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Ο κούκος, τα “κουκιά”

και η λαιμητόμος
“Με ρήξεις επέρχεται η Πρόοδος”

Με καταβαράθρωση των δημοσίων οικονομικών, 

Με πρωτοφανή απαξίωση της πολιτικής και της αξιοπι-

στίας των πολιτικών,

Με έναν εξευτελισμό της αλληλοεκτίμησης ή και της

αυτοεκτίμησης των ίδιων των πολιτικών,

Με αποσάθρωση των θεσμών, των

αξιών και των λειτουργιών των κρατι-

κών μηχανισμών,

καλούμαι - έστω αυτόκλητα, ή διαισθα-

νόμενος και συμμεριζόμενος την αγω-

νία, όσων μου κάνουν την τιμή να επι-

κοινωνούν ως δέκτες, μονόδρομα μαζί

μου, να πάρω θέση για μια ακόμη φο-

ρά, πάνω στις επερχόμενες εθνικές

εκλογές της 4ης Οκτωβρίου. 

Όταν η μεγάλη πλειοψηφία του εκλογι-

κού σώματος αδυνατεί να εκλογικεύσει τα συμβάντα και

αδυνατεί ακόμη να βρει τη διάθεση, ν’ αναζητήσει τα αίτια

και τα δεδομένα, για να καταλήξει σε μια υπεύθυνη από-

φαση ανάθεσης της εξουσίας και να επιλέξει η ίδια την κα-

θημερινή της δράση, ποιος εχέφρων – ελεύθερος και ανι-

διοτελής – θα μπορούσε να συστήσει την υποστήριξη της

Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ ή και των μικρότερων κομμάτων, με

όρους ιδεολογικούς ή έστω στρατηγικούς.

Έχετε παρακολουθήσει τις πρόσφατες δηλώσεις δυσα-

ρεστημένων πολιτικών, όλων των διαμετρημάτων: 

Ο Κ. Σημίτης δυσαρεστείται με τη συμπεριφορά του

διαδόχου του, Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το καταπίνει και

εύχεται «στο ΠΑΣΟΚ καλή επιτυχία στις εκλογές».

Η «καλή επιτυχία» όμως, έρχεται μόνο με ψήφους. Με

ψήφους που έφυγαν το 2004 από το ΠΑΣΟΚ γιατί τους

είχε δυσαρεστήσει, με την αλαζονεία του, τις διαπλο-

κές του, τα σκάνδαλα και τις επιλογές του. Αυτοί οι ψη-

φοφόροι έχουν πεισθεί άραγε τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ διορ-

θώθηκε; (κάτι είπε ο Γιωργάκης για «κουστούμια»). Η

κάλπη θα δείξει. 

Ο Χρ. Βερελής μίλησε για «κυνισμό» και για δόγμα:

«κανείς δεν πιστεύει κανέναν και σε τίποτα».
Συνέχεια στη σελίδα 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ 

την ιστοσελίδα μας
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Πλούσια και ενδιαφέρουσα

Πρόγραμμα

“Βοήθεια στο

Σπίτι” στη

Βάρη σελ. 7

Συγκέντρωση για το 

3ο Γυμνάσιο - Λύκειο Βούλας

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 6.00μ.μ.

στο 1ο Λύκειο Βούλας

Ο Δήμος καλεί φορείς και κατοίκους.

Το ακίνητο χάνεται... 

Απαραίτητη η παρουσία μας!

Μελέτη

ανάπλασης

για την

Λουμπάρδα
Σελ. 12-13

Νέο προεκλογικό έγκλημα

Ανερυθρίαστα, οι γαλάζιες ταξιαρχίες συνεχίζουν να

χτυπούν – κι ότι προλάβουν – μέχρι τις εκλογές, βέβαι-

ες ότι απέρχονται. Με τον τρόπο όμως αυτό επιταχύ-

νουν και εξασφαλίζουν το δυσοίωνο αποτέλεσμα.

Είναι το σύνδρομο του τρωκτικού κατά τη βύθιση του

πλοίου. Το έχουμε ξαναζήσει το σκηνικό το 2004 με άλ-

λους πρωταγωνιστές.

Επί του προκειμένου, άρον – άρον, ο ΟΡΣΑ (Οργανι-

σμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλο-

ντος(!) Αθήνας) αποφάσισε ομόφωνα την περασμένη

Τετάρτη 16.9.09, την αλλαγή χρήσης γης του Κτήματος

Καμπά (ιδιοκτησίας REDs) από ΖΟΕ (Ζώνες Οικιστικού

Ελέγχου) σε ΠΟΑΠΔ (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυ-

ξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων), προκειμένου να

ικανοποιηθεί το κερδοσκοπικό αίτημα της ιδιοκτήτριας

εταιρίας, για την κατασκευή του μεγαλύτερου Εμπορι-

κού κέντρου στη Ν. Ευρώπη!!, όπως καταγγέλλουν και

οι κάτοικοι (blogspot.com pallini-perivallon). 

Τέτοια παραγωγική δραστηριότητα, δηλαδή. Διασκεδα-

σάδικα εις την νιοστήν!
Συνέχεια στη σελ.2

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Οι κάτοικοι της Βουλιαγμένης που οι ιδιοκτησίες τους βρίσκονται όμορες με πρά-

σινο καλούνται να εγκαταστασήσουν σύστημα πυρόσβεσης πολλών χιλιάδων

ευρώ και ιδιαίτερα σύνθετο, προ-

κειμένου να προστατεύουν τις πε-

ριουσίες τους αλλά και το κοινό-

χρηστο πράσινο, το οποίο υποχρε-

ούνται να καθαρίζουν σε ακτίνα 50

μέτρων από την ιδιοκτησία τους.

Κοσμοσυρροή στο Δημαρχείο, αλ-

λά χωρίς σωστή ενημέρωση. Αντι-

δράσεις και αγανάκτηση. 

Σελίδες 16, 17

Αλλαγή χρήσης στο

Κτήμα Καμπά
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Κόδρος, ο μυθικός βασιλιάς
και άλλα τινά
γ. κορναράκης Σελ. 8

Σκουπίδια από χρυσάφι Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Η Σμύρνη κάποτε
Τζωρζίνα Καλέργη Σελ. 5

Οι αμαρτωλές μισθώσεις Βούλας 

στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Σελ. 6

Ειδήσεις για όλους Σελ.10

Τα ψηφοδέλτια όλων των κομμά-

των Σελ. 11

Κανόνες υγιεινής σε σχολικά

κυλικεία Σελ. 14

Στους αμπελώνες και στα πατη-

τήρια Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Απ’ την άλλη ο Σ. Τσιτουρίδης τ.

Υπουργός της Ν.Δ. δήλωσε ότι στη

Ρηγίλλης και στο Μαξίμου «κάνουν
κουμάντο οι εκλεκτοί της διαπλο-
κής», και ταυτόχρονα κάνει συγκε-

ντρώσεις… για να ενισχύσει την «πα-

ράταξη» στις εκλογές!

Το ίδιο περίπου κάνει κι ο Π. Δούκας

(κοίτα δήλωση του σε άλλη στήλη).

Απ’ τη μια λέει, «…το αποτέλεσμα
(των εκλογών) θα κρίνει τις στρατηγι-
κές επιλογές» του Κώστα Καραμανλή

και των συμβούλων του, κι απ’ την άλ-

λη καλεί «Να στηρίζουμε με όλες μας
τις δυνάμεις τη Νέα Δημοκρατία»!.
Το οποίο σημαίνει πως αν «στηρίξου-

με» συστρατευόμενοι πάση δυνάμει –

δεν κατανοώ για ποιο λόγο – τη Ν.Δ.,

τότε «το αποτέλεσμα θα κρίνει» ότι

«οι στρατηγικές επιλογές» του Κ. Κα-

ραμανλή ν’ αποπέμψει τον Π. Δούκα

και τους άλλους, ήταν σωστές!...

Ενώ αν η Ν.Δ. πάθει πανωλεθρία στις

εκλογές, όπερ και το πιθανότερο, τό-

τε θ’ αποδειχθούν λανθασμένες οι

εκλογικίστικες τακτικές, λέμε εμείς,

του Καραμανλή, χωρίς να σημαίνει

βεβαίως ότι αυτές οι τακτικές θα είναι

η κύρια αιτία της ήττας και όχι η κακή

διακυβέρνηση των συνεχών σκανδά-

λων και της αναποτελεσματικότη-

τας. 

Απλά, ο Κώστας Καραμανλής διέ-

ψευσε τις φρούδες ελπίδες όσων εί-

χαν δυσαρεστηθεί από την τελευταία

τουλάχιστον διακυβέρνηση του ΠΑ-

ΣΟΚ, άφησε ν’ αλωνίζουν τα λαμόγια

που «έπεσαν με τα μούτρα στο μέλι»,

άφησε ν’ αλωνίζουν οι Τούρκοι στο

Αιγαίο και οι άλλοι «φίλοι και σύμμα-

χοι» όπου και όπως τους γουστάρει,

με αποτέλεσμα την απόσβεση, τον

αποχρωματισμό και την επικάλυψη

όποιου θετικού έργου έχει παράξει.

Στο ΠΑΣΟΚ βλέπω ελάχιστες νέες

δυνάμεις και ακόμη ελαχιστότερες

ικανές και δυναμικές. Το ερώτημα εί-

ναι κατά πόσο αυτές οι δυνάμεις θα

αξιοποιηθούν σωστά και κατά πόσο

«ένας – ή λίγοι – κούκοι μπορούν να

φέρουν την Ανοιξη». Αντίστοιχα με

τους κούκους και τα «κουκιά» δεν τα

βλέπω αρκετά. 

Άρα, από πού μπορώ να προσδοκώ

κάτι καλό; Από το ΚΚΕ, τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

ή τον ΛΑ.Ο.Σ.; Όχι, ασφαλώς, γιατί

ούτε τη δυνατότητα και τη δυναμική

έχουν, ούτε είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι

«το κάτι άλλο».

Οπότε; 

Μη σας θορυβεί ο μπαμπούλας της

δήθεν ακυβερνησίας. Περισσότερο

με φοβίζουν, πλέον αποδεδειγμένα,

οι μονοκομματικές κυβερνήσεις μειο-

ψηφίας του 42% και του 39% ακόμη. 

Όταν περιήλθαμε, μοναδική φορά

εδώ και 65 χρόνια, σε τεχνητή ακυ-

βερνησία το 1965, με την παρέμβαση

του παλατιού και τις σαλαμοποιήσεις,

που αποτόλμησε, της πανίσχυρης

Ένωσης Κέντρου (Ε.Κ.) – είχε συγκε-

ντρώσει το 53% του εκλογικού σώμα-

τος, βρέθηκε τελικά λύση. Η προσφυ-

γή στις κάλπες, αρχικά, που δεν επε-

τεύχθη λόγω της παρέμβασης των

επίορκων συνταγματαρχών, με όλα

τα δεινά για τη χώρα – πραξικόπημα

και Τουρκική εισβολή στην Κύπρο -.

Αλλά επειδή «ουδέν κακόν αμιγές κα-

λού», τα πραξικοπήματα του παλατι-

ού και των συνταγματαρχών απέβη-

σαν τελικά και εις βάρος τους, ενώ η

χώρα εκσυγχρονίστηκε σε αντιπρο-

σωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρα-

τία δυτικού τύπου, αποκτήθηκαν

ελευθερίες, βελτιώθηκε το βιοτικό

επίπεδο, παρ’ όλες τις δυσκολίες και

τις λαθροχειρίες των κατά καιρούς

επιτήδειων, γλυτώσαμε απ’ το παλάτι

αλλά…

Αλλά μας έμειναν οι «κληρονομοτικώ

δικαιώματι» βουλευτές, ως νομείς

της εξουσίας, με δική μας όμως ευ-

θύνη! Μας έμειναν ακόμη οι μανδαρί-

νοι, ή η νομενκλατούρα, αν προτιμά-

τε, που νέμεται και διαχειρίζεται κι

αυτή, την εξουσία προς ίδιον όφελος. 

Έχει εκκολαφθεί, εκτραφεί παχυλώς

και έχει αναπτυχθεί μια «αποικία»

σκουληκιών, που σαπίζει το περιβάλ-

λον της ελληνικής κοινωνίας, εντός

της οποίας αναπτύσσεται… Άρα, ποια

είναι η κάθαρση, ποια είναι η λύση;

Κάθε αλλαγή γεννάει μια νέα αλλαγή1.

Που σημαίνει, αποδυνάμωση των δύο

ισχυρών κομμάτων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ

και ενίσχυση των μικρών ανάλογα με

την ιδεολογική μας συγγένεια ή την

τόλμη μας, για να επέλθει αναβρα-

σμός, «αναδασμός», οργασμός και

κυοφορία κάτι καινούργιου.

Αυτό είναι ένα είδος αναίμακτης επα-

νάστασης με την κυριολεξία της λέ-

ξης.

Έτσι μόνον θα επανιδρυθεί το κράτος

μας και θα επανακαθοριστεί η κοινω-

νία μας.

Μπορεί να λέει σωστά γνωστός υπο-

ψήφιος2 της περιοχής μας, «πολίτης

κάθε μέρα» και «ψηφοφόρος για μια

μέρα», ναι, αλλά πραγματική δύναμη

ανατροπής έχεις αυτή την μέρα.

Κάνε την ψήφο σου «λαιμητόμο» για

κάθε σαθρό και σάπιο – αν δεν έχεις

σαπίσει κι εσύ!

–––––––––––
1. Νικολό Μακιαβέλλι: ο Ηγεμόνας 

(εκδ. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ)

2. Νίκος Γιαννής

Ο κούκος, τα “κουκιά” και η λαιμητόμος

Συνέχεια από τη σελ.1

Εχουμε ασχοληθεί κατ’ επανάληψη με το θέμα της επένδυσης

αυτής, η οποία μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιο-

χή, μοιάζει με καταδίκη της καρδιάς της Ανατολικής Αττικής,

της Παλλήνης.

Να θυμίσουμε ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει απορρίψει

ομόφωνα μια τέτοια επένδυση, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο

Παλλήνης, αφού εμποδίστηκε κατ’ επανάληψιν από τους κατοί-

κους να συνεδριάσει προκειμένου να πάρει απόφαση, εν τέλει

αποφάσισαν κατά πλειοψηφία και υπερψήφισαν την επένδυση,

σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις, πλην του Αν. Μπουντουβά.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν δριμύτατα τους συμβούλους του ΟΡ-

ΣΑ ως «πολιτικά τσιράκια και εγκάθετους» του Υπουργού

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. Σουφλιά, οι οποίοι αποφάσισαν και γνωμοδότη-

σαν «κατ’ εντολήν» του, συνεπικουρούμενοι από το Δήμαρχο

και την πλειοψηφία των συμβούλων του Δήμου Παλλήνης.

Θα ακολουθήσει λοιπόν ο κ. Υπουργός υπογράφοντας  Προε-

δρικό Διάταγμα – την παραμονή των εκλογών – νομότυπα(!)

«κατόπιν ομοφώνου εισηγήσεως του αρμοδίου οργάνου»!!!

Τέλος οι κάτοικοι κάνουν έκκληση στον Πρόεδρο Δημοκρατίας

να μην υπογράψει σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Είδομεν! Αννα Μπουζιάνη

Αλλαγή χρήσης 

στο κτήμα Καμπά
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Δήλωση του βουλευτή Αττικής 

Βασίλη Οικονόμου 

Στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν μονόδρομοι ούτε αδιέξοδα. 

Στις 4 Οκτώβρη υπάρχουν δύο επιλογές: 

Η Επιλογή της συντήρησης που θέλει τους πολλούς θύματα

να πληρώνουν την απληστία των ολίγων και η Επιλογή της

προόδου που θέλει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της διαφθο-

ράς και να κερδίζουν οι πολλοί, να κερδίζει ο λαός. 

Στις 4 Οκτώβρη επιλέγουμε Πράσινη Ανάπτυξη. 

Στις 4 Οκτώβρη επιλέγουμε ΠΑΣΟΚ. Στις 4 Οκτώβρη ο λαός

είναι ο μεγάλος νικητής.

Στις 4 Οκτώβρη το ΠΑΣΟΚ βάζει και πάλι την χώρα στην

πρωτοπορία της Ευρώπης!

Γραφεία: Αθήνα Χαριλάου Τρικούπη 41 (τηλ 2108542901),

Ασπρόπυργος Μπότσαρη 2 και Δημοκρατίας (τηλ 210 557

8183), Παλλήνη Λ. Μαραθώνος 63 (τηλ 210 666 8050)

Με ευοίωνη αφετηρία την «ακρητι-

κή» για την Περιφέρεια Αττικής,

Βούλα, ξεκίνησε την προεκλογική

του εκστρατεία, ο Νίκος Γιαννής,

με ομιλία του σε επιτυχημένη συ-

γκέντρωση οπαδών της Νέας Δη-

μοκρατίας και φίλων του, στον

παρλιακό χώρο του Vive Mare, την

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Με σύνθημα «ψηφοφόρος για μια
μέρα, πολίτης κάθε μέρα» άνοιξε

την ομιλία του, αναφερόμενος στις

κρίσιμες εκλογές της 4ης Οκτωβρί-

ου, υποστηρίζοντας, όπως είναι

φυσικό, το επιτευχθέν έργο της

Ν.Δ. και στην «ανάγκη» υπερψήφι-

σής της. 

Αναφορικά με την Περιφέρεια Αττι-

κής που δοκιμάστηκε και φέτος, ο

Νίκος Γιαννής ανέπτυξε το όραμα

του για να αποκτήσει ο τόπος βιώ-

σιμη και αειφόρο ανάπτυξη, με σε-

βασμό στο περιβάλλον. 

Τόνισε την ανάγκη για υιοθέτηση

σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης

των απορριμμάτων, την προστασία

και αξιοποίηση των ελεύθερων χώ-

ρων προς όφελος των πολιτών και

του περιβάλλοντος, την ανάγκη

ίδρυσης νοσοκομείου στα Μεσό-

γεια, τη διαφύλαξη και ανάδειξη

των πολιτιστικών μνημείων της πε-

ριοχής και πάνω από όλα την δημι-

ουργία ενός υγιούς και αποτελε-

σματικού χωροταξικού σχεδιασμού

για όλη την Ανατολική Αττική που

να διατηρεί τον χαρακτήρα του

«πνεύμονα» της Αττικής.

Ο Νίκος Γιαννής ήταν πρώτος επι-

λαχών στις εκλογές του 2007 με

αρκετές πιθανότητες εκλογής του

παρά τις παρούσες δυσκολίες του

κόμματός του. 

Έχουμε τη γνώμη ότι αν οι ψηφο-

φόροι της Ν.Δ. επιθυμούν μια

πραγματική ανανέωση στο έμψυχο

δυναμικό του κόμματός τους,

έχουν την ενδεδειγμένη επιλογή

στο πρόσωπο του Νίκου Γιαννή.

Κ.Β.

Αφετηρία από τη Βούλα η εκστρατεία 

του Νίκου Γιαννή

Ο Νίκος Γιαννής στο βήμα, στις εγκαταστάσεις του Vive Mare στη Βούλα.

ΔΗΛΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
Υποψήφιας βουλευτού Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ

Με μια τουλάχιστον προκλητική ενέρ-

γεια, για μια ακόμη φορά ο Σουφλιάς,

έσπευσε μέσα στη προεκλογική περίο-

δο να «τακτοποιήσει» τις εκκρεμότη-

τές  του απέναντι στα μεγάλα οικονο-

μικά συμφέροντα και τους εκφραστές

τους, και να προχωρήσει στην τροπο-

ποίηση της χρήσης γης του κτήματος ΚΑΜΠΑ από

ΖΟΕ σε ΠΟΑΠΔ (περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης

παραγωγικών δραστηριοτήτων)  ανοίγοντας στο δρό-

μο για την κατασκευή του τεράστιου εμπορικού  κέ-

ντρου της εταιρείας REDS.

Παρά την αντίθεση των κατοίκων και την ομόφωνη

απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολ. Αττι-

κής, με παραφωνία την κατά πλειοψηφία απόφαση του

Δ.Σ της

Παλλήνης, με ανοιχτές  όλες τις πληγές των κατα-

στροφικών πυρκαγιών που επληξαν και την Παλλήνη

και την ευρύτερη περιοχή, με ανοιχτά όλα τα προβλή-

ματα της έλλειψης αποχέτευσης  στην περιοχή,είναι

φανερό ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται.

Καταδικάζουμε κάθε πολιτική που βάζει τα κέρδη  του

μεγάλου κεφαλαίου πάνω από το περιβάλλον, πάνω

από την ποιότητα ζωής, πάνω από τον άνθρωπο.
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ΣΑΒΒΑΤΟ, 19/09

Συναυλία Μίμη Πλέσσα -

Γιώργου Χατζηνάσιου, Εργο-

στάσιο Καμπά, οδός Λεονταρί-

ου: 21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ, 21/09

Αφιέρωμα για τη Μεγάλη του

Γένους Σχολή

Μουσική και τραγούδια από

την Πόλη και την Ανατολή

Ομιλητής: Νεοκλής Σαρρής,
καθηγητής της Κοινωνιολογίας

της Ιστορίας του Παντείου Παν/μί-

ου, απόφοιτος της Σχολής.

Το Πνευματικό & Πολιτιστικό

Κέντρο σε συνεργασία με τον

Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό

Σύλλογο Παλαιών Κατοίκων

Παλλήνης “Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ”

και τον Σύλλογο Φίλων της

Πατριαρχικής Μεγάλης του

Γένους Σχολής διοργανώνουν

εκδήλωση οικονομικής υπο-

στήριξης για τη Μεγάλη του

Γένους Σχολή.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης

θα ακολουθήσει δεξίωση. Εί-

σοδος: 20 ευρώ

Κτήμα LATANIA – Λόφος Λε-

βίδη, Μαρίνου Αντύπα, Ώρα:

20:00

Παλλήνη

Τα Οινοποιεία – Μέλη της Ένωσης Οι-

νοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής σε

συνεργασία  με τη Νομαρχιακή Αυτο-

διοίκηση Ανατολικής Αττικής ανοί-

γουν τις πόρτες τους  την Κυριακή 20

Σεπτεμβρίου από τις 11 πμ έως τις

7μμ και σας περιμένουν! Oι επισκέ-

πτες θα ξεναγηθούν στα αμπέλια, θα

ζήσουν από κοντά τη διαδικασία της

συγκομιδής και του τρυγητού, και θα

παρακολουθήσουν ζωντανά την με-

τατροπή του σταφυλιού, από πρώτη

ύλη σε μούστο, και στη συνέχεια σε

κρασί. Τέλος, θα γευτούν εξαιρετικής

ποιότητας κρασιά  από τον Αττικό

αμπελώνα.

Η επίδειξη της διαδικασίας παραγω-

γής οίνου, από τη συγκομιδή του στα-

φυλιού έως τη δημιουργία              του

μούστου, είναι χωρισμένη σε τρία μέ-

ρη ίσης διάρκειας, κατά την οποία τα

οινοποιεία που συμμετέχουν σας πε-

ριμένουν στις εγκαταστάσεις τους,

για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μο-

ναδική εμπειρία! Το πρόγραμμα των

εκδηλώσεων του Τρυγητού ’09 και τα

οινοποιεία που συμμετέχουν σε κάθε

εκδήλωση είναι τα εξής:

o 11 πμ έως 1 μμ: Ξενάγηση στα

αμπέλια και επίδειξη της διαδικα-

σίας συγκομιδής και τρύγου. 

o 2 μμ έως 5 μμ: Ξενάγηση στο οι-

νοποιείο, πάτημα σταφυλιών, επί-

δειξη της διαδικασίας     γλευκοποί-

ησης και της δημιουργίας μούστου.

o 5 μμ  έως 7 μμ: Γευστική δοκιμή

κρασιών των Οινοποιείων Αττικής

για το κοινό.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΑΡΚΟΥ: 5 μμ – 7 μμ: Γευ-

στική Δοκιμή Kρασιών για το κοινό και Ξε-

νάγηση στο οινοποιείο.

ΚΕΛΛΑΡΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: 5 μμ – 7 μμ:

Γευστική Δοκιμή Kρασιών για το κοινό και

Ξενάγηση  στο οινοποιείο.

ΚΤΗΜΑ ΕΥΟΙΝΟΣ: 11 πμ έως 1 μμ: Ξενά-

γηση στα αμπέλια και επίδειξη της διαδι-

κασίας συγκομιδής   και τρύγου, 2 μμ έως

5 μμ:  Ξενάγηση στο οινοποιείο, πάτημα

σταφυλιών, επίδειξη της διαδικασίας γλευ-

κοποίησης και της δημιουργίας μούστου, 5

μμ  έως 7 μμ: Γευστική δοκιμή κρασιών.

ΟΙΝΟΠΟΙEIO ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: 2 μμ

έως 5 μμ:  Ξενάγηση στο οινοποιείο, πάτη-

μα σταφυλιών, επίδειξη της διαδικασίας

γλευκοποίησης και της δημιουργίας μού-

στου, 5μμ  -7 μμ: Γευστική δοκιμή κρασιών.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ: 5 μμ  έως 7 μμ:

Γευστική δοκιμή κρασιών για το κοινό.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: 2 μμ έως 5 μμ:

Ξενάγηση στο οινοποιείο, πάτημα σταφυ-

λιών, επίδειξη  διαδικασίας γλευκοποίησης

και της δημιουργίας μούστου, 5 μμ  έως 7

μμ: Γευστική δοκιμή κρασιών για το κοινό.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑ: 11 πμ έως 1 μμ:

Γιορτή τρύγου στο αμπέλι. Ξενάγηση στα

αμπέλια με κέρασμα σταφυλολιχουδιές!

