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Ανατροπή
Ποιός ευθύνεται για τα χάλια μας

Μου επισημάνθηκε ότι στο τελευταίο άρθρο μου για

«τους κούκους και τα κουκιά», (7η της 19/9/09), ήμουν

στριφνός. Κάποιοι με πάνω του μέσου όρου δείκτη νοη-

μοσύνης, δεν με κατάλαβαν. Γι’ αυτό, στο παρόν σημεί-

ωμά μου θα προσπαθήσω να είμαι απλούστερος.

Έλεγα λοιπόν, με άλλα λόγια, ότι η μεγάλη πλειοψηφία

του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας, σωστά είναι δυ-

σαρεστημένοι από τους πολιτικούς και

τα κόμματα που μας κυβερνούν, αλλά

και τα άλλα, τα μικρότερα και ότι οι πο-

λιτικοί δεν χαίρουν υπολήψεως από

τους πολίτες. (Οι εξαιρέσεις, επιβεβαι-

ώνουν τον κανόνα).

Γιατί; 

Ας αφήσουμε στην άκρη τη διεθνή οι-

κονομική κρίση. Αυτή είναι «το κερα-

σάκι» και αποτελεί ουρανοκατέβατο

άλλοθι για την κυβέρνηση.

Θα θυμίσω πέντε πράγματα στους παλιούς για να τα

πληροφορηθούν και οι νέοι: 

Στην Ελλάδα έχει εισρεύσει τόσο χρήμα από την απε-

λευθέρωση του 1944 – εδώ και 65 χρόνια, δηλαδή –

ώστε θα τρώγαμε όλοι κι ας μην ήταν «χρυσά τα κου-

τάλια», και δε θα χρωστάγαμε «μία»! 

Θυμίζω: Σχέδιο Τρούμαν, πολεμικές επανορθώσεις, που

δεν πήγαν για την εκβιομηχάνιση της χώρας, αλλά για

την ναυτιλία - που μπαινοβγαίνει - με πολιτικές διασυν-

δέσεις. Οι Γερμανοί ακόμη μας χρωστάνε το υποχρεω-

τικό «δάνειο» της κατοχής και δεν το πληρώνουν. Πάμε

πάρα κάτω:

- Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.)

- Πακέτα σύνδεσης και σύγκλισης της Οικονομίας με

ΕΟΚ και τώρα με Ε.Ε. (πρώτα, δεύτερα, τρίτα πακέτα).

Τι γινήκανε αυτά τα λεφτά; Απορροφηθήκαν όλα; Αξιο-

ποιήθηκαν σωστά; Έγινε χρηστή διαχείριση; Δύσκολα

μπορεί να απαντήσει κανένας θετικά. 

Αντίθετα, εύκολα μπορεί να σκεφθεί και σκέπτεται, μάλ-

λον, βάσιμα ότι δεν απορροφήθηκαν όλα, από ανικανό-

τητα, αδιαφορία και αβελτηρία, ότι δεν έγινε σωστή

αξιολόγηση με αυστηρά οικονομικά και κοινωνικά κριτή-

ρια, αλλά «κατά πως βόλευε» κι όπως «λάχαινε» (βοη-

θούσης της τύχης και των συγκυριών). Αν μιλήσουμε για

χρηστή διαχείριση, μάλλον γι’ ανέκδοτο θα εκληφθεί.
Συνέχεια στη σελίδα 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Να κηρυχθούν

Διατηρητέα

τα κτίσματα της 

Β΄Πλαζ Βούλας
Σελίδα 7

Ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί

να κάμψει με ΜΑΤ με δακρυγόνα και

δικαστήρια τους κατοίκους του Γραμ-

ματικού για να δεχτούν χωματερή

στην περιοχή τους, η Ευρ. Επιτροπή

με απάντησή της στον ευρωβουλευτή

του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή, δικαιώνει

τους κατοίκους που αντιδρούν και

κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τη-

ρεί τις προϋποθέσεις που επιβάλλει

το κοινοτικό δίκαιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρω-

βουλευτής με ερώτησή του ζητούσε

από την Επιτροπή να παρέμβει άμεσα

για να σταματήσει τη δημιουργία ΧΥ-

ΤΑ στο Γραμματικό αφού δεν καλύ-

πτονται οι όροι της Οδηγίας 99/31 για

τους όρους και τις προϋποθέσεις

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.
Στην απάντησή της η Ευρ. Επιτροπή, 

Πρώτον, αναφέρεται στους ειδικούς όρους

και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρού-

νται προκειμένου να πραγματοποιήσει τις

πληρωμές για το συγκεκριμένο έργο και πα-

ραπέμπει ειδικότερα στην απόφαση C(2004)

5509, στην οποία τονίζεται ότι: 

«Στους δήμους που θα εξυπηρετούνται
από το παρόν έργο, τα συστήματα προε-
πεξεργασίας πριν τη διάθεσή τους σε χώ-
ρο υγειονομικής ταφής (διαλογή, ανακύ-
κλωση μη οργανικών αποβλήτων) που
αποσκοπούν στο να μειωθεί ο όγκος ή η
επικινδυνότητα των αποβλήτων (άρθρο
6(α) της Οδηγίας 199/31) καθώς και το σύ-
στημα της συλλογής των ειδικών αποβλή-
των, θα είναι σε λειτουργία πριν την 31η

Δεκεμβρίου 2005.

Μια μείωση της απόθεσης σε χώρους υγει-
ονομικής ταφής των βιοαποικοδομήσιμων
αστικών αποβλήτων στο επίπεδο του συ-
νόλου της χώρας –λαμβάνοντας υπόψη τη
δυναμικότητα την εγκατεστημένη στο σύ-
νολο της Ελλάδας ύψους 25% σε σχέση
με την ποσότητα των βιοαποκοδομήσιμων
αστικών αποβλήτων που παρήχθη το 1995,
θα πρέπει να επιτευχθεί πριν το 2009. …
Σε περίπτωση μη τήρησης του άνω χρονο-

διαγράμματος ή των ανωτέρω υποχρεώσε-

ων, οι οποίες είναι απαραίτητες προϋποθέ-

σεις για την χρηματοδότηση του έργου, η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την άρση

της χρηματοδότησης του παρόντος έργου.»

Δεύτερο, σχετικά με το αν τηρούνται οι

παραπάνω απαραίτητες προϋποθέσεις για

Συνέχεια στη σελ. 2

«Παράνομος ο ΧΥΤΑ στο Γραμματικό,
δεν τηρεί τις προϋποθέσεις»

Απαντά η Κομισιόν στον ευρωβουλευτή Ν. Χουντή

Απέρριψε η Ε.Ε. την τριτοκοσμική κατάσταση που ετοιμάζουν στο Γραμματικό και Κερατέα.

Ο Βασίλης Οικονόμου

δεσμεύεται 

σελ. 11

Σύσσωμος ο κόσμος

στο πλευρό 

του Δημάρχου 

Φώτη Μαγουλά

Σελ. 17,19
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑνατροπή
Συνέχεια από τη σελ.1

Ποιός ευθύνεται γι’ αυτά; Μα ασφαλώς οι πολιτικοί και οι κυ-

βερνήσεις που κυβέρνησαν αυτά τα 65 χρόνια. 

Σκάνδαλα επί σκανδάλων. Αιτία οι πελατειακές σχέσεις και

οι εξαρτήσεις και διασυνδέσεις με τα μεγάλα οικονομικά συμ-

φέροντα. 

Πάμε ακόμα παρακάτω:

Δημόσιο χρέος: 5 δις (ψιλοπράγματα), 50 δις, 170 δις, 300 δι-

σεκατομμύρια ευρώ τώρα και πάει λέγοντας.

Στα 700 δις και βάλε τ’ ανεβάζουν κάποιοι το πραγματικό δη-

μόσιο χρέος. Ποιός ευθύνεται;

Μα πάλι οι πολιτικοί, οι διαπλοκές τους και οι κυβερνήσεις

που μας κυβέρνησαν τα 65 αυτά χρόνια.

Ποιοί «τα έφαγαν»; Δεν τους γνωρίζω, δεν έχω αποδείξεις κι

ούτε μπορώ να φανταστώ πως οι βίλλες, τα εξοχικά, τα κό-

τερα, τα πολυτελή αυτοκίνητα, οι φούσκες «επιχειρήσεις» -

σαν τις ασφαλιστικές που βάρεσαν κανόνι πρόσφατα – δεν

μπορώ να φανταστώ, επαναλαμβάνω, πως όλα αυτά και οι κα-

ταθέσεις εδώ και στο εξωτερικό, πως είναι «της αρπα-

χτής»…!

Κάποιοι στο κάτω – κάτω εργάζονται κι επιχειρούν έντιμα!

Ή μήπως είμαι πάλι αιθεροβάμων. Κι αν έτσι είναι, πάλι καλύ-

τερα αιθεροβάμων, παρά χαμερπής και δύσπιστος προς όλα. 

Παράδειγμα τυχαίο κάκιστης διαχείρισης – θα μπορούσα ν’

αναφέρω δεκάδες τουλάχιστον – η «Ολυμπιακή».

Αναφέρομαι σ’ αυτήν επειδή μας την πιπιλάνε σαν καραμέλα

οι πολιτικοί μας της σημερινής κυβέρνησης, θεωρώντας μέγα

επίτευγμα την ιδιωτικοποίηση της – το ξεπούλημά της – αφού

με την πώλησή της γλυτώνουμε 1 εκατομμύριο ευρώ ημερη-

σίως! (που το φορτώσαμε προφανώς στον ιδιώτη, αφού τον

πιάσαμε κορόιδο!)

Δεν μας είπαν όμως οι πολιτικοί μας ποιοι και πως την κατά-

ντησαν έτσι. 

Με έξι χιλιάδες υπαλλήλους την είχε ο Ωνάσης και μόλις την

πήρε η Ν.Δ. τη δεκαετία του ’70, τη «φούσκωσε» με 11.000

υπαλλήλους και «καπάκι», μόλις ήρθε το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία

του ’80, την έφτασε στους 16.000!!! Εκεί, στον ΟΤΕ και στη

ΔΕΗ βολεύαμε όλους τους «ημέτερους», από φορτοεκφορ-

τωτές μέχρι διευθυντές και παρασυμβούλους. Έφταιγε κι ο

λαός που πίεζε; Ναι, βέβαια! Αφού εκεί τον έφτασαν. Έτσι τον

γαλούχησαν. Στο βόλεμα και «γαία πυρι μειχθήτω». 

Όταν μια επιχείρηση χρειάζεται 10 υπαλλήλους κι εσύ τη

φορτώνεις με 30 γιατί θέλεις πολλούς «υφιστάμενους» και

γραμματέα «να σου φτιάχνει το κέφι», γιατί γίνεσαι πιο

…αποδοτικός(!) ε, η επιχείρηση αυτή πάει κατά διαόλου. Δεν

φταίει ο δημόσιος χαρακτήρας για την αποδοτικότητα. Φταί-

ει η νοοτροπία της σπατάλης, της ανευθυνότητας, της αρπα-

χτής, της ασυδοσίας, της ατιμωρησίας. 

Δεν μιλάω θεωρητικά. Έχω πειραματιστεί σε δημόσιο φορέα1

κι έχω κατεβάσει το κόστος κατασκευής έργου κάτω του

50%, με αύξηση των αποδοχών αλλά και της παραγωγικότη-

τας βεβαίως. Όμως, πρέπει γι’ αυτό να εμπνεύσεις, να οργα-

νώσεις, να ελέγχεις, να παραδειγματίσεις. 

Ποιοί ευθύνονται, γιατί έγιναν έτσι και δεν έγιναν όπως έπρε-

πε; Οι πολιτικοί και τα κόμματα που μας κυβέρνησαν εδώ και

65 χρόνια.

Κι ένα τελευταίο γιατί δεν χωράει όλη η οικονομική θεωρία

και πρακτική και η πολιτικές επιλογές και η στρατηγική στην

έκταση ενός άρθρου και στις αντοχές ενός αναγνώστη.

Ποιά άλλη μεγάλη αιτία του δημόσιου χρέους και των ελ-

λειμμάτων έχουμε; Τις στρατιωτικές δαπάνες.

Είμαστε από τις πρώτες χώρες με τις υψηλότερες στρατιωτι-

κές δαπάνες. Ποιός μας τις επιβάλλει; Αυτοί που κερδίζουν

από τις πωλήσεις στρατιωτικού υλικού κρατώντας μας συνά-

μα όμηρους.

Αυτοί είναι φίλοι, συνέταιροι και σύμμαχοι, δεν είναι εχθροί. 

Υπάρχουν τρόποι «να το κόψεις» και να τις περικόψεις τις δα-

πάνες αυτές. Και το ξεκόβεις και στον Αλμούνια και στα διά-

φορα μαμούνια. 

Έλεγα λοιπόν και λέω. Αποδυνάμωση και τιμωρία των ισχυ-

ρών μονομάχων στις εκλογές, ενίσχυση των μικρών, όχι για-

τί είναι καλύτεροι. Αλλά για να επέλθει σωφρονισμός, ανα-

βρασμός, «αναδασμός» δυνάμεων, οργασμός αλλαγής και

δημιουργίας και κυοφορία κάτι καινούργιου γι’ αυτόν τον δύ-

σμοιρο τόπο και τον ταλαίπωρο το λαό του. Τέρμα το μπαλά-

κι του πινγκ – πονγκ από το πράσινο στο γαλάζιο τερέν και

τούμπαλιν.

