πήρε και

επίσημα το πολυπόθητο εισι-

τήριο. 

Στο εναρκτήριο σετ η ελληνι-

κή ομάδα…πιάστηκε στον

ύπνο, αφού βρέθηκε από την

αρχή πίσω στο σκορ με 7-4

και 16-14. Όσο όμως το σετ

πλησίαζε προς το τέλος του

τόσο το Μαρκόπουλο έβρι-

σκε τον εαυτό του με τη μά-

χη να φουντώνει. Ισοφάρισε

σε 20-20, πέρασε μπροστά

με 22-20, η Κλάγκενφουρτ

απάντησε με 22-22 με την

γηπεδούχο να φτάνει στο

σετ-μπολ και να το εκμεταλ-

λεύεται, κάνοντας το 25-23. 

Στο δεύτερο σετ οι φιλοξε-

νούμενες μπήκαν και πάλι

δυνατά, παίρνοντας κεφάλι

με 12-9. Το συγκρότημα του

Γιώργου Λυκούδη πέρασε

και πάλι στην αντεπίθεση και

με ένα επί μέρους 7-1, πήρε

τα ηνία με 16-13. Η αυστρια-

κή ομάδα όμως δεν τα παρά-

τησε και ένα δικό της σερί 5-

0 ανέκτησε το προβάδισμα

με 18-16, με το Μαρκόπουλο

να προσπαθεί αλλά να μην

καταφέρνει να γυρίσει ξανά,

υποκύπτοντας με 25-20. 

Στο τρίτο σετ οι δύο ομάδες

έφτασαν χέρι-χέρι ως το 9-9

με την ελληνική ομάδα να

παίρνει στη συνέχεια τον

έλεγχο με 13-10, 17-12 και

να γράφει άνετα το 25-13.

Στο τέταρτο σετ τα πράγμα-

τα απλουστεύτηκαν για το

Μαρκόπουλο, το οποίο ξέφυ-

γε με 9-6 και παρά την ισο-

φάριση της Κλάγκενφουρτ

σε 14-14, δεν πτοήθηκε και

έγραψε το 25-19. 

Επόμενος αντίπαλος του συ-

γκροτήματος του Γιώργου

Λυκούδη θα είναι είτε η πορ-

τογαλική Μαδέιρα είτε η

ισπανική Μπούργκος.

Κατέκτησε

την πολυπόθητη πρόκριση
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Τιμητική εκδήλωση διοργάνω-

σε ο Δήμος Παιανίας για τους

αθλητές του Α.Σ.Α.Χ. (Αθλητι-

κό Σωματείο Άγιος Χριστοφό-

ρος), την Κυριακή, 14 Δεκεμ-

βρίου  στο Μουσείο Βορρέ.

Το φιλανθρωπικό Σωματείο

«Άγιος Χριστοφόρος» ίδρυσε

το ομώνυμο αθλητικό σωμα-

τείο (Α.Σ.Α.Χ.), με έδρα την

Παιανία, το 2002. Τα μέλη του

συμμετέχουν ενεργά, σε όλα

τα κοινωνικά δρώμενα. Το

Α.Σ.Α.Χ. είναι μέλος της αθλη-

τικής ομοσπονδίας ατόμων με

αναπηρίες και μέλος της Ελ-

ληνικής Παραολυμπιακής Επι-

τροπής. Βρίσκεται ανάμεσα

στα κορυφαία σωματεία της

χώρας, αφού οι αθλητές του

συμμετέχουν στα Πανελλήνια

Πρωταθλήματα και στις Εθνι-

κές Ομάδες της Ελλάδος από

το 2003 μέχρι σήμερα. 

Στο άθλημα του BOCCIA, οι

αθλητές κατέκτησαν σπουδαί-

ες νίκες στην Παραολυμπιάδα

του Πεκίνου. Ο Πολυχρονίδης

Γρηγόρης (αργυρό μετάλλιο

ατομικό κατηγορίας (BC3), η

Σταματουλά Μαρία (χάλκινο

μετάλλιο στη σφαιροβολία), οι

Μίχος Δημήτρης και Σταυρο-

πούλου Μαρία (7η θέση στα

ζευγάρια της κατηγορίας

(BC3) και η Ζάμπουρα Ελένη,

δημότης Παιανίας από το

Αθλητικό Σωματείο «Αετοί»,

κατέλαβε  την 9η θέση στο αε-

ροβόλο πιστόλι. 

Ο Δήμος επιβράβευσε τις προ-

σπάθειές τους, τίμησε με επαί-

νους και μετάλλια τους αθλη-

τές και όπως είπε ο Δήμαρχος

Δημήτρης Γ.Δάβαρης στο  χαι-

ρετισμό του: «Είμαστε ιδιαίτε-

ρα υπερήφανοι και συγχαίρου-

με αυτά τα παιδιά που με τη

δύναμη της ψυχής τους μας

δίνουν ένα μάθημα ζωής. Η

ζωή ίδια είναι ένας καθημερι-

νός αγώνας που όλοι καλούμε

να δώσουμε άλλοι περισσότε-

ρο και άλλοι λιγότερο. Τα παι-

διά αυτά απέδειξαν για ακόμα

μια φορά πως είναι σκληροί

αγωνιστές γιατί όταν έχουμε

στόχους, έχουμε και αποτελέ-

σματα Ο Δήμος μας και εγώ ο

ίδιος προσωπικά θα είμαι πά-

ντα δίπλα τους σε κάθε τους

προσπάθεια».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του

Α.Σ.Α.Χ.  Σπύρος Κατσάνος

έκανε μια σύντομη αναφορά

στις επιτυχίες των αθλητών

του Σωματείου. 

Η Δημοτική Σύμβουλος Παια-

νίας  Κωνσταντίνα Σταύρου,

επιμελήθηκε την παρουσίαση

της εκδήλωσης, η οποία κατά

γενική ομολογία ήταν άψογη.

Βράβευση Αθλητών του Αθλητικού Σωματείου 

«Άγιος Χριστοφόρος»

Χριστουγεννιάτικο και 

Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν!

Εκδηλώσεις χαράς

στο Ιδρυμα Ε.Γ.Ν.Υ.Α.

στο Λαγονήσι

Εκδήλωση χαράς πραγματοποίησε η Δημοτική Κίνη-

ση Λαγονησίου “Σύγχρονη Πόλη”, με τα παιδιά του

ιδρύματος Ε.Γ.Ν.Υ.Α. στα πλαίσια του κοινωνικού

προγράμματος της κίνηση που συντονίζει η υπεύθυ-

νη επικοινωνίας και υποψήφια δημοτική σύμβουλος

Λένα ~Παπακομνιανού Γρηγοριάδη.

Τα παιδιά  ψυχαγωγήθηκαν με τη συμμετοχή της

ομάδας παραδοσιακών και λαϊκών χορών της Δημο-

τικής Επιχείρησης του Δήμου Αργυρούπολης.

Στο τραγούδι και στο πιάνο συμμετείχε η μουσικός

Δάφνη Γρηγοριάδη.