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: 11 πμ ως 2

μμ: Kυνήγι χαμένου θησαυρού στον αμπε-

λώνα, 3 μμ έως 5 μμ: «Κοφίνια εν δράσει,

μούστος εν βράσει» - Ξενάγηση στο οινο-

ποιείο, πάτημα σταφυλιών, επίδειξη της

διαδικασίας γλευκοποίησης και δημιουρ-

γίας του δικού σας μούστου, 5 μμ έως 7

μμ: Γευστική δοκιμή παλιών και νέων κρα-

σιών και ανάδειξη ετικετών για το 2010.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ Β. ΜΑΡΚΟΥ: 2 μμ έως 5 μμ:

Ξενάγηση στο οινοποιείο, πάτημα σταφυ-

λιών, επίδειξη της διαδικασίας γλευκοποί-

ησης και της δημιουργίας μούστου, 5 μμ

έως 7 μμ: Γευστική δοκιμή κρασιών.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ Α. ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ: 5 μμ  έως 7

μμ: Γευστική δοκιμή κρασιών για το κοινό.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ: 2 μμ

έως 5 μμ:  Ξενάγηση στο οινοποιείο, πάτη-

μα σταφυλιών, επίδειξη  της διαδικασίας

γλευκοποίησης και της δημιουργίας μού-

στου, 5 μμ  έως 7 μμ: Γευστική δοκιμή κρα-

σιών για το κοινό.

ΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ: 2 μμ έως 5 μμ:  Ξενάγηση

στο οινοποιείο, πάτημα σταφυλιών, επίδει-

ξη της διαδικασίας γλευκοποίησης και της

δημιουργίας μούστου, 5 μμ  έως 7 μμ: Γευ-

στική δοκιμή κρασιών για το κοινό.

“Τρυγητός”  στα Οινοποιεία και στους αμπελώνες!

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 

Η προγραμματισμένη, από την  Πνευματική Εστία του Δή-

μου Βούλας παράσταση “Ευριπίδου Σπαράγματα”  ή απλά

μαθήματα μιας άγνωστης μυθολογίας με το ΔΗΠΕΘΕ

Αγρινίου, δεν πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14/9 λόγω

της βροχόπτωσης.

Ετσι η εκδήλωση μετετέθη την ερχόμενη Δευτέρα 21

Σεπτεμβρίου και ώρα 8.15 μ.μ., στο ανοιχτό θέατρο ΒΕ-

ΜΠΟ στην παραλία.

Πρόκειται για μια παράσταση βασισμένη στα αποσπάσμα-

τα (εκτεταμένα ή μη) από τις χαμένες τραγωδίες του Ευ-

ριπίδη.

Αποφθέγματα, διδάγματα, μέρη διαλόγων, μονολόγων,

χορικά υλικό πλουσιότατο, άκρως ενδιαφέρον, ακριβώς

γιατί προσφέρει ερεθίσματα, νύξεις εξαιρετικά γοητευτι-

κές στο μυστηριώδη και όχι ξεκάθαρο ειρμό τους.

Σώζονται εκτεταμένα μέρη από τα έργα: Υψιπύλη, Κρή-

τες, Ανδρομέδα, Φαέθων. Υπάρχουν όμως και ενδιαφέρο-

ντα μέρη από πολλές άλλες τραγωδίες όπως: Τήλεφος,

Οιδίπους (με παραλλαγή του γνωστού μύθου), Βελλερο-

φόντης, Μελανίππη, Σθενέβοια, Αυτόλυκος, Ερεχθεύς, Ιπ-

πόλυτος καλυπτόμενος κ.α. 

Επιχειρείται λοιπόν, μια σύνθεση των σπαραγμάτων, χω-

ρίς «λογικό» σύνδεσμο μεταξύ τους, βασισμένη ακριβώς

στον αποσπασματικό τους χαρακτήρα, τονίζοντας την έν-

νοια  των  «χαμένων» έργων, των «χαμένων» κόσμων. Η

μουσική συνδέει τις διάφορες ατμόσφαιρες, δημιουργώ-

ντας έναν καμβά, βασισμένο στον αποσπασματικό χαρα-

κτήρα του όλου θέματος.

“Ευριπίδου ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ” 

στη Βούλα

DEUS EX MACHINA
με το Υπουργείο Πολιτισμού

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πο-

λιτισμού, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρο-

νομιάς 2009, διοργανώνει την αρχιτεκτονική έκθεση «DEUS EX MACHINA. Η μαγεία
της σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ένα επίτευγμα της τεχνολογίας των
μηχανισμών σκηνής του 19ου αιώνα». Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική

Πινακοθήκη Πειραιά (Παλαιό Ταχυδρομείο), Φίλωνος 29 και θα διαρκέσει 22 έως 24

Σεπτεμβρίου (ώρες προσέλευσης κοινού: 22-23-24/09: 09:00-14:00 και 22-23/09:18:00

-20:00). 

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανήκει στα αξιολογότερα μνημεία της δημόσιας αρχιτεκτονι-

κής στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Σχεδιάστηκε ως ενιαίο αρχιτεκτονικό και διακοσμητικό

σύνολο από τον αρχιτέκτονα του Δήμου Πειραιά Ι. Λαζαρίμο με αναφορές στον νεοκλασι-

κισμό της γαλλικής και γερμανικής παράδοσης και κτίστηκε μεταξύ των ετών 1884 και

1895. Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου

Πολιτισμού, στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του Θεάτρου,

προχώρησε στην πλήρη αποκάλυψη της παλαιάς σκηνής και του εξοπλισμού της, επιτρέ-

ποντας έτσι την αναγνώριση των ειδικών της χαρακτηριστικών αλλά και την πλήρη τεκμη-

ρίωση του πολύπλοκου τεχνικού της εξοπλισμού. Αντιπαραβάλλοντας σχέδια και γκρα-

βούρες της εποχής από ευρωπαϊκά θέατρα, με τα αντίστοιχα ευρήματα του Δημοτικού Θε-

άτρου Πειραιά, αναγνωρίζεται με τον πιο εύληπτο τρόπο η μοναδικότητα της σκηνής σε

ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς διασώζει σε μεγάλη έκταση και σχεδόν σε πλήρη ανάπτυξη μια

τεχνολογία σκηνής μπαρόκ του 18ου- 19ου αιώνα, από τα ελάχιστα σωζόμενα αντίστοιχα

παραδείγματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η έκθεση διακρίνεται σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει ένα σύνολο

φωτογραφιών και βιντεοπροβολών μέσα από το οποίο παρουσιάζεται η ιστορία και η

αρχιτεκτονική του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά καθώς και το έργο της Δ.Α.Ν.Σ.Μ. για

την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η

σκηνή του Θεάτρου με τον τεχνικό εξοπλισμό και τα ειδικά χαρακτηριστικά που ανα-

δεικνύουν και τη μοναδικότητά της. 

Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ζεφυρίου συμμετείχε

το μουσείο ψωμιού Βαρνάβα μετά από πρόσκληση τόσο της δη-

μάρχου  Φωτεινής Γιαννοπούλου όσο και της προέδρου του Π.Κ..

Βιργινίας Γιολδάση. Ενενήντα κεντημένα ψωμιά ταξίδεψαν για

ένα τριήμερο στα Ζεφύρεια 2009 αντιπροσωπεύοντας όλους

τους νομούς της χώρας και έδωσαν την χαρά να τα θαυμάσουν

μικροί και μεγάλοι επισκέπτες, λάτρεις των λαογραφικών στοι-

χείων και της πολιτιστικής μας παράδοσης. 

Παράλληλα η έκθεση συνοδεύονταν από λαογραφικά αντικείμε-

να που αφορούσαν  τον κύκλο του ψωμιού (σπορά, καλλιέργεια,

συλλογή, παραγωγή μέτρημα μεταφορά).

Το μουσείο ψωμιού στο Βαρνάβα διαθέτει την μεγαλύτερη συλ-

λογή κεντημένου άρτου στην Ευρώπη με τα τετρακόσια πενήντα

(450) διαφορετικά μεταξύ τους εκθέματα που καλύπτουν όλη την

ελληνική επικράτεια καθώς και 25 χώρες του εξωτερικού ενώ συ-

νεχώς η συλλογή του εμπλουτίζεται και αυξάνεται. Αποτέλεσμα

όλων αυτών η συλλογή να πρωτοτυπεί τόσο στα επίπεδα των

σχεδίων όσο και στα επίπεδα των μεγεθών και των σχημάτων. 

Από  το Σεπτέμβρη του 2009 το μουσείο άρτου και το ιστορικό

και λαογραφικό μουσείο στεγάζονται σε νέους χώρους όπου πε-

ριέχονται (αίθουσα τρύγου και γεωργικών εργαλείων, πατητήρι,

κατώι,  δώμα, παραδοσιακό φούρνο) Μια σπάνια συλλογή με εκ-

παιδευτικό χαρακτήρα για όλες τις ηλικίες των επισκεπτών.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΨΩΜΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΣΤΑ ΖΕΦΥΡΕΙΑ  2009
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Σμύρνη! Το περιβόλι θυμάμαι όπου έπαιζα παιδί
Κάτω απ’ τον ίσκιο της μουριάς.
Κ’ η Νενέ καθισμένη σε σκαμνί
μου έλεγε λογιών τω λογιών παραμύθια…
Από τη ζωή και τους καημούς του Καπετάν Λύρα

του Μανώλη Καλομοίρη

Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη Σμύρνη, τη

Μητρόπολη του Μικρασιατικού Ελληνισμού και το μεγα-

λείο της, μια μεγάλη βραδιά μνήμης κι αναβίωσης της

«μυθικής και υπέροχης πόλης που αγαπήσαμε και θρηνή-

σαμε» όπως επισημαίνει η Χαρά Καλομοίρη, θα απολαύ-

σει το Αθηναϊκό κοινό σε λίγες μέρες.

Πρόκειται για το Μουσικό Αφιέρωμα στη Σμύρνη με τίτλο 

Η Σμύρνη κάποτε… που πραγματοποιείται την Τρίτη 22

Σεπτεμβρίου και ώρα  9 το βράδυ, στο Ωδείο του Ηρώδου

του Αττικού με την ευκαιρία της επετείου της Μικρασιατι-

κής Καταστροφής. 

Η διοργάνωση ανήκει στο ιστορικό μουσικό ίδρυμα, το

γνωστό Εθνικό Ωδείο που συμπληρώνει 83 χρόνια μουσι-

κής προσφοράς και συνδέεται με τη Σμύρνη μέσα από τη

ζωή και το έργο του ιδρυτή του Μανώλη Καλομοίρη που

γεννήθηκε το 1883 στη λαμπρή αυτή πόλη -κοιτίδα ενός

πλούσιου μουσικού πολιτισμού.

Μουσικό Οδοιπορικό

Η τιμητική αυτή εκδήλωση περιλαμβάνει στο πρόγραμμά

της ένα μουσικό οδοιπορικό που ξεκινάει από τον 1ο αι-

ώνα μ.Χ. με βυζαντινές μελωδίες αφιερωμένες  στον

Αγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ιδρυτή της Εκκλησίας της

Σμύρνης και φθάνει μέχρι σήμερα με σμυρναίικα παρα-

δοσιακά τραγούδια και σύγχρονες συνθέσεις αφιερωμέ-

νες στη Σμύρνη καταλήγοντας στο τραγούδι «Τα σμυρ-
ναίικα τραγούδια ποιος σου τα’ μαθε…» που γράφθηκε

στις μέρες μας.  

Ο Περικλής Κούκος αναφέρθηκε στην εκδήλωση και τη Σμυρναί-

ικη Μουσική, λέγοντας: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για έναν καλλιτε-
χνικό φορέα όπως το Εθνικό Ωδείο που ειδικεύεται και είναι αφο-
σιωμένος ιδιαίτερα στη μουσική παιδεία να συμμετάσχει και να
στηρίζει εκδηλώσεις που παρουσιάζονται στο Ηρώδειο με την
τόσο σπουδαία μουσική κληρονομιά. Κι είναι ιδιαίτερη χαρά
όταν η εκδήλωση αφορά μουσικές που σχετίζονται με τη Σμύρ-
νη. Η Σμυρναίικη μουσική  υπήρξε πάντα πολύ σημαντική και επη-
ρέασε τόσο τη λαϊκή μας παράδοση όσο και τη λόγια ελληνική
μουσική. Έτσι οι μουσικές της Ανατολής με τα πλούσια ηχοχρώ-
ματα φωτίζουν την ελληνική μουσική σκηνή και γι’ αυτό μια εκ-
δήλωση σαν αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για το κοι-
νό αλλά και για  όσους αγαπούν τη μελωδία, τον ρυθμό και την
αρμονία που αναδύεται από τη μοναδική παράδοση της Σμύρ-

νης».  

Η VANESSA MAE

ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Η Βασίλισσα του βιολιού ξανά
στην Ελλάδα με ένα μοναδικό
show ...κάτω από την Ακρόπολη!

Η πανέμορφη Vanessa Mae έχει έρθει αρκετές

φορές στην χώρα μας και οι συναυλίες της εί-

ναι πάντα sold out. Μετά από απουσία 5 χρό-

νων επιστρέφει, με ένα εξαιρετικό show εφ’

όλης της ύλης. Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

στις 21.00 το βράδυ, το Ηρώδειο φιλοξενεί και

πάλι την βασίλισσα του βιολιού. 

Mία μπάντα με έξι μουσικούς, μία ορχήστρα

και μια μεγάλη ομάδα τεχνικών, θα παρου-

σιάσουν ένα μοναδικό show για πρώτη φορά

στην Ελλάδα. 

Η Vanessa Mae θα μας ταξιδέψει με Μπαχ,

Μπετόβεν, Μπράμς, Βιβάλντι αλλά και tango,

Ινδική μουσική, pop τραγούδια, μελωδίες

του δικού μας Vangelis αλλά και σπουδαίες

μπαλάντες. 

Η Σμύρνη κάποτε…
22 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΒΑΡΗΣ

Επίσκεψη στο

Μουσείο 

Ακρόπολης

Ο Επιμορφωτικός

Σύλλογος Βάρης

διοργανώνει επίσκε-

ψη στο Νέο Μουσείο

της Ακρόπολης στις

11 Οκτωβρίου και κα-

λεί τα μέλη του, λόγω

αυξημένης ζήτησης

να δηλώσουν έγκαιρα

συμμετοχή.

Μετά την ξενάγηση

θα ακολουθήσει επί-

σκεψη στην Πλάκα και

φαγητό. 

Ώρα αναχώρησης στις

9 παρά 10 από το χώ-

ρο της παλαιάς λαϊ-

κής απέναντι από το

Δημαρχείο. 

Γερμανικά για Φωνητική Μουσική

… με πλήρη γλωσσολογική 

και λογοτεχνική στήριξη,

γιατί

έχει και το προικισμένο παιδί

δικαίωμα στη μόρφωση.

Πληροφορίες: Τηλ.: 6978161410

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9.00 μ.μ.

"Ιστορίες μιας κιθάρας"
Η Βαρβάρα Γύρα ταξιδεύει από το Παρίσι στην

Αθήνα για να παρουσιάσει ένα ρεσιτάλ κιθάρας

βασισμένο στην έννοια του χορού και διάλεξε

έργα που υμνούν τον πλούτο της κιθάρας ανα-

δεικνύοντας ταυτόχρονα το θηλυκό χαρακτήρα

της. Πρόκειται για έργα συνθετών που εμπνεύ-

στηκαν από την αγάπη, τον έρωτα, τη χαρά του

χορού, την τελετουργία της γιορτής, κι εκείνη τη

μαγική ιδιότητα που κατέχουν η κιθάρα κι η γυ-

ναίκα να μαγεύουν, χωρίς να ξέρει κανείς ακρι-

βώς το γιατί. 

Θα παίξει έργα: A. Barrios, A. Yupanqui, F. Tarrega, Δ.

Φάμπα, F. Kleynjans, R. Dyens, F. Sor, κ. ά. 

H Bαρβάρα Γύρα γεννήθηκε στα Γιάννενα και

ζει στο Παρίσι από το 1998. 
Είναι Διδάκτωρ Μουσικολογίας του Παν/μίου

Παρισίων VIII και η διατριβή της αφορά στο έργο

του συνθέτη Γιάννη Xρήστου (1926-1970). Έχει

επίσης αποκτήσει ένα Μάστερ Mουσικολογίας

(DEA) στο ίδιο Παν/μιο και το Πτυχίο Μουσικών

Σπουδών στο Iόνιο Παν/μιο, καθώς και τα Διπλώ-

ματα Aντίστιξης και Aρμονίας. 

ΠΕΜΠΤΗ 1 OKT. 09  -  KATEΡINA KOUΡENTZI

Αφιέρωμα στη γυναίκα
Γιάννης Ευσταθιαδης πιάνο – Γιώργος Καλύβας κιθάρα – Βαλαντης

Κουσκους ακορντεόν – Γιώργος Ξενοκωστας μπουζούκι – Κατερίνα

Κουρεντζι τραγούδι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 OKT. 09 & TETAΡΤΗ 28 ΟΚΤ. 09

ΜΙΛΛΥ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ & ΤRIO LAVA

ΣΑΒΒΑΤΟ 3,10,17,24,31 OKT. 09 -  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  

TAΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ με τους ΑΣΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΕΣ 

Μ.ΣΚΑΡΗ τραγούδι, Π. ΛΕΓΑΚΗΣ  πιάνο, Α. ΣΙΓΑΛΑΣ μπουζούκι,  Ν. ΡΟ-

ΓΚΑΚOΣ  κιθάρα, τραγούδι . 

ΤΡΙΤΗ 6,13,20,27 ΟΚΤ. 09 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΙΜΙΖΑΚΗΣ παρουσιάζει την ΠΑΜΠΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7, 14, 21 ΟΚΤ. 09 - KATERINA KOURENTZI

αφιέρωμα στον έρωτα.

Γιάννης Ευσταθιαδης πιάνο – Γιώργος Καλύβας κιθάρα – Βαλαντης

Κουσκους ακορντεόν – Γιώργος Ξενοκωστας μπουζούκι – 

Κατερίνα Κουρεντζι τραγούδι 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

1 & ΓΑΛΗΝΟΥ,

ΒΟΥΛΑ, 

210 8958866
m.gyras@otenet.

gr     www.art-

gallerycafe.gr

ΡΕΣΙΤΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ   με την Βάρβαρα Γύρα 
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Με εργολαβίες του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν

ξεκινήσει την αποκατάσταση των

πρανών και την προστασία από πλημμυ-

ρικά φαινόμενα μετά την καταστροφική

φωτιά.

Οι καθαρισμοί των ρεμάτων, όπως ενη-

μέρωσε ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής,

κατά τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού

Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα 14

Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσουν τη συνή-

θη διαδικασία για την Νότια Ανατολική

Αττική. Αντίθετα για το Βόρεια θα προ-

χωρήσουν με τη μορφή του κατεπείγο-

ντος για να προλάβουν τις βροχές.

Τραγικό παράδειγμα η Εύβοια που την

περασμένη εβδομάδα πνίγηκε κυριολε-

κτικά. Οι ρεματιές κατέβασαν τόσα φερ-

τά υλικά, που “μπάζωσε” η θάλασσα.

Ενα μεγάλο μέρος αυτών των φερτών

υλικών, με την κατεύθυνση των ανέμων

κατέκλεισαν, τα παράλια της Ανατολικής

Αττικής μέχρι το Γραμματικό!

Οπως ενημέρωσε ο Νομάρχης Λεων.

Κουρής, 

Ο Θανάσης Μπαλής, ο οποίος πήγε επι-

τόπου και είδε την κατάσταση την περιέ-

γραψε με τα πιο μελανά χρώματα. 

“Από τον Ωρωπό μέχρι την παραλία του

Καλάμου, είναι τόσα πολλά τα φερτά
υλικά που είναι αδύνατο κάποιος να περ-
πατήσει στην παραλία. Ούτε οι Δήμοι ού-
τε τα Λιμεναρχεία μπορούν να τα αντι-
μετωπίσουν. Και με φορτηγό να τα άδει-
αζες δεν θα μπορούσες να έχεις αυτό το
αποτέλεσμα”!.
Ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης των

αλιέων, ζήτησε ο Θ. Μπαλής.

Ο Νομάρχης ενημέρωσε ότι οι Δήμοι ήδη

προσπαθούν να καθαρίσουν τις ακτές,

αλλά είναι αδύνατο να ανταποκριθούν,

διότι δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξο-

πλισμό.

Χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό

και ειδικός εξοπλισμός για να αντιμετω-

πιστεί η κατάσταση.

Απευθύνθηκε στα Λιμεναρχεία, τα οποία

δήλωσαν αναρμόδια(!). Η απάντησή

τους ήταν ότι ασχολούνται μόνο με πε-
τρελαιοκηλίδες και αστυνόμευση, όπως

είπε ο Νομάρχης.

Επεσήμανε ότι είναι αναγκαία η παρέμ-

βαση υπηρεσιών και φορέων του δημοσί-

ου (λιμενικές αρχές, υπηρεσία προστα-

σίας θαλασσίου περιβάλλοντος του

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, επι-

στημονικά Ινστιτούτα κλπ) και γι’ αυτόν

τον λόγο ζητήθηκε η άμεση συνδρομή

τους σε συνεργασία με την Περιφέρεια

Αττικής και την Γ.Γ. Πολιτικής Προστα-

σίας.

Ο Νομάρχης προσπάθησε, όπως είπε, να

ενημερώσει και τον υπηρεσιακό Υπουρ-

γό Οικονομικών γα να ενισχυθούν οι Δή-

μοι, αλλά δεν τον βρήκε...

Σ.Σ. Τώρα έχουμε εκλογές...

Τέλος το Ν.Σ. αποφάσισε:

• Να απαιτήσει την άμεση συνδρομή των

υπηρεσιών και οργανισμών που διαθέ-

τουν εξειδικευμένους επιστήμονες και

ειδικό εξοπλισμό.

• Να ζητήσει την χρηματοδότηση των

Δήμων και Κοινοτήτων που έχουν ξεκι-

νήσει την διαδικασία αποκομιδής τους.

• Η Πολιτεία να προχωρήσει στην οικο-

νομική στήριξη των επαγγελματιών αλιέ-

ων της περιοχής που αδυνατούν να

ασκήσουν το επάγγελμα τους.

Το θέμα της παράτασης της μίσθωσης

των ακτών Βούλας συζήτησε το Νο-

μαρχιακό Συμβούλιο, μετά από αίτημα

του Δήμου Βούλας.

Ο Δήμος Βούλας είχε συνεδριάσει σε

ανοιχτή συνεδρίαση μπροστά στη Β’

πλαζ προκειμένου να καταγγείλει την

παράταση των συμβάσεων.

Γράφαμε στο φύλλο 597/5.9.09 “ΑΚΥ-

ΡΕΣ οι μισθωτικές παρατάσεις των δύο

ακτών Βούλας”.

Αντίθετες με το Μνημόνιο Δήμου και

ΕΤΑ. Αντίθετες με το Λαίκό αίσθημα

Αντίθετες με το Δημόσιο Συμφέρον.

Μία μίσθωση για την οποία ο Δήμος φέ-

ρει βαριές ευθύνες.

Ο Νομάρχης εισηγούμενος το θέμα τόνι-

σε οτι ότι αν και η μισθώτρια εταιρία του

Β’ Αλιπέδιου Βούλας δεν έχει τηρήσει

τις συμβατικές της υποχρεώσεις με απο-

τέλεσμα η παραλία να μένει κλειστή, εν

τούτοις η διοίκηση της ΕΤΑ Α.Ε. προχώ-

ρησε με αδιαφανείς διαδικασίες στην

παράταση της σύμβασης επί 20 ακόμη

χρόνια χωρίς καμία ενημέρωση των το-

πικών αρχών. Αντί λοιπόν να καταγγελ-

θεί η υπάρχουσα σύμβαση που λήγει το

2011, αφού μάλιστα η μισθώτρια εταιρία

έχει υποβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή

με σωρεία αυθαίρετων παρεμβάσεων, η

διοίκηση της ΕΤΑ Α.Ε. «επιβραβεύει» ου-

σιαστικά την μισθώτρια εταιρία με την εν

κρυπτώ παράταση της σύμβασης μέχρι

το 2030. Πρότεινε δε να παρθεί ψήφισμα

συμπαράστασης προς το Δήμο, το οποίο

ψηφίστηκε ομόφωνα.

Ο Δήμος απών!

Ο Δήμος λοιπόν που τον καίει το θέμα

και κατήγγειλε τις συμβάσεις στο Δημο-

τικό Συμβούλιο, και έχει αναγγείλει συ-

γκεκριμένες ενέργειες, γράφαμε σε

προηγούμενο φύλλο μας (φ. 597, 5/9/09)

έλαμψε δια της απουσίας του.

Δεν παρευρέθη κανείς να ενημερώσει το

Ν.Σ. Το ότι την ίδια ώρα είχε Δημοτικό

Συμβούλιο δεν τον απαλλάσσει. Τα θέ-

ματα της συγκεκριμένης συνεδρίασης

ήταν ...ρουτίνας και μπορούσε κάλιστα

να εκπροσωπήσει το Δήμο ένας Αντιδή-

μαρχος.

Η απουσία δείχνει ξεκάθαρα, ότι το αί-

τημα προς το Ν.Σ. έγινε “για τα μάτια

του κόσμου”, όπως χαρακτηριστικά

έγραφαν οι Σύλλογοι της Βούλας σε έγ-

γραφό τους για τις ενέργειες του Δή-

μου.

Οι νομαρχιακοί σύμβουλοι “αδιάβαστοι”,

μίλησαν γενικόλογα για ελεύθερες πα-

ραλίες.

Ο Δημ. Μπαρούτας, και ίσως να ήταν ο

μόνος  που έφριξε με τις συμβάσεις είπε

χαρακτηριστικά: “είναι παράλογα αυτά
που ακούμε. Είναι καραμπινάτη παράβα-
ση καθήκοντος και δεν πρέπει να μεί-
νουμε μόνο σε ένα ψήφισμα. Αυτή η
σύμβαση όχι μόνο δεν πρέπει να ισχύσει
αλλά να προβεί η Νομαρχία σε κάθε νό-
μιμο μέσο”.
Ο Θαν. Μπαλής μίλησε γενικότερα ότι

είναι πάγια η θέση της παράταξης για

ελεύθερες παραλίες για το λαό.