Κάνε με την ψήφο σου μια αναίμακτη επανάσταση. 

Κάνε την ψήφο σου «λαιμητόμο» για κάθε σαθρό και σάπιο. 

Φέρε με την ψήφο σου την ανατροπή. 

Μπορούμε αρκεί να τολμήσουμε. 

Επιστολή λάβαμε από τον Δημήτρη Κιούκη δημοτικό σύμ-

βουλο Βούλας, σε απάντηση της αποτύπωσης διαλόγου,

του Αγγελου Αποστολάτου, στη στήλη «Από το καρφί στο

πέταλο», της Αννας Μπουζιάνη.

Δημοσιεύουμε το κομμάτι που αφορά αυτό καθ’ αυτό το

κείμενο, το μέρος της επιστολής που αφορά προσωπικά

δεδομένα ατόμου, δεν δημοσιεύονται για νομικούς και δε-

οντολογικούς λόγους.

Κυρία Μπουζιάνη
Στο φύλλο της εφημερίδας σας της 19 Σεπτεμβρίου και

στη στήλη «απ’ το καρφί στο πέταλο» σχολιάσατε την
αναφορά του αρχηγού της αντιπολίτευσης Άγγελου Απο-
στολάτου για το κτήριο που έχει ανεγερθεί στην συμβολή
της Λεωφ. Αλκυονιδών με την Λεωφ. Βάρης θυμίζοντας
ότι για το συγκεκριμένο κτήριο είχα  υποσχεθεί ότι θα πα-
ρέμβω, κατά το διάστημα που ήμουν Αντιδήμαρχος υπεύ-
θυνος για την πολεοδομία, αλλά παρ’όλα αυτά το κτήριο
ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας σας γνωρίζω ότι
για το συγκεκριμένο θέμα μόλις μου καταγγέλθηκε έδωσα
έγγραφη εντολή στις υπηρεσίες να ενεργήσουν αυτοψία.
Το κτήριο είχε ήδη ολοκληρωθεί αλλά δεν λειτουργούσε
με καμία χρήση. Παρέμενε κλειστό όπως παραμένει και
σήμερα. Απ’ ότι δε πληροφορήθηκα έχει υποβάλει αίτημα
τακτοποίησης των ημιυπαίθριων χώρων.

Ο Δ. Κιούκης απαντά 

σε δημοσίευμά μας

Συνέχεια από τη σελ. 1

την δημιουργία του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό σχολιάζει:

«Αυτή τη στιγμή η τήρηση των ως άνω συγκεκριμένων προϋπο-

θέσεων δεν είναι ικανοποιητική. Ως εκ τούτου, δεν προβαίνει

στις πληρωμές των δαπανών των εν λόγω έργων».

Τονίζει δε ότι: «Εάν συνεχιστεί η κατάσταση της μη τήρησης των

συγκεκριμένων προϋποθέσεων η Επιτροπή επιφυλάσσεται του

δικαιώματος να αναστείλει τις πληρωμές με βάση τον Κανονισμό

1265/1999.»

Η αναστολή των πληρωμών του Κανονισμού 1265/1999 συνοδεύ-

εται από παρατηρήσεις για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων οι οποί-

ες έχουν ήδη αποσταλεί στην ελληνική κυβέρνηση με την επι-

στολή (D(2009-940210) των κ.κ. Carl Falkenberg Dirk Ahner, γενι-

κών Διευθυντών των συναρμόδιων διευθύνσεων Περιβάλλοντος

και Περιφερειακής Πολιτικής) όπου επισημαίνεται ότι: 

«Η μέθοδος υγειονομικής ταφής αποτελεί τον τελευταίο, στην

ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων, τρόπο διάθεσης και φαίνεται

ότι δεν τυγχάνει κοινωνικής αποδοχής.

...Είναι συνεπώς αναγκαία η προώθηση νέων τεχνολογιών δια-

χείρισης αποβλήτων, οι οποίες προκειμένου να υλοποιηθούν,

απαιτείται ενδεχομένως η επικαιροποίηση του Σχεδιασμού και η

περιβαλλοντική αδειοδότησή του. Ωστόσο, ο περιορισμένος χρό-

νος ζωής των ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στην Αττική καθιστά αναγκαία την άμε-

ση έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση νέων λύσεων και

την προώθηση νέων τεχνολογιών.»

Τι έχουν να πουν λοιπόν σήμερα οι κύριοι κύριοι υπεύθυνοι της

καταστροφής του Γραμματικού για να εγκαταστήσουν μία ανα-

χρονιστική χωματερή και ετοιμάζονται να κάνουν το ίδιο και

στην Κερατέα. Τι έχετε να πείτε σήμερα κύριε Σουφλιά;

Παράνομος ο ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, απαντά η Κομισιόν
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Με υπευθυνότητα δίπλα σας

Για την Περιφέρεια Αττικής

ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΥ, Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΜΠΟΥΡΑΣ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα

Σπανός Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Βουλευτής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ
Υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Σπανός γνωστός για το απόθεμα των παλαιών βι-

βλίων που μπορεί κανείς να βρει στο βιβλιοπωλείο του. Παράλληλα ανέπτυξε και σύγ-

χρονο εκδοτικό Οίκο. Ενας ανήσυχος άνθρωπος, που έχει συνεχή παρουσία στο χώρο

του  βιβλίου.

Ο Κων/νος Σπανός γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι κάτοικος Βούλας. Είναι παντρεμένος

και έχει δύο παιδιά. Σπούδασε στην Ιταλία τη Γλώσσα (Περούτζα) και παρακολούθησε μα-

θήματα Αρχιτεκτονικής (Ρώμη). Λόγω του θανάτου του πατέ-

ρα του επέστρεψε στην Ελλάδα και σπούδασε στο Πά-

ντειο. 

Στο χώρο του βιβλίου συνέχισε από το 1967 την παράδο-

ση του παππού του και του πατέρα του και οργάνωσε τον

εκδ. οίκο ΣΠΑΝΟΣ. Πρώτος στην Ελλάδα πραγματοποίη-

σε εκθέσεις και δημοπρασίες παλαιών και σπανίων βι-

βλίων. Το 2007 έλαβε το πρώτο βραβείο “Προσφο-

ράς στο βιβλίο” του περ. “Διαβάζω”. Συνδικαλι-

στικά πρωτοστάτησε παλεύοντας για τον εκδη-

μοκρατισμό στο χώρο του βιβλίου από το 1973

μέχρι σήμερα. 

Διετέλεσε ταμίας του “Συλλόγου Εκδοτών

βιβλιοπωλών Ελλάδας”, μέλος της Ομο-

σπονδίας και λοιπών επαγγελματικών και

πνευματικών οργανώσεων. Το 2009 εκδί-

δει το μηνιαίο περ. “Πολίτες” σε συνεργα-

σία με τον Μ. Γλέζο και τον Δημ. Παπα-

χρήστο, όργανο των “Ενεργών Πολιτών”.

Η Ανατολική Αττική ξεχάστηκε

από την ΝΔ
δηλώνει ο Βουλευτής Αττικής

Βασίλης Οικονόμου

Καμία προσπάθεια δεν έγινε να αντιμετωπι-

στούν οι ανάγκες από την ραγδαία πληθυσμια-

κή ανάπτυξη.

Χρειαζόμαστε άμεσα βασικές υποδομές. Οφεί-

λει η πολιτεία να ετοιμάσει το Νοσοκομείο, την

αποχέτευση και την επέκταση του Προαστιακού

στην Ανατολική Αττική προκειμένου να καλυ-

φθούν οι ανάγκες του συνόλου του πληθυ-

σμού.

Το ΠΑΣΟΚ βάζει σε προτεραιότη-

τα τον άνθρωπο και τις ανάγκες

του.

Το ΠΑΣΟΚ βάζει σε προτεραιότη-

τα την Ανατολική Αττική.

Σας καλώ να αγωνιστούμε όλοι

μαζί για την Αττική που θέλουμε,

για την Αττική που μας αξίζει.  

Γραφεία: Αθήνα Χαριλάου Τρικούπη

41 (τηλ 2108542901), Ασπρόπυργος

Μπότσαρη 2 και Δημοκρατίας (τηλ 210

557 8183), Παλλήνη Λ. Μαραθώνος 63

(τηλ 210 666 8050)



4 ΣΕΛΙΔΑ - 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Εκθεση γραμματοσήμων και

ταχυδρομικής ιστορίας
Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου εγκαινιάζεται με-

γάλη έκθεση γραμματοσήμων και ταχυδρομικής ιστορίας, που θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή

4 Οκτωβρίου. Στα 4.500 περίπου φύλλα τύπου Α4 που πρόκειται να εκτεθούν στα ειδικά εκθε-

σιακά πλαίσια, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μεγάλη ποικιλία εκθεμάτων

γεμάτα γραμματόσημα, επιστολές, κάρτες και άλλα ντοκουμέντα. Τα περισσότερα αναφέρονται

στον Ελλαδικό χώρο του 19ου και 20ου αιώνα, άλλα μας ταξιδεύουν μακριά, άλλα μιλούν για

την Ευρώπη ή τη θρησκεία, άλλα για το ποδόσφαιρο, τις Ολυμπιάδες κτλ.

Η Εθνική Φιλοτελική Έκθεση

"Λαύριο 2009" αποτελεί τη συ-

νέχεια ενός θεσμού εθνικών

φιλοτελικών εκθέσεων που ξε-

κίνησε τη δεκαετία του 1960,

στα πρότυπα αντίστοιχων εκ-

θέσεων του εξωτερικού. Τα τε-

λευταία χρόνια είχαν προηγη-

θεί η "Καρδίτσα 2006", η "Φιλο-

τέλεια 2005" και η "Εφίλα

2002". Η Έκθεση διοργανώθη-

κε από την Εταιρεία Μελετών

Λαυρεωτικής και την Ελληνική

Φιλοτελική Εταιρεία, τελεί υπό

την αιγίδα της Ελληνικής Φιλο-

τελικής Ομοσπονδίας και απο-

λαμβάνει της υποστήριξης των Ελληνικών Ταχυδρομείων, του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρ-

κου Λαυρίου, του Δήμου Λαυρεωτικής και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής.

Η Έκθεση θα παραμείνει ανοικτή από το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και το

μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Ώρες λειτουργίας της Έκθεσης 10:00-14:00 και 17:00-

21:00. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν.

Διαρκής ενημέρωση από το www.hps.gr/lavrion2009.

«ΟΙ ΠΑΝΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΗΣ ΦΛΟΥΡΟΥΣ»

παράσταση

Ο Δήμος Γέρακα και η Δη-

μοτική Κοινωφελής Επιχεί-

ρηση, στο πλαίσιο του Πο-

λιτιστικού Σεπτέμβρη, ορ-

γανώνουν το Σάββατο 26

Σεπτεμβρίου και ώρα 21.00

στο Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα την θεατρική πα-

ράσταση με τους Ελένη Γε-

ρασιμίδου και Αντώνη Ξένο

«Οι πανουργίες της Φλου-

ρούς».

Μια εξαιρετική διασκευή

από τη θεατρολόγο, Ευαν-

θία Στιβανάκη, του διηγή-

ματος του Δημήτρη Βικέλα

«Η άσχημη αδερφή», όπου

περιγράφονται η κοινωνική

και πολιτική ζωή της Ερ-

μούπολης κατά το δεύτερο

μισό του 19ου αιώνα.

Στην παράσταση παίζουν

ακόμη οι ηθοποιοί: Προκό-

πης Γιαννείος, Παναγιώτης

Κατσιγιάννης, Μάρα  Μπα-

ρόλα και Αγγελική  Ξένου.

Εκδηλώσεις σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους ανά

την Ελλάδα διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού το τριήμερο 25-27

Σεπτεμβρίου 2009 για να γιορτάσει τις Ευρωπαϊκές  Ημέρες  Πολιτι-

στικής Κληρονομιάς. Το θέμα των φετινών εκδηλώσεων είναι «Μά-
γοι, ξόρκια και φυλακτά – Η μαγεία στον αρχαίο και χριστιανικό κό-
σμο».
Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελούν κορυ-

φαία ευρωπαϊκή πολιτιστική εκδήλωση και υποστηρίζονται από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης.  

Κάθε χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου σ’ ολόκληρη την

Ευρώπη, ανοίγουν τις πόρτες τους μνημεία, μουσεία και αρχαιολογι-

κοί χώροι με συναυλίες, γιορτές, εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτι-

κές δραστηριότητες, δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να έρ-

θουν σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά με τρόπους πιο ευχά-

ριστους και διασκεδαστικούς.

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία θα είναι

ελεύθερη το Σαββατοκύριακο  26-27 Σεπτεμβρίου.

To ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ από  Σάββατο 26/9 και μετά

– Αθήνα, Νότια κλιτύς Ακρόπολης, Ιερό Ασκληπιού

27 Σεπτεμβρίου (11.00-13.00) «Μαγεία και θεραπεία στην αρχαιότη-

τα». Θεματικές περιηγήσεις για το ευρύ κοινό ΔΜΕΕΠ – ΤΕΠΕ. Τηλ.:

210-3251787

– Αθήνα, Αρχαία Αγορά – Στοά Αττάλου, 27 Σεπτεμβρίου «Δεσμοί

Μαγείας στην Αρχαία Αγορά». Μικρή περιοδική έκθεση. Α΄ ΕΠΚΑ.

Τηλ.: 210-3214825

– Πειραιάς, Πολυχώρος «Απόλλων», Ερμουπόλεως και Πηλίου 1, Κα-

μίνια, 19 – 30 Οκτωβρίου «DEUS EX MACHINA. Η μαγεία της σκη-

νής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ένα επίτευγμα της τεχνολογίας

των μηχανισμών σκηνής του 19ου αιώνα». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα,

έκθεση, διάλεξη. Ημερίδα με θέμα «Νεοκλασικά Θέατρα της Ελλά-

δας». Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων.

Τηλ.: 210-3230149

– Αθήνα, Κτίριο Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Ερμού 134-136),

25-27 Σεπτεμβρίου «Βάσκανος οφθαλμός: Σύμβολα μαγείας από
ιδιωτικές αρχαιολογικές συλλογές». Έκθεση εποπτικού υλικού, σχε-

τικού με τη μαγεία στον αρχαίο και το χριστιανικό κόσμο. Εφορεία

Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών. Τηλ.:210-

3219860

– Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

26 Σεπτεμβρίου – 31 Οκτωβρίου «Η μαγεία στην αρχαιότητα. Μύθοι
και Σύμβολα». Μικρή περιοδική έκθεση (τρεις προθήκες) με εκθέμα-

τα του Μουσείου σχετικά με τη Μαγεία στην αρχαιότητα. Ξενάγηση

– συζήτηση στην έκθεση για ενήλικες  (26/9). Εθνικό Αρχαιολογικό

Μουσείο. Τηλ.: 210-8217724. www.namuseum.gr 

– Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο 26 Σεπτεμβρίου, «Μυθικά όντα στα
νομίσματα και στα ζωγραφικά μοτίβα του Ιλίου Μελάθρου». Ειδικές

θεματικές επισκέψεις. Νομισματικό Μουσείο. Τηλ.: 210-3612519

www.nma.gr 

– Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 25 Σεπτεμβρίου – 25 Οκτωβρίου

«Φυλακτά και ξόρκια». Τηλ.: 210-3222266 

– Αθήνα, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (κεντρικό κτίριο, Κυδα-

θηναίων 17) 27 Σεπτεμβρίου «Φίδια, νεράιδες και ξωτικά, γοργόνες,
δράκοι και στοιχειά – Ο μαγικός κόσμος των συμβόλων στη λαϊκή
τέχνη». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Τηλ.:

210-3223368 www.melt.gr 

– Αθήνα, Μουσείο Ελληνικής Τέχνης, Λουτρό των Αέρηδων 27 Σε-

πτεμβρίου, «Τα μαγικά του δέντρου και του νερού». Εκπαιδευτικό

πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών στο πλαίσιο της περιοδικής

έκθεσης «Ιστορίες του τοπίου: από την παράδοση στην

αειφορία».Τηλ.: 210-3249698 www.melt.gr 

– Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη (κεντρικό κτίριο, Κουμπάρη 1)

25-27 Σεπτεμβρίου (10.00 – 15.00) «Φόβοι και φυλακτά στον ελληνι-
κό χρόνο». Διαχρονική διαδρομή με αφετηρία την αρχαιότητα, μέσα

από επιλεγμένα αντικείμενα των συλλογών του μουσείου. Τηλ.: 210-

3671067 www.benaki.gr 

– Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς … 25-27 Σε-

πτεμβρίου, «Μαγεία και Επιστήμες». Προβολή μικρού μήκους ταινίας

για την αστρονομία και τις προεκτάσεις της στο χώρο της μεταφυσι-

κής. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Τηλ.: 212-2540452

– Αθήνα, Ελληνικό Παιδικό Μουσείο 26,27 Σεπτεμβρίου (11.00-12.30

και 13.00 - 14.30) «Το ταξίδι του αλχημιστή». Εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών. Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, Πο-

λιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων. Τηλ.: 210-3312995, (9.00 –

17.00) www.hcm.gr 

– Αθήνα, Μουσείο Ηρακλειδών (Ηρακλειδών 16, Θησείο)  

25-27 Σεπτεμβρίου (Π-Σ 13.00-21.00, Κ 11.00-19.00) «Από το μύθο
της Περσεφόνης στους δράκους της λαϊκής παράδοσης». Έκθεση

με έργα παιδιών και εικαστικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 5-7

(Σάββατο 13.30-15.30) και 8-10 ετών (Κυριακή 13.30-15.30).

Τηλ.: 210-3461981 www.childrensartmuseum.gr,  www.herakleidon-

art.gr 

– Αθήνα, Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανά-

κη – Κέντρο Εθνομουσικολογίας (Διογένους 1-3, Πλάκα), 25, 27 Σε-

πτεμβρίου «Κουδούνια, κουδουνάκια ήχοι μαγικοί». Εκπαιδευτικό

πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού. Τηλ.: 210-3250198, 210-3230402

www.instruments-museum.gr 

– Αθήνα, Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού (Λ. Αμαλίας 4)

25 - 27 Σεπτεμβρίου, «Magic Buzz» Έκθεση γλυπτών (έως 4/10), ομι-

λίες με θέμα τη μαγεία της τέχνης και της ζωής.  Τηλ.: 210-9942985,

6979312140 www.katakouzenos.gr 

– Αθήνα, Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, 27 Σεπτεμβρίου

(11.00) «Η μαγεία της φωτιάς». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά

Δημοτικού με θέμα την προσφορά του δώρου της φωτιάς στους αν-

θρώπους από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα.

«Ο Κλήδονας». Δρώμενο για παιδιά Δημοτικού με αφορμή τα παρα-

δοσιακά αγγεία που χρησιμοποιούνται στο λαϊκό έθιμο του Κλήδονα.

Τηλ.: 210-3318491 www.potterymuseum.gr 

– Πειραιάς, Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας, 25-26 Σεπτεμβρίου (και

μέχρι το τέλος του 2009 με ραντεβού) «Θεοί, δαιμόνια και μάγισσες
της θάλασσας». Διηγήσεις μύθων, θρύλων και   δεισιδαιμονιών. Τηλ.:

210-4516264

– Αθήνα, Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής

Ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο «Γούρια, ξόρκια και φυλακτά: Οικιακές

πρακτικές και παραδόσεις στον ελληνικό χώρο», το οποίο θα διανε-

μηθεί αρχικά σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Τηλ.: 210-3253059

Ευρωπαϊκές  Ημέρες  Πολιτιστικής Κληρονομιάς

3ος πανελλήνιος 

διαγωνισμός Ζωγραφικής

To κολέγιο ΒΟΡΓΙΑΣ θέλοντας ν’αναδείξει την δημιουργι-

κότητα και το ταλέντο δόκιμων ή νέων καλλιτεχνών που

δεν είχαν έως τώρα την ευκαιρία να φανεί η δημιουργικό-

τητα και το ταλέντο τους, προκηρύσσει τον 3ο πανελλή-

νιο διαγωνισμό Ζωγραφικής, για να φέρει τη δουλειά τους

στο προσκήνιο.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για κάθε σπουδαστή ή

Καλλιτέχνη 18 ετών & άνω και θέμα έχει την Ελπίδα...

Υλικά: Ακρυλικό, Λάδι, Τέμπερα, Μικτή τεχνική.

Διαστάσεις:  Η μεγάλη διάσταση 0.80 εκ. έως 1.20 εκ. ενώ

η άλλη διάσταση ίση ή μικρότερη της πρώτης.

Επιφάνεια:  Καμβάς ή ξύλο.

Τα έργα θα παραδοθούν στο Κολέγιο Εικαστικών Τεχνών

ΒΟΡΓΙΑΣ – FINE ART & DESIGN εώς το Σάββατο 14 Νο-

εμβρίου.

Θα αξιολογηθούν, κατά την κρίση της 8μελούς επιτροπής

των καθηγητών του Κολεγίου, τα 50 αρτιότερα έργα, τα

οποία θα εκτεθούν σε Δημόσιο χώρο από 7 έως 12 Δε-

κεμβρίου.

Στα εγκαίνια της έκθεσης, την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, η

επιτροπή θα επιλέξει τους 3 πρώτους νικητές του πανελ-

λήνιου διαγωνισμού Ζωγραφικής 2009.

Επίσης, το κοινό θα ψηφίσει τους 3 δικούς του νικητές

έχοντας πάρει στην είσοδο τους το ειδικό κουπόνι ψηφο-

φορίας.

Οι νικητές τόσο της κρίσεως της επιτροπής, όσο και αυτοί

που θα επιλεγούν από το κοινό, θα προβληθούν από το

site μας και από τον ημερήσιο τύπο.
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H Παιδική Σκηνή του θεάτρου «ΠΡΟΒΑ», της Μαίρης Ραζή,

για τη χειμερινή περίοδο 2009-2010 θα παρουσιάσει  το πα-

σίγνωστο παραμύθι των αδελφών Γκριμ «Ραπουνζέλ» σε

διασκευή και μετάφραση της Άνδρης Θεοδότου και σκηνο-

θεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, σκηνοθέτη του Θεάτρου Τέχνης. 

Η ιστορία αρχίζει όταν ένα νεαρό φτωχό ζευγάρι φέρνει

στον κόσμο ένα όμορφο κοριτσάκι, τη Ραπουνζέλ. Μια κακιά

μάγισσα τους αρπάζει με δόλο το βρέφος και το παίρνει μα-

κριά τους. Απαρηγόρητοι οι γονείς αποδέχονται τη μοίρα

τους. Η Ραπουνζέλ μεγαλώνει με φροντίδα και προσοχή.

Μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο όμορφη. Η κακιά όμως

μάγισσα, φοβούμενη μην τη χάσει, την κλειδώνει σε ένα πα-

νύψηλο πύργο χωρίς πόρτα, μ’ ένα μόνο παράθυρο στη μέση

ενός πυκνού δάσους.

Ένα ηλιόλουστο πρωινό καθώς ο γιος του βασιλιά βγαίνει

για κυνήγι, αντικρίζει την κοπέλα και την ερωτεύεται. Προ-

σπαθεί μάταια να τη σώσει από την κακιά μάγισσα, μα εκεί-

νη τον τυφλώνει και τον εγκαταλείπει αβοήθητο. Όπως σε

όλα τα παραμύθια με αίσιο τέλος έτσι και σ’ αυτό η δύναμη

της θέλησης και της πραγματικής αγάπης θριαμβεύει και οι

δυο νέοι σμίγουν και ζουν ευτυχισμένοι παντοτινά. 

ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΒΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

« ΡΑΠΟΥΝΖΕΛ»
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 

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

Μετά το επιτυχημένο τριήμερο εκδηλώσεων που πραγμα-

τοποιήθηκαν μέσα στο πλαίσια του πολιτιστικού Σεπτέμ-

βρη στο Γέρακα, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο Πολιτι-

στικό Κέντρο, το Σάββατο 26/9 στις 21.00 με την Θεατρική

κωμωδία «Οι πανουργίες της Φλουρούς» από τον θίασο

της Ελένης Γερασιμίδου και του Αντώνη Ξένου και κλεί-

νουν με την μουσικοχορευτική παράσταση του συλλόγου

«Χορόραμα», ‘ Ο μαγικός κόσμος της Μαίρης Πόππινς. 

«Οι πανουργίες της Φλουρούς»

στο Γέρακα για το κλείσιμο

του πολιτιστικού Σεπτέμβρη

Φέτος αναμένεται να λειτουργήσουν

από το Σύλλογο Γυναικών Σπάτων, σε

συνεργασία με τη ΝΕΛΕ Αν. Αττικής τα

παρακάτω ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙ-

ΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα οποία θα υλο-

ποιηθούν από τον Ιανουάριο του 2010. 

1. ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ

α). ομάδα αρχαρίων β). ομάδα προχω-

ρημένων

2. ΘΕΑΤΡΟ, 3. ΜΑΚΙΓΙΑΖ/ΘΕΑΤΡΙΚΟ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ, 4. ΚΕΝΤΗΜΑ, 

5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΚΤΗ-

ΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 

6. ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, 

7. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

210-6634275, 210-6634734

Προγράμματα ΝΕΛΕ στο Σύλλογο Γυναικών Σπάτων
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Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλ-

λο για την συγκέντρωση που πραγμα-

τοποιήθηκε στο Δήμο Βουλιαγμένης,

προκειμένου να ενημερωθούν και να

τοποθετήσουν σύστημα πυρασφάλει-

ας, που όπως απεδείχθη ήταν ιδιαίτε-

ρα υψηλό το κόστος, και απραγματο-

ποίητο, έτσι τουλάχιστον όπως το πε-

ριέγραφαν οι υπηρεσίες.