Τόνισε δε ότι θα στηρίξουν το Δήμο, με

μια προϋπόθεση. Ούτε ο Δήμος να έχει

δικαίωμα να τη μισθώσει σε ιδιώτη.

Ο Κ. Μετοχιάκης χαρακτήρισε τις συμ-

βάσεις καταχρηστικές και αντίθετες με

το λαϊκό αίσθημα.

Στιγμιότυπα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο

...Μπαζώθηκε η θάλασσα με

φερτά υλικά

Οι αμαρτωλές μισθώσεις των

ακτών Βούλας  στο Ν.Σ.

Ποτά και καπνός σε Παιδικές

Κατασκηνώσεις;
Λαβράκι έβγαλε ο νομαρχιακός σύμβουλος Ιπποκράτης Κοκκινόπουλος, δια-

βάζοντας την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Νομαρχίας, όταν διά-

βασε ότι υπάρχει προμήθεια σε παιδικές κατασκηνώσεις ποτών και καπνού!

Ως προς τα έξοδα, με τίτλο ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑΣ 153 “ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩ-

ΣΕΙΣ”, στο 14 (1411) γράφει: Προμήθεια ειδών διατροφής ποτών και καπνού

βλέπε φωτογραφική απεικόνιση.

Ο Νομάρχης, του απάντησε ότι “εμείς κύριε Κοκκινόπουλε ακολουθούμε την

ορολογία των τίτλων στον Κρατικό Προϋπολογισμό”.
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«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

στη Βάρη

Από την 1η Σεπτεμβρίου, “επανήλθε” το “Βοήθεια

στο Σπίτι” με ίδιες δυνάμεις του Δήμου. Ενα πρό-

γραμμα που δομείται εξ’ αρχής μόνο με το Δήμο Βά-

ρης. Με καινούρια στελέχωση, με κοινωνική λει-

τουργό, φυσιοθεραπευτή, νοσηλεύτρια, οικογενεια-

κή βοηθό και οδηγό του οχήματος. 

Ένα πρόγραμμα με μεγάλες προσδοκίες για τους δη-

μότες του Δήμου που έχουν ανάγκη βοήθειας όπως

χαρακτηριστικά λέει ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καπε-

τανέας, ο οποίος απευθύνεται με επιστολή του προς

τους Δημότες λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Θα ήθελα μέσα από αυ-
τή την επιστολή να ευχα-
ριστήσω όλους όσους
συνέβαλλαν για να πάρει
σάρκα και οστά αυτό το
πρόγραμμα τόσο το προ-
σωπικό του Δήμου όσο
και του Κ.Α.Π.Η. 

Στο προσωπικό του
«Βοήθεια στο σπίτι» εύ-
χομαι καλή αρχή, με υπο-
μονή και επιμονή στο δύ-
σκολο έργο που τους
ανατέθηκε να επιτελέ-

σουν. Εύχομαι μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι δη-
μότες μας να βρουν βοήθεια, αγάπη, στοργή και εν-
διαφέρον για τα προβλήματα που τους απασχολούν.

Σε κάθε βήμα τους όλοι θα έχουν την αμέριστη συ-
μπαράσταση μου».

Κατά  τη  διάρκεια  της  συζήτησης  στο  Δημο-

τικό  Συμβούλιο  Βούλας  της  09/09/09,  με

αποκλειστικό  θέμα  την  έναρξη  ή  μη  της  δια-

δικασίας  ενός  πολεοδομικού  σχεδιασμού,  ει-

πώθηκαν  από  διάφορους,  που  αρέσκονται  να

παριστάνουν  τους  ειδικούς  πολεοδόμους  και

συνταγματολόγους, ορισμένα  απείρου κάλ-

λους  «μαργαριτάρια»,  όπως,  εξάλλου,  συμ-

βαίνει  εδώ  και  πολλά  χρόνια στα  πλαίσια

ενός  ιδιότυπου  και  εξωφρενικού  «σήριαλ»:

του  «σήριαλ»  των  χρήσεων  γης  στη  Βούλα.

(Κάποτε  θα  πρέπει  να  παιχθεί  και  στην  τη-

λεόραση.  Θα  έχει  μεγάλη  επιτυχία!)

Δεν  προτίθεμαι  να  κουράσω  με  λεπτομέρει-

ες  σε  ό,τι  αφορά  στα  «μαργαριτάρια»  αυτά.

Εξάλλου, ο κόσμος κουράστηκε να ακούει, χρό-

νια  τώρα,  τα  ίδια  και  τα  ίδια  από  τους  ίδι-

ους  ανθρώπους. Να  ακούει  σοβαροφανείς

αναλύσεις  πάνω  σε  λεπτομέρειες  πολεοδο-

μικής  φύσεως  από  άσχετους  ανθρώπους.  Να

ακούει  μακροσκελείς  αναλύσεις  αποφάσεων

του  Συμβουλίου  της Επικρατείας,  που,  τις  πε-

ρισσότερες  φορές,  παρουσιάζονται  κατά  το

δοκούν  και,  στην  καλύτερη  των  περιπτώσε-

ων,  αφήνουν  απέξω  τη  μισή  αλήθεια.  Να

ακούει…σημεία  και  τέρατα.  Όλα  αυτά  έχουν

σαν  αποτέλεσμα  ο  κόσμος  να  μπερδεύεται

και,  το  χειρότερο,  πολλές  φορές  να  πέφτει

θύμα  της  παραπληροφόρησης,  εσκεμμένης  ή

μη. 

Και  βέβαια,  το  μεγαλύτερο  θύμα  σε  τέτοιες

περιπτώσεις  είναι  η  ίδια  η  αλήθεια.  Διότι,

συνήθως,  απουσιάζει  η  αντικειμενική  ενημέ-

ρωση.  Αντικειμενική  ενημέρωση,  όπως  αυτή

που  έκανε  ο  Άγγελος  Αποστολάτος,  με  την

εισήγησή  του  πάνω  στο  υπαρκτό  και  οξύ

πρόβλημα  της  απουσίας  ενός  σύγχρονου  πο-

λεοδομικού  σχεδιασμού  στη  Βούλα.  Ενημέ-

ρωση,  που  δόθηκε  και  εγγράφως  σε  όλους

τους  παρευρισκόμενους  στη  συγκεκριμένη

συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  έτσι

ώστε  να  μην  υπάρχει  καμιά  αμφιβολία  για

το  ποιες  είναι  οι  θέσεις  του  δημοτικού  συν-

δυασμού  «Δ.Α.Δ.Α. με  ΟΡΑΜΑ»  πάνω  στο

κορυφαίο  αυτό  ζήτημα,  που  αφορά  το  παρόν

και  το  μέλλον  ολόκληρης  της  Βούλας.  Ενη-

μέρωση,  που  δεν  είναι  παρά  μόνον  η  αρχή

ενός  ουσιαστικού  και  όχι  προσχηματικού  δια-

λόγου  με  όλους  τους  πολίτες  της  Βούλας,

πάνω  σε  θέματα  πολεοδομικού  σχεδιασμού

και  χρήσεων  γης.  Χωρίς  αγκυλώσεις  οιασδή-

ποτε  μορφής.  Με  ανοιχτές  διαδικασίες  και

διάλογο  ουσίας.  

Βέβαια,  ο  δρόμος  είναι  εξαιρετικά  δύσβατος,

διότι  κάποιοι  δεν  επιθυμούν,  για  τους  όποι-

ους  λόγους,  το  διάλογο  αυτό.  Διότι  κάποιοι

επιλέγουν  τη  οξύτητα,  που  έχει  σαν  συνέ-

πεια  το  διχασμό  της  τοπικής  μας  κοινωνίας.

Οξύτητα,  που  έχει  σαν  συνέπεια  να  μην

μπορεί  να  γίνει  ουσιαστικός  διάλογος,  με

αντιπαράθεση  πραγματικών  επιχειρημάτων.

Οξύτητα,  που,  σε  τελευταία  ανάλυση,  ακυ-

ρώνει  την  ίδια  τη  Δημοκρατία  μας  σε  τοπι-

κό  επίπεδο.  

Συμπερασματικά,  κατά  τη  γνώμη  μου,    η  βά-

ση  του  όλου  προβλήματος είναι  η  ενσυνεί-

δητη  παραπληροφόρηση,  που  κάποιοι  έχουν

αναγάγει  σε…επιστήμη,  είτε  με  τα  όσα  λέ-

νε,  είτε  με  τα  όσα  δεν  λένε.  Όπως,  για  πα-

ράδειγμα,  όταν  επιλέγουν  να  μην  αναφέρουν

το  πιο  ουσιαστικό  στοιχείο  του  άρθρου  24

του  Συντάγματος,  όπως συμπληρώθηκε το

2001,  που  λέει,  με  απλά  λόγια,  ότι  για  όλα

τα  θέματα  που  σχετίζονται  με  τον  πολεοδο-

μικό  και  χωροταξικό  σχεδιασμό   απαιτείται

ειδική  επιστημονική  μελέτη.  Αυτή  είναι  η  συ-

νταγματική  αλήθεια  που  συστηματικά  προ-

σπαθούν  να  αποκρύψουν από  τον  κόσμο  όσοι

δεν  επιθυμούν  τον  πολεοδομικό  σχεδιασμό.

Διότι,  δυστυχώς,  οι  ίδιοι  άνθρωποι  που  συ-

χνά – πυκνά  επικαλούνται  το  Σύνταγμα,  στην

πράξη  κάθε  άλλο  παρά  το  σέβονται.   

Αχ,  αυτό  το  «δύσμοιρο»  Σύνταγμα

της  Ελλάδας!
Γιάννης  Δημητριάδης, πολεοδόμος – χωροτάκτης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ

στη Βάρκιζα
Σάββατο 

19 Σεπτεμβρίου

Στο Δήμο Βάρης των τε-

λευταίων ετών γίνονται

σημαντικές προσπάθειες

για την προστασία του

περιβάλλοντος, την δια-

τήρηση του πρασίνου,

την καθαριότητα και την

αισθητική της πόλης.

Με την υποστήριξη του

Δήμου ξεκινάει ένα πρό-

γραμμα δράσης για την

αναβάθμιση του περι-

βάλλοντος αρχίζοντας

από την παραλία με επέ-

κταση στον αστικό ιστό

και στην συνέχεια στα

δάση της περιοχής.

Στα πλαίσια αυτά κα-

λούν τους δημότες και

τους φορείς να βοηθή-

σουν σε αυτή την πρω-

τοποριακή προσπάθεια

που φιλοδοξεί να ανα-

δειχθεί σε καταλυτικό

ρυθμιστή ενός καθαρού

περιβάλλοντος 

Ετσι, το Σάββατο 19/9,

ώρα 10:00 περιμένουν

δημότες και φίλους του

περιβάλλοντος και της

καθαριότητας, στην

Ανατολική παραλία της

Βάρκιζας, προκειμένου

να ξεκινήσουν όλοι μα-

ζί την προσπάθεια κα-

θαρισμού.

Με μια λιτή, περιεκτική όσο και αιχμηρή δή-

λωσή του, της 15ης Σεπτεμβρίου, ο Πέτρος

Δούκας, απευθυνόμενος προς τους ψηφοφό-

ρους του ευχαριστεί, επισημαίνει με νόημα

ότι “το αποτέλεσμα (Σ.Σ. των εκλογών) θα

κρίνει τις στρατηγικές επιλογές” (Σ.Σ. του Κα-

ραμανλή να μην τον συμπεριλάβει στο ψηφο-

δέλτιο), αλλά με μεγαθυμία και κομματική

πειθαρχία προτρέπει τους ψηφοφόρους “...να

στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη ΝΔ”!

Η Δήλωση

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπολί-

τες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους

δύο φορές στις πρώτες θέσεις της Περιφέ-

ρειας Αττικής και με τιμάνε με την εμπιστο-

σύνη τους μέχρι σήμερα.

Προτιμώ να μην σχολιάσω τώρα την απόφα-

ση να μην περιληφθώ στα ψηφοδέλτια του

κόμματός μου.  Το αποτέλεσμα θα κρίνει τις

στρατηγικές επιλογές.

Είμαι συγκινημένος από την εκδήλωση αγά-

πης και εκτίμησης στο πρόσωπό μου τις μέ-

ρες αυτές από χιλιάδες φίλους που αποτελεί

για μένα τη δική τους αυθεντική ετυμηγορία. 

Τους καλώ να στηρίξουμε με όλες μας τις δυ-

νάμεις τη Νέα Δημοκρατία.

Σε όλες τις υποθέσεις που λόγω αρμοδιότη-

τας χειρίστηκα, ενήργησα με διαφάνεια, νο-

μιμότητα, εντιμότητα και σύμφωνα με τις ει-

σηγήσεις των υπηρεσιακών οργάνων και των

άλλων αρμοδίων οργάνων του Κράτους

(όπως το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους).

Όχι αυθαίρετα.

Συνεχίζω να αγωνίζομαι για την παράταξή

μου.

Πέτρος Δούκας

Συγκρατημένη αγανάκτηση 

του Πέτρου Δούκα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 36 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΤΟΥ ΓΕΑ  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Β΄ ΖΩΝΗΣ  ΥΜΗΤΤΟΥ
Νέα απόφαση του ΣτΕ μετά από προσφυγή του ΣΠΑΥ

Την οριστική αναστολή οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας εντός του ανενεργού

στρατοπέδου της πρώην 350 Π.Μ. στη  Β΄ Ζώνη του Υμηττού, αποφάσισε η Τριμελής

Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), μετά από σχετική αίτη-

ση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού

(ΣΠΑΥ) και Δήμαρχος Βύρωνα Νίκος Χαρδαλιάς, εκπροσωπώντας τους 15 Δήμους-μέ-

λη του Συνδέσμου.

Η συγκεκριμένη απόφαση «παγώνει» όλες τις οικοδομικές εργασίες εντός του στρα-

τοπέδου μέχρι να εξεταστεί από το 5ο Τμήμα του ΣτΕ η αίτηση ακυρώσεως του ΣΠΑΥ

και να εκδοθεί η οριστική απόφαση για το μέλλον των εν λόγω εργασιών. 
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Κάσδαγλης: Σήμερα ήρ-
θε η κυρία Σακαλίδου
εδώ;
Αποστολάτος:  Ναι, ή
χθες ή σήμερα.
Κάσδαγλης: Ποτέ δεν
έχει έρθει η κυρία Σα-
καλίδου εδώ. Τι λέτε
τώρα
Αποστολάτος: Παρακαλώ κυρία Σακαλί-
δου διαψεύστε με αν θέλετε.

Κάσδαγλης: Ένα λεπτό, ήρθατε στο
γραφείο μου κυρία Σακαλίδου σήμερα;
Σακαλίδου: Όχι.
Κάσδαγλης: Πότε ήρθατε κυρία Σακαλί-
δου;
Σακαλίδου: προ ημερών.
Κομφούζιο, συζητήσεις από όλους μαζί.

Η κυρία Σακαλίδου διαμαρτύρεται: ήρθα
Ανδρέα και σου είπα… αλλά φωνάζουν

όλοι μαζί και δεν την αφήνουν να ακου-

στεί...

Για ποιό Γ.Π.Σ.;
Αποστολάτος: Ποιος ολοκληρωμένος πο-

λεοδομικός σχεδιασμός που ισχύει σήμε-

ρα στη Βούλα, όπως λέτε, απέτρεψε να

χτιστεί η Λεωφ. Βουλιαγ-

μένης. 

Ποιός πολεοδομικός σχε-

διασμός απέτρεψε να χο-

ρηγηθεί άδεια οικοδομής

από την Πολεοδομία της

Βούλας για κατασκευή πέ-

ντε νυχτερινών κέντρων

2.070τ.μ. δίπλα μας.

Ποιός απέτρεψε να χτιστεί το κτίριο μα-

μούθ στη συμβολή Βάρης και Καραμανλή

κατά παράβαση πολεοδομικών διατάξεων

και χρήσεων γης! 

Σ.Σ. Να θυμίσουμε εδώ, ότι το συγκεκρι-

μένο κτίριο το είχε καταγγείλει η Ηλέ-

κτρα Τσιριγώτη στη Δημοτικό Συμβούλιο,

όταν ήταν Αντιδήμαρχος ο Δ. Κιούκης, ο

οποίος υποσχέθηκε ότι θα παρέμβει, τελι-

κά ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. 

Απ᾽το καρφί       
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Ξένε, λεύτερη  είναι η πόλη/
κι ένας  μονάχα δεν την κυβερνάει./
Κυρίαρχος είναι ο λαός, που κάθε χρόνο/ 
δίνει εξουσία σε πολίτες/
με τη σειρά./

Στους πλούσιους δεν χαρίζει προνόμια/
παραπάνω κι οι φτωχοί έχουν/ 
τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι».
Αναφορά στην  Πόλη-Κράτος των Αθηναίων,  από τις ‘’Ικέτιδες’’

του Ευριπίδη 

Ο Κόδρος ήταν ο τελευταίος μυθικός βασιλιάς της Αθή-

νας. Το όνομα του και τη βασιλεία του, στολίζει μια  ιστο-

ρία συμβολική των αρετών  και της φιλοπατρίας του ελ-

ληνικού γένους. Τα πράγματα από την αρχή έχουν περί-

που ως εξής:

Οι Δωριείς εισβάλουν  και εγκαθίστανται στην Πελοπόν-

νησο. Στην Μεσσηνία και δεί στην Πύλο, εκείνη την επο-

χή βασιλιάς είναι ο Νηλέας. Εκεί ζεί και ο απόγονός του

Μέλανθος. Ο Μέλανθος δεν αντέχει στην υποδούλωση

και προσφεύγει στην Αττική. Οι Αθηναίοι τώρα είναι σε

πόλεμο με τους Βοιωτούς. Ο Μέλανθος  συμπαρίσταται

στους Αθηναίους. Μονομαχεί με τον Βασιλιά των Βοιω-

τών Ξάνθιο, τον οποίο και κατανικά. Οι Αθηναίοι ενθου-

σιάζονται· παραβιάζουν τα καθιερωμένα της διαδοχής

του θρόνου,  παραμερίζουν τους ντόπιους  διεκδικητές

και  κάνουν βασιλιά τον Μέλανθο.  Ο Μέλανθος γίνεται

βασιλιάς  και ιδρύει τη δυναστεία των Μεδοντιδών στην

Αθήνα. Μετά το θάνατό του, βασιλιάς γίνεται ο γιός του

ο Κόδρος. 

Λιγοστά ξέρομε για τη ζωή του. Ξέρομε όμως για τον

θάνατό του.

Οι Δωριείς τώρα έχουν θεριέψει και πλησιάζουν απειλη-

τικά την Αθήνα. Φέρνουν μαζί και ένα Δελφικό χρησμό:

«Θα κερδίσουν οι Βοιωτοί τον  πόλεμο, μόνο  αν επιζή-
σει ο Αθηναίος βασι-
λιάς Κόδρος». Αυτό

είχε αποφανθεί η

Πυθία. 

Ο Κόδρος μαθαίνει

τα του  χρησμού·

έχει ήδη πάρει την

απόφασή του.  Με-

ταμφιέζεται σε ζη-

τιάνο και περνά στο

στρατόπεδο των Δωριέων. Προκαλεί και συμπλέκεται με

δύο σκοπούς στρατιώτες. Σκοτώνει τον έναν. Ο άλλος

στο σκοτάδι, δεν τον αναγνωρίζει  και του δίνει τον πο-

θούμενο και επιζητούμενο θάνατο. Αργότερα η ταυτότη-

τά του αποκαλύπτεται. Οι Αθηναίοι συλλέγουν, το ιερό

εκ της θυσίας πτώμα και αποδίδουν ιδιαίτερες τιμές.  

Τώρα οι Βοιωτοί θεωρούν τον θάνατο του Κόδρου σαν

κακό οιωνό και αποσύρονται στα Μέγαρα. Η Αθήνα για

μια ακόμα φορά διασώζεται.

«Τούτη η αχόρταγη γλύκα του θρήνου –και της θυσίας, /
πόνο γεμάτη, με σέρνει/ και είναι ατέλειωτη/ σαν το νε-
ρό του γκρεμού/που ολοένα σταλάζει». (από τις ‘’’Ικέτι-

δες’’ του Ευριπίδη.

Στην ιστορία του Κόδρου κάνω δύο επισημάνσεις. 

Πρώτη, ότι οι Αθηναίοι στην επιλογή τους σέβονται και

τηρούν τον κανόνα της αξιοσύνης, παραμερίζοντας κλη-

ρονομικές και εξ αίματος διεκδικήσεις. 

Δεύτερη, ότι ο Κόδρος, δεν είναι από γενιάς βέρος Αθη-

ναίος. Ο παππούς Νηλέας βασιλιάς στην Πύλο και ο πα-

τέρας του ο Μελάνθης εξόριστος πολιτικός από την

Μεσσηνία. Και αυτός, ο Κόδρος, ο μη γενιάς Αθηναίων,

σέβεται και αγαπά και υπερασπίζεται τον  τόπο που τον

γέννησε και  του χάρισε ειρηνική ζωή και ευτυχισμένη.

Και με χαρά του, αυτόβουλα θυσιάζεται για την ευτυχία

των Αθηναίων. 

Εδώ έρχεται και ένα συμπληρωματικό ερώτημα: Από

ποια στόφα λοιπόν πρέπει να ναι φτιαγμένος ο βασιλιάς

και μεταφορικά ο ηγέτης:

Σχετικά άς ακούσομε  τον Πλάτωνα τι μας λέει με ένα

αλληγορικό  παραμύθι στην ‘’Πολιτεία’’του.  Ένα αλλη-

γορικό παραμύθι  σαν ένα παιχνίδι, χρησιμοποιώντας

την αξία των πολύτιμων ή μη μετάλλων.

«Ο θεός όταν έπλασε τους ανθρώπους, άλλους  έπλασε
χρησιμοποιώντας  στο μείγμα ατόφιο χρυσάφι,  άλλους
ασήμι και άλλους σίδερο ή χαλκό. Από την πρώτη ομά-
δα, βγήκανε οι ηγέτες και οι βασιλιάδες. 
Από τη δεύτερη, οι αριστοκράτες και ευγενείς. Από την
τρίτη εμείς ο λαός: τεχνίτες, γεωργοί και εργάτες του
καθημερινού ποικίλου μόχθου. Ο θεός έδωσε και μια
εντολή για τους απογόνους των αρχόντων: “Να προσέ-
χετε και να καταγράφετε τη στόφα των παιδιών σας.  
Αν κάποιος απόγονος άρχοντα, διαπιστωθεί ότι είναι
σκάρτος,  δηλαδή ότι δεν έχει μέσα του χρυσάφι ή ασή-
μι,  να μην αισθανθείτε οίκτο γι’ αυτόν, αλλά να  τον υπο-
βιβάσετε στη θέση που του ταιριάζει. Να τον κάνετε ή
τεχνίτη ή γεωργό. Γιατί θα είναι κακό για την Πόλη να
ανατεθεί σ’ αυτόν τον απόγονο η προστασία  της. Αν πά-
λι σε μερικούς από τον απλό λαό των γεωργών και τε-
χνιτών διαπιστωθεί χρυσάφι στο σώμα τους, να τους
ανεβάσετε  ψηλά, εκεί που τους αρμόζει’’».  
Να σημειώσετε δε ότι ο Πλάτωνας,  με τα σημερινά δε-

δομένα, ιδεολογικά  ανήκε στη συντηρητική παράταξη. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––––
Βοηθήματα

1) Πλάτων ‘’Πολιτεία’’ Εκδ.Πόλις2002

2) R. Cohen ‘’ Αθηναϊκή Δημοκρατία’’ Εκδ. Ειρμός 1992

3) Αριστοτέλης ‘’Αθηναίων Πολιτεία’’, Εκδ  Κάκτος 1993

4) Ευρπίδης “Ικέτιδες”, Εκδ. Κάκτος 1992

5) Εγκ. Λεξικό Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα

6) Ιστορία Ελλ. Έθνους. Εκδοτική Αθηνών.  

Κόδρος ο μυθικός βασιλιάς

και άλλα τινά 

Υποψήφια με τον ΛΑ.Ο.Σ. στις βου-

λευτικές εκλογές του 2007 στην Περι-

φέρεια Αττικής, πυρ και μανία κατά

της Ν.Δ. Ενημέρωνε τότε εμπιστευτι-

κά τους ψηφοφόρους στις προεκλογι-

κές της συγκεντρώσεις ότι ο Μάκης

Βορίδης θα προσχωρήσει στη Ν.Δ. με-

τά τις εκλογές.

Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο

Μάκης Βορίδης, μετά από διαπρεπή

κοινοβουλευτική παρουσία παραμένει

στον ΛΑ.Ο.Σ., αλλά εκείνη η προφή-

της κατεβαίνει ως υποψήφια της Ν.Δ.

στην Αττική!

Όταν μπερδεύουμε τα πρωϊνάδικα με

την πολιτική συμβαίνουν κάτι τέτοια·

δεν τρέχει τίποτε.

*  *  *  *

Τελικά, πρέπει να μας θεωρούν πολύ

βλάκες και αμνήμονες.

Για τα δύο κόμματα εξουσίας ο λόγος.

Δεν εξηγείται διαφορετικά.

Πως αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς τα

λόγια του Γιώργου Παπανδρέου όταν

σε επίσκεψή του στο Ι.Κ.Α. Ζωγράφου,

την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, χαρακτή-

ρισε τα περιβόητα stages ως «εργα-

σιακό μεσαίωνα». 

Δεν διαφωνούμε ότι η κακοπληρωμέ-

νη και ανασφάλιστη εργασία των

stages είναι όντως εργασιακός μεσαί-

ωνας. Δεν λησμονούμε όμως ότι είναι

επίτευγμα των κυβερνήσεων Σημίτη

και δωράκι προς το μεγάλο κεφάλαιο.