Οπως γράψαμε λοιπόν και στο ρεπορ-

τάζ μας, είτε οι υπηρεσίες έκαναν λά-

θος, είτε ο Δήμαρχος το πήρε πάνω

του, η ουσία είναι ότι έρχεται με δελ-

τίο τύπου ο Δήμος και προτείνει ένα

απλό σύστημα και βάσει των οικονομι-

κών δυνατοτήτων του καθενός.

Ετσι πιστεύουμε ότι δίνεται μία λύση

ούτως ώστε και οι κάτοικοι να μπορέ-

σουν να το εγκαταστήσουν, αλλά και η

πόλη να προστατευθεί.

Γράφει λοιπόν μεταξύ άλλων το δελτίο

τύπου.

“...Πιστεύουμε ότι για την απόλυτη
προστασία της  ζωής και της περιου-
σίας των κατοίκων, πρέπει να ληφθούν
πρόσθετα μέτρα, ιδιαίτερα από τους
κατοίκους των περιοχών που γειτνιά-
ζουν με κοινόχρηστες δασοσκεπείς
εκτάσεις.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, συγκλήθηκε, στις
16.9.09 κοινή σύσκεψη μεταξύ της δι-
οίκησης του Δήμου και των προαναφε-
ρόμενων κατοίκων για να συζητηθεί η
υλοποίηση των μεέτρων πυρασφάλει-
ας σύμφωνα με τις κανονιστικές απο-
φάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλί-

ου.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δη-
μοτική Αρχή συστήνει ανεπιφύλακτα

την εγκατάσταση ενός απλού συστή-
ματος πυρόσβεσης (δεξαμενή νερού,
αντλία και μάνικα) σε κάθε ιδιοκτησία
που γειτνιάζει με δασοσκεπείς εκτά-
σεις για την ασφάλεια των ενοίκων και
των περιουσιών τους.

Η επιλογή του συστήματος πυρόσβε-
σης να γίνει κατά την κρίση των εν-
διαφερόμενων και ανάλογα με τις οι-
κονομικές δυνατότητές τους.

Χρέος μας είναι να δώσουμε όλοι τον
καλύτερο εαυτό μας, ώστε να είμαστε
κάθε φορά έτοιμοι, προετοιμασμένοι
και αποφασισμένοι να προστατέψουμε
την πόλη στην οποία ζούμε και το πρά-
σινο που μας αγκαλιάζει.

Ο Δήμος Βουλιαγμένης επανέρχεται στην Πυρασφάλεια

συστήνει απλό, ιδιωτικό σύστημα εγκατάστασης

Μεγαλύτερος κίνδυνος οι ρασοφόροι

Επιστολή λάβαμε και από άλλον αναγνώστη, ο οποίος μας σημειώνει το όνομά του, αλλά δεν θέλει να

το δημοσιοποιήσει για τους γνωστούς «ρατσιστικούς» λόγους.

Γράφει λοιπόν για την πυρασφάλεια, το ναυάγιο της συνάντησης και την ανάγκη επανασυζήτησης με άλ-

λη θεώρηση, μιας που παραβρέθηκε όπως σημειώνει, στη συγκέντρωση.

Αισθάνεται όμως, όπως γράφει, «ότι η Βουλιαγμένη

κινδυνεύει περισσότερο από τους ρασοφόρους παρά

από τις φωτιές».

Κάνει αναφορά σε δημοσίευμα της Καθημερινής

(21.8.09) με τίτλο: «Η Σουλτάνα και οι εκτάσεις στη

Βουλιαγμένη», όπου σημειώνεται ότι 200 στρέμματα

στη Βουλιαγμένη ανήκουν στην εκκλησιαστική περι-

ουσία, η οποία αποκτήθηκε με σκοτεινό τρόπο.

Ο Δήμος έχει δεσμεύσει τα ακίνητα αυτά, αλλά η εκ-

κλησία προσέφυγε επί Χριστόδουλου στα δικαστήρια

και υπάρχουν 8 ανεκτέλεστες αποφάσεις για την απο-

δέσμευσή τους.

Και καταλήγει ο αναγνώστης: «Στη χώρα μας ενώ εί-

ναι γνωστό ότι πάσχει η Υγεία, η Παιδεία και ένα σω-

ρό άλλοι τομείς της ζωής μας, βλέπομε να ανεγείρονται αυτή τη στιγμή μεγαλοπρεπείς ναοί, όπως αυ-

τός της Βουλιαγμένης (Φανερωμένη)”.

Στην κατάμεστη από δημότες αίθουσα συνε-

δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βου-

λιαγμένης, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου,

πολλές οι φωνές, οι εντάσεις και ενστάσεις,

οι οργισμένες παρουσίες και μία σημαντικό-

τατη απουσία: Εκείνη της ουσίας. Να δεχθώ

ότι το προτεινόμενο από τον Δήμο και τις τε-

χνικές υπηρεσίες του μοντέλο ιδιωτικής πυ-

ροπροστασίας των δημοτών, παρουσίαζε ση-

μαντικά μείον, τουλάχιστον ως προς το κό-

στος τοποθετήσεως. Το σημαντικότατο όμως

συν της προτάσεως φαίνεται ότι δεν απα-

σχόλησε κανέναν από τους ωρυόμενους-λό-

γω κινδύνου της τσέπης τους-δημότες. Και

αυτό δεν είναι άλλο από την αδιαμφισβήτητη

και πικρά αποκτηθείσα εμπειρία ότι την πυρ-

καγιά στο δάσος ή την σταματάς στα πρώτα

δέκα λεπτά ή καίγεσαι.

Αυτό ας μου επιτραπεί να το πω, ότι ο Δή-

μαρχος είναι σε θέση λόγω μακράς πείρας να

το γνωρίζει καλύτερα από τους περισσότε-

ρους δημότες. Και εάν ενόχλησε ο τρόπος

που έθεσε το θέμα, κάποτε θα πρέπει να μά-

θουμε πως όταν το δάχτυλο δείχνει τον ήλιο,

εμείς δεν πρέπει να κοιτάμε το δάχτυλο. Ο

απαιτούμενος χρόνος για να ειδοποιήσουμε

την δημοτική πυρασφάλεια για φωτιά στο

γειτονικό μας δάσος, θα δαπανείτο πολύ

εποικοδομητικότερα εάν παράλληλα είχαμε

τα στοιχειώδη έστω μέσα για να ρίξουμε νε-

ρό στη φωτιά πρώτοι εμείς. Υπευθυνότερη

στάση της τυφλής διαμαρτυρίας θα ήταν η

αντιπρόταση που δεν θα παραγνώριζε το

υπαρκτό του προβλήματος και θα οδηγούσε

σε έναν εποικοδομητικό διάλογο. Ουδείς-

όσο οξύθυμος και ισχυρογνώμων και αν εί-

ναι-δεν πρόκειται να απορρίψει τον διάλογο

και την αντιπρόταση εάν του δείξεις ότι σέ-

βεσαι και αναγνωρίζεις την ουσία της προτά-

σεώς του, αλλά απλώς διαφωνείς με τον τρό-

πο εφαρμογής της. Και εάν-όπερ βεβαίως και

βασικότατο-αντιπροτείνεις μιά εφαρμόσιμη

και αποδοτική ιδέα. Η στείρα άρνηση δεν εί-

ναι λύση, αλλά φυγομαχία και στρουθοκαμη-

λισμός.

Η Βουλιαγμένη διαθέτει την πρώτη-και κατά

χρονική σειρά και κατά ποιότητα-οργανωμέ-

νη δημοτική πυρασφάλεια σε όλη την Ελλά-

δα. Όμως το αποδεδειγμένα φιλότιμο προ-

σωπικό της δεν είναι μάγοι ούτε Σούπερμαν.

Οι δασικές εκτάσεις της Βουλιαγμένης δεν

είναι του Δήμου, ούτε του Δημάρχου. Ανή-

κουν σε όλους μας. Επομένως ο ρόλος μας

ως δημότες δεν πρέπει να εξαντλείται σε ένα

τηλεφώνημα στον Δήμο και την Πυροσβεστι-

κή, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Δεν μας άρεσε το προτεινόμενο από τον Δή-

μο μοντέλο; Πάει καλά. Ας εφαρμόσουμε άλ-

λο. Και δεν εννοώ, βέβαια τον κουβά και το

λάστιχο ποτίσματος. Αν-ο μη γένοιτο-ξεφύ-

γει η φωτιά στο γειτονικό μας δάσος, οι πρώ-

τοι που θα κινδυνεύσουμε θα είμαστε εμείς·

η οικογένειά μας και το σπίτι μας. Επομένως

το ζήτημα αφορά πρωτίστως  εμάς και δευ-

τερευόντως τον Δήμο.

Η Δημοκρατία προϋποθέτει υποχρεώσεις και

δικαιώματα. Και αυτά είναι μεγέθη αλληλέν-

δετα. Εάν υποβαθμίσουμε τις υποχρεώσεις

μας, αυτομάτως υποβαθμίζουμε και τα δικαι-

ώματά μας. Διότι η αυτοπροστασία του πολί-

τη είναι ταυτόχρονα δικαίωμα και υποχρέωσή

του. Το ίδιο και η προστασία του περιβάλλο-

ντος.

Ίσως ακουστεί πικρόχολο, αλλά η συζήτηση

για την ατομική πυροπροστασία είναι απλώς

ένα από τα μυριάδες θέματα που έχουν συ-

ζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βου-

λιαγμένης. Σε πόσες άλλες συνεδριάσεις

έχουν τάχα παρευρεθεί οι ωρυόμενοι-και εν

μέρει δικαίως- για το κόστος εγκατάστασης

του επίμαχου συστήματος δημότες της;

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

Συν Δήμω και χείρα κίνει

Το Μάιο του 2009, το Δημοτικό Συμβούλιο

Βουλιαγμένης, αποφασίζει να επιβάλει την

εφαρμογή μέτρων πυρασφάλειας σε

όσους συνορεύουν με δασική έκταση.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, ο Δήμος καλεί

τους Δημότες να συζητήσουν τα μέτρα αυ-

τά. Σε μια αίθουσα κατάμεστη από ενδια-

φερόμενους ο κ. Κασιδόκωστας μίλησε γε-

νικά για το θέμα χωρίς όμως να πείσει για

την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Ολοι

περίμεναν να μιλήσουν.

Δυστυχώς άρχισαν να μιλάνε όλοι μαζί και

δημιουργήθηκε το χάος. Ο κ. Δήμαρχος

δεν κατάφερε, ως όφειλε, να επιβάλει την

τάξη, ή δεν ήθελε και απεχώρησε χωρίς να

κάνει διάλογο εγκαταλείποντας τους Δη-

μότες απογοητευμένος.

Ο κ. Δήμαρχος πρέπει να επανέλθει για να

συζητήσουμε τα μέτρα πυρασφάλειας του

Δήμου, αλλά και το πόρισμα των Καναδών

εμπειρογνώμονων που κάλεσε ο Δήμος

για να μελετήσουν την πυροπροστασία της

Βουλιαγμένης.

Υπάρχουν πολλά που πρέπει να πούμε και

να ακούσουμε.

Αυτό απαιτεί ο σεβασμός του Δήμου προς

τους Πολίτες, αλλά και η Δημοκρατία.

Νίκος Παπαϊωάννου

Ο Δήμαρχος αρνήθηκε διάλογο
για την πυρασφάλεια
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Ηλέκτρα Τσιριγώτη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας

Να κηρυχθούν άμεσα διατηρητέα 

τα κτίσματα σύμβολα της Β’ πλαζ
Ανάχωμα στην αλλοίωση και καταστροφή του παραλιακού μετώπου

Τις τελευταίες ημέρες ανακινήθηκε και πάλι το

θέμα της Β΄ πλαζ, με αφορμή το αίτημα των

Απολλώνιων Ακτών να τους επιτρέψει η Πολεο-

δομία του Δήμου μας  να κατεδαφίσουν τις αυ-

θαίρετες κατασκευές που είχαν πραγματοποιή-

σει στα  κτίσματά της. Δημοτικοί Σύμβουλοι και

Μηχανικοί κάναμε αυτοψία για να διαπιστώσου-

με για μια ακόμα φορά τις αυθαιρεσίες των

“επενδυτών” ενοικιαστών μας. 

Αν επισκέφθηκε κανείς τον τελευταίο καιρό την

Β΄ πλαζ θα αντίκρισε λίγο πολύ, όσα αντικρίσα-

με και εμείς. Μόνο που βλέποντάς τα μέσα από

το μάτι του Αρχιτέκτονα, είδα και κάτι ακόμα

που για καιρό δεν έτυχε να το προσέξουμε. Εί-

δα ένα Αρχιτεκτονικό  σύνολο  Κατασκευών,

δείγμα γραφής Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής,

ενός συγχρόνου σπουδαίου Έλληνα Αρχιτέκτο-

να, του Άρη Κωνσταντινίδη με μορφές και φόρ-

μες μοναδικές. 

Είδα αυτό το αριστούργημα να καταστρέφεται,

να κατεδαφίζεται, κομμάτι κομμάτι. Αυθόρμητα

λοιπόν αναστατώθηκα μέσα μου και με κυρίευσε

αγανάκτηση. Σιωπούμε όλοι μπροστά στην κα-

ταστροφή ενός σημείου αναφοράς και συμβό-

λου για την πόλη μας; Ένιωσα ένοχη. 

Ένιωσα την ανάγκη να το δω σαν ένα ενιαίο σύ-

νολο, σαν ένα Σύγχρονο Μνημείο Αρχιτεκτονι-

κής και οφείλουμε, χωρίς καμιά καθυστέρηση,

να το φροντίσουμε, να το αναδείξουμε και να το

διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού.

Προτείνω λοιπόν προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Βούλας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διάσωσης

των κατασκευών της Β΄ πλαζ ως διατηρητέων

μνημείων ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού ενδιαφέ-

ροντος, και με το σκεπτικό ότι:

• H πόλη της Βούλας στην παραλία της (Β’ Πλαζ)

φιλοξενεί αρχιτεκτονικές δημιουργίες με ιδιαί-

τερο μορφολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον και

αποτελεί καθήκον του Δήμου μας, η άμεση διά-

σωση αυτής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,

ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς και

την χρήση που επικρατεί σήμερα ή θα επικρατή-

σει στο μέλλον.

• Oι κτηριακές εγκαταστάσεις (Κτήρια 1 έως 4)

στην Β’ Πλαζ αποτελούν ένα ενιαίο αρχιτεκτονι-

κό σύνολο, κατασκευασμένο από εμφανές μπε-

τόν και τούβλο, με μια μορφολογία χαρακτηρι-

στική και ένα μέτρο που ταιριάζει και εντάσσεται

απόλυτα στο περιβάλλον.

• Tο Συγκρότημα αυτό, ανεξάρτητα από τον δη-

μιουργό του, είναι χαρακτηριστικό της εποχής

του, σύμβολο αποτυπωμένο σε δεκάδες Ελληνι-

κές ταινίες, και ταυτόσημο με μια ελληνικότατη

αισθητική προσέγγιση των τουριστικών εγκατα-

στάσεων, η διάσωση του οποίου αποτελεί υπο-

χρέωση του Δήμου.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ομόφω-

να:

1. Να ζητήσει από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του

Υπουργείου Πολιτισμού την κήρυξη του συ-

νόλου του Συγκροτήματος της Β’ Πλαζ ως

Διατηρητέο Μνημείο Σύγχρονης Κληρονο-

μιάς.

2. Να ζητήσει από  την Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοι-

χεία και να συντάξει φάκελο υποστήριξης

του θέματος με φωτογραφίες, σχέδια, αιτιο-

λογικές εκθέσεις, κ.α.

3. Να ζητήσει από τους πολίτες να προσκομί-

σουν φωτογραφίες και άλλο ιστορικό υλικό

σε σχέση με τον χώρο και την ιστορία του,

που θα βοηθήσουν στον χαρακτηρισμό του

χώρου.

Την πιο πάνω πρόταση-επιστολή μου, την οποία

έχω ήδη καταθέσει στο Δήμο μας, καλώ και

τους άλλους Δημοτικούς Συνδυασμούς και κυ-

ρίως τους συναδέλφους μου Αρχιτέκτονες και

Μηχανικούς  στο Δημοτικό Συμβούλιο, να την

συνυπογράψουν. Ελπίζω να ανταποκριθούν όλοι

στο κάλεσμά μου, μακριά από παραταξιακές και

προσωπικές σκοπιμότητες, γιατί είναι ένα πραγ-

ματικά ουσιαστικό και αποτελεσματικό μέτρο αν

το υπερασπιστούμε πραγματικά.
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Συνάντηση είχαν οι φορείς της πόλης

για την απόκτηση του οικοπέδου για

ανέγερση του 3ου Γυμνασίου – 3ου

Λυκείου Βούλας.

Λίγος ο κόσμος για ένα τέτοιο θέμα.

Γονείς των δημοτικών σχολείων ελάχι-

στοι, αφού όπως μας είπαν δυο-τρεις

το μάθανε την ίδια εκείνη ημέρα.

Η Εκπαιδευτική Κοινότητα με επικε-

φαλής τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Νό-

τιας Αθήνας Δημ. Κωσταράκο, ζήτη-

σε έντονες κινητοποιήσεις, αμέσως

μετά τις εκλογές.

Το ίδιο και ο πρόεδρος του Συλλόγου

Γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου.

Σε σειρά εγγράφων και ενεργειών

αναφέρθηκε και ο δημοτικός σύμβου-

λος Δημ. Δαβάκης,  όταν ήταν πρόε-

δρος της επιτροπής Παιδείας, για το

σκοπό αυτό.

Πρόεδρος της εκδήλωσης η Μαριάν-

να Μαυραγάνη δεν κατάφερε να ξε-

φύγει από το «δασκαλίστικο». Ετσι

ξέχασε ότι δεν βρίσκεται στην τάξη,

με αποτέλεσμα να διακόπτει τους

ομιλούντες, να απαντά, να παρεμβαί-

νει, ερεθίζοντας την ατμόσφαιρα.

Απ᾽το καρφί       
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Αυτή η εικόνα των φυλετικών  μεταναστεύσεων που παρατηρείται

σήμερα, δεν είναι κάτι το καινούριο. Παλιότερα η Ελλάδα δεν εί-

χε μόνιμους  κατοίκους. Οι μεταναστεύσεις ήταν συχνές και οι κά-

τοικοι πιέζονταν από τους νεοφερμένους, να μετακινηθούν στα

ενδότερα και  σε άλλες άγονες περιοχές. Εμπόριο δεν υπήρχε.

Λόγος σοβαρός γι’ αυτό, ήταν η έλλειψη ασφάλειας εξ αιτίας της

πειρατείας που ήκμαζε στη θάλασσα και των ληστρικών επιδρο-

μών στην ξηρά. Στη γη, για τους ίδιους παραπάνω λόγους  οι καλ-

λιεργητές περιορίζονταν  στις καθημερινές ανάγκες τους, χωρίς

να προχωρούν σε αποθήκευση και δημιουργία αποθεμάτων.  Η

οπλοφορία λοιπόν για αυτοπροστασία, ήταν το αναγκαίο και σύ-

νηθες. Με τον καιρό τα πράγματα άλλαξαν.

Οι Μινωίτες,  με τον ναυτικό αξιόλογο  στόλο που πρώτοι  οργά-

νωσαν  στο Αιγαίο, κατέστειλαν την πειρατεία που ασκούσαν οι

Φοίνικες αλλά και ντόπιοι νησιώτες. Ετσι ο δρόμος έγινε  ελεύθε-

ρος δρόμος για το ναυτικό εμπόριο. Ήρθε σαν συνεπακόλουθο η

οικονομική άνθιση, και τότε  πόλεις καινούριες άρχισαν να ιδρύο-

νται και να τειχίζονται. Μαζί και η ανταλλαγή ηθών,   εθίμων και

τρόπων ζωής  και η  πολιτιστική βελτίωση του κοινωνικού ιστού

των πόλεων. 

Όταν κατέφθασαν  οι Αχαιοί, οι Ίωνες  και ιδιαίτερα οι Δωριείς

στον Ελληνικό χώρο, άρχισαν πάλι να πιέζονται και να εξωθού-

νται οι παλιότεροι κάτοικοι, δηλαδή οι Πρωτοέλληνες, που ανή-

καν στους Κάρρες, Λέλεγες και Πελασγούς,  και προσέφευγαν

συνωστιζόμενοι στην Αττική.  Την Αττική δεν την θέλουν οι Δωρι-

είς,  την θεωρούν συγκριτικά άγονη.  Και έτσι η  Αθήνα  επιζεί της

καθόδου των Δωριέων. Εδώ τώρα  ο πολιτισμός  αναπτύσσεται

κατά την διάρκεια της όλης αυτής  μεταμυκηναϊκής μετανάστευ-

σης (πρωτογεωμετρική  και γεωμετρική περίοδος - 1200-700 π.Χ.),

χωρίς καμιά διακοπή. 

Η αλήθεια είναι ότι στην  6η χιλιετηρίδα,  οι πρώτοι κάτοικοι των

Αθηνών ζούσαν  σε σπηλιές κοντά  στο βράχο της Ακρόπολης.

Στην Αττική όμως γρήγορα, μικρά χωριά ιδρύθηκαν  και  εξελί-

χθηκαν σε κωμοπόλεις όπως οι  Θορικός, Αφίδναι, Παλλήνη,  κ.α.

Σιγά σιγά, τέσσερεις πολίχνες, Μαραθώνας, Τρικόρυνθος, Οινόη,

Προβάλινθος, συμπτύσσονται όλες σε μια πόλη την Τετράπολη·

με επίκεντρο την Ακρόπολη.  «Επι γάρ Κέκροπος  και των πρώτων
βασιλέων η Αττική» πληροφορεί ο Θουκυδίδης στα κεφάλαια Β.

15,1.       

Η Ακρόπολη  αρχικά ήταν αφιερωμένη  στην γλαύκα, δηλαδή στην

κουκουβάγια που εθεωρείτο συμβολικό πτηνό της σοφίας·  ύστε-

ρα στον όφι του Κέκροπα, μυθικού βασιλιά της Αθήνας  και σε συ-

νέχεια στον Ερεχθέα, ήρωα  Αθηναίο βασιλιά της Αθήνας, που

μοιράστηκε τον ιερό λόφο με την κόρη του Δία, την Αθηνά. Η Αθη-

νά, θεά της σοφίας  και πολεμικού θάρρους, τελικά έδωσε το όνο-

μα της στην Αθήνα. Και να πως  έγινε αυτό, όπως περιγράφεται

σε  ένα από τους πολλούς μύθους που  λέγονται. Το όνομα της

πόλης διεκδικούσε ο Ποσειδών,  που για να εντυπωσιάσει χτύπη-

σε τη θάλασσα με την τρίαινά του και έβγαλε ένα πολεμικό άλο-

γο. Στο συναγωνισμό η Αθηνά, προέβαλε την ελιά, σύμβολο της

ειρήνης. Ο τότε μυθικός βασιλιάς Κέκροψ* κάλεσε τους πολίτες

να επιλέξουν το όνομα με  ψήφο. Οι άνδρες ψήφισαν Ποσειδώνα,

οι γυναίκες όμως που ήσαν και οι περισσότερες ψήφισαν Αθηνά.

Και έτσι την 2η π.Χ. χιλιετία γεννήθηκε η Αθήνα:  Ένας  ταπεινός

μυκηναϊκός οικισμός με μια άτακτη οι-

κοδόμηση  (Σε αντίθεση  με  τον Πει-

ραιά που απολάμβανε μια τέλεια γεω-

μετρική πολεοδομία,  έργο του  Ιππο-

δάμου).

Τον 7- 6ο προχριστιανικό αιώνα, η

Αθήνα έχει πια  εξελιχθεί στην  Ιωνική

μητρόπολη των κλασικών χρόνων.  Η

καινούρια κοινότητα,  σε ανάμνηση

κάθε χρόνο από τότε, γιορτάζει την

επέτειο της ίδρυσής της με την μεγα-

λόπρεπη γιορτή  των Παναθηναίων.

Από  τον θάνατο -αυτοθυσία του Κόδρου για την σωτηρία της πό-

λης, οι Αθηναίοι τιμώντας τη μνήμη του  έχουν δώσει  τέλος στο

θεσμό της   βασιλείας. Τώρα η Αθήνα ζεί και ταλανίζεται σε  δη-

μοκρατικό πολίτευμα. 

Τον 7ο π.Χ. αιώνα  στην Αθήνα επικρατούν δύο κοινωνικές τάξεις.

Από τη μια οι Έλληνες, με τα γένη·  δηλαδή τις ομάδες των  οί-

κων και τις  φρατρίες, τις  ομάδες γενών. Από την άλλη οι μη Έλ-

ληνες, που είναι όμως  κάτοικοι του ίδιου χώρου και  εκπροσω-

πούν τις οικογένειες μιας ελληνικής κοινωνίας που  έχει ήδη αρ-

χίσει να σχηματίζεται. Με δυό λόγια έχομε την τάξη των αριστο-

κρατών και την τάξη του κατά κάποιο τρόπο προλεταριάτου. Οι

αριστοκράτες ήθελαν τη γή και να  απομυζούν   τα αγαθά της. Εξ

άλλου  η εμφάνιση του χρήματος  στον τρόπο  συναλλαγής των

αγαθών άρχισε να επιφέρει  τη συσσώρευση και αποταμίευση του

πλούτου. Από κοντά ήρθε και η αναίσχυντη τοκογλυφία με τον

δανεισμό,  με υποθήκη την ελευθερία του σώματος.  Εδώ ιδιαίτε-

ρα ευάλωτοι υπήρξαν οι εκτήμοροι, δηλαδή οι καλλιεργητές ξέ-

νων αγρών, που είχαν  την υποχρέωση να αποδίδουν στον γαιο-

κτήμονα τα 5/6 της εσοδείας και όταν δεν μπορούσαν, από ελεύ-

θεροι γίνονταν δούλοι. Αυτή η κατάσταση είχε σαν συνέπεια τις

συνεχείς στάσεις και κοινωνικές αναταραχές,  που ανάγκασαν

τους αριστοκράτες να δεχτούν τον  θεσμοθέτη που θα έβαζε τους

κανόνες των σχέσεων του παιχνιδιού  και τον δικαστή εφέτη που

θα δίκαζε τις ενστάσεις και παραβιάσεις. Ενας από τους ονομα-

στούς θεσμοθέτες ήταν και ο Δράκων. Ο Δράκων  για πρώτη φο-

ρά κατάφερε την εγγραφή των νόμων (μέχρι τότε ήταν άγραφοι).