Στις οποίες κυβερνήσεις Σημίτη, ο

Γιώργος Παπανδρέου ήταν υπουργός

πρώτης τάξεως και δεν τον θυμόμα-

στε να εξέφρασε τότε τις αντιρρήσεις

του.

Τώρα τον πήρε ο πόνος. Στο παρά πέ-

ντε των εκλογών και της συνακόλου-

θης επιχείρησης εξαπάτησης των ψη-

φοφόρων.

Ρε παιδιά έλεος! Δεν τρώμε όλοι κου-

τόχορτο σ’ αυτόν τον τόπο.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Κουφά και θεόκουφα...

Κομψοί... διάλογοι στο Δ.Σ. Βούλας
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Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Σε απάντηση επιστολής που λάβαμε

από τον κ. Γρηγόρη Ρώντα αναφορικά

με τη διοργάνωση ημερίδας όπου θα

αναδειχθεί το ζήτημα των πολεμι-

στών μας, νόσησαν εξαιτίας απαγο-

ρευμένων τουρκικών όπλων, στη

διάρκεια των γεγονότων στην Κύπρο,

τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1974,

ενημερώνουμε

ότι ο Δήμος Καβά-

λας στηρίζει την

πρωτοβουλία αυ-

τή.

Συμπολίτης μας

ήταν και ο ήρωας

της κυπριακής

τραγωδίας Ανθυ-

πολοχαγός Δημήτριος Τσαμκιράνης. 

Προσπάθειες όπως αυτή του κ. Ρώ-

ντα είναι ο ελάχιστος φόρος της τι-

μής στους Έλληνες πατριώτες που

θυσίασαν τη ζωή τους για τα ιδανικά

της πατρίδος

Ο Δήμαρχος Καβάλας

Κωνσταντίνος Σιμιτσής

Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος

Αγαπητέ κ. Ρώντα

Ειλικρινά σας αξίζουν άπαντα τα ενυ-

πάρχοντα κατ’ αξία εγκώμια ως επι-

βραβευτήρια της καθ’ όλα αξιόλογης

και περισπούδαστης πρωτοβουλίας

σας που συνίσταται στην πρότασή

σας για διεξαγωγή ημερίδας στο Νο-

σοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας  με

θέμα: Τα χρόνια και ανίατα πρόβλήμα-

τα υγείας που αντιμετωπίζουν οι ενα-

πομείναντες συμπατριώτες μας πολε-

μιστές στην Κύπρο κατά τον Αττίλα Ι

και ΙΙ.

Με την πρωτοβουλία σας αυτή απο-

δεικνύετε περίτρανα ότι διακατέχε-

στε και δαιπνέεστε από έναν ξεχα-

σμένο στις μέρες μας αλτρουϊσμό,

από έναν εν πολλοίς εγκατελειμένο

γνήσιο πατριωτισμό και το κυριότερο

όλων από άσβεστη ιστορική μνήμη.

Εύγε σας και εύχομαι από καρδιάς κα-

λή επιτυχία και με πολλούς συμπαρα-

στάτες.

Καματερό 15/9/2009

Γιώργος Οικονόμου

Δικηγόρος
Αντιπρόεδρος Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδος

ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Αγαπητέ κύριε Ρώντα,

Θα ήθελα να συγχαρώ τόσο εσάς, όσο

και τον Διοικητή

του Ασκληπιείου

Νοσοκομείου

Βούλας, για την

πρωτοβουλία να

διοργανωθεί επι-

στημονική ημερί-

δα για την πα-

ρουσίαση ιδιαίτε-

ρων μορφών

καρκίνου και άλ-

λων ανίατων ασθενειών, από τις οποίες

προσβλήθηκαν οι στρατευμένοι μας κα-

τά την εισβολή των Τούρκων στην Κύ-

προ το 1974. Η τραγωδία της Κύπρου

δεν αφήνει ασυγκίνητο κανέναν Έλλη-

να και η ιστορία δεν παραγράφεται.

Πιστεύω πως τα αποτελέσματα της

ημερίδας θα φέρουν τα ποθητά αποτε-

λέσματα και θα αποδώσουν τον ελάχι-

στο οφειλόμενο φόρο τιμής στους

αγωνιστές μας.

Καλή επιτυχία στην αξιέπαινη προ-

σπάθειά σας.

Δημήτρης Νικολάου

Δήμαρχος Χολαργού

Γεν. Γραμματέας ΤΕΔΚΝΑ

Όταν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τραγουδούσε κι

ευχόταν «να μπορούσα στα σύννεφα να ‘χα

εγώ βενζινάδικο», προφανώς αγνοούσε ότι εν

Ελλάδι της σήμερον το χοντρό χρήμα δεν βρί-

σκεται στον «μαύρο χρυσό», αλλά στο χρυσά-

φι στο οποίο εύκολα μπορούν να μετατραπούν

τα κοινά σκουπίδια με την απαραίτητη συν-

δρομή του εκάστοτε κυβερνητικού μπάρμπα

απ’ την Κορώνη. Στα δύσοσμα βουνά των σκουπιδιών δεν

υπερίπτανται μόνο πεινασμένοι γλάροι, αλλά και κάτι «μαύρα

κοράκια με νύχια γαμψά» και βαρύγδουπα ονόματα του επι-

χειρηματικού μας κόσμου.

Πανελλαδικά δαπανήθηκε στην περίοδο 2000-2006 το ποσό

των 700 εκατ. ευρώ για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Ποσό το οποίο καλύφθηκε τόσο από εθνικούς όσο και από

κοινοτικούς πόρους. Για την περίοδο 2007-2013 η αντίστοιχη

δαπάνη προβλέπεται να υπερβεί τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ πα-

ράλληλα ο ετήσιος τζίρος των δραστηριοποιούμενων στον

χώρο επιχειρήσεων θα φτάσει ως το 2015 το ιλιγγιώδες πο-

σό του 1 δις ευρώ. Γεγονός που σε ένα βαθμό εξηγεί γιατί τα

ΜΑΤ και η Πυροσβεστική φυλάνε τα μηχανήματα του «εθνι-

κού εργολάβου» στο Γραμματικό λες και φυλάνε Θερμοπύ-

λες.

«Είναι πολλά τα λεφτά Άρη», όπως θα ‘λεγε και ο αξέχαστος

Καλογήρου κι αυτό φαίνεται να το έχουν οσμιστεί πολλές τε-

χνικές εταιρίες που ετοιμάζονται να αποσπάσουν όσο το δυ-

νατόν μεγαλύτερο μερίδιο από το πακέτο. Με προεξάρχουσα

την «Ελληνική Τεχνοδομική» του Ομίλου Μπόμπολα που κυ-

ριαρχεί στην κατασκευή ΧΥΤΑ και την ανακύκλωση-την υπο-

τιθέμενη-των απορριμμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Όμως εί-

ναι τουλάχιστον οκτώ οι εταιρίες που ενδιαφέρονται να δρα-

στηριοποιηθούν στο εγχείρημα μεταβάσεως της Ελλάδας

από την εποχή του Νεάντερταλ στο σήμερα.  Αξιοποιώντας

το νομοθετικό πλαίσιο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτι-

κού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), πολλές από αυτές τις εταιρίες σε κοινο-

πραξία με διεθνείς εταιρίες-κολοσσούς του τομέα διαχείρι-

σης αποβλήτων, έχουν υποβάλλει αξιόλογες προτάσεις και

αξιόπιστες μεθόδους που ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία εδώ

και δεκαετίες σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Τέτοιες προτάσεις πραγματικής διαχείρισης απορριμμάτων-κι

όχι υποτυπώδους ενταφιασμού τους-έχουν υποβάλλει οι

εταιρίες «Μεσόγειος», «Ιντρακάτ», “Lamda Development” του

Ομίλου Λάτση, η «Μηχανική» του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου,

η «Τέρνα», η  Helesi κ.α.

Βαρύνοντα ρόλο στην ανάπτυξη τεχνογνωσιών και επιχειρη-

ματικού ενδιαφέροντος έχει παίξει η αυ-

στηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα

διαχείρισης απορριμμάτων, με καταληκτική

χρονολογία συμμόρφωσης προς αυτήν το

2010. Η Ελλάδα-το μόνιμα μαύρο και αντι-

οικολογικό πρόβατο της Ε.Ε.-δεν έχει ακό-

μα ενσωματώσει στην νομοθεσία της την

ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει ότι για

κάθε 100 τόνους απορριμμάτων τουλάχιστον οι 25 θα πρέπει

να υφίστανται κάποιας μορφής επεξεργασία πριν καταλήξουν

στην «υγειονομική» ταφή. Αναγκαιότητα που προβάλλει ιδι-

αίτερα πιεστική αν αναλογιστεί κανείς ότι οι ετήσιες ποσότη-

τες των 2 εκατ. τόνων απορριμάτων που πρέπει να επεξερ-

γάζονται ως το 2010, θα αυξηθούν σε 4,5 εκατ. τόνους ως το

2015.

Προς το παρόν πάντως οι κυβερνήσεις των δύο κομμάτων

εξουσίας δείχνουν να βολεύονται μιά χαρά με την αποκρου-

στική μέθοδο των κλασσικών σκουπιδότοπων, γεγονός που

εξηγεί γιατί μόνο το 50% του πληθυσμού πανελλαδικά εξυ-

πηρετείται από ΧΥΤΑ και οι όποιες απόπειρες διαχείρισης και

ανακύκλωσης βρίσκονται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο, με μη-

δαμινά ποσοστά επεξεργασίας σε σχέση με τον παραγόμενο

όγκο των σκουπιδιών. Κάποιοι δήμοι, όπως ο δήμος-πρότυπο

της Ελευσίνας, έχουν παρουσιάσει σημαντικότατη πρόοδο

στους τομείς διαχείρισης και ανακύκλωσης, αλλά η πλειονό-

τητα των ελληνικών πόλεων βρίσκεται ακόμα στην παλαιολι-

θική εποχή.

Το εύλογο ενδιαφέρον των εξειδικευμένων επιχειρηματικών

ομίλων για τη μοιρασιά του κολοσσιαίου πακέτου μπορεί κάλ-

λιστα να αξιοποιηθεί θετικά, αρκεί να υπάρξει η απαραίτητη

πολιτική βούληση στη λογική του σύγχρονου οικολογικού

προγραμματισμού και της ενεργειακής εξοικονόμησης κι όχι

στη λογική του εύκολου βολέματος των ημετέρων «ευεργε-

τών», όπως στην περίπτωση του προστατευόμενου «εθνικού

εργολάβου» στο Γραμματικό.

Σκουπίδια από χρυσάφι!
Φτιάξε κι εσύ μιά χωματερή να κονομήσεις

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Αγαπητοί Κύριοι,

μέσα από την εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ

ενημερωθήκαμε για τη διοργάνωση

επιστημονικής ημερίδας με θέμα “Ιδι-

αίτερες ασθένειες” που συνδέονται

με την έκθεση αγωνιστών σε χημικές

και τοξικές ουσίες κατά τη διάρκεια

των στρατιωτικών επιχιερήσεων στην

μαρτυρική Κύπρο.

Υιοθετούμε πλήρως τις θέσεις του

αρθρογράφου της εφημερίδας, και

εγώ ως Δήμαρχος προσωπικά, θέλω

να ενώσω και τη δική μου φωνή, να

προσυπογράψω και να υποστηρίξω

καθετί που έχει σχέση με την ιατρική

και ιστορική έρευνα, καθώς επίσης

και με την συμπαράσταση, υποστήρι-

ξη και αφύπνιση της Εθνικής συνείδη-

σης όλων μας.

Γεώργιος Τηλ. Βασιλόπουλος

Δάσκαλος

Δήμαρχος Ιθάκης
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Κυκλοφορεί ευρέως ένα κείμενο στο

internet που ενημερώνει τι συμβαίνει με

τις ηλεκτρονικές κάρτες που χρησιμο-

ποιούν τα ξενοδοχεία αντί για κλειδιά

στα δωμάτιά τους.

Αναφέρεται λοιπόν σ’ αυτό το κείμενο

ότι με την άφιξή σας στο ξενοδοχείο, η

μαγνητική κάρτα-κλειδί τού δωματίου

σας εμπεριέχει τα παρακάτω στοιχεία:

α- Όνομα πελάτη

β- Μέρος της διευθύνσεως κατοικίας

του πελάτη

γ- Ο αριθμός δωματίου του ξενοδοχείου

δ- Ημερομηνίες αφίξεως και αναχωρήσεως

ε- Ο αριθμός της Πιστωτικής Κάρτας

του πελάτη και ημερ/νία λήξεως

Και συνεχίζει: «Όταν την επιστρέφετε
στην Reception φεύγοντας απ' το ξενο-
δοχείο, όλες οι προσωπικές σας πληρο-
φορίες είναι στην διάθεση του κάθε
υπαλλήλου να τις εκμεταλλευτεί, απλά
περνώντας τες απ' το scanner του ξε-
νοδοχείου. Ο οποιοσδήποτε υπάλλη-
λος μπορεί να πάρει μια χούφτα κάρτες
στο σπίτι του, να περάσει τις πληροφο-
ρίες απ' το scanner στον υπολογιστή
του και να πάει για ψώνια εις βάρος
σας!
Για να το πούμε απλά, τα ξενοδοχεία
ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΥΝ αυτές τις πληροφορίες
από τις κάρτες, μέχρις ότου κάποιος
υπάλληλος δώσει ξανά την κάρτα-κλει-
δί στον επόμενο πελάτη του ξενοδο-
χείου. Εκείνη την στιγμή εγγράφονται
οι πληροφορίες του Νέου Πελάτη και
συγχρόνως σβήνονται τα δεδομένα
του Προηγούμενου».

Και τελειώνει συμβουλεύοντας: «Κρα-
τείστε τις κάρτες, πάρτε τις μαζί σας
στο σπίτι ή καταστρέψτε τις. ΠΟΤΕ μην
τις αφήνετε μέσα στο δωμάτιο ή στο
καλάθι των αχρήστων φεύγοντας και
ΠΟΤΕ μην τις επιστρέφετε στην
Reception όταν φεύγετε απ' το ξενοδο-
χείο κατά την αναχώρησή σας. ΔΕΝ θα
σας χρεώσουν για την κάρτα-κλειδί (εί-
ναι παράνομο) και έτσι είστε σίγουροι
ότι δεν αφήνετε αρκετές πολύτιμες
πληροφορίες πού θα μπορούσαν άνετα
να περιέλθουν στην κατοχή τρίτων, με
την απλή χρήση ενός scanner.
ΠΑΡΤΕ την στο σπίτι σας και κατα-

στρέψτε την κόβοντάς την, ιδιαίτερα
στο σημείο της ηλεκτρονικής λωρίδας
πληροφοριών (την μαύρη φαρδιά γραμ-
μή).!!!

Αλλιώς όταν είστε έτοιμοι για αναχώ-
ρηση απ' το ξενοδοχείο, αν έχετε έναν
μικρό μαγνήτη, περάστε τον πάνω από
την μαγνητική λωρίδα αρκετές φορές.
Μετά, δοκιμάστε να ανοίξετε την πόρ-
τα, ΔΕΝ θα λειτουργήσει. Έτσι σβήνο-
νται τα πάντα από την κάρτα. 

Πληροφορία κατ' ευγενή παραχώρηση
της: Υπηρεσίας της Μητροπολιτικής
Αστυνομίας».

Το κείμενο εμείς το βρήκαμε από τον

Συλλόγο ΜΙΣΤΙΩΤΩΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

"Ο  Άγιος  Βασίλειος" και δεν αμφισβη-

τούμε ότι συμβαίνουν τα παραπάνω,

απλά αναρωτιόμαστε. 

Πριν βγούνε οι κάρτες - κλειδιά, τα ξε-

νοδοχεία πάλι δεν είχαν τα στοιχεία

μας απ’ τη στιγμή που ζητάνε ταυτότη-

τα για τη διαμονή του πελάτη;

Κι ακόμα με τόσες αγορές που κάνει ο

κόσμος με πιστωτικές κάρτες μέσω

internet, το ξενοδοχείο περιμένανε για

να μαθευτεί ο αριθμός της πιστωτικής

τους; 

Ότι οι καινούργιες τεχνολογίες εγκυ-

μονούν κινδύνους πλέον το ξέρουμε,

γι’ αυτό και πρέπει να τις χρησιμοποι-

ούμε πολύ προσεκτικά. 

Αλλιώς, προτιμήστε να πληρώσετε με-

τρητά όπου μπορείτε, ώστε να μην

υπάρχει ο φόβος της πιστωτικής κάρ-

τας. Όσο για το όνομα και τη διεύθυν-

σή σας, καλώς ή κακώς, αυτά πλέον τα

βρίσκει και ένα μικρό παιδί. 

Ηλεκτρονικές κάρτες - “κλειδιά”

Η Βραζιλία είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος από την κατάσταση που επικρατεί στις χώ-

ρες που εξάγουν ζάχαρη όπως τη Ρωσία την Ινδία την Κίνα και φυσικά την Βραζιλία όταν

τον τελευταίο καιρό η τιμή της ζάχαρης έχει φτάσει σχεδόν τα 50 σεντς το κιλό (η ακρι-

βότερη τιμή που έχει σημειωθεί από τον Φεβρουάριο του 1981). 

Αναλογιστείτε ότι η νότια κεντρική περιοχή της Βραζιλίας αποτελεί την μεγαλύτερη ζα-

χαροπαραγωγό περιοχή του κόσμου και η Ινδία που έρχεται δεύτερη αντιμετωπίζει προ-

βλήματα λόγω ξηρασίας στις καλλιέργιες ζαχαροκαλάμων ενώ ταυτόχρονα αποτελεί

έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ζάχαρης παγκοσμίως, ο οποίος πλέον εξαρ-

τάται από τη Βραζιλία. 

Συγχρόνως, τα τελευταία χρόνια, όλο και μεγαλύτερες ποσότητες βραζιλιάνικης σου-

κρόζης μετατρέπονται σε αιθανόλη

αντί για ζάχαρη, καθώς αυξάνεται συ-

νεχώς ο αριθμός των αυτοκινήτων τα

οποία χρησιμοποιούν ως καύσιμο ένα

μείγμα βενζίνης και αλκοόλης. Πλέον,

σχεδόν το 90% των αυτοκινήτων στη

Βραζιλία έχουν τη δυνατότητα ή έχουν

υποστεί μετατροπές ώστε να δέχονται

αιθανόλη ως καύσιμο, σε μεγάλο βαθμό

χάρη σε ένα κρατικό πρόγραμμα υπο-

στήριξης/ ανάπτυξης βιοκαυσίμων, που

έχει τις ρίζες του στα χρόνια της στρα-

τιωτικής δικτατορίας στη χώρα, όταν η

τότε κυβέρνηση προσπαθούσε να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές

ξένων πετρελαϊκών προϊόντων.

Υπάρχει όμως ένα ακόμα εμπόδιο στην πορεία της Βραζιλίας προς την κορυφή για την

πλήρη εκμετάλλευση της ζάχαρης: πρόκειται για την άσχημη κατάσταση των βραζιλιά-

νικων λιμανιών. Σύμφωνα με αναφορά του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών της

χώρας, οι λιμένες της Βραζιλίας χρειάζονται επειγόντως επενδύσεις. Συνολικά, εκτιμά-

ται πως 23,5 δισεκατομμύρια δολάρια πρέπει να δαπανηθούν για την αναβάθμιση των λι-

μανιών για να θεωρηθεί πως βρίσκονται σε θέση να εξυπηρετήσουν τις πλήρεις ανάγκες

του συγκεκριμένου τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Βραζιλίας.

Τελικά το καύσιμο που θα χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων είτε αυ-

τό είναι ζάχαρη είτε σκουπίδια ή δεν ξέρω τι άλλο θα ανακαλύψουνε θα φτάνει στα ύψη. 
Πληροφορίες από την www.kathimerini.gr

Η ζάχαρη ως καύσιμο υλικό!

Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι...

Νέος φόρος

επιβαρύνει τις

συνομιλίες μας

μέσω των καρ-

τοκινητών τηλε-

φώνων ο οποί-

ος ανέρχεται

στο 12%. 

Έτσι 9.000.000 Έλληνες (τι πληθυσμό

έχουμε από την τελευταία απογραφή;

11.000.000;!!) από τις 16 Σεπτέμβρη

άρχισαν να χρεώνονται σύμφωνα με

την νέα απόφαση που πήρε το Υπουρ-

γείο Οικονομίας η οποία δεν αφήνει

ανέπαφες τις συνδέσεις με συμβόλαιο

αφού είχαν κι αυτές την αύξησή τους. 

Δηλαδή για μια κάρτα των 10 ευρώ ο

πραγματικός χρόνος ομιλίας αντιστοι-

χεί σε 6.9 ευρώ. ο χρήστης προκατα-

βάλει στο κράτος 31% φόρους παρα-

καλώ. (19% Φ.Π.Α. και 12% ειδικό τέ-

λος). 

Και εις ανώτερα. 

Νέος φόρος σε κινητά καρτών

και συμβολαίου 

Την Κυριακή 20 Σε-

πτεμβρίου από τις

10:00 έως τις

14:00 το σωματείο

“Άγιοι Ανάργυ-

ροι” πραγματοποι-

εί εθελοντική αιμοδοσία στο Κορωπί

στο Πνευματικό Κέντρο (πρώην Ειρη-

νοδικείο).  

Αιμοδοσία 

στο Κορωπί
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ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ)

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΑ ΛΥΔΙΑ

ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ)

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΨΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΑΤΣΑΝΟΥ  ΕΛΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ.

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΟΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)

ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 

ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 

ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ

ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΧΑΙΡΙΚΑΚΗ - ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΙΝΑ) 

ΧΟΡΟΖΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

ΑΚΡΙΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) 

ΚΕΡΑΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΠΡΙΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΛΑ.Ο.Σ.

ΑΓΡΙΟΥ ΑΓΡΑΜΠΕΛΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)

ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 

ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΞΙΦΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΡΟΝΤΙΣΗ ΖΩΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ ΜΑΡΟΥΛΙΩ

ΜΕΡΤΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΟΤΣΗ ΕΛΕΝΑ

ΚΟΤΤΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Ποιοί ζητούν την ψήφο μας
Υποψήφιοι της Περιφέρειας Αττικής

Μικρή τροποποίηση του Κοινοβουλευτικού πεδίου στην περιφέρεια Αττικής, αλλά με ηχηρές αλλαγές, όπως η εξαίρε-

ση από το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. του πρώην Υφυπουργού Πέτρου Δούκα, ή μικρότερης εμβέλειας και εντυπωσιασμού

μετακινήσεις, όπως της Τάνιας Ιακωβίδου Δημοσιογράφου, από το ψηφοδέλτιο του ΛΑΟΣ - και μάλιστα σε καλή σειρά

εκλογιμότητας, στη Ν.Δ. και του Γιώργου Πάντζα, ηθοποιού, επικεφαλής της Ν.Α.Σ. στη Νομαρχία (συνεργασίας ΔΗΚ-

ΚΙ - ΚΚΕ), ως υποψηφίου στο ψηφοδέλτιο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Και μια και μιλάμε για νομαρχιακούς, ν’ αναφέρουμε ότι οι δύο

άλλοι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι του Ν.Α.Σ., Κοκκινόπουλος Ιπποκρ. και Στεφανίδης Νίκος συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο

του Κ.Κ.Ε. Επίσης ο Καλαποθαράκος Χρήστος στο ΛΑ.ΟΣ., η Στεργίου Ιωάννα στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ο Ασπραδάκης Παντελής

στο ΠΑΣΟΚ (με μεγάλη πιθανότητα εκλογής και ο Κωνσταντινίδης Δημήτρης επίσης στο ΠΑΣΟΚ. 

Κατά τα άλλα, όλοι οι μέχρι τώρα βουλευτές, περιλαμβάνονται στα ψηφοδέλτια του κόμματός τους.

Αυτό βέβαια, στοιχειοθετεί αθέμιτο εκλογικό πλεονέκτημα έναντι των συνυποψηφίων τους, έστω κι αν δεν έχουν αντα-

ποκριθεί όλοι και πάντοτε, ικανοποιητικά στις ευθύνες που τους επιφορτίζει το αξίωμά τους.

Να το πούμε απλά, μερικοί έχουν γίνει κατεστημένο, ή τα έχουν δώσει όλα ότι είχαν να δώσουν. Καιρός για ανανέω-

ση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν πρέπει να επιβραβευθούν οι έντιμοι, οι συνεπείς και οι ικα-

νοί με την επαναβεβαίωση της προτίμησης του εκλογικού σώματος. Αλλά υπάρχουν και κάτι άχρηστοι, θεσιθήρες και

“στρατιωτάκια” που μάλλον πρέπει να βγουν στη σύνταξη. 

– ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ 

– ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

– ΦΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

– ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

– ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.)

– Ο.Α.Κ.Κ.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

– ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕ-

ΡΑΣ (ΜΕ.Ρ.Α.)

– ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ-

ΔΑΣ (ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΣΤΙΚΟ)

– ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

– ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

(Π.Α.Α.)

– ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

– ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΕΛΛΑΣ

– ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙ-

ΣΤΕΡΑ (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α)

– ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥ-

ΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

– ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

– ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Υπόλοιπα κόμματα 

που συμμετέχουν στις εκλογές
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Πέμπτη βράδυ, στο Κορωπί, το Δημοτικό

Συμβούλιο συνεδριάζει με πρώτο «καυτό»

θέμα τη Λουμπάρδα. Μία μελέτη διαμόρ-

φωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Εδώ και ένα χρόνο περίπου, η Λουμπάρδα

είναι μόνιμα στο προσκήνιο. Θα περίμενε

λοιπόν κανείς να βρει μια κατάμεστη αί-

θουσα από κατοίκους που περίμεναν να

ακούσουν και να εκφραστούν.