Οι νόμοι  του ήσαν τόσο αυστηροί-  ιδιαίτερα εκείνοι που αφο-

ρούσαν τις κλοπές - που ελέγετο πως τους έγραψε με αίμα.

«Δι΄αίματος  ου δια μελάνης τους νόμους ο Δράκων έγραψεν»
μας αναφέρει ο Πλούταρχος.  Ακόμα  ίδρυσε μια  Βουλή από 401

άτομα, που σκοπό της είχε και την τήρηση των νόμων.

Οι βουλευτές εδώ εκλέγονται δια κλήρου και συμμετέχουν πολί-

τες από 30 ετών και  επάνω.   Απ’ αυτούς  επιλέγονται οι  Άρχο-

ντες**. 

Και το σπουδαιότερο: Αν κάποιος απουσίαζε από τις συνεδριάσεις

της Βουλής  ή και της Εκκλησίας του Δήμου, θα έπρεπε να πλη-

ρώσει  πρόστιμο αρκετά μεγάλο και ανάλογο με τα περιουσιακά

του στοιχεία. 

Θέσπισε,  η Δικαιοσύνη να απονέμεται από ένα πεντηκονταμελές

δικαστήριο·  τους Εφέτες. Όρισε πολιτικά δικαιώματα  να έχουν

μόνο εκείνοι που εκπλήρωσαν  τις στρατιωτικές τους υποχρεώ-

σεις. Αποδέχτηκε ο ήδη υπάρχων Άρειος Πάγος  να εξακολουθεί

να είναι ο φύλακας των νόμων και να ελέγχει το έργο των αρχό-

ντων που εκλέγονταν κάθε χρόνο από τη Βουλή των 401. Οι νό-

μοι του Δράκοντα δεν κράτησαν σε ισχύ επί μακρόν. 

Όταν ο Σόλων έγινε κύριος των πολιτικών πραγμάτων,  γράφει ο

Αριστοτέλης, ελευθέρωσε τον λαό για το παρόν και για το μέλ-

λον. Ίδρυσε νέα Βουλή, την Βουλή των Τετρακοσίων όπου σε αυ-

τή συμμετείχαν πολίτες από τις τέσσερεις τάξεις των πολιτών

που αναφέρονται παρακάτω, οι οποίοι πολίτες είχαν συμπληρώ-

σει το 20ο έτος της ηλικίας τους.  Με νέο νόμο  απαγόρευσε τα

δάνεια να  συνάπτονται  με αντάλλαγμα την προσωπική ελευθε-

ρία.  Διέγραψε  τα χρέη,  ιδιωτικά και δημόσια. Ελευθέρωσε δε και

όσους είχαν εξ αυτών των χρεών γίνει  δούλοι.  Τα μέτρα αυτά

ονομάστηκαν Σεισάχθεια, γιατί απέσεισαν ένα  βάρος από τους

πολίτες.  Συνάμα όρισε και ένα  ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ιδιω-

τικής εδαφικής ιδιοκτησίας. Προχώρησε ακόμα περισσότερο και

διέκρινε τους Αθηναίους  σε 4 τάξεις και με βάση ένα φορολογι-

κό “Τιμοκρατικό” σύστημα ανάλογο  του ετησίου εισοδήματος του

κάθε πολίτη. Υποχρέωσε δια νόμου τους πολίτες να συμμετέ-

χουν στα κοινά. Ίδρυσε την Ηλιαία,  μεγάλο λαικό δικαστήριο με

μέλη 6000, που προερχόταν με κλήρωση από τις τάξεις των πολι-

τών. Στην Ηλιαία μπορούσε κανείς να καταγγείλει τις αποφάσεις

των αρχόντων!!  

Οι αντίπαλοι τον κατηγόρησαν διαδίδοντας ότι φίλοι του περι-

βάλλοντός του, προτού υπογραφεί η  κατάργηση των χρεών, εί-

χαν εσκεμμένα προβεί σε μεγάλες αγορές γης με δανεισμό και

χρέος και καρπώθηκαν τα αγαθά, τα εκ του νόμου της  Σεισάχθει-

ας. Μάλιστα τον συκοφάντησαν,  ότι  απεκόμισε και ίδιον όφελος.

Αυτά όμως κατά τον Αριστοτέλη, θεωρούνται ψεύδος και κακοή-

θεια.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από όλα τα παραπάνω, είναι ότι οι αρ-

χαίοι ημών πρόγονοι έκαναν ότι μπορούσαν, για να διδάξουν

όλους  ημάς τους μεταγενεστέρους  και ιδιαίτερα τους υπευθύ-

νους των πολιτικών πραγμάτων, τί πρέπει να αποφεύγομε να κά-

νομε, για να μη δει μια άσπρη μέρα αυτός ο τόπος. Ο τόπος αυ-

τός, που πραγματικά του άξιζε μια καλύτερη τύχη αλλά και καλύ-

τερους πολίτες.

γιάννης κορναράκης του μάνθου  

–––––––––––––

* Η Αθήνα στην αρχή ονομαζόταν Κεκροπία και ο Κέκροψ θεωρείται ο ιδρυ-

τής των Αθηνών.

**Αρχοντας ονομαζόταν  κανείς μόνο για ένα χρόνο και μόνο για δυό φο-

ρές. Για να ξαναγίνει έπρεπε να έχουν γίνει άρχοντες όλοι οι βουλευτές,

και τότε ξανάρχιζε η κλήρωση.
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“Αι Αθήναι”
όταν αναζητούσαν τον δρόμο τους 

Πριν ένα χρόνο περίπου, είχαμε καταγγεί-

λει κάτοικο που προκειμένου να πηγαίνει

πιο εύκολα στο οικόπεδό του, έκοψε αρκε-

τά πεύκα και αποψίλωσε ένα τμήμα της

πλαγιάς στο Πανόραμα Βούλας.

Παρά την επισήμανσή μας και με φωτογρα-

φικό υλικό, ο κάτοικος το επανέλαβε και

την ημέρα εκείνη διαπληκτίστηκε με τον

δημοτικό Σύμβουλο Παν. Σωτηρόπουλο.

Μάλιστα δε χειροδίκησε εναντίον του Παν.

Σωτηρόπουλου, ο οποίος του έκανε μήνυ-

ση με μάρτυρα την παρούσα στη σκηνή

Αθηνά Ζωγράφου.

Η δημοτική σύμβουλος Νανά Καραγιάν, εί-

χε καταγγείλει το περιστατικό στο Δημοτι-

κό Συμβούλιο. Είχε μάλιστα πάρει την απά-

ντηση από τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο

αντιδήμαρχο ότι ο παραβάτης, θα ετιμωρεί-

το με βαρύτατες ποινές.

Προχθές τη Δευτέρα 21/9 εκδικάσθηκε η

υπόθεση.

Κατηγορούμενος ο Βασ. Καπετανάκης και

μάρτυρες ο Παν. Σωτηρόπουλος με την

Αθηνά Ζωγράφου.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε. 

Κανένας από το Δήμο στο δικαστήριο! Ού-

τε για συμπαράσταση στους δημότες του,

που έπραξαν αυτό που έπρεπε ο ίδιος να

είχε πράξει. Ούτε όμως και από τον Εξω-

ραϊστικό Σύλλογο της περιοχής! 

Οσο για τα πρόστιμα δεν επιβλήθηκαν πο-

τέ, όπως μας ενημέρωσε η Νανά Καραγιάν,

που το έψαξε στην Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου.

Ειλικρινά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε

αυτή τη μεταχείριση από τη Δημοτική Αρχή.

Δικαιώθηκαν κάτοικοι της Βούλας
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Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Γραφείο Δημάρχου

Αγαπητέ κύριε Ρώντα

Θα ήθελα να σας

συγχαρώ για την

αξιέπαινη πρωτο-

βουλία σας, να

διοργανώσετε ημε-

ρίδα  στο Ασκληπι-

είο Βούλας, για

τους συμμετέχο-

ντες αγωνιστές

στις στρατιωτικές

επιχειρήσεις στην

Κύπρο.

Οι καταστροφικές συνέπειες του πολέ-

μου  στην υγεία των συνανθρώπων μας,

κατά την διάρκεια της τουρκικής εισβο-

λής, δεν έγιναν ποτέ γνωστές. Ελπίζου-

με ότι μ’ αυτήν την ημερίδα, να πληρο-

φορηθεί  και ο απλός πολίτης  για την

επικίνδυνη  χρήση των τοξικών ουσιών. 

Παράλληλα θα ήθελα  και ως ιατρός  αλ-

λά και ως Δήμαρχος  της Χίου, να σας

διαβεβαιώσω ότι  στην προσπάθειά σας

για να αναδείξετε τα προβλήματα των

ηρωικών αγωνιστών, έχετε την ένθερμη

συμπαράστασή μας.

Με εκτίμηση 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΟΥΛΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

«Προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλύτερα να έχουμε μερικά

στρέμματα γης λιγότερα από εκείνα που μας ανήκουν και να

κοιμόμαστε τα βράδια ήσυχοι και ασφαλείς, παρά να έχουμε

ό,τι μας ανήκει και να μη μπορούμε να κλείσουμε μάτι από

τον κίνδυνο κάποιας ξαφνικής επίθεσης κακόβουλων γειτό-

νων εναντίον μας»

(Γ. Παπανδρέου, ως υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης 

Σημίτη, το 1999 στο Τορόντο, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου).

Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς σε μιά τέτοια δήλωση;

Την ακύρωση του 1821 και των Βαλκανικών Πολέμων; Την

θρασύτητα ν’ αποφασίζει ένας αιρετός διαχειριστής για την

μείωση της επικράτειας της χώρας του, την οποία ορκίστηκε

να υπερασπίζεται και για την οποία εκατοντάδες χιλιάδες Ελ-

λήνων θυσίασαν την ζωή τους; Ή μήπως την εμμονή στον

αδιατάρακτο ύπνο του θανάτου, που προδίδει μία λογική φο-

βική, στρουθοκαμηλική, αν όχι και εντελλόμενη έξωθεν;  Διό-

τι, βέβαια, ακόμα και αν ειρηνικά και ραγιαδίστικα προσφέρεις

γην και ύδωρ στον άρπαγα, απλώς αυξάνεις την όρεξή του.

Στα δέκα χρόνια που πέρασαν από την ανατριχιαστική δήλω-

ση, τόσο ο Γιώργος Παπανδρέου, όσο και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προ-

κλήθηκαν κατ’ επανάληψη και από διαφόρους να τη σχολιά-

σουν. Άκρα του τάφου η σιωπή! Ο Γ. Παπανδρέου δεν συνη-

θίζει να σχολιάζει τις δηλώσεις του. Είναι αξιώματα. Ιδιαίτε-

ρα εκείνες που τσούζουν. Take it or leave it, που λένε και τα

φιλαράκια του οι Αμερικάνοι. Κάποιοι αιθεροβάμονες ακόμα

περιμένουν να τους εξηγήσει, τί ακριβώς εννοούσε με άλλες

δηλώσεις του. Όπως ο Μανώλης Καρέλλης που τον ρώτησε

στο 6ο Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 2001, πώς ακριβώς εννοεί

την «παγκόσμια διακυβέρνηση» κι ακόμα περιμένει να του

απαντήσει.

Αυτός ο άνθρωπος, που με αφοπλιστική ειλικρίνεια δηλώνει

ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να εκχωρήσει σε ξένη χώρα

τμήματα της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να εξασφα-

λίσει τον αδιατάρακτο ύπνο του, ζητά από τους Έλληνες να

του αναθέσουν τα ηνία της χώρας. Της Ελλάδος, ίσως εννο-

ουμένης ως άβουλου υποζυγίου κατευθυνόμενου από τον

εκάστοτε ηνίοχό του στην αρένα του Κολοσσαίου της ...πα-

γκόσμιας διακυβέρνησης. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν ερμη-

νεύεται επαρκώς με την χρήση του όρου «μαζική αποβλάκω-

ση», το φαινόμενο των αυτοκαταστροφικών τάσεων της πλει-

ονότητας των Ελλήνων που αναθέτει με μαζοχιστική εμμονή

την διακυβέρνηση της χώρας στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την Ν.Δ. τα

τελευταία δεκατρία χρόνια. Ίσως η αλήθεια να βρίσκεται στην

περίφημη δήλωση Λαλιώτη περί «λοβοτομής» που του στοί-

χισε την εκπαραθύρωσή του από την θέση του γραμματέα του

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Μήπως όμως το λάθος δεν είναι δικό μας; Μήπως ευθύνονται

εκείνοι που μας λευτέρωσαν το 1821 από τους Τούρκους

...χωρίς να μας ρωτήσουν; Γι’ αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να

στείλω μιά επιστολή στο Υπερπέραν. Στον αυθαιρετήσαντα

στρατηγό Θεόδωρο Κολοκοτρώνη:

Στρατηγέ μου,

Φαίνεται, δυστυχώς, πως έκανες λάθος. Έπραξες πολύ άσχη-

μα κι εσύ κι οι άλλοι καπεταναίοι που μας ξεσκλαβώσατε από

τους Τούρκους. 190 χρόνια τώρα μας λείπει η Τουρκιά. Την

αποζητά ο οργανισμός μας. Αργήσαμε βέβαια να το καταλά-

βουμε, αλλά δόξα τον Αλλάχ ήρθαν στη ζωή μας τα τελευ-

ταία χρόνια κάτι γιουσουφάκια μπερεκετλίδικα και μας επα-

ναφέρουν γιαβάς-γιαβάς στον ορθό, οθωμανικό δρόμο.