Η αίθουσα άδεια, ακόμη και από τους δη-

μοτικούς συμβούλους. Μόλις με το «ζόρι»

έκαναν απαρτία για να ξεκινήσει η συνε-

δρίαση.

Παρών και ο μελετητής του έργου, Παπα-

βασιλείου, για να δώσει απαντήσεις. Και

οθόνη προβολής, η οποία όμως δεν χρειά-

στηκε, αφού κανείς δεν ασχολήθηκε με τα

στοιχεία της μελέτης.

Η συζήτηση της μελέτης – από τους συμ-

βούλους της μειοψηφίας (Δήμου, Σπέλα

και Γρινιεζάκη) περιεστράφη όχι σ’ αυτήν

καθ’ αυτή τη μελέτη, αλλά σε θέματα που

αφορούσαν τον μελετητή ή τη σχέση Δή-

μου – ΕΟΤ.

Τι εξειδίκευση έχει ο μελετητής, τι άλλες

δουλειές έχει κάνει, πόσο στοίχισε η μελέ-

τη, αν έχει δουλέψει με παραλίες κλπ. «Αν

μας επιτρέπει ο ΕΟΤ, βάσει της σύμβασης

παραχώρησης, να κάνουμε έργα»…

Ο Δήμος είχε ανεβάσει τη μελέτη στο

ιντερνετ και μπορούσε όποιος ήθελε να εμ-

βριθύσει. Ζητούσε γνώμες και απόψεις.

Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος Αντ. Ντού-

νης, απάντησαν ο Εξωραϊστικός Σύλλογος

Αγίας Μαρίνας και ο Σύλλογος Οικιστών

Αμπελώνα, οι οποίοι κατέθεσαν και προτά-

σεις. Ο σύλλογος Αγίας Μαρίνας ζητάει και

ποδηλατόδρομο και πίστα scate board, ενώ

ο Αμπελώνας ζητάει κολυμβητήριο, γήπε-

δο ποδοσφαίρου, τρενάκι κλπ.

Στο σχέδιο μακέτα, που δημοσιεύουμε στη

διπλανή σελίδα, παρουσιάζεται και η ανά-

πλαση· με το τι θα περιλαμβάνει αναλυτικά.

Στο εισηγητικό σημείωμα της πλειοψηφίας,

σημειώνεται ότι οι προβλεπόμενες χρήσεις

είναι συμβατές με το Προεδρικό Διάταγμα

«Καθορισμός ζωνών προστασίας χρήσεως

γης και όρων και περιορισμών δόμησης

στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το

Φαληρικό όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα

Κρωπίας» (ΦΕΚ 254Δ/15.03.2004), με εξαί-

ρεση:

- Μικρή εξέδρα δυναμικότητας 100 ατόμων

για την εξυπηρέτηση του beach volley για

την οποία πρέπει να ζητηθεί διευκρίνιση

από τον ΟΡΣΑ.

- Ξύλινη λυόμενη εξέδρα καθώς και πλωτή

εξέδρα.

Εκεί είναι που διαφωνούμε εμείς. Καμία

παρέμβαση μέσα στη θάλασσα. Ούτε στα-

θερή ούτε λυόμενη. 

Η απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία

στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάει προς

έγκριση στον Οργανισμό Αθήνας και στη

συνέχεια βέβαια, θα πρέπει να βρεθούν τα

έξι εκατομμύρια ευρώ που κοστίζει περίπου

η υλοποίηση της μελέτης.

Καταψήφισαν ο Κ. Δήμας με την αιτιολο-

γία: «θεωρώντας ότι με την παρούσα πρό-
ταση τίθεται σε κίνδυνο το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς που έχει ο Δήμος με αποτέλεσμα
να χαθεί η παραχώρηση στο Δήμο και προ-
τείνω να πραγματοποιηθεί η μελέτη του
Δήμου και του ΕΟΤ (παλιότερη) που μιλάει
για γήπεδα, αθλοπαιδιές και παιδικές χα-
ρές».

Ο Σπέλας καταψήφισε λέγοντας ότι η με-

λέτη πρέπει να είναι συμβατή με το Προε-

δρικό Διάταγμα γιατί αλλιώς προαλείφεται

εκμετάλλευση από ιδιώτες.

Ο Γρινιεζάκης το ψήφισε “υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν κινδυνεύουμε να τη χάσουμε
(από τον ΕΟΤ), λόγω της σύμβασης και με
τη δέσμευση του Δ.Σ. ότι οποιαδήποτε
αξιοποίηση θα γίνει από το Δήμο και όχι
από ιδιώτες”.
Την αντίθεσή του εξέφρασε και ο κάτοκος

της περιοχής Γ. Πρίφτης, που θέλει να κοι-

μάται ελεύθερος στην παραλία, ενθυμού-

μενος παιδικές στιγμές.  

Ωραίο μου ακούγεται αλλά επικίνδυνο πλέ-

ον και ανέφικτο σε οργανωμένες παραλίες. 

“Κάναμε μια ρεαλιστική πρόταση νομίζω,
και γι’ αυτό θα κριθούμε”, είπε ο Δήμαρχος.

“Αν κάτι κέρδισε αυτή τη δεκαετία η πόλη
είναι η Δημοκρατία. Όταν λέω Δημοκρατία
εννοώ να σου διασφαλίσω το δικαίωμα να
μιλάς”, απάντησε ο Δήμαρχος, σε αιχμές.

Σ.Σ.: Εμείς το έχουμε βιώσει, όταν για να

πάρουμε μία απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, προσφεύγαμε στον Εισαγγελέα.

Αννα Μπουζιάνη

Σχέδιο ανάπλασης Παραλιακής

ακτής Λουμπάρδας

“Θανατηφόρα” στροφή από Κορωπί προς Αεροδρόμιο
Πέμπτη βράδυ επιστρέφοντας από το Δη-

μοτικό Συμβούλιο Κορωπίου, έπεσα πάνω

σε ένα σοβαρό τροχαίο στη διασταύρωση

από Κορωπί προς Αεροδρόμιο.

Η βροχή απ’ τη μιά, η ολισθηρότητα του

δρόμου, αλλά και η καρμανιόλα στροφή,

που ανοίγει το φανάρι χωρίς να κλείνει

το απέναντι, είναι αιτία πολύ συχνά τρο-

χαίων στο σημείο αυτό.

Τραγικό τροχαίο συνέβη και στην παραλια-

κή λεωφόρο προς Καβούρι στη μεγάλη ευ-

θεία, όταν ζευγάρι επέστρεφε στο σπίτι

του. Ο σύζυγος με μηχανή και η σύζυγος

με Ι.Χ. από πίσω. 

Ο οδηγός της μηχανής φρέναρε απότομα,

γιατί όπως λέγεται είδε μπλόκο της Τρο-

χαίας, έπεσε από τη μηχανή και το ΙΧ που

ακολουθούσε πέρασε πάνω από τον οδη-

γό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο μελετητής Παπαβασιλείου στα έδρανα του Δημοτικού συμβουλίου και ο Δήμαρχος εξηγούν στοι-
χεία της μελέτης.
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΟΥΜΠΑΡΔΑΣ

Η μελέτη αφορά όλο τον περιβάλλοντα χώρο. Δεν κλείνει τη θάλασσα, δημιουργεί αθλοπαιδει-

ές, χώρο στάθμευσης 500 θέσεων, ανοιχτό θέατρο για πολιτιστικές εκδηλώσεις και μονοπάτια

περιπάτου.

Είναι ένα σχέδιο που θα αλλάξει κυριολεκτικά την περιοχή. Μετά την ψήφισή του από το Δημο-

τικό Συμβούλιο, πρέπει να γνωμοδοτήσει ο Οργανισμός Αθήνας και για ορισμένα η Κτηματική

Υπηρεσία του Δημοσίου.
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Μακεδονικό: 
άδικες οι κατηγορίες στις

κυβερνήσεις πριν το 1991

Στις συζητήσεις για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων

ακούγονται συχνά κατηγορίες κατά των ελληνικών κυβερνή-

σεων πριν το 1991, γιατί δεν αντέδρασαν τόσο στο όνομα,

όσο και στην πολιτιστική προπαγάνδα των Σκοπιανών. Παρα-

κολουθώντας την ιστορική εξέλιξη παρατηρούμε ότι ο πυρή-

νας του προβλήματος δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Πα-

γκόσμιο Πόλεμο, όταν ο Τίτο έδωσε το όνομα «Σοσιαλιστική

Δημοκρατία της Μακεδονίας» στη νότια γιουγκοσλαβική

επαρχία, που μέχρι τότε ονομαζόταν «Βαρντάρσκα». Πα-

ράλληλα διακήρυξε την ύπαρξη μακεδονικού έθνους στην

περιοχή, βαφτίζοντας ως «μακεδονική γλώσσα» το βουλγα-

ρικό ιδίωμα, που μιλούσαν οι κάτοικοι της περιοχής και έγρα-

φαν με κυριλλικούς χαρακτήρες. Καθώς μάλιστα το 1948 ο

Τίτο ήρθε σε ρήξη με το Στάλιν και αποστασιοποιήθηκε από

τη Σοβιετική Ένωση, η πολιτιστική του προπαγάνδα περί μα-

κεδονικού έθνους βρήκε πρόσφορο έδαφος στα Πανεπιστή-

μια των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας. 

Τρεις ήταν οι λόγοι για τους οποίους ο Τίτο κατέφυγε στη

μακεδονική ονομασία και εθνότητα, ένας από τους οποίους

ήταν ο φόβος του ότι το βουλγαρικό ιδίωμα, που μιλούσαν οι

κάτοικοι της περιοχής, θα τους οδηγούσε σε απόσχιση προς

τη γειτονική Βουλγαρία και επομένως έπρεπε να χρησιμο-

ποιηθεί ως ανάχωμα η μακεδονική εθνική συνείδηση ως πο-

λύ ελκυστικότερη της βουλγαρικής. Ανάλογος ήταν και ο

δεύτερος λόγος, που αφορούσε την αλβανική μειονότητα,

στην οποία ανήκε το ένα τρίτο των κατοίκων: αποδοχή της

μακεδονικής εθνότητας από τους Αλβανούς της περιοχής θα

μπορούσε να αποτρέψει την ένωσή τους με τη γειτονική Αλ-

βανία. Ο τρίτος λόγος ήταν ο εμφύλιος πόλεμος που είχε ξε-

σπάσει στην Ελλάδα: τυχόν επικράτηση της παράταξης, που

υποστήριζε ο Τίτο, θα επέτρεπε στα «μακεδονικά» του στρα-

τεύματα να «απελευθερώσουν», δηλαδή να προσαρτήσουν,

το σύνολο των ελληνικών μακεδονικών εδαφών. Το αποτέ-

λεσμα του ελληνικού εμφυλίου δεν βοήθησε τα σχέδια του

Τίτο, η ρήξη του όμως με τη Σοβιετική Ένωση το 1948 τον

έχανε «χαϊδεμένο παιδί» της Δύσης, πράγμα που του έδωσε

τη δυνατότητα να διαδώσει στα Δυτικά Πανεπιστήμια τις θε-

ωρίες του περί μακεδονικού έθνους, προσδοκώντας μελλο-

ντική πλέον αφορμή για να βάλει σε εφαρμογή τα επεκτατι-

κά σχέδια.

Η ιστορική επισκόπηση δείχνει ότι είναι άδικο να κατηγο-

ρούνται για αδράνεια σχετικά με το όνομα οι ελληνικές κυ-

βερνήσεις πριν το 1991, γιατί μέχρι το 1991 το όνομα Μακε-

δονία αναφερόταν ως όνομα επαρχίας στο εσωτερικό του

κράτους της Γιουγκοσλαβίας και σύμφωνα με το διεθνές δί-

καιο τα κράτη οφείλουν να μην αναμιγνύονται στις εσωτερι-

κές υποθέσεις άλλων κρατών και να υιοθετούν τις ονομα-

σίες, που χρησιμοποιούν τα κράτη στο εσωτερικό τους. Όσο

για την εφεύρεση από τον Τίτο μακεδονικής εθνότητας και

την προπαγάνδα στα Δυτικά Πανεπιστήμια και πάλι οι ελλη-

νικές κυβερνήσεις πριν το 1991 δεν μπορούσαν να αντιδρά-

σουν, αφού η Ελλάδα μετά το 1948 εξαρτιόταν πολιτικά και

οικονομικά από τη Δύση και όλοι οι Δυτικοί σύμμαχοι στήρι-

ζαν και βοηθούσαν τον Τίτο, θεωρώντας την αποστασιοποί-

ησή του από τη Σοβιετική Ένωση σαν πρώτη ρωγμή στο σο-

βιετικό στρατόπεδο. Είναι ανάγκη λοιπόν το μακεδονικό ζή-

τημα να αντιμετωπίζεται με γνώμονα τη διαφύλαξη των ιστο-

ρικών και πολιτιστικών μας δικαιωμάτων, χωρίς μετακύλιση

ευθυνών εκεί που δεν υπάρχουν. Η κοινωνία των πολιτών θε-

ωρεί την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση ως θεματοφύλακα

των ιστορικών και πολιτισμικών μας παραδόσεων και ελέγχει

τα κόμματα για να διαπιστώσει κατά πόσο αποδίδουν υψη-

λότερη προτεραιότητα στις εθνικές υποθέσεις παρά στις

κομματικές. Ν. Δημητρίου

Φωτισμός οδού Μαραθώνος

- Κάτω Σούλι - Ραμνούντα

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, κον-

δύλι για τη βελτίωση του φωτισμού της επαρχιακής οδού

Μαραθώνας-Κάτω Σούλι-Ραμνούντα-Γραμματικό καθώς

και της οδού Πλαταιών που οδηγεί από την λεωφόρο Μα-

ραθώνος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα.

Η εγκριθείσα Προγραμματική Σύμβαση προβλέπει την

προμήθεια από την Νομαρχία 55 φωτιστικών σωμάτων

και την τοποθέτησή τους από τον Δήμο Μαραθώνα αφού

προηγουμένως αποξηλωθούν τα παλιά φωτιστικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 25/8/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Ανακοινώνεται ότι με την αρ. Φ12/3916/2-7-2009 απόφαση του Γεν. Γραμμ.

της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη στην διαδικασία της υποκατηγορίας 4 του

άρθρου 9 της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/104/03 (ΦΕΚ 332Β/03) η μονάδα ωρίμανσης

και διαλογής προϊόντων (κομπόστ) της εταιρίας «Compost Hellas) Σδρίν Μα-

ρία Ελένη – Ξενοπούλου Αικατερίνη Ο.Ε., που αφορά την ίδρυση της στη θέ-

ση Πράριζα του Δήμου Σπάτων.

2. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου, βρίσκεται στη

Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής,

όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση αυτής, πληροφορίες και

στοιχεία. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

Ξεκίνησαν με την έναρξη της νέας

σχολικής χρονιάς, οι έλεγχοι για

την διασφάλιση της σωστής και

ασφαλούς λειτουργίας των σχολι-

κών κυλικείων, από τις αρμόδιες

υπηρεσίες της Νομαρχίας. 

Παράλληλα με αυτούς, η Νομαρ-

χία ενημερώνει γονείς και μαθη-

τές για τα δικαιώματα και υποχρε-

ώσεις τους. Με βάση την Υγειονο-

μική Διάταξη για τους κανόνες

υγιεινής και τον καθορισμό των

προϊόντων, που διατίθενται, από

τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτι-

κών σχολείων (δημοτικών, γυμνα-

σίων, λυκείων, ημερήσιων και νυ-

χτερινών), τα σχολικά κυλικεία

των σχολείων της χώρας επιτρέ-

πεται να πωλούν:

Κυλικεία Δημοτικών Σχολείων

• Σάντουιτς-τοστ, με ψωμί ολικής

αλέσεως ή λευκό, τυρί, γαλοπού-

λα, ντομάτα, χωρίς μαγιονέζα και

χωρίς βούτυρο. Καλόν είναι να

μην προστίθεται ούτε μαργαρίνη,

αλλά αν προστεθεί, τότε η περιε-

κτικότητά της, σε trans λιπαρά,

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2%

των ολικών λιπιδίων.

• Απλά αρτοσκευάσματα (φρυγα-

νιές, αρτίδια, φρατζολάκια, σησα-

μένια κουλούρια, παξιμάδια, κρι-

τσίνια), σε ατομική συσκευασία

(μέχρι 50g). Αν περιέχουν λιπαρές

ουσίες, δεν πρέπει τα trans λιπαρά

να υπερβαίνουν το 2% των ολικών

λιπιδίων.

• Σταφιδόψωμο, μουστοκούλουρα,

σε ατομική συσκευασία (έως 60g).

• Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε

ατομική συσκευασία (έως 60g), η

περιεκτικότητα των οποίων, σε

trans λιπαρά, δεν πρέπει να υπερ-

βαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.

Επίσης, ανά 100g, η ζάχαρη δεν

πρέπει να υπερβαίνει τα 10g, τα

ολικά λιπαρά τα 10g, τα κορεσμέ-

να λιπαρά τα 5g, το νάτριο (αλάτι)

τα 0,5g.

• Τυρόπιτα - σπανακόπιτα (έως

200g), με τυρί φέτα ή κασέρι.

• Γιαούρτι, χωρίς συνθετικές γλυ-

καντικές ουσίες.

• Φρέσκα φρούτα, καλά πλυμένα

και σε ατομική συσκευασία.

• Ξερά φρούτα, σε ατομική συ-

σκευασία (έως 50 g).

• Γάλα χαμηλό σε λιπαρά, πλήρες

ή με κακάο, χωρίς συνθετικές γλυ-

καντικές ουσίες, σε ατομική συ-

σκευασία (έως 250ml το γάλα - κα-

κάο, έως 330ml το άσπρο).

• Ρυζόγαλο, κρέμα χωρίς προσθή-

κη άλλων συστατικών και σε συ-

σκευασία έως 150ml.

• Φυσικοί χυμοί φρούτων (100%

χυμός), χωρίς πρόσθετη ζάχαρη,

σε ατομική συσκευασία (έως

330ml).

• Εμφιαλωμένο νερό του 0,5 λί-

τρου.  

Κυλικεία Γυμνασίων - Λυκείων -

Νυχτερινών Σχολείων

• Όλα τα παραπάνω, με μόνη δια-

φορά ότι το άσπρο γάλα μπορεί να

πωλείται, σε συσκευασία έως

500ml.

• Ξηροί καρποί, ανάλατοι, σε ατο-

μική συσκευασία (έως 50g).

• Μέλι, σε ατομική συσκευασία.

• Χαλβάς - παστέλι, σε ατομική συ-

σκευασία (έως 50g).

• Σοκολάτα υγείας και γάλακτος,

χωρίς γέμιση, σε συσκευασία έως

30g.  

Από όλα τα κυλικεία, απαγορεύε-

ται η διάθεση ροφημάτων καφέ-

δων προς τους μαθητές. Τα ειδή

αυτά προορίζονται μονό για το δι-

δακτικό προσωπικό του σχολείου.

Για τη προστασία της σωματικής

ακεραιότητας των μαθητών επι-

τρέπεται η κατοχή και διάθεση εμ-

φιαλωμένων νερών μονό σε πλα-

στικές φιάλες και φυσικών χυμών

σε πλαστική ή χάρτινη συσκευα-

σία. 

Επιπροσθέτως, με Αγορανομική

Διάταξη ορίζονται οι παρακάτω

ανώτατες τιμές διάθεσης από τα

σχολικά κυλικεία:

• Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολι-

κής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με

προσθήκη ή μη λαχανικών, τομά-

τας, μαργαρίνης και άλλων) μέχρι

1,30 ευρώ. 

• Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολι-

κής άλεσης ή λευκό, με τυρί και

γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λα-

χανικών, τομάτας, μαργαρίνης και

άλλων) μέχρι 1,70 ευρώ. 

• Απλό αρτοσκεύασμα (σησαμένιο

κουλούρι) σε ατομική συσκευασία

(μέχρι 50 γραμμάρια) έως 0,50 ευ-

ρώ. 

• Τυρόπιτα - σπανακόπιτα με τυρί

φέτα ή κασέρι βάρους (μέχρι 200

γρ. ανά τεμάχιο) έως 1,30 ευρώ. 

• Φυσικοί χυμοί φρούτων 100%

(χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατο-

μική συσκευασία 330ML έως 1€. 

• Εμφιαλωμένο νερό των 500ML

μέχρι 0,50 ευρώ.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι

γονείς, οφείλουν:

• Με απόφαση της αρμόδιας Σχο-

λικής Επιτροπής, να συγκροτή-

σουν Επιτροπή Ελέγχου λειτουρ-

γίας του σχολικού κυλικείου.

• Να προσέξουν τις διατροφικές

συνήθειες της οικογένειάς, ώστε

να μην οδηγούνται τα παιδιά, στην

απροβλημάτιστη κατανάλωση

βλαβερών προϊόντων.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Νομαρχία, θα

διανέμει και φέτος ειδικό ενημε-

ρωτικό φυλλάδιο που εξέδωσε, σε

συνεργασία με τον Συνήγορο του

Καταναλωτή και ομάδα εξειδικευ-

μένων εκπαιδευτικών που υπηρε-

τούν σε σχολεία της Ανατολικής

Αττικής. Το συγκεκριμένο φυλλά-

διο έχει ως στόχο να προσφέρει

με φιλικό για τα παιδιά τρόπο χρή-

σιμες συμβουλές και προτάσεις

καταναλωτικής αγωγής και υγιει-

νής διατροφής μέσω στοχευμένης

ενημέρωσης των βασικών πυλώ-

νων της εκπαιδευτικής κοινότητας

(μαθητών, γονέων, δασκάλων). 

Περισσότερες πληροφορίες στην

ενημερωτική ιστοσελίδα της Νο-

μαρχίας, www.atticaeast.gr, 

Η Νομαρχία Ανατ. Αττικής ενημερώνει για τους

Κανόνες υγιεινής στα σχολικά κυλικεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ειδών Ατομικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προστασίας για το Προσωπικό

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ του Δήμου Βούλας 2009 – 2010

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ.: 35(Λ-25)09

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

Πληρ.: Κούσιας Α. Τηλ.: 213-2020000 - Fax: 213-2020049

E-mail: akousias@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

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

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 143/14-09-2009 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Αποφ. Διακήρυξης: 17964/15-09-09)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προ-

σωπικό του Δήμου Βούλας για το έτος 2009-2010.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου του 2009 ημέ-

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

βής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

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

κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα

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

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

ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκ-

προσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδε-

ται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολο-

γισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (2.250,00€).

Επειδή η προμήθεια μπορεί να είναι και τμηματική, τότε για ποσό που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αντίστοιχης προϋπολογισθείσης δαπά-

νης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

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

μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020000 Υπεύθυνος κ. Α.

Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από

τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά

από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης
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Στη Βουλιαγμένη, Τετάρτη 17 Σεπτεμ-

βρίου, στο Δημαρχείο γινόταν το αδια-

χώρητο. Η αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου υπερπλήρης, και ο κόσμος

όρθιος να φτάνει μέχρι έξω. Πρωτοφα-

νής για τη Βουλιαγμένη.

Ο λόγος, επιστολή που απέστειλε ο Δή-

μος προκειμένου να οχυρωθεί η πόλη

από πυρκαγιές, την οποία όμως οχύρω-

ση μεταθέτει στον κάθε πολίτη χωρι-

στά, που είναι όμορος με πράσινο.

Μετά τις τραγικές επιπτώσεις των τε-

λευταίων πυρκαγιών, αυτό ακούγεται

πολύ φυσικό, προκειμένου να αποφύ-

γουμε άλλη μια τέτοια καταστροφή.

Αλλά να επισύρει βαρύτατα πρόστιμα

σε όποιον δεν εφαρμόσει το σύστημα

πυρασφάλειας, και μάλιστα συγκεκρι-

μένο σύστημα το οποίο καταγράφει η

Τεχνική Υπηρεσία, αυτό πάει αλλού.

Τα μέτρα πυρασφάλειας έχει πάρει με ομό-

φωνη κανονιστική απόφασή του το Δημοτι-

κό Συμβούλιο (129/19.5.2009).

Επισυνάπτουν όμως μαζί με την επιστολή

και Υπηρεσιακό Σημείωμα που υπογράφει ο

προϊστάμενος Ζαχαρίας Παπαχατζάκης

και ο Διπλωματούχος Μηχανολόγος & Αε-

ροναυπηγός Μηχανικός Γιάννης Π. Γιάχος,

στο οποίο καταγράφονται οι «Τεχνικές

Προδιαγραφές Συστήματος Πυρόσβεσης».

Κομφούζιο στην αίθουσα, μετά την ενημέ-

ρωση του Δημάρχου, όλοι θέλουν να μιλή-

σουν. Αλλοι καταγγέλουν, άλλοι εκφρά-

ζουν απορίες, άλλοι προσπαθούν να ενη-

μερώσουν.

Ασυντόνιστη τελείως η συγκέντρωση, δεν

υπήρχε προεδρεύων, έπαιρνε ο καθένας το

λόγο όποτε ήθελε.

Ο Δήμαρχος δεν μπόρεσε να επιβάλει τον

απαιτούμενο σεβασμό. Οι πολίτες πλέον

γνωρίζουν, έχουν λόγο, δικαιώματα και

απαιτούν.

Ετσι, αντί να γίνει μία κουβέντα με μία ορ-

θή ενημέρωση, ο δήμαρχος ευχήθηκε «κα-

λή τύχη» και αποχώρησε, αφήνοντας τον

κόσμο ενεό!

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη

σειρά.

Οι κάτοικοι που συνορεύουν με πράσι-

νο έλαβαν ονομαστικά μία επιστολή

από το Δήμο στην οποία τους κοινο-

ποιούσε την απόφαση του Δ.Σ. 129/09

με την κανονιστική για τα μέτρα που

πρέπει να λάβει ο καθένας χωριστά για

να οχυρωθεί ο ίδιος και η πόλη από

πυρκαγιά.

Ας τα κατονομάσουμε:

Υποχρεωτική εγκατάσταση σύγχρο-

νου δικτύου πυρόσβεσης (το αναλύει

σε επισυναπτόμενο κείμενο)

Μέχρι 30/4 κάθε χρόνου θα διενεργεί-

ται έλεγχος των δικτύων πυρόσβεσης

από Επιτροπή αποτελούμενη από εκ-

προσώπους της Διεύθυνσης ΤΥΔΒ και

του Τμήματος πρασίνου.

3. Ειδικά οι ιδιώτες των οποίων τα ακί-

νητα εφάπτονται με κοινόχρηστες πε-

ριοχές ή περιοχές χαρακτηριστικές ως

αστικό πράσινο στην περιοχή Καβούρι,

υποχρεούνται να εγκαταστήσουν δί-

κτυο πυρόσβεσης με εμβέλεια κάλυ-

ψης 50 μέτρων περιμετρικά των ιδιο-

κτησιών τους.

Υποχρεωτικό καθαρισμό – αποψίλω-

ση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που

γειτνιάζουν με κοινόχρηστο πράσινο,

50 μέτρα κοινοχρήστου χώρου περι-

μετρικά της ιδιοκτησίας τους.

Και καταλήγει η επιστολή: «Σε περί-
πτωση μη τήρησης της κανονιστικής
απόφασης του Δ.Σ., ο Δήμος θα επι-
βάλλει τα κατά νόμο προβλεπόμενα δι-
οικητικά μέτρα και πρόστιμα, όπως

έχουν ορισθεί στην συνημμένη διοικη-
τική πράξη».

Δηλαδή η πυροπροστασία ξεκινάει με

τον πέλεκυ στο κεφάλι, ότι αν δεν το

κάνεις θα τιμωρηθείς! 

Στο υπηρεσιακό σημείωμα που ακο-

λουθεί την επιστολή παραθέτουν την

τεχνική περιγραφή του συστήματος

πυρόσβεσης το οποίο ονομάζουν Αυ-

τόνομο Συγκρότημα Δασοπυροσβεστι-

κής Προστασίας (ΑΣΔΠ).

Το ΑΣΔΠ θα πρέπει: 

– να έχει δυνατότητα εμβέλειας του-

λάχιστον 40 μέτρα από τα όρια του οι-

κοπέδου του!

– Τα κόστη εγκατάστασης βαρύνουν

τον ιδιοκτήτη

– τα ετήσια κόστη συντήρησης και εύ-

ρυθμης λειτουργίας βαρύνουν επίσης

τον ιδιοκτήτη.

– η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι

ανεξάρτητη από την ΔΕΗ (δηλαδή να

διαθέτει ανεξάρτητο θερμοκινητήρα),

όπως σημειώνει.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Εγκατάστασης

Οι προδιαγραφές δίνονται αναλυτικά από

τον διπλ. Μηχανολόγο Γιάννη Γιάχο και

τον προϊστάμενο της Τεχν. Υπηρεσίας Ζ.

Παπαχατζάκη, οι οποίες στο τέλος καταλή-

γουν με την τιμωρία εάν δεν «συμμορφω-

θούν προς τας υποδείξεις».

Τι ζητάνε;

Α. Πυροσβεστικό συγκρότημα (αντλία-κι-

νητήρα) με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Κινητήρας βενζινοκίνητος/πετρελαιοκί-

νητος, υποχρεωτικώς τετράχρονος, αερό-

ψυκτος ισχύος 13ΗΡ τουλάχιστον, με εκκί-

νηση ηλεκτρική από κατάλληλο συσσωρευ-

τή 14 έως 20Ah (αλλά και με σχοινάκι), με

δεξαμενή καυσίμου 6Lt τουλάχιστον, η

οποία θα δίδει μια αυτονομία της τάξεως

της 1 ½ ώρας και με εγκεκριμένη φλογο-

παγίδα στην εξάτμιση.

2. Αντλία τουλάχιστον διβάθμια, με σώμα

και κράμα αλουμινίου, ανοξείδωτο άξονα

και λοιπά μέρη από ανοδειωμένο αλουμίνιο

για μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και εξο-

πλισμένη με χειροκίνητη αντλία προπλή-

ρωσης.

3. Αποδόσεις 300lt/min@ 10bar περίπου

μέχρι πίεση 15bar, μέγιστη παροχή

400lt/min περίπου. Να είναι εξοπλισμένη με

μανόμετρο καθώς και βαλβίδα ελέγχου

(ανεπίστροφη) στην κατάθλιψη.

4. Λοιπά χαρακτηριστικά: προστασία ένα-

ντι υπερστροφής, προστασία έναντι χαμη-

λής ποσότητα ελαίου, φλογοπαγίδα.

5. Δίκτυο: δυνατότητα αναρρόφησης είτε

από δεξαμενή είτε από πισίνα, πηγάδι κλπ.

μέσω κατάλληλων ταχυσυνδέσμων και σω-

λήνων, μια παροχή 1’’ εφοδιασμένη με βά-

να, κατάλληλο ταχυσύνδεσμο Storz και

πώμα, μία παροχή 1” προς τον τυλιγκτήρα

αξονικής τροφοδοσίας.

Β. Τυλιγκτήρας αξονικής τροφοδοσίας

υποχρεωτικώς από ανοξείδωτο χάλυβα,

χειροκίνητος, εφοδιασμένος με λάστιχο

πυρόσβεσης μήκους 50μ τουλάχιστον, με

πίεση θραύσης 50bar τουλάχιστον και αυλό

πυρόσβεσης τύπου πιστολιού πυρόσβεσης,

παροχής 100lt/min. Το επιτυγχανόμενο μή-

κος βολής να είναι 20μ.

Γ. Βάση μεταλλική και επιθυμητό τροχήλα-

τη, επί της οποίας θα εδράζεται το συγκρό-

τημα αντλίας – κινητήρα και τυλιγκτήρα

αξονικής τροφοδοσίας.

Δ. Κάλυμμα, πτυσσόμενο, είτε από αλουμί-

νιο είτε από GRP εφοδιασμένο με αμορτι-

σέρ αέρος, το οποίο θα προστατεύει το πυ-

ροσβεστικό συγκρότημα από τις καιρικές

συνθήκες.

Επιπρόσθετα η κατασκευάστρια (όχι η προ-

μηθεύτρια) εταιρία του όλου πυροσβεστι-

κού συγκροτήματος ως τελικού προϊόντος

θα πρέπει:

να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά

ISO 9001.

να διαθέτει αποδεδειγμένα κινητό συνερ-

γείο άμεσης επέμβασης με ειδικευμένο

προσωπικό.

Για όλα τα παραπάνω και ιδιαίτερα τις επι-

δόσεις του πυροσβεστικού συγκροτήμα-

τος, θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτι-

κώς για έγκριση στην Τεχνική Υπηρεσία, τα

τεχνικά έντυπα και στοιχεία που να τα απο-

Πρωτοφανής συγκέντρωση στη Βουλιαγμένη

Η πυρασφάλεια του καθενός!

Ο Δήμαρχος τους εύχεται καλή τύχη και αποχωρεί...

Το αδιαχώρητο από τον κόσμο. Ορθιο μέχρι έξω από την αίθουσα. Προβληματισμένοι και αγανακτισμένοι.
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δεικνύουν καθώς και το πιστοποιητικό ISO.

Καταλήγει δε: τυχόν μη τήρηση εγκατάστασης και συντή-
ρησης των ΑΣΔΠ θα επιφέρει ανάλογες ποινές που θα ορι-
στούν από το Δ.Σ. του Δήμου Βουλιαγμένης.

Δεν γνωρίζω πόσο σας φώτισαν οι τεχνικές προδιαγρα-

φές, αλλά εγώ τα διάβασα «κινέζικα», όπως φαντάζομαι

και οι περισσότεροι από εσάς.

Και εύλογο είναι από εκεί και πέρα, ότι για να τα εφαρμό-

σει κάποιος δημότης, θα πρέπει να προσφύγει στον ειδικό,

που θα του κάνει τη μελέτη κλπ κλπ πληρώνοντας μεγάλα

χρηματικά ποσά.

Αναδιπλώθηκε ο Δήμαρχος

Προφανώς, και από την αγανακτισμένη παρουσία

του κόσμου και ίσως να  είδε το άτοπο όλων αυτών

των προδιαγραφών που του πρότεινε η τεχνική υπη-

ρεσία, ο Δήμαρχος αναδιπλώθηκε, λέγοντας εν τέ-

λει στους κατοίκους. Κάντε ότι θέλετε, αλλά κάνετε

κάτι για την πυρασφάλεια.

Αγνόησε ο Δήμος 

επιστολή ειδικού

Ο Διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος μηχανι-

κός, μέλος ΤΕΕ, Μιχάλης Μποδούρογλου, απέστει-

λε στο Δήμο επιστολή, στην οποία καταθέτει ορι-

σμένες σκέψεις – ως ειδικός – για το σύστημα που

προτείνουν.

«Πιστεύω ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέ-
ρονται στο σημείωμα της 9/12/08 είναι επιεικώς λίαν
πρόχειρες και άστοχες» τονίζει και κάνει μία ανάλυ-

ση της κάθε τεχνικής προδιαγραφής χωριστά, κα-

ταρρίπτοντας μία μία  επιλογή αιτιολογημένα. Φέρ-

νει μάλιστα ως παράδειγμα σύστημα εγκατάστασης

που έχει τοποθετήσει εδώ και 6 χρόνια στο σπίτι του

και λειτουργεί άψογα και κάθε χρόνο δοκιμάζεται

από όλη την οικογένεια!

«Πιστεύω ότι οι προδιαγραφές θα έπρεπε να είναι
μόνο μία παράγραφος που θα απαιτούσε την ελάχι-
στη παροχή, την ελάχιστη ακτίνα καταιωνισμού, την
ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας (δηλαδή χωρητικότη-
τα δεξαμενών νερού) να απαιτεί η λειτουργία του
συστήματος να μην επηρεάζεται από διακοπή της
ΔΕΗ και κυρίως (κάτι που δεν αναφέρεται καν) να εί-
ναι ένα σύστημα εύχρηστο, που να μπορεί να το χει-
ριστεί ο οιοσδήποτε. Δηλαδή να ζητά τα σημαντικά
με απλό τρόπο», επισημαίνει.

Και καταλήγει λέγοντας ότι στην επιστολή του ο Δή-

μος ούτε απάντησε στην επιστολή του ούτε τον κά-

λεσε για να ενημερωθεί.

Αναμένεται 

το αποτέλεσμα της μελέτης

των Καναδών!

Να σημειώσουμε εδώ ότι ήδη έχει προεγκριθεί μελέ-

τη για την πυροπροστασία στο Καβούρι, που είναι

κάτι άλλο απ’ αυτό που συζητάμε σήμερα, αφού ο

Δήμαρχος μιλούσε για μια επένδυση της τάξεως των

τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.

Απ’ την άλλη, το Καλοκαίρι είχαν επισκεφθεί τη Βου-

λιαγμένη, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, οι ειδικοί  Denis Gaudry & Dave Dunsdon

από το Πανεπιστήμιο Simon Frase με το Υπουργείο

Δασών και φυσικού περιβάλλοντος της Βρετανικής

Κολούμπια του Καναδά, για να αναπτύξουν, μετά

από επιτόπια μελέτη, ένα σχέδιο προστασίας της

κοινωνίας και του φυσικού πλούτου παρέχοντας επι-

χειρησιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα, φυλλά-

δια ενημερωτικά για τους κατοίκους βάσει των ανα-

γκών της περιοχής.  

Η ομάδα μελέτησε τις καιρικές συνθήκες, την ιδιαι-

τερότητα του περιβάλλοντος, την στατιστική πυρκα-

γιών, ετοιμότητα και μέτρα προστασίας επαγγελμα-

τιών και κατοίκων, δυνατότητες της πόλης να αντι-

μετωπίσει ενδεχόμενη πυρκαγιά. 

Ανάλογα με τα ευρήματα θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο

για πρόληψη, αντιμετώπιση και στρατηγικές που θα

ελαχιστοποιήσουν την πιθανή απώλεια ανθρώπινης

ζωής καθώς και φυσικού πλούτου. Τα αποτελέσματα

θα δημοσιοποιηθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Και αναρωτιόμαστε: 

Γιατί δεν τους περιμένουν να δουν τι προτείνουν;

Και μου γεννάται μία άλλη απορία. Καλά όλα αυτά τα

σπουδαία για την ασφάλεια του καθενός. Αν λοιπόν

την ώρα που θα πιάσει φωτιά, δεν είναι κανείς στο

σπίτι, τί γίνεται; Πάει περίπατο το σύστημα;

Ο τελευταίος που φταίει πάντως για την αποτυχία

της συγκέντρωσης είναι ο πολίτης. Ο πολίτης απαι-

τεί σωστή πληροφόρηση και σεβασμό, πράγμα που

έχει αποδειχθεί πολλάκις ότι δεν προσφέρει ο Δή-

μος Βουλιαγμένης.
Αννα Μπουζιάνη

Η νέα κρίση που διαπερνά με μεγάλη ένταση όλες

σχεδόν τις χώρες και την ελληνική οικονομία, εί-

ναι η χειρότερη της μεταπολεμικής περιόδου.

Έχει μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τη 16μηνη

ύφεση 1973-75, οι περικοπές θέσεων εργασίας εί-

ναι περισσότερες από εκείνη του 1948-49, το πο-

σοστό ανεργίας προσεγγίζει το απόγειο της ύφε-

σης 1981-82 και η μείωση του ΑΕΠ είναι μεγαλύ-

τερη εκείνης του 1957-58. Παρά τις προσδοκίες

για ανάκαμψη τέλος 2009, οι προοπτικές για το

2010  διαγράφονται δυσοίωνες. 

Τα μέτρα εξόδου από την κρίση που εξαγγέλθη-

καν από τις κυβερνήσεις των μεγάλων οικονο-

μιών, δεν έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσμα-

τα. Αυτό ισχύει και για την ελληνική, που παρά την

ισχυρή στήριξη των τραπεζών με 28 δισεκατομμύ-

ρια €, καταγράφει αρνητικά ρεκόρ στην ανεργία,

στη βιομηχανική και αγροτική παραγωγή, κατα-

σκευές, στο «τζίρο» των καταστημάτων, της λαϊ-

κής κατανάλωσης, κλείσιμο μικροεπιχειρήσεων,

συρρίκνωση αγοραστικής δύναμης μισθών, συντά-

ξεων κά. Κατά συνέπεια με τις ασκούμενες πολιτι-

κές δεν διαφαίνονται σημάδια ανάκαμψης στο εγ-

γύς μέλλον.

Είναι φανερό ότι η σημερινή κρίση δεν αποτελεί

απλά μια κλασική κυκλική οικονομική κρίση, αλλά

μια γενικευμένη (διαρθρωτική) κρίση του συστήμα-

τος και του νεοφιλελεύθερου μοντέλου διαχείρι-

σης, όπου η διέξοδος (με όρους κεφαλαίου) θα είναι

μεγάλης διάρκειας, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα κα-

ταφέρει να επιλύσει σε βάθος τα συσσωρευμένα

αδιέξοδα (αντιθέσεις) του συστήματος. Αυτό που

λογικά προβάλλει ως αναγκαιότητα είναι η εφαρμο-

γή μιας παγκόσμιας ρύθμισης των αγορών και πρώ-

τα απ’ όλα των αγορών χρήματος και κεφαλαίων.

Ωστόσο κάτι τέτοιο φαντάζει πολύ δύσκολο αν όχι

αδύνατο, γιατί υπάρχουν αντιθέσεις στο ζήτημα της

μετακύλισης μέρους των βαρών της κρίσης μεταξύ

χωρών (μεγάλο μέρος του δημόσιου χρέους των

ΗΠΑ είναι σε χρεόγραφα στην κεντρική τράπεζα

της Κίνας), όσο και των ανταγωνιστικών συμφερό-

ντων που προκύπτουν από τη φύση του καπιταλιστι-

κού συστήματος (ανταγωνισμός μεταξύ πολυεθνι-

κών εταιριών για έλεγχο αγορών, σφαίρες επιρ-

ροής, κά). Κατά συνέπεια οι προβλέψεις για το χρό-

νο εξόδου από τα διεθνή κέντρα, αποτελούν απλά

εικασίες για άμβλυνση των αντιδράσεων και την

καλλιέργεια κλίματος αναμονής που υπηρετούν μι-

κροπολιτικές σκοπιμότητες.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ελλάδα όπου μόνιμο

μοτίβο της ελληνικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τα

λόγια του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, είναι ότι η κρί-

ση είναι διεθνής (άρα η κυβέρνηση….δεν έχει ευ-

θύνες) και ότι χρειάζονται θυσίες και σκληρά μέ-

τρα από όλους (εννοώντας τους «συνήθεις…ύπο-

πτους», μισθωτούς και συνταξιούχους που δεν

πρέπει να πάρουν αύξηση για να σωθεί η οικονο-

μία!!!). Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται ουσια-

στικά και οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ (υπόσχεται αυξή-

σεις 0,9% !!!), ενώ θεωρεί σχεδόν αποκλειστικά

υπεύθυνη για την κρίση τη ΝΔ (αφήνοντας στο

απυρόβλητο τα μεγάλα συμφέροντα) και με λαϊκι-

σμούς υπόσχεται αντιμετώπιση της στο έδαφος

των «συνταγών» της ΕΕ (Ecofin) και του Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου. Ωστόσο για τους εργαζό-

μενους και τα λαϊκά στρώματα, το επίδικο ζήτημα

δεν αφορά απλά τη διέξοδο και επανεμφάνιση της

μερικά χρόνια αργότερα, αλλά την αποτροπή με-

τακύλισης των βαρών της κρίσης στους ώμους

τους (όσο αυτό είναι δυνατόν με κυβερνήσεις που

στηρίζουν μεγάλα συμφέροντα) και δημιουργία

κοινωνικών και πολιτικών προϋποθέσεων οριστι-

κής υπέρβασης τους. Σε επίπεδο πολιτικής πρότα-

σης μια τέτοια πολιτική συνδέεται με μέτρα και

επιλογές που θα πρέπει να κινούνται στον αντίπο-

δα των σημερινών πολιτικών τόσο σε εθνικό όσο

και υπερεθνικό επίπεδο. 

Ειδικότερα μια πολιτική εξόδου με όρους κοινω-

νίας όπως προτείνει ο ΣΙΡΙΖΑ, πρέπει να έχει στό-

χο την αποτροπή υποβάθμισης του βιοτικού επιπέ-

δου, τόνωσης οικονομικής δραστηριότητας και αύ-

ξησης απασχόλησης, με στήριξη αγοραστικής δύ-

ναμης μισθών και συντάξεων, αύξηση δημοσίων

επενδύσεων ιδιαίτερα στον τομέα της «πράσινης

οικονομίας», έλεγχο ακρίβειας και ποικίλων καρ-

τέλ, πλήρης σταθερή εργασία με 7ωρο και πενθή-

μερο, αύξηση δαπανών για παιδεία, υγεία, πρό-

νοια, περιβάλλον, μείωση στρατιωτικών δαπανών,

σταμάτημα ιδιωτικοποιήσεων, επαναφορά στον

δημόσιο έλεγχο στρατηγικής και κοινωνικής ση-

μασίας επιχειρήσεων, μείωση έμμεσων φόρων και

της φορολογίας μισθών και συντάξεων, πάταξη

φοροδιαφυγής «εχόντων και κατεχόντων», επα-

ναφορά φορολογίας εκκλησίας, στήριξη οικογε-

νειακής γεωργίας και μικρών επιχειρήσεων, κά. 

Τα παραπάνω και άλλα μέτρα στην ίδια κατεύθυν-

ση, συνδυάζουν το στοιχείο της αποτροπής μετα-

κύλισης των βαρών στους εργαζόμενους και αμ-

φισβήτησης από την άλλη των κυρίαρχων πολιτι-

κών. Πρόκειται για μέτρα άμυνας και επίθεσης.

Ένα πλαίσιο ανάπτυξης κοινωνικών και πολιτικών

αγώνων για αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων

υπέρ των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς,

ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια προοδευτική πο-

ρεία της χώρας και ένα καλύτερο μέλλον της ελ-

ληνικής κοινωνίας.

www.ytolios.gr - e-mail:tolios@syn.gr

Η έξοδος από την κρίση 

και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

γράφει ο Γιάννης Τόλιος
διδάκτωρ οικονομικών επιστημών 

υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ περιφέρειας Αττικής

Η πυρασφάλεια του καθενός!

Οι κάτοικοι έφυγαν αγανακτισμένοι και απληροφόρητοι.
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Δωρεάν on line μαθήματα

σε 2 μαθητές Α’ Λυκείου

Ο καθηγητής Χρήστος Καραργύρης απέστειλε την παρακάτω

προσφορά την οποία και δημοσιεύουμε 

Ως καθηγητής Φυσικής και Χημείας  για το σχολικό έτος

2009-2010, προσφέρω για 2 μαθητές της Α Λυκείου δωρε-

άν on line μαθήματα σε μαθητές του απόδημου ελληνι-

σμού, Σχετικό ολιγόλεπτο video μπορείτε να δείτε στη δι-

εύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=sFAtCk8HGso

e-mail: karargyris@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚTIΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ  2004/17

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 

Ταχ.Διεύθυνση: ΚΑΡΟΛΟΥ 27

Πόλη: ΑΘΗΝΑ –Ταχ.Κώδικας: 104 37

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

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

Σημείο (-α) επαφής: Τηλέφωνο: +302105283390

Υπόψη: Διεύθυνση Συμβάσεων  και Προμηθειών
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ηλ. Ταχυδρομείο: pakoukou@ergose.gr Φαξ: +30 210 5283392
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Διεύθυνση (-εις) στο Διαδίκτυο:Γενική Διεύθυνση του Αναθέτοντος Φορέ-

ως (URL): http://www.ergose.gr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ο τίτλος της Σύμβασης είναι: «Υδραυλικές Μελέτες για την αντιμετώπιση ανα-

γκών απ’ αρχής εκπόνησης, αναθεώρησης, συμπλήρωσης ή και τροποποίησης

μελέτης διαφόρων έργων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (Α.Π. 646),  και ο τόπος της πα-

ροχής: Αθήνα-GR 300.

II. 1.1.   Σύντομη περιγραφή της Σύμβασης

Το συνολικό Τεχνικό Αντικείμενο της εν λόγω Συμφωνίας - Πλαίσιο θα καλύψει

ανάγκες εκπόνησης Υδραυλικών Μελετών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, οπου

εκπονούνται Μελέτες ή εκτελούνται έργα κατασκευής της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Το

Τεχνικό Αντικείμενο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αφορά στην εκπόνηση των

ακολούθων Μελετών, ήτοι:

•  Αναγνωριστική Μελέτη.

•  Προμελέτη.

•  Οριστική Μελέτη.

•  Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων.

•  Μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν καλύπτεται από την συμφωνία για τις δημόσιες Συμ-

βάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπ΄ όψιν εναλλακτικές

προσφορές.

Προεκτιμώμενη αμοιβή: 

α) Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 600.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

β) Διάρκεια της Σύμβασης Μελέτης: Η συνολική προθεσμία περαίωσης της Σύμ-

βασης Μελέτης ορίζεται σε (36 μήνες) από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμ-

φωνητικού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες εγγυήσεις

Εγγύηση Συμμετοχής:

Η εγγύηση συμμετοχής στην διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε

12.000,00 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της

Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν με βάση το συνημ-

μένο στην υπ’ αριθμ. 646 Προκήρυξη υπόδειγμα (Προσάρτημα V) και να έχουν

διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της

προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος για την υπογραφή

της Σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 12.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (που υπολογίζεται

σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ποσού της Συμφωνίας – Πλαίσιο, άρθρο 8 §

7 του Ν. 3316/2005). Προκειμένου να υπογραφεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό κάθε

επιμέρους Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση κα-

λής εκτέλεσης της συγκεκριμένης Σύμβασης. Το ποσό της εγγύησης αυτής

ανέρχεται σε 3% επί του ποσού της συγκεκριμμένης επιμέρους Σύμβασης χω-

ρίς Φ.Π.Α., ούτως ώστε, συμψηφιζόμενο με το ήδη κατατετεθέν ποσό κατά το

άρθρο 24 του Ν. 3316/2005 για την Σύμφωνία - Πλαίσιο, το συνολικό ποσό της

εγγύησης καλής εκτέλεσης όλων των επιμέρους Συμβάσεων να ανέρχεται σε

5% του συνολικού συμβατικού ποσού της Συμφωνίας - Πλαίσιο. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης  και πληρωμής.

α) Η Μελέτη θα χρηματοδοτηθεί  από το Επενδυτικό Πρόγραμμα Ο.Σ.Ε και οι

Συμβάσεις που θα ανατεθούν στον Ανάδοχο θα χρηματοδοτηθούν από Πόρους

Ο.Σ.Ε.

β)  Η Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το γινόμενο της Οικονομικής

του Προσφοράς στην κατηγορία μελέτης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας – Φ.Π.Α.), επί τις μονάδες φυσικού αντικειμένου που θα

κληθεί να εκτελέσει με την υπογραφή των επιμέρους Συμβάσεων, κατά το χρό-

νο ισχύος της Συμφωνίας – Πλαίσιο. Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται.

γ)  Αν η Σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό

να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νο-

μικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το

Ν.3316/2005.

δ) Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της Σύμ-

βασης. Η εκτέλεση της Σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.3316/2005

"Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής

συναφών υπηρεσιών".

3. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέ-

ρονται στο άρθρο 19 του Τεύχους της Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας. Τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για την συμμετοχή στο δια-

γωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 της Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας

ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δι-

καιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

2. α) Στον διαγωνισμό καλούνται: α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή

σε σύμπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν την κατηγορία μελέτης και είναι εγ-

γεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρ-

θρου 39 του Ν. 3316/2005, στην ακόλουθη κατηγορία και τάξη, που προσδιορί-

ζεται βάσει του άρθρου 8 § 3 του ιδίου Νόμου μεταξύ των ποσών 120.000,00 Ευ-

ρώ και 450.000,00 Ευρώ στην κατηγορία μελέτης (13) - Υδραυλικές Μελέτες,

πτυχίο τάξης Γ’ ή Δ’ ή Ε΄.