Κι έτσι «άφεριμ πασά μου» λέει το 80% του ελληνικού-κατά

λάθος-λαού που ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. και μαζί ψηφίζει

ΝΑΙ στην ένταξη της Τουρκιάς στην Ευρώπη, για να πήξουμε

στους Τούρκους που μελετάνε «ειρηνική κατάληψη» της

Θράκης και των νησιών μας του Αιγαίου.

Οφείλεις στρατηγέ μου να πάρεις άδεια από τον Άγιο Πέτρο

για να ‘ρθεις ξανά εδώ. Και ή να μας ζητήσεις συγνώμη για το

λάθος σου, ή να τραβήξεις πάλι το σπαθί σου απ’ το θηκάρι

και να πάρεις καμπόσα κεφάλια Νενέκων πριν ξεπουλήσουν

και της Παναγιάς τα μάτια. Βλέπεις από μόνοι μας είμαστε

άχρηστοι να κρατήσουμε την πατρίδα που μας χαρίσατε.

Γ. Α. Παπανδρέου εναντίον Θ. Κολοκοτρώνη
(νικητής...η τύφλα μας)

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Προς τον κ. Ρώντα Γρηγόρη

Αγαπητοί φίλοι,

Η υπόθεση της Κύπρου αποτελεί, όχι μό-

νον σπουδαίο εθνικό ζήτημα, αλλά η στρα-

τιωτική κατοχή του βορείου τμήματος της

νήσου παραμένει αγκάθι στην καρδιά του

Ελληνισμού.

Θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω ότι σαν Έλ-

ληνες, Μακεδόνες και Σερραίοι βρισκόμα-

στε πάντα στο πλευρό του κυπριακού λα-

ού και ευελπιστούμε για την διευθέτηση

του πολύχρονου θέματος της Κύπρου, με

την επίτευξη μίας λύσης προς το εθνικό

συμφέρον.

Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική η

στάση μας, δεδομένης της αγάπης και της

φιλίας μας με τους Κυπρίους συνέλληνες

που ζουν στη πόλη μας και δραστηριοποι-

ούνται σε όλους τους τομείς-ως αναπό-

σπαστο μέρος-της σερραϊκής κοινωνίας,

με επιτυχία.

Το ίδιο και η οικεία Ένωση Κυπρίων, με την

οποία ο Δήμος Σερρών συνεργάζεται στε-

νά.

Απόδειξη των αισθημάτων αλληλεγγύης

του σερραϊκού λαού, αποτελεί και το Πάρ-

κο Αγνοουμένων που δημιουργήθηκε στις

Σέρρες.  

Μετά 12 έτη τα 1600 και πλέον δενδρύλ-

λια (όσοι και οι πρωταγωνιστές της τρα-

γωδίας) που φυτεύτηκαν παρουσία του τό-

τε Υπ. Εξωτερικών της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, έχουν με-

γαλώσει και τρανω-

θεί. 

Το ίδιο οι σκέψεις

μας, το συναίσθημα

και το φρόνημά

μας.

Αγαπητοί φίλοι, 

Οι μαχητές της

μαρτυρικής Κύπρου, οι υπερασπιστές της

νήσου, της πληγωμένης εθνικής αξιοπρέ-

πειας εκείνης της περιόδου, πρέπει να

απολαμβάνουν την προστασία της πατρί-

δας και της επίσημης αναγνώρισης.

Την δική μας την έχουν…στο πρόσωπο

του Σερραίου αντισμηνάρχου Στέλιου Συ-

μεωνίδη, ο ανδριάντας του οποίου στήθη-

κε προ τριετίας σε κεντρικό σημείο των

Σερρών, σε ανάμνηση του χαμού του στις

22 Ιουλίου 1974, όταν το αεροσκάφος

Noratlas της 354 Μοίρας καταρρίφθηκε κα-

τά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο

της Λευκωσίας.

Αγαπητοί φίλοι, 

Σε όλους, όσους υπερασπίστηκαν την πα-

τρίδα και τον Ελληνισμό ένα τους πρέ-

πει… Η απόδοση της οφειλόμενης τιμής…    

Ο Δήμαρχος Σερρών

Ιωάννης Βλάχος

ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
Γραφείο Δημάρχου

Αγαπητέ κύριε Ρώντα,

Θα ήθελα να συγχαρώ

εσάς και τους συνεργά-

τες της εφημερίδας σας

για την πρότασή σας για

τη διεξαγωγή ημερίδας

από το Ασκληπιείο Νοσο-

κομείο Βούλας, με στόχο

την παρουσίαση των χρό-

νιων και ανίατων προβλη-

μάτων συμπατριωτών μας που οφείλονται

στα όπλα που χρησιμοποίησε ο τουρκικός

στρατός.

Η υγεία, όπως και η ανθρώπινη ζωή είναι

υπέρτατα πανανθρώπινα αγαθά. Γι’ αυτό

και πρέπει να προστατεύονται με κάθε

τρόπο. Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία

στην αξιέπαινη προσπάθειά σας, η οποία

πέρα από την προσφορά της σε ιατρικό

επίπεδο, έχει βαθύτατα κοινωνικό και

εθνικό χαρακτήρα.

Ο Δήμος Υμηττού είναι αλληλέγγυος σε

προσπάθειες που έχουν ως στόχο την

προώθηση αρχών και αξιών όπως, η ειρή-

νη, η δημοκρατία, η ασφάλεια, η οικοδό-

μηση μιας κοινωνίας αλληλεγγύης, δικαι-

οσύνης και ανθρωπιάς. 

Με εκτίμηση,

Χρήστος Σπ. Ζούπας

Δήμαρχος
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Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας, για να

προλάβει τις εξελίξεις, εν όψει

των εθνικών εκλογών. Υποστήρι-

ξε ότι είναι η κατάλληλη περίο-

δος, λόγω εκλογών, να ενημερω-

θούν και να δεσμευτούν οι εκπρό-

σωποι των πολιτικών κομμάτων

για το αίτημά τους.

Το θέμα έχει δει με μεγάλο ενδια-

φέρον η παρούσα Δημοτική Αρχή

και ο Δήμαρχος Παναγιώτης Κα-

πετανέας, από την ανάληψη των

καθηκόντων τους ως Δημοτική

Αρχή, το 2007.

Η συζήτηση τράβηξε σε μάκρος, ο

Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα

για τις μέχρι σήμερα ενέργειες

προς αυτή την κατεύθυνση με συ-

ναντήσεις, παραστατικά και έγ-

γραφα, από τον Ιανουάριο του

2007.

Ο Δήμος Βάρης ζητάει τη διαχεί-

ριση της παραλίας της Βάρκιζας

προκειμένου να την αναβαθμίσει

και να την παραδώσει ελεύθερη

και καθαρή στους πολίτες.

Στην εισήγησή του  μεταξύ άλλων

προτείνει: 

Επειδή  το ζήτημα του παραλια-

κού μετώπου είναι σκόπιμο  να

αποτελέσει αντικείμενο συζήτη-

σης στο Δημοτικό Συμβούλιο με

σκοπό να διαφυλαχθούν τα κατο-

χυρωμένα δικαιώματα όλων των

δημοτών – πολιτών, να προστα-

τευθεί  και αναβαθμιστεί το φυσι-

κό περιβάλλον και εντέλει να δια-

σφαλιστεί η εφαρμογή των Νό-

μων και του Συντάγματος τουλά-

χιστον καθ’ όλο το μήκος του αι-

γιαλού και της παραλίας εντός

των διοικητικών ορίων του Δήμου

μας.  

Εισηγούμαστε:

Την λήψη σχετικής απόφασης 1.

Για την ανανέωση της παραχώρη-

σης στον Δήμο Βάρης της Δυτι-

κής Παραλίας Βάρκιζας  ΓΙΑ ΙΣΟ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ τους

ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ  της αρχικής πα-

ραχώρησης.

2α.   Για την παραχώρηση της

Ανατολικής Παραλίας Βάρκιζας

στον Δήμο Βάρης με τους ίδιους

ή παραπλήσιους όρους της  υπ’α-

ριθμόν 13781 Κοινής Υπουργικής

Απόφασης  (Εσωτερικών, Οικονο-

μικών, Τουριστικής Ανάπτυξης)

της 14/30.11.2005. (Παραχώρηση

Πάρκου Φλοίσβου στο Δήμο Πα-

λαιού Φαλήρου) και 

2β. Για την ανάπλασή της Ανατο-

λικής  Παραλίας, σύμφωνα με την

από 18-6-2009 έκθεση της Τεχνι-

κής Υπηρεσίας και το συνοδεύον

αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα.  

Ο Δήμαρχος έκανε μία αναδρο-

μική ενημέρωση: 

Το ‘89 έγινε μια παραχώρηση

25ετής, που έληγε το 2014. Η τό-

τε Δημοτική Αρχή δεν κατοχύρω-

σε τις διαδικασίες με πρωτόκολλο

παραλαβής της Ανατ. παραλίας.

Γι’ αυτό ήρθαν τα ΕΤΑ και ακύρω-

σαν μονομερώς την απόφαση.

Δυστυχώς το λέω, δεν ξέρω τι

έγινε τότε.

Ό,τι έχει κατασκευαστεί με τον

ιδρώτα των δημοτών, όποια ώρα

τη ζητήσει την παραλία η ΕΤΑ θα

την πάρει χωρίς καμία υποχρέω-

ση.

Είναι ευκαιρία τώρα να πιέσουμε

και τα δύο μεγάλα κόμματα να

μας πουν τι θα κάνουν με τις πα-

ραλίες.

Ο Δημ. Αναστασίου ζήτησε ανα-

βολή του θέματος για μετά τις

εκλογές.

«Ο χρόνος που συζητούμε έχει
άμεση σχέση με τις εκλογές. Και
ξέρουμε ότι αλλάζει η πολιτική.

Εμείς έχουμε πετύχει μία παρα-
χώρηση. Αν πάρουμε κάποιες
αποφάσεις αυτή τη στιγμή, που
μπορεί να θέτουν εν αμφιβόλω

και αυτή την παραχώρηση που
έχουμε πάρει, μπορεί να αποβεί
και εις βάρος του Δήμου. Καλό εί-
ναι να περιμένουμε το αποτέλε-
σμα των εκλογών, για να έχουμε
έναν συγκεκριμένο άνθρωπο απέ-
ναντί μας. Καλύτερα να αναβλη-
θεί το θέμα, και να μη μπούμε
στην ουσία της συζήτησης», εξή-

γησε.

Ο Πρόεδρος Θωμάς Δεληγιάννης

απάντησε ότι «Εμείς σαν συμβού-
λιο ζητάμε να μας παραχωρηθεί η
Ανατ. Παραλία στο Δήμο Βάρης.
Δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας.
Αυτό δεν έχει να κάνει με το ποι-
ος είναι απέναντί μας. Εμείς  ζη-
τάμε από την κυβέρνηση που θα
προκύψει – όποια κι αν είναι αυτή
- μετά τις 4 του μήνα».

Παρόμοια και η θέση του Δημ. Κυ-

πριώτη για αναβολή του θέματος,

αφού τόνισε ότι: «Θεωρώ ότι εί-
ναι πιο φρόνιμο να δούμε το σκε-
πτικό της νέας κυβέρνησης,
όποια προκύψει, για όλα τα παρα-
λιακά μέτωπα, και της ίδιας της
ΕΤΑ ακόμη, αν θέλετε».

Το θέμα συζητήθηκε και ψηφίστη-

κε κατά πλειοψηφία. Η παράταξη

του Δ. Αναστασίου αποχώρησε,

ενώ ο Δ. Κυπριώτης κατέθεσε δι-

κή του πρόταση.
Αννα Μπουζιάνη

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ
Το μεγάλο θέμα της παραλίας συζητήθηκε την περασμένη Τετάρτη 16/9 στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο Βάρης.

Ο Δήμαρχος, προσπαθώντας να πιέσει και να προλάβει εξελίξεις, ζήτησε από

το Δημοτικό συμβούλιο να παρθεί απόφαση για την παραχώρηση της ανατολι-

κής παραλίας της Βάρκιζας στο Δήμο και να δεσμευθούν οι εκπρόσωποι των

πολιτικών κομμάτων.