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ., ή Τρίτες

Χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση, που τηρούν αντίστοιχα Μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της Προκήρυξης),

σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξη και

κατηγορία μελέτης αντίστοιχη με την προαναφερθείσα ή 

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ., που δεν

τηρούν Μητρώα των προηγούμενων παραγράφων (κατά το άρθρο 18.2.3 της

Προκήρυξης) ή Τρίτες Χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει Συμφωνίες Σύνδεσης με

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στην περίπτωση αυτή να εί-

ναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος

IX Γ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα Μητρώα των χωρών τους και να

διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα

Ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία στην αντίστοιχη κα-

τηγορία μελέτης, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005. 

Ή ως εξής:

Για πτυχίο Α΄ τάξης, 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία  (1

μονάδα).

Για πτυχίο Β΄ τάξης, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (2

μονάδες).

Για πτυχίο Γ΄ τάξης, 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (3

μονάδες).  

Για πτυχίο Δ΄ τάξης τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή

8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (7

μονάδες) και

Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετη-

τή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία

(12 μονάδες).

Στην περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας

αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το συνολικό

προκύπτον ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να αντιστοιχεί με τα οριζόμενα στις παρ.

4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005.

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των

ανωτέρω παρ. 3.1 και 3.2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να

εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μό-

νο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας

στην οποία μετέχει.

Η σύμπραξη αφορά μόνο στην ίδια κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση σύμπρα-

ξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι

τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο Διαγωνισμός θα ανατεθεί με Ανοικτή Διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμ-

φέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς  (βαρύτητα 75%).

Κριτήριο Οικονομικής Προσφοράς (βαρύτητα 25%).

Β. Όροι για την παραλαβή των Τευχών του Διαγωνισμού:

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών έως

26-10-2009, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 50 ΕΥ-

ΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με

την Υπηρεσία.

2. Προθεσμία υποβολής Προσφορών είναι η 3-11-2009 και ώρα 10:00, κατά την

οποία θα ανοιχτούν οι Προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Δια-

γωνισμού. Τα έντυπα των Προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην Ελλη-

νική γλώσσα.

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος Προσφορών τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και Προσφυγές (κατά την Οδηγία 665/1989 και τον Ν. 2522/1997), κα-

τατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι:

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.- ΚΑΡΟΛΟΥ 27-ΑΘΗΝΑ –Τ.Κ 104 37- ΕΛΛΑΔΑ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Σημείο (-α) επαφής: Τηλέφωνο: +302105283152

Υπόψη: Γραμματεία Γεν. Πρωτοκόλλου Φαξ: +302105283149
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α)  Κατά της Προκήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού: το αργότερο επτά

(7) ημέρες πριν από την διενέργεια     του διαγωνισμού, ήτοι την 27-10-2009.

β)   Κατά των Πρακτικών της: Επιτροπής Διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1. Κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5)

εργάσιμες ημέρες.

β2. Κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10)

ημερολογιακές ημέρες.

β3. Κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε

(5) εργάσιμες ημέρες.

Οι προθεσμίες αρχίζουν οπό την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της

γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσης, απεστάλη

ήδη στην Υπηρεσία

Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 3-9-2009.

ΑΠΟ THN «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ»

ΕΡΓA Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δημόσιου κλειστού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης χώρου

λειτουργίας καταστήματος ψιλικών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λαυρίου

(Αρ. Διακήρυξης 2/2009).

Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία

Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παραλαβή Εγγράφων – Απο-

στολή Προσφορών: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία,

Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο, ΤΚ  19500, τηλ. 22920

22089, 22920 27711

Περιγραφή-Αντικείμενο της σύμβασης: Λειτουργία καταστήματος ψιλι-

κών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Λαυρίου με δυνατότητα έκδοσης άδειας

πώλησης καπνοβιομηχανικών προιόντων. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Κεντρικός Λιμένας Λαυρίου

Διάρκεια σύμβασης: Πέντε έτη

Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο αντάλλαγμα: Εξακόσια (600,00) ευρώ

πλέον ΦΠΑ.

Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: 09/10/2009, ημέρα

Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος

Λαυρίου, Λαύριο, Ακτή Α. Παπανδρέου.

Ημερομηνία Κατάθεσης προσφορών: Την ημέρα διενέργειας του διαγω-

νισμού, από 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού

Λιμένος Λαυρίου.                  

Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό υπο-

χρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού των 600,00€

(εξακοσίων ευρώ), ο δε πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση

καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το μηνιαίο αντάλλαγμα  χρήσης τριών

(3) μηνών. 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

από τα γραφεία του Οργανισμού.

Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου ΑΕ 

Ο Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

Πάρης Ευαγγελίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ, 2/9/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 10654/09

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100, Παλλήνη τ.κ. 153051

Πληροφορίες: κα. Καντερέ, Τηλέφωνο: 213-2005203

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

– Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώθη-

κε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α/03-10-1994).

– Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 977Β/25-11-1994), απόφαση του Υπουρ-

γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

– Την από 29/4/2003, σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Μελέτη κτη-

ματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Κα-

λυβίων Θορικού Αττικής».

Καλούνται

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αν.

Αττικής, όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα, κλίμακας

1:1000, να υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις τους επί της πο-

λεοδομικής μελέτης για την περιοχή που γειτνιάζει στο Κοιμητήριο Καλυ-

βίων καθώς και των Ο.Τ. 216, 255, 257 και 263, στην περιοχή «Μαυρίκεζα»

Δήμου Καλυβίων Θορικού Αν. Αττικής στον οικείο Δήμο ή κοινότητα. 

Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσι-

ευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο ημερήσιες Αθηνών και να ανα-

κοινωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής Αθηνών. 

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευ-

ταία δημοσίευση της πρόσκλησης. 

Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 

Ι. Καραΐσκος Γιώτα Καραστεργίου

Δ. Διοικητικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 25/8/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι:

1. Με την υπ’ αρ. 2039 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκαν

οι περιβαλλοντικοί όροι του υπό εγκατάσταση σιδηρουργείου του κ. Δημήτριου

Φιλίππου που βρίσκεται επί της οδού Σουνίου 10 στο Κουβαρά Αττικής.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος της

ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στην διάθεση κάθε εν-

διαφερομένου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής

Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να προσέλθει

για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚTIΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ  2004/17

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 

Ταχ.Διεύθυνση: ΚΑΡΟΛΟΥ 27

Πόλη:ΑΘΗΝΑ –Ταχ.Κώδικας: 104 37

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

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

Σημείο (-α) επαφής:

Υπόψη: Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών Τηλέφωνο: +30 210 5283390
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ηλ. Ταχυδρομείο: pakoukou@ergose.gr Φαξ: +30 210 5283392
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Διεύθυνση (-εις) στο Διαδίκτυο:Γενική Διεύθυνση του Αναθέτοντος Φορέ-

ως (URL): http://www.ergose.gr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Ο τίτλος της Σύμβασης είναι: «Συγκοινωνιακές Μελέτες για την αντιμετώπι-
ση αναγκών απ’ αρχής εκπόνησης, αναθεώρησης, συμπλήρωσης ή και τρο-
ποποίησης μελέτης διαφόρων έργων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (Α.Π. 648),  και ο
τόπος της παροχής: Αθήνα-GR 300.
II. 1.1.   Σύντομη περιγραφή της Σύμβασης
Το συνολικό Τεχνικό Αντικείμενο της εν λόγω Συμφωνίας - Πλαίσιο θα καλύ-
ψει ανάγκες εκπόνησης Συγκοινωνιακών Μελετών σε διάφορα μέρη της Ελ-
λάδας, οπου εκπονούνται Μελέτες ή εκτελούνται έργα κατασκευής της ΕΡΓΑ
ΟΣΕ Α.Ε. Το Τεχνικό Αντικείμενο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αφορά στην
εκπόνηση των ακολούθων Μελετών, ήτοι:
•  Μελέτη σκοπιμότητας
•  Αναγνωριστική Μελέτη
•  Προμελέτη
•  Οριστική Μελέτη
•  Μελέτη Master-plan Σταθμών
•  Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου στάθμευσης σε σταθμούς και
στάσεις.
•  Κυκλοφοριακές Μελέτες
•  Μελέτες Σήμανσης, Ασφάλισης οδικών έργων
•  Μελέτες Ενημέρωσης των οριστικών συγκοινωνιακών μελετών με τις σχετι-
κές μελέτες άλλων κατηγοριών ( υδραυλικών , στατικών , γεωτεχνικών κ.λ.π.)
•  Σύνταξη μελετών ΣΑΥ-ΦΑΥ
Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν καλύπτεται από την συμφωνία για τις δημόσιες Συμ-
βάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπ΄ όψιν εναλλακτι-
κές προσφορές.
Προεκτιμώμενη αμοιβή: 
α) Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 425.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
β) Διάρκεια της Σύμβασης Μελέτης: Η συνολική προθεσμία περαίωσης της
Σύμβασης Μελέτης ορίζεται σε (36 μήνες) από την υπογραφή του Ιδιωτικού
Συμφωνητικού.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες εγγυήσεις
Εγγύηση Συμμετοχής:
Η εγγύηση συμμετοχής στην διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε
8.500,00 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής
της Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν με βάση το συ-

νημμένο στην υπ’ αριθμ. 648 Προκήρυξη υπόδειγμα (Προσάρτημα V) και να
έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λή-
ξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος για την υπογραφή
της Σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 8.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (που υπολογίζεται
σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ποσού της Συμφωνίας – Πλαίσιο, άρθρο 8
§ 7 του Ν. 3316/2005). Προκειμένου να υπογραφεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό
κάθε επιμέρους Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πρόσθετη εγ-
γύηση καλής εκτέλεσης της συγκεκριμένης Σύμβασης. Το ποσό της εγγύησης
αυτής ανέρχεται σε 3% επί του ποσού της συγκεκριμμένης επιμέρους Σύμβα-
σης χωρίς Φ.Π.Α., ούτως ώστε, συμψηφιζόμενο με το ήδη κατατετεθέν ποσό
κατά το άρθρο 24 του Ν. 3316/2005 για την Σύμφωνία - Πλαίσιο, το συνολικό
ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης όλων των επιμέρους Συμβάσεων να
ανέρχεται σε 5% του συνολικού συμβατικού ποσού της Συμφωνίας - Πλαίσιο. 
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης  και πληρωμής.
α) Η Μελέτη θα χρηματοδοτηθεί  από το Επενδυτικό Πρόγραμμα Ο.Σ.Ε και οι
Συμβάσεις που θα ανατεθούν στον Ανάδοχο θα χρηματοδοτηθούν από Πόρους
Ο.Σ.Ε.
β)  Η Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το γινόμενο της Οικονομικής
του Προσφοράς στην κατηγορία μελέτης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φό-
ρου Προστιθέμενης Αξίας – Φ.Π.Α.), επί τις μονάδες φυσικού αντικειμένου που
θα κληθεί να εκτελέσει με την υπογραφή των επιμέρους Συμβάσεων, κατά το
χρόνο ισχύος της Συμφωνίας – Πλαίσιο. Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται.
γ)  Αν η Σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτι-
κό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με
το Ν.3316/2005.
δ) Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της
Σύμβασης. Η εκτέλεση της Σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του
Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελε-
τών και παροχής συναφών υπηρεσιών".
ΙΙΙ.Β.1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων
αναφέρονται στο άρθρο 19 του Τεύχους της Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικα-
σίας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για την συμμετο-
χή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 της Προκήρυξης Ανοικτής
Διαδικασίας ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
2. α) Στον διαγωνισμό καλούνται: α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι
ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν την κατηγορία μελέτης και εί-
ναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών)
του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005, στην ακόλουθη κατηγορία και τάξη, που
προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 8 § 3 του ιδίου Νόμου μεταξύ των ποσών
106.250,00 Ευρώ και 318.750,00 Ευρώ στην κατηγορία μελέτης (10) - Συγκοι-
νωνιακές Μελέτες, πτυχίο τάξης Γ’ ή Δ’ ή Ε΄.
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ., ή Τρίτες
Χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, που τηρούν αντίστοιχα Μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της Προκήρυξης),
σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξη και
κατηγορία μελέτης αντίστοιχη με την προαναφερθείσα ή 
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που δεν
τηρούν Μητρώα των προηγούμενων παραγράφων (κατά το άρθρο 18.2.3 της
Προκήρυξης) ή Τρίτες Χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει Συμφωνίες Σύνδεσης
με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να
είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήμα-
τος IX Γ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα Μητρώα των χωρών τους
και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγ-
γραφή στα Ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία στην
αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005. 
Ή ως εξής:
Για πτυχίο Α΄ τάξης, 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία  (1
μονάδα).
Για πτυχίο Β΄ τάξης, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (2

μονάδες).
Για πτυχίο Γ΄ τάξης, 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία
(3 μονάδες).  
Για πτυχίο Δ΄ τάξης τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετη-
τή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγο-
ρία (7 μονάδες) και
Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελε-
τητή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατη-
γορία (12 μονάδες).
Στην περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας
αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το συνολικό
προκύπτον ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να αντιστοιχεί με τα οριζόμενα στις
παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των
ανωτέρω παρ. ΙΙΙ.Β.1 και ΙΙΙ.Β.2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαι-
τείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε
ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή
κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη αφορά μόνο στην ίδια κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση σύ-

μπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων εί-
ναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο Διαγωνισμός θα ανατεθεί με Ανοικτή Διαδικασία και κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς  (βαρύτητα 75%).
Κριτήριο Οικονομικής Προσφοράς (βαρύτητα 25%).
Β. Όροι για την παραλαβή των Τευχών του Διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών έως
27-10-2009, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 50 ΕΥ-
ΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με
την Υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής Προσφορών είναι η 4-11-2009 και ώρα 10:00, κατά την
οποία θα ανοιχτούν οι Προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Δια-
γωνισμού. Τα έντυπα των Προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην Ελ-
ληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος Προσφορών τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και Προσφυγές (κατά την Οδηγία 665/1989 και τον Ν. 2522/1997),
κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι:
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.- ΚΑΡΟΛΟΥ 27-ΑΘΗΝΑ –Τ.Κ 104 37- ΕΛΛΑΔΑ

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

Σημείο (-α) επαφής: Τηλέφωνο: +302105283152

Υπόψη: Γραμματεία Γεν. Πρωτοκόλλου Φαξ: +302105283149
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α)  Κατά της Προκήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού: το αργότερο

επτά (7) ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι την 28-10-

2009.

β)   Κατά των Πρακτικών της: Επιτροπής Διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1. Κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέ-

ντε (5) εργάσιμες ημέρες.

β2. Κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα

(10) ημερολογιακές ημέρες.

β3. Κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέ-

ντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Οι προθεσμίες αρχίζουν οπό την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης

της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσης, απε-

στάλη ήδη στην Υπηρεσία

Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  την 3-9-2009.

ΑΠΟ THN «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ»

ΕΡΓA Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ισολογισμοί

Προσκλήσεις

Προκηρύξεις

Διαγωνισμοί

Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα 

περίπερα



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

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.

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

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

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
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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

ΚΥΡΙΑΚΗ 20, ΤΕΤΑΡΤΗ 23 & ΣΑΒΒΑΤΟ 26/9

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 -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

και της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ το γένος ΔΕΛΟΓΛΟΥ, που γεν-

νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ατ-

τικής και η ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και της ΘΕΩΝΗΣ, το γένος ΚΑΨΑΣΚΗ, που γεννήθη-

κε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, θα έλθουν

σε γάμο  που  θα  γίνει στη ΒΟΥΛΑ.

Ο ΣΟΛΟΜΩΝ ΓΑΒΑΛΑΣ του ΗΛΙΑ και της ΠΑΡΑ-

ΣΚΕΥΗΣ το γένος ΧΡΥΣΟΥ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ και η ΦΛΩΡΑ

ΧΑΝΙΩΤΗ του ΖΑΦΕΙΡΗ και της ΕΛΕΝΗΣ, το γένος

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-

τοικεί στη ΒΟΥΛΑ, θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γίνει

στη νήσο ΜΗΛΟ τον Οκτώβριο.

ΓΑΜΟΙ
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Πόνος ή δυσφορία στο στέρνο, δύσπνοια ή αίσθημα πλα-

κώματος στο στήθος, ταχυκαρδίες (σε σημείο που να

νιώθει κάποιος την καρδιά του ότι πάει να «σπάσει»),  εί-

ναι συμπτώματα που νιώθουν καθημερινά, αμέτρητοι άν-

θρωποι. 

Επίσης ο κόμπος στον λαιμό ή ένα αίσθημα πνιγμού, ναυ-

τία ή δυσφορία και πόνος στο στομάχι, είναι επίσης συ-

μπτώματα εξίσου συχνά, όσο και τα αισθήματα ζάλης,

αστάθειας ή λιποθυμίας, τα ρίγη, ή τα ξαφνικά αισθήματα

ζέστης.

Παρά το γεγονός ότι τα συμπτώματα αυτά, εμφανίζονται

σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό ανθρώπων, νιώθουν, και

δεν μπορούμε να τους αδικήσουμε, ότι η περίπτωσή τους

είναι μοναδική, και γυρνούν συχνά από γιατρό σε γιατρό,

αναζητώντας βοήθεια για αρρώστιες για τις οποίες δεν

μπορεί να βρεθεί «οργανική» βάση.

Αν και επανειλημμένα τους ανακοινώνεται ότι «δεν

έχουν τίποτα οργανικά», οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν

πεπεισμένοι ότι τα σωματικά τους συμπτώματα και ο πό-

νος είναι πραγματικά. Εκεί όμως, βρίσκεται και το λεπτό

σημείο, το οποίο κάθε κλινικός ψυχολόγος θα πρέπει να

γνωρίζει, διατηρώντας στενή συνεργασία με διάφορες

ειδικότητες ιατρών. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ουσιαστικά

έχουν δίκιο.

Τα συμπτώματά τους είναι τόσο ρεαλιστικά, τόσο, σαν να

είχαν συγκεκριμένες οργανικές παθήσεις. 

Αφού όμως οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ασθενείς, ούτε

όμως και «κατά φαντασία» ασθενείς, αφού πραγματικά

πονούν και παρουσιάζουν ή νιώθουν διάφορα άλλα σω-

ματικά συμπτώματα, τι εξήγηση δίνουμε σε αυτά τα συ-

μπτώματα;

Αρχικά, αν και δεν είναι εύκολο να γίνει άμεσα παραδε-

κτό από τον άνθρωπο που ταλαιπωρείται από μία τέτοια

κατάσταση, εξηγούμε ότι ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ «ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΒΛΑΒΗ»

Είναι λογικό ότι για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει ια-

τρική, και ο οποίος βιώνει κάτι πολύ ρεαλιστικό, η εξήγη-

ση αυτή να μη  μπορεί να γίνει μεμιάς αποδεκτή. Ο κλινι-

κός ψυχολόγος, 

Α) είναι καλό να εξηγεί σταδιακά  στο άτομο, με απλούς

ιατρικούς όρους, πως ο νους, μέσω του νευρικού συστή-

ματος, μπορεί λόγω άγχους για παράδειγμα, να «δημι-

ουργήσει» αισθήματα πόνου, τα οποία το άτομο, τα νιώ-

θει ως πραγματικά, χωρίς όμως να υπάρχει καμία οργανι-

κή βλάβη.  Πως για παράδειγμα,  ο ανθρώπινος εγκέφα-

λος, έχει τη δυνατότητα, μέσω των νεύρων με τα οποία

«επικοινωνεί» με τα όργανα του σώματος μας (μέσω του

νωτιαίου μυελού και του λεγόμενου «συμπαθητικού συ-

στήματος νεύρων), να «προκαλέσει» ένα σφίξιμο ή πόνο

στο στομάχι ή αμέτρητα διάφορα άλλα σωματικά συ-

μπτώματα.  Σε αυτό το σημείο φαίνεται πόσο απαραίτητη

είναι η γνώση ιατρικής και η καλή συνεργασία του ειδικού

ψυχικής υγείας με τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων,

οι οποίοι αφότου αποκλείσουν με ιατρικές εξετάσεις την

πιθανή «οργανική» αιτιολογία των συμπτωμάτων του

ατόμου, πρέπει να το βοηθήσουν να βγει, από τον κυκε-

ώνα των συνεχών ιατρικών εξετάσεων.  Καθώς το άτομο

βιώνει συχνά ιδιαίτερα επώδυνους σωματικούς πόνους,

είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι αναπτύσσει έναν φόβο ότι

πάσχει από κάποια ασθένεια, την οποία οι ιατρικές εξε-

τάσεις ή οι γιατροί τους οποίους επισκέπτεται, δεν μπο-

ρούν να την διαγνώσουν. Ο φόβος αυτός συχνά εξελίσ-

σεται σε φόβο του ατόμου ότι μπορεί να πεθαίνει και

απλά οι γιατροί κάνουν λάθος, λέγοντας του ότι δεν έχει

«τίποτα». 

Οι αμέτρητες ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες μπορεί να

«ενδίδουν» οι γιατροί, με την σκέψη ότι μπορεί τελικά το

άτομο να πειστεί ότι δεν πάσχει από κάτι «οργανικό», ου-

σιαστικά, «ρίχνουν περισσότερο λάδι στην φωτιά», χωρίς

βεβαίως να υπάρχει τέτοια πρόθεση, μια και ο άνθρωπος

συνεχίζει να «αναζητά» μια «οργανική» αιτιολογία των

συμπτωμάτων.

Σε αυτό το σημείο φαίνεται πόσο σημαντικό είναι να

εξηγήσει ένας γιατρός στο άτομο, ότι παρ’ ότι τα τόσο

επώδυνα σωματικά του συμπτώματα, δεν έχουν «οργανι-

κή» βάση, αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι το άτομο «τρε-

λαίνεται», αλλά ότι πρόκειται για μια «ικανότητα» του

ανθρώπινου νου, να «μετατρέπει» και να «εκφράζει»το

άγχος ή την στενοχώρια από διάφορα γεγονότα και σκέ-

ψεις του ατόμου, σε σωματικά συμπτώματα. Πρόκειται

μάλιστα για μια διαδικασία που συμβαίνει στους περισ-

σότερους ανθρώπους, αρκεί να σκεφτούμε πόσες φορές

νιώσαμε πονοκέφαλο, επειδή είχαμε αγχωθεί για κάτι.

Αυτό που ποικίλλει μεταξύ των ανθρώπων, είναι κυρίως

το είδος, η ένταση και η συχνότητα των σωματικών συ-

μπτωμάτων.

Β) Ο ειδικός ψυχικής υγείας, έχοντας εξηγήσει στο άτο-

μο πως ο νους μας μπορεί και «εκφράζεται» μέσω σωμα-

τικών συμπτωμάτων, «υποδεικνύει», σε συνεργασία με

τον άνθρωπο που έχει μπροστά του, την πολλές φορές

μη ορατή «πραγματική» πηγή αυτών, όπως για παράδειγ-

μα,  διάφορα στρεσογόνα γεγονότα στα οποία ο νους

μας «αντιδρά» κατ αυτόν τον τρόπο.

Καλό θα ήταν λοιπόν όταν παρατηρήσουμε τέτοια συ-

μπτώματα να μην τρέχουμε ξανά και ξανά για εξετάσεις

αλλά να απευθυνθούμε στον ειδικό ψυχολόγο που θα

μπορέσει με τη σωστή καθοδήγηση να βοηθήσει στην

αντιμετώπιση κι επίλυσή τους.

Νικόλαος Βακόνδιος

Ψυχολόγος

E-mail n.vakondios@nvakondios.gr

ΑΤΟΜΑ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ! 
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Για υπαλλήλους, Ελευθ. Επαγγελματίες, Νοικοκυρές, Φοιτητές, Ανέργους)

l Ημιαπασχόληση έως 980 ευρώ

l Πλήρης Απασχόληση έως 5.500 ευρώ

l Άμεσο ξεκίνημα

l Πληρωμένες διακοπές 

Πληροφορίες τηλ.: 22990-73867,  6947 772597

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ως γεροκόμος (όχι

κατάκοιτους) ή ως μπέιμπι σίτερ για την Παλλήνη

και τις γύρω περιοχές.

Τηλέφωνο 6937 992021

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ σε σπίτι.

Τηλέφωνο 6998 335564

Μαθήματα Γραμμικού Σχεδίου

Παραδίδονται μαθήματα γραμμικού και ελεύθερου

σχεδίου, στο Κορωπί, για εισαγωγικές εξετάσεις σε

ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και μαθήματα ζωγραφικής σε παι-

διά και εφήβους.

Πληροφορίες: Πιστικού Βάσιλική: 6979449011

Πιστικού Αθηνά: 6974059920

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο μο-

ντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως  950€, Πλή-

ρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

6984375995 ή www.newhomework.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ – πρώτη είσοδος, χαμηλά

Ισόγειο διπλοκατοικίας 136τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια,

μεγάλο σαλόνι με τζάκι, κουζίνα μεγάλη με εντοιχισμένες ηλε-

κτρικές συσκευές, εσωτερική αποθήκη, πόρτα ασφαλείας και

υπερσύγχρονο σύστημα συναγερμού. Βεράντες σε εξαιρετικό

πετρόχτιστο περιβάλλοντα χώρο. 2 θέσεις parking. Ζώα δεν γί-

νονται δεκτά για σοβαρούς λόγους. Πληροφορίες 6945314587.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Ενοικιάζεται στην Παλλήνη, κοντά στην αστυνο-

μία, διαμέρισμα 2άρι 50τ.μ. και αποθήκη στον 2ο

όροφο. ΤΗΛ: 210 6132371 και 6945037627.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΒΟΥΛΑ

Ενοικιάζεται στη Βούλα γκαρσονιέρα με μεγάλο

υπνοδωμάτιο και σαλονάκι, μπάνιο, κουζίνα, αυτό-

ματη θέρμανση, ξεχωριστή είσοδος σε πρόσοψη

μονοκατοικίας. τηλ.: 210-8951053, 6946458433

Άγχος και  εκδήλωση επώδυνων οργανικών συμπτωμάτων
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΪΚΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΝΕΛΕ) 

ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ο Δήμος Μαραθώνα στα πλαίσια της συνεργασίας του με την Νο-

μαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής  Επιμόρφωσης ανακοινώνει  τα προ-

τεινόμενα τμήματα μάθησης.

Προϋποθέσεις έγκρισης των προγραμμάτων μάθησης:

Α)  Εγγραφές των ενδιαφερομένων ανά προτεινόμενο τμήμα μά-

θησης, (αριθμός εγγεγραμμένων ανά τμήμα να μην είναι μικρότε-

ρος, των οκτώ ατόμων).

Β)Τα στοιχεία των επιμορφωνομένων  να συμπληρώνονται ευα-

νάγνωστα και σωστά σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται

στο σχέδιο αίτησης που σας αποστέλλουμε.

Τα νέα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν από τον Ιανουάριο

του 2010, αφού πρώτα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα στοιχεία

που θα στείλουν οι ενδιαφερόμενοι.  

Η παρακολούθηση των μαθημάτων για όλα τα προγράμματα της

Ν.Ε.Λ.Ε. είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους πολίτες.

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις αιτήσεις  από

τον Δήμο Μαραθώνα και να ενημερωθούν στα τηλ: 22940-67777,

6945261648, 6946838208.

Οι αιτήσεις θα πρέπει ν’αποσταλούν ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2009.

Πέραν της αναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές οι

αιτήσεις, εκτός των μαθημάτων των Η/Υ του εργαστηρίου της

Ν.Ε.Λ.Ε. στην Παλλήνη που θα γίνονται όλο το έτος. 

Τα μαθήματα αφορούν πάρα πολλές δραστηριότητες και καλό θα

είναι να ενημερωθείτε από το Δήμο.

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  &  ΦIΛOΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑ ΥΒΟΝΝΗ ΚΥΡ. NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ  ΣΑΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΠΛHPOΦ. ΜΕ ΕΦΑΡΜ. ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤ. ΛΑΜΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  (ΡΟΔΟΣ)
ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΛHPOΦ.& ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΘΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓEΩΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ XHMEIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ-ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ.  AΓΩΓ. & AΘΛHT. (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ XHMEIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ HΛEKΤΡΟN. ΜΗΧΑΝ. & MHXΑΝ. YΠOΛ. ΠΟΛΥΤ. ΧΑΝΙΑ
ΚΩΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΙΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ &  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ. (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΦYΣIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΝΤΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤ. ΚΤΙΡ. TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΝΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝΕΡΓ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ ΠAIΔAΓ.  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΥΛΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΑΡΧΙΤ., ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦYΣIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΙΟΛΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ EΠIΣTHMHΣ YΠOΛOΓ. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ

ΓΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΗΛΙΟΒΙΤΣΑ ΔΑΝΙΗΛ-ΟΣΚΑΡ ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΡΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΑΦΑ ΣΟΝΙΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΖΙΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ και ΤΕΙ
Δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα των επιτυχόντων
στα περισσότερα Λύκεια της Ανατ. Αττικής, αλλά
μας διέφυγε το 3ο Λύκειο Κορωπίου, που είναι η
πρώτη χρονιά που βγάζει αποφοίτους, αλλά και κά-
ποια εσπερινά και ΕΠΑΛ που δεν βρήκαμε.

Οι μαθητές του 2ου Γυμνασί-

ου Κορωπίου, της 3ης τάξης

που διδάσκονταν τη Γερμανι-

κή, πήραν Πιστοποιητικό

Γλωσσομάθεια, μετά από

εξετάσεις - στα επίπεδα Α1

και Α2. 

Το επισημαίνουμε γιατί, σπά-

νια βγαίνει κανείς από δημό-

σιο σχολείο κατέχοντας την

ξένη γλώσσα που διδάσκε-

ται. 

Από τα γαλλικά που μάθαινα

στο σχολείο, μου έχει μείνει

μόνο ένα τραγουδάκι...

Γι’ αυτό λοιπόν κάνουμε την

αναφορά και το επισημαί-

νουμε.

Οι επιτυχόντες μαθητές στο

επίπεδο Α2 είναι: 

ΝΤΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΗ ΜΑΒΙΟΛΑ

ΜΑΛΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

Οι επιτυχόντες μαθητές στο

επίπεδο Α1 είναι: 

ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΣΚΟΥΒΑΤΑΣ ΘΕΟΔ.

ΜΕΡΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ

ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ.

Η πρωτοβουλία της καθηγή-

τριας των Γερμανικών που

αφορούσε την απόκτηση εκ

μέρους των παιδιών επίση-

μων τυπικών προσόντων, πέ-

ραν των ουσιαστικών γνώσε-

ων, έγινε δεκτή με ενθουσια-

σμό από μαθητές και γονείς

τον περασμένο Φεβρουάριο,

υποστηρίχθηκε και ενισχύθη-

κε ηθικά και πρακτικά από

τον Διευθυντή του σχολείου

και στέφθηκε με επιτυχία

στις εξετάσεις της 9ης και

10ης Μαΐου 2009. 

Ο διευθυντής του 2ου Γυμνα-

σίου Κορωπίου κ. Χρ. Θεοχα-

ρόπουλος και ο Σύλλογος

των καθηγητών του σχολεί-

ου συγχαίρει τους μαθητές

της 3ης τάξης του σχολικού

έτους 2008-2009 για την επι-

τυχία τους. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

στη ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

απέκτησαν οι μαθητές του 

2ου Γυμνασίου Κορωπίου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης

εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, δασκάλους και γονείς.

Ελπίζουμε σε συνέχιση της συνεργασίας προς όφελος της σχολι-

κής κοινότητας και σε ουσιαστικό εκπαιδευτικό έργο προς όφελος

των μαθητών. Τα προβλήματα του σχολείου είναι γνωστά και κα-

ταγεγραμμένα και ευελπιστούμε στη σταδιακή επίλυσή τους, βά-

σει των υπεσχημένων.

Το Δ.Σ. εκφράζει τη λύπη του διότι για μια ακόμη φορά οι εγκατα-

στἀσεις του σχολείου έπεσαν θύματα βανδαλισμών, οι οποίοι θα

είχαν αποφευχθεί, αν είχαν τοποθετηθεί εγκαίρως κάγκελα στις

γνωστές κερκόπορτες του σχολείου. Οι ζημιές βεβαίως αποκατα-

στάθηκαν εγκαίρως από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, όμως

χάθηκαν πόροι και εργατοώρες αντί να δαπανηθούν για το επι-

πλέον καλύτερο. Επίσης, κλάπηκαν υπολογιστές, οι οποίοι δεν εί-

χαν εγκατασταθεί εγκαίρως στη θέση τους και προφανώς θα λεί-

ψουν από τους μαθητές φέτος. Στερνή μου γνώση…

Το Δ.Σ., επισημαίνει πως όλα τα σχέδια για την αντιμετώπισή της

σκοντάφτουν στους ελλιπείς πόρους που διατίθενται στην καθα-

ριότητα. Η κοινή λογική λέει πως η πρόληψη απαιτεί επαρκείς και

καλά αεριζόμενους χώρους, ευταξία και καθαριότητα. Αυτό σημαί-

νει περισσότερο προσωπικό για την επίτευξη τουλάχιστον της ευ-

ταξίας και της καθαριότητας (βοηθητικό προσωπικό για την καθα-

ριότητα του σχολείου και τη λειτουργία της τραπεζαρίας). Το Δ.Σ.

ζητεί από τη δημοτική αρχή και το ΥΠΕΠΘ ενίσχυση του προσωπι-

κού καθαριότητας στα σχολεία και επιτάχυνση των κατασκευαστι-

κών εργασιών (επέκταση τραπεζαρίας, ανακαίνιση τουαλετών και

υδραυλικών εγκαταστάσεων, αισθητήρες διοξειδίου του άνθρακα

στις αίθουσες, τους οποίους διαθέτει ο ΟΣΚ, κ.λπ.).

Τέλος, το Δ.Σ., καλεί τους ιθύνοντες να ενημερώσουν τους εργα-

ζόμενους γονείς αν θα στέλνουν τα παιδιά τους για μάθημα -και

Ολοήμερο- ή θα τα παίρνουν μαζί τους στη δουλειά. Επί της ου-

σίας, άρχισε ή δεν άρχισε το σχολείο;

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Οι εγγραφές 

άρχισαν

Ποδοσφαιρικό τμήμα
Τμήματα για παιδιά 5-18 ετών

Πληροφορίες : τηλ  2108991154

Πίνγκ-πόνγκ
Τμήματα για παιδιά 5-12 ετών

Πληροφορίες: τηλ 6932627835

Νέα σχολική χρονιά - Νέα γρίπη 

Βανδαλισμοί στο 

1ο Δημοτικό Παλλήνης

Προγράμματα ΝΕΛΕ στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Επιτροπή

Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), για το Α΄ εξάμηνο του 2010,

διοργανώνει  τα εξής εκπαιδευτικά –επιμορφωτικά προγράμματα

για ενήλικες:

• Κόσμημα • Ανθοδετική

• Κεντημένο ψωμί • Ζωγραφική 

• Διαιτολογία – Διατροφή • Χειροτεχνία

• Πρώτες Βοήθειες • Μαγειρική – ζαχαροπλαστική

• Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  (με δυνατότητα απόκτησης  ECDL)

➢ Τέχνη, ποιότητα και φαντασία στο τραπέζι 

➢ Ραδιοφωνίας: Παραγωγή και παρουσίαση ραδιοφωνικών εκπομπών

➢ Φωτογραφίας ( τμήμα αρχαρίων και  τμήμα προχωρημένων)

➢ Κοπτικής - ραπτικής (τμήμα αρχαρίων και  προχωρημένων)

➢ Αργυροχρυσοχοΐας (τμήμα αρχαρίων και  προχωρημένων)

➢ Σύγχρονη Αμπελουργία – Οινοποιία

➢ Τεχνική Πωλήσεων – Εξυπηρέτηση Πελατών

➢ Διακόσμηση βιτρίνας και προβολή–προώθηση προϊόντων &

υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην κα Σπυριδούλα Καβού-

κα  (κτίριο Δημαρχείου – πλατεία Ελευθερίας, τηλ. 210.6600722)

και να συμπληρώσουν αίτηση για τη συμμετοχή τους.

Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν μέχρι τις 30  Σεπτεμβρίου 2009. 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Απλές ευχές η εγκύκλιος...

“Η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας της νέας γρίπης είναι απλές ευχές που δεν αντι-
μετωπίζουν το πρόβλημα”, επισημαίνουν σε επιστολή τους

η Ομοσπονδία Γονέων Ανατ. Αττικής.

Στην πραγματικότητα το ΥΠΕΠΘ απλά κλείνει τα μάτια του σε

μια πραγματικότητα που έχουν δημιουργήσει οι ασκούμενες κυ-

βερνητικές πολιτικές που αδιαφορούν για τις λαϊκές ανάγκες.

Η καθαριότητα και οι συνθήκες υγιεινής στα σχολεία, βασικός

παράγοντας πρόληψης και της συγκεκριμένης πανδημίας, είναι

απαράδεκτες. Η αναλογία καθαριστριών ανά αίθουσα (18 αίθου-

σες/καθαρίστρια) σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί. Το αίτημα

για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και στην καθαριότητα παρα-

πέμπεται στις καλένδες.

Οι συνθήκες σίτισης στα ολοήμερα σχολεία  είναι απαράδεκτες,

χάρη στη μη πρόβλεψη κωδικού για τον διορισμό τραπεζοκό-

μων, και την ανυπαρξία εξοπλισμένων και υγειονομικά ελεγμέ-

νων χώρων εστίασης.

Ζητούν μεταξύ άλλων: 

 Τη θεσμοθέτηση δημόσιων υπηρεσιών σχολικής υγείας και

ασφάλειας της εργασίας σε δημόσια κέντρα υγείας,  που θα πα-

ρέχουν δωρεάν υπηρεσίες ΠΦΥ (πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεί-

ας) και θα έχουν υπ’ ευθύνη τους όλα τα σχολεία της περιοχής,

θα φροντίζουν επίσης μέσα από μια σειρά δωρεάν περιοδικών

εξετάσεων να διασφαλίζεται τόσο η σωματική, όσο και η ψυχι-

κή, κοινωνική, πνευματική ανάπτυξη και η πρόληψη. 

 Τη δημιουργία ιατρείων σε όλες τις σχολικές μονάδες και τη

στελέχωσή τους με νοσηλευτικό προσωπικό. Εκτός των καθη-

κόντων παροχής πρώτων βοηθειών, ελέγχου και ενημέρωσης

της κάρτας υγείας κάθε μαθητή κλπ, θα παρεμβαίνει μαζί με

τους επόπτες δημόσιας υγείας για την τήρηση των βασικών κα-

νόνων υγιεινής στη σχολική μονάδα.
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Ναυτικός Αθλητικός

Ομιλος «Κεκροψ»

Αρχισαν οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Κολύμ-

βησης και Ιστιοπλοϊας του Ν.Α.Ο. «Κέκροψ»

στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Πληροφορίες στα γραφεία τηλ. 22910 90645 &

22910 90200 

e-mail: naokekrops@gmail.com

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΧΑΝΤΜΠΟΛ - ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΒΟΛΕΥ(ΓΥΝΑΙΚΩΝ) - ΠΑΛΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 6-10μ.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00

1) ΚΛΕΙΣΤΟ «ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ» ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

2) ΚΛΕΙΣΤΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΤΗΛ.–FAX: 2106627006 - 2106628244 -6977806924

Email: Kerani@mailbox.gr

“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αρχισαν οι εγγραφές στην Πετοσφαίριση για κορί-

τσια και αγόρια καθημερινά από 5 έως 7μ.μ.

Πληροφορίες: 210 8994.484, κιν. 6972 778540 &

6978 661302

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Άρχισαν οι εγγραφές νέων μαθη-

τών, στα τμήματα Ιστιοπλοΐας

σκαφών Optimist και Laser, στα

τμήματα κολύμβησης και κατάδυ-

σης. Οι εγγραφές γίνονται καθη-

μερινά και ώρα 19.00 – 21.00 στα

γραφεία του ομίλου Λ. Καλυβίων

67 τηλ  22910-26091

Καταδυτικές δραστηριότητες

Τα μαθήματα Ιστιοπλοΐας και Κο-

λύμβησης για τα παιδιά των με-

λών, θα γίνονται κάθε Σαββατοκύ-

ριακο ενώ τα μαθήματα καταδύ-

σεων σύμφωνα με το πρόγραμμα

του Ομίλου.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες,

εν πλώ, των μικρών αθλητών μας,

του Τμήματος Ιστιοπλοΐας.

Πληροφορίες

Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 67 ΛΑΓΟΝΗΣΙ

ΤΗΛ (FAX ): 2291026091 Οι μικροί κολυμβητές, με πλήρη εξάρτηση, λίγο πριν εισέλθουν εις την κολυμβητική  δεξαμενή των
εγκαταστάσεων.

Ναυτικός Όμιλος ΛαγονησίουΝαυτικός Όμιλος Λαγονησίου

Έναρξη νέων τμημάτων εκμάθησης 

Ιστιοπλοΐας, Κολύμβησης και  Κατάδυσης

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο

καθιερωμένος Αγιασμός των ομάδων Α.Ο. «Κορωπί»

και της Α.Ε. Δόξας Κορωπίου

για την έναρξη της νέας πο-

δοσφαιρικής περιόδου (2009-

2010).

Μετά τον αγιασμό οι πρόε-

δροι και των δύο ομάδων αλ-

λά και η πρόεδρος του Αθλη-

τικού Οργανισμού ευχήθηκαν σε προπονητές και

αθλητές υγεία και καλή ποδοσφαιρική περίοδο δη-

λώνοντας την αμέριστη συμπαράσταση απ’ την

πλευρά τους. 

Η εκδήλωση έκλεισε με ένα φιλικό αγώνα μεταξύ

των δύο ομάδων που όσο και να προσπάθησαν όμως

οι ποδοσφαιριστές δεν άλλαξαν το ισόπαλο 0-0.

Στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η νέα αγωνιστι-

κή περίοδος 2009-2010 για το ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ, με

την προκριματική φάση του Κυπέλλου Αττικής. 

Στους αγώνες αυτούς ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ πέρασε

στην επόμενη φάση τόσο στους άντρες όσο και στις

γυναίκες. 

Η αντρική ομάδα αποτελούμενη από τους αθλητές

ΔΗΜΑ, ΛΙΛΗ, ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟ & ΒΑΣΙΛΕΙΟ κερδί-

σανε με 4-0 τον Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, την Α.Ε. ΠΟ-

ΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΩΝ & τον Γ.Α.Σ. ΑΕΤΟ.

Η ομάδα των γυναικών αποτελούμενη από τις αθλή-

τριες ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΜΙΡΗ, ΝΙΝΟΥ & ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗ

κέρδισαν επίσης με 4-0 τις ομάδες Α.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑ-

ΡΑΣ Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΙΩΝ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Γ.Σ.

Ο Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 αποτελούμενος

από αθλητές και αθλήτριες μικρής

ηλικίας δεν κατάφερε να περάσει

στην επόμενη φάση του Κυπέλλου

γεγονός που ούτως ή άλλως ήταν

αναμενόμενο.

Η αντρική ομάδα αποτελούμενη από τους αθλητές

ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΔΑΟΥΛΑ, ΓΕΝΕΡΑΛΗ & ΛΥΚΟΥΔΗ

έχασε με 4-0 από τον Α.Ο. ΦΟΙΝΙΞ, επίσης με 4-0

από τον Α.Σ. ΠΕΡΑ 2005 και κέρδισε με 4-1 τον ΠΑ-

ΝΕΛΛΗΝΙΟ Γ.Σ.

Η γυναικεία ομάδα (Πατεράκη, Γκοβάτσου, Φίσερ)

έχασε με 4-0 από τον Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ, 4-1 από τον

Α.Σ. ΠΕΡΑ 2005 και 4-2 από τον Α.Ο.Σ. ΤΕΛΑΜΩΝ. 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Κύπελλο Αττικής – Ελλάδος

Αγιάστηκαν 

οι ποδοσφαιριστές 

για τη νέα αθλητική περίοδο

Προ των πυλών του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας στο

Μαρκόπουλο βρίσκεται για δέκατη έκτη συνεχή χρο-

νιά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ιππασίας, με επίσημο

Εθνικό χορηγό την Εθνική Τράπεζα, το οποίο περι-

λαμβάνει δύο αγώνες. Η αρχή θα γίνει από 25 έως και

27 Σεπτεμβρίου με το διεθνή αγώνα ενηλίκων και

εφήβων, Athens CSI2* & CSIJ-A, και την αμέσως επό-

μενη εβδομάδα, πριν τις Βουλευτικές εκλογές, από

30 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί

το Παγκόσμιο Κύπελλο Υπερπήδησης Εμποδίων. 

Πολλές είναι οι χώρες που έχουν ήδη δηλώσει συμμετο-

χή, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το

Βέλγιο, η Τουρκία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία,

ενώ πολλές αναμένονται να είναι και οι Ελληνικές συμ-

μετοχές. Παράλληλα με το διεθνή αγώνα ενηλίκων του

πρώτου τριημέρου, θα πραγματοποιηθεί ο διεθνής αγώ-

νας εφήβων, που είναι προκριματικός για το Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα, που θα γίνει του χρόνου. 

Και έκθεση σκύλων

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και τις δύο εβδο-

μάδες, ενώ ο κόσμος που θα έρθει στο Μαρκόπουλο να

παρακολουθήσει τους αγώνες το πρώτο Σαββατοκύριακο,

26 & 27 Σεπτεμβρίου, θα έχει τη δυνατότητα να παρακο-

λουθήσει και μία διεθνή έκθεση σκύλων, που διοργανώνει

ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος.  

Οι αγώνες θα αρχίζουν καθημερινά στις 09.30 και θα ολο-

κληρώνονται μετά τις 18.00.

Περισσότερες πληροφορίες στο

www.equestrian.org.gr και στα τηλ. 22990 49350-1.

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Για δέκατη έκτη χρονιά το

Παγκόσμιο Κύπελλο
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Αγαπητές φίλες και Αγαπητοί φίλοι της Περιφέρειας Αττικής,

Μεγάλη πρόκληση αλλά και ώρα ευθύνης για κάθε σκεπτόμενο πολίτη είναι οι εκλογές της 4ης

Οκτωβρίου.

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής επέλεξε τον δρόμο της υπευθυνότητας και απευθύνεται

με κάθε ειλικρίνεια στις Ελληνίδες και τους Έλληνες ως εθνικός ηγέτης που μπορούν να εμπι-

στευθούν οι πολίτες.

Ο τόπος έχει ανάγκη από καθαρές και ρεαλιστικές 

λύσεις που η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσφέρει.

Φίλες και φίλοι,

Στην πολιτική μου διαδρομή και στη ζωή μου τίποτε 

δεν μου χαρίστηκε. 

Στηρίχθηκα στην δική σας εμπιστοσύνη και στάθηκα με 

όλες μου τις δυνάμεις στο πλευρό σας με αγωνιστικότη

τα και πολιτικό ήθος για την ανάδειξη και επίλυση των 

προβλημάτων του τόπου μας αλλά και τα προβλήματα της 

καθημερινότητας.

Ως Βουλευτής, Υφυπουργός Γεωργίας, Γενικός Γραμματέας 

της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ν.Δ. και Πρόεδρος της 

Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, 

έπραξα στο ακέραιο το καθήκον μου με αφοσίωση, 

σύνεση, μετριοπάθεια και τίμησα την 

εμπιστοσύνη σας. 

Σε ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης στους 

πληγέντες κτηνοτρόφους των πρόσφατων 

πυρκαγιών της Βορειοανατολικής Αττικής περιέκοψα τις προεκλογικές μου δαπάνες καταθέτο-

ντας το ποσό των 10.000 ευρώ για την στήριξη των πληγέντων.

Στις εκλογές του 2007 με τιμήσατε με την εμπιστοσύνη και την ψήφο σας στην Περιφέρεια

Αττικής. 

Μου δώσατε δύναμη και σας ευχαριστώ.

Έτσι μπορώ να σας κοιτάζω στα μάτια και ζητώ την ψήφο σας στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου.

Με θερμές ευχαριστίες και φιλικούς χαιρετισμούς.

Απόστολος Σταύρου

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλυβίων,

Σταύρος Πετρόπουλος, διάλεξε την ημέ-

ρα της ονομαστικής του εορτής (14/9)

για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά

του ως Δήμαρχος στο Δήμο Καλυβίων

στις εκλογές του 2010.

Πλαισιωμένος ανάμεσα σε φίλους, ξεδί-

πλωσε την αγάπη του για τα κοινά, για

τον συνάνθρωπο και εξέφρασε την επι-

θυμία για μεγαλύτερη προσφορά, από

τη θέση του Δημάρχου, λέγοντας μετα-

ξύ άλλων:

«Συνειδητοποίησα πως μόνο μέσα από
την προσφορά και την συμμετοχή,  μπο-
ρεί κανείς να στηρίξει έμπρακτα τους
ανθρώπους αλλά και τον τόπο του.
Βασιζόμενος σ’ αυτές τις σκέψεις,  στή-
ριξα μ’ όλες  μου τις δυνάμεις, κάθε δρά-
ση των ατόμων της τρίτης ηλικίας στο
δήμο μας, ενίσχυσα κάθε πολιτιστική
προσπάθεια, δραστηριοποιήθηκα μέσα
από κάθε κίνηση που βελτιώνει / εξελίσ-
σει τον πολιτισμό της καθημερινότητας
μας.
Γι’ ΑΥΤΟ    και στις επόμενες δημοτικές
εκλογές, αποφάσισα, να συμμετέχω ως
υποψήφιος δήμαρχος,  συνεχίζοντας

την προσπάθεια μου.
Μια προσπάθεια να ενώσω τις δυνάμεις

μου με τις δικές σας,  για να αντιμετωπί-
σουμε τα προβλήματα της περιοχής μας
και να αναδείξουμε μια νέα ποιότητα ζω-
ής για όλους τους κατοίκους».

Τέλος ευχαρίστησε το  Δήμαρχο Πέτρο

Φιλίππου για την παρουσία του και τις

ευχές του.

Και νέος υποψήφιος Δήμαρχος στα Καλύβια

Ο Σταύρος Πετρόπουλος
Η Πνευματική Εστία του Δήμου Βού-

λας οργάνωσε μουσική βραδιά με παν-

σέληνο και τραγούδια της δεκαετίας

του ‘60, στην πλατεία του Πανοράμα-

τος Βούλας.

Κάτι το φεγγάρι, κάτι η μουσική (πόσα

μας θύμισε αλήθεια!) κάτι τα τσιπου-

ράκια, φούντωσε το κέφι και όλος ο

γυναικόκοσμος βρέθηκε στην πίστα...

Τελικά οι άντρες σπάνια χορεύουν. Κα-

τέχουν πρωτεία οι γυναίκες, που χόρε-

ψαν  στους τρελούς ρυθμούς...

Ο πρόεδρος της Πνευματικής Εστίας

Ανδρέας Κάσδαγλης, που ήταν παρών,

κέρασε άλλο ένα ...σφηνάκι.

Α.Μ.

Sixtys και Πανσέληνος