Η μειοψηφία ζήτησε αναβολή. Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία

Παραιτήθηκε ο Χρήστος Λογοθέτης

από δημοτικός σύμβουλος

Με επιστολή που διάβασε ο πρόεδρος του Δ.Σ. γνωστοποιήθηκε η πα-

ραίτηση του δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας από τη θέση του αυ-

τή. Στην επιστολή σημειώνει μεταξύ άλλων ο Χρ. Λογοθέτης ότι: 

«Ως εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. αισθάνομαι την υποχρέωση απέναντι
στους πολίτες της Βάρης και σ’ αυτούς που με ψήφισαν αλλά και σ’ αυ-
τούς που δεν με ψήφισαν, να μοιραστώ κάποιες σκέψεις και προβλη-
ματισμούς που με οδηγούν στην απόφαση παραίτησής μου.
Όμως οι πραγματικοί λόγοι της παραίτησής μου δεν είναι αυτοί αν και
θα μπορούσα να επικαλεστώ μόνο αυτούς.
Είναι οι υπαινιγμοί για την προέλευσή μου, οι πιέσεις κάποιων συνα-
δέλφων μου ως προς τον τύπο του ρόλου και ειδικότερα διαβλέπω μια
εν γένει άρνηση προς το πρόσωπό μου που θίγει όλες τις εκφάνσεις
της ως τώρα πορείας μου».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Παρουσία εκατό και πλέον εθελοντών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ο καθαρι-

σμός της Ανατολικής παραλίας στη Βάρκιζα. Η προσπάθεια αυτή είναι συνέχεια των δράσεων της

δημοτικής αρχής για την αξιοποίηση-βελτίωση της παραλίας. Την πρωτοβουλία του Δήμου Βάρης

στήριξαν και αρκετοί εργαζόμενοι της ναυτιλιακής εταιρίας OSG  η οποία συμμετείχε  στον κα-

θαρισμό  στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών.

Οι άνθρωποι της OSG εξέφρασαν το θαυμασμό τους για τις βελτιώσεις που έχουν γίνει τελευ-

ταία στην παραλία και έδωσαν συγχαρητήρια στο Δήμο και ιδιαίτερα  στην αντιδήμαρχο Δήμη-

τρα Σουτόγλου και στον Δημοτικό Σύμβουλο Σπύρο Τριβιζά που πρωτοστάτησαν στην πρωτο-

βουλία που πήρε ο Δήμος.
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Κύριε Οικονόμου, πείτε μας
ξεκάθαρα. Είναι στις προθέ-
σεις του ΠΑΣΟΚ να καταργή-
σει την, κατά κοινή ομολογία
αμαρτωλή ΕΤΑ Α.Ε. και να με-
ταβιβάσει υπό συγκεκριμέ-
νους περιορισμούς τις παρα-
λίες στους ΟΤΑ;

Κύριε Βενετσάνε, στο ΠΑΣΟΚ

πιστεύουμε ότι οι ελεύθερες

παραλίες είναι δικαίωμα του

πολίτη. Η ΕΤΑ έχει δώσει τα

διαπιστευτήριά της και είναι

αρνητικά. Έχω φέρει πολλές

φορές ζητήματα που άπτονται

της λειτουργίας της στην Βου-

λή αλλά δεν είδα κάποια λύση.

Πρέπει να βάλουμε όρια στην

εκμετάλλευση των ακτών, να

φροντίσουμε ώστε να υπάρχει

ελεύθερος χώρος για κάποιον

που δεν επιθυμεί να πληρώσει

αντίτιμο για να κάνει το μπά-

νιο του και βέβαια να διασφα-

λίσουμε ότι υπάρχει ο απαραί-

τητος έλεγχος και η φροντίδα

ώστε οι παραλίες και οι θά-

λασσες να παραμένουν καθα-

ρές. 

Το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί ότι

θα απελευθερώσει τις παρα-

λίες. Ο καλύτερος πιστεύω

τρόπος είναι να δοθεί η αρμο-

διότητα στους ΟΤΑ με συγκε-

κριμένους όρους και κυρίως

με συγκεκριμένες υποχρεώ-

σεις. Τονίζω για μια ακόμη φο-

ρά ότι πρέπει να σταματήσει

επιτέλους η λογική σχεδια-

σμού και εκμετάλλευσης ανοι-

κτών χώρων χωρίς την κοινω-

νική συναίνεση.

Με καλύπτει η απάντησή σας.
Θα επανέλθω μετά τις εκλο-
γές. Τώρα ένα δεύτερο εξειδι-
κευμένο κοινωνικό θέμα. Η
κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.  θα
παραχωρήσει στο Δήμο Βού-
λας το Γηροκομείο, το οποίο
έχει κτιστεί με δωρεές δημο-
τών, όπως και τον οικοπεδικό
χώρο που κατέλειπε ο αείμνη-
στος Διαμαντόπουλος για το
σκοπό αυτό;

Το θέμα του Γηροκομείου

στην Βούλα είναι μια πραγμα-

τικά απίστευτη ιστορία γρα-

φειοκρατικού παραλογισμού

και αδυναμίας ρύθμισης από

την Πολιτεία θεμάτων που

σχετικά εύκολα μπορούν να

διευθετηθούν. Έχω φέρει και

αυτό το θέμα στην Βουλή πολ-

λές φορές ήδη από το 2004,

δυστυχώς όμως λαμβάνω ως

απάντηση θεωρητικές και νο-

μικές επισημάνσεις χωρίς να

έχω δει μια προσπάθεια έστω

να επιλυθεί το πρόβλημα. Χα-

ρακτηριστικό της όλης «δρά-

σης» των Υπουργείων είναι

ότι το 2004 μου απάντησαν ότι

εκκρεμούσε μια συνεννόηση

με τους εκτελεστές της διαθή-

κης και τον Δήμο Βούλας. Το

2005 όταν επανήλθα στη Βου-

λή για το συγκεκριμένο θέμα η

απάντηση ήταν ότι εκκρεμεί η

συνεννόηση. Είμαστε στο

2009 και ακόμα δεν κατάφε-

ραν να βρουν την αρμόζουσα

λύση. 

Η μεγάλη μου απογοήτευση

είναι ότι παρά το γεγονός ότι

οι συνάδελφοι της ΝΔ από την

Περιφέρεια Αττικής κατέλα-

βαν σημαντικές κυβερνητικές

θέσεις, δεν κατάφεραν να

βρουν μια εφικτή και ικανοποι-

ητική λύση. Το γεγονός αυτό

όχι μόνο στερεί από τους κα-

τοίκους της Βούλας και της

ευρύτερης περιοχής μια σημα-

ντική υπηρεσία αλλά αφήνει

στην κυριολεξία ανεκμετάλ-

λευτο ένα σημαντικό περιου-

σιακό στοιχείο του δημοσίου

με την ευρύτερη έννοια. Όπως

έχω τονίσει και στο παρελθόν

και δια μέσου της εφημερίδας

σας, θεωρώ ότι πρέπει να πα-

ραχωρηθεί το γηροκομείο

στον Δήμο Βούλας και να γί-

νουν άμεσα όλες οι απαραίτη-

τες ενέργειες προκειμένου να

αρχίσει η λειτουργία του.

Προς αυτό τον στόχο σκο-

πεύω να κινηθώ άμεσα με την

ανάληψη της κυβερνήσεως

από το ΠΑΣΟΚ. Το γηροκο-

μείο και κάθε μονάδα φροντί-

δας ηλικιωμένων ανήκει στις

υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοι-

ας. Αποτελεί δέσμευση του

ΠΑΣΟΚ ειδικά για αυτές τις

υπηρεσίες να μην υπάρξει κα-

νένα εμπόδιο στην λειτουργία

τους και να αντιμετωπιστεί ρι-

ζικά η γραφειοκρατία που

υπάρχει και ταλαιπωρεί απί-

στευτα τους πολίτες.     

Ποιό κατά τι γνώμη σας είναι
το πιο επείγον θέμα για την
περιοχή μας; 

Τα ζητήματα είναι πάρα πολλά

και δύσκολα μπορεί να πει κά-

ποιος ότι το ένα είναι πιο επεί-

γον από το άλλο. Θα έλεγα ότι

τα πολύ επείγοντα είναι: το

ζήτημα του Ασκληπιείου, της

σχολικής στέγης, του Χερώ-

ματος στην Βάρη, της επέκτα-

σης των μέσων σταθερής τρο-

χιάς, της φύλαξης των διαβά-

σεων του τραμ και του συνολι-

κού σχεδιασμού για την πο-

ρεία ανάπτυξης της Νοτιοανα-

τολικής Αττικής και βέβαια του

γηροκομείου και το καθεστώς

της εκμετάλλευσης στις παρα-

λίες που με ρωτήσατε και

προηγουμένως. 

Ο κατάλογος είναι μακρύς κα-

θώς τα προβλήματα είναι πολύ

περισσότερα από όσα ανέφε-

ρα και πρέπει επιτέλους να

υπάρξει ένας υπεύθυνος σχε-

διασμός, με συγκεκριμένα

χρονοδιαγράμματα που θα

ορίζει σαφώς και τις προτεραι-

ότητες. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταρ-

τίσει ένα συνολικό σχέδιο για

την χώρα το οποίο μπορεί να

λύσει πολλά από τα εγγενή

προβλήματα της κοινωνίας. 

Κ.Β.: Ευχαριστώ πολύ για το
χρόνο σας και τις σαφείς και
ικανοποιητικές θέσεις σας.
Καλή σας επιτυχία.

ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. θ’ απελευθερώσει τις παραλίες,

δηλώνει ο Βασίλης Οικονόμου

Δέσμευση: Το Γηροκομείο θα παραχωρηθεί

στο Δήμο Βούλας

Συνέντευξη αστραπή πήραμε από το βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και υποψήφιο της Περιφέρει-

ας Αττικής Βασίλη Οικονόμου, εστιάζοντας τις ερωτήσεις μας σε δύο “καυτά” θέματα, που

μας έχουν “θυμώσει” ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια: 

– Το θέμα των ελεύθερων ακτών και την κάκιστη διαχείριση της δημόσιας κοινόκτητης και

κοινόχρηστης περιουσίας του λαού πάνω στις παραλίες μας, που κάνει η ΕΤΑ Α.Ε., και

– Η απαράδεκτη κατάσταση να κρατά το Υπουργείο Οικονομικών “δέσμιο” το Γηροκομείο

της Βούλας, στερώντας από το λαό και την τρίτη ηλικία την αναγκαία αυτή δημόσια κοι-

νωνική υπηρεσία, χάρη των ιδιωτικών συμφερόντων, σε τελευταία ανάλυση, για ένα πε-

ριουσιακό στοιχείο το οποίο περιήλθε κατά λάθος στην ιδιοκτησία του.

Αιτία η έλλειψη αποφασιστικότητας Υπουργών και ατολμίας να υπερκεράσουν τα νομικί-

στικα προσκόμματα των υπηρεσιών τους.

Ο Βασίλης Οικονόμου, παρ’ όλο το φόρτο του προεκλογικού του αγώνα, στις απαντήσεις

του είναι σαφής και κατηγορηματικός, γιατί και γνωρίζει τα εν λόγω θέματα και έχει αγω-

νιστεί γι’ αυτά.

Οι παραλίες στο λαό και στους ΟΤΑ με όρους εξασφάλισης της αρχής και το Διαμαντοπού-

λειο Γηροκομείο στο Δήμο Βούλας άμεσα, χάρη της τρίτης ηλικίας της ευρύτερης περιοχής.

Συνέντευξη του Βουλευτή Βασίλη Οικονόμου με τον Κώστα Βενετσάνο
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Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος λέει μια

λαϊκή παροιμία, Ο Θέρος πέρασε,

βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του

τρύγου.

Τ’ αμπέλια και τα πατητήρια έχουν

την τιμητική τους. Και αυτή την τι-

μητική ώρα διάλεξαν οι Οινοπαρα-

γωγοί να ανοίξουν τις πύλες τους

και να φιλοξενήσουν τον κόσμο

στον τρύγο και στο πατητήρι. Είναι

μια εκδήλωση που πλέον καθιέρω-

σε η ΕΝ.Ο.Α.Α. (Ενωση Οινοπαρα-

γωγών Ανατ. Αττικής), που πρόε-

δρος της είναι ο Χρήστος Αναγνώ-

στου, παραγωγός βεβαίως και ο

ίδιος με έναν εξαιρετικό χώρο στο

Κορωπί. Η εκδήλωση γίνεται με τη

συμμετοχή της Νομαρχίας.

Η εκδήλωση στέφθηκε από ιδιαίτε-

ρη επιτυχία καθώς η ανταπόκριση

του κοινού στην πρόσκληση των οι-

νοποιείων ήταν εξαιρετική.

Το διήμερο έκλεισε με δεξίωση (Κυ-

ριακή βράδυ)  την οποία παρέθεσαν

τα μέλη της ΕΝ.Ο.Α.Α. και η Νομαρ-

χία σε ένα από τα όμορφα οινοποι-

εία της Ένωσης, το Κελλάρι Παπα-

χρήστου, στην Παλλήνη. Η βραδιά

ξεκίνησε με γευστική δοκιμή κρα-

σιών των 15 μελών της Ένωσης,

όπου sommelier, δημοσιογράφοι

του οίνου, της γεύσης και διακεκρι-

μένοι καλεσμένοι είχαν την ευκαι-

ρία να δοκιμάσουν τα εξαιρετικής

ποιότητας κρασιά του Αττικού

Αμπελώνα.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος

της ΕΝ.Ο.Α.Α. Χρήστος Αναγνώ-

στου, ο οποίος καλωσόρισε τους

προσκεκλημένους, αναφέρθηκε

στο μεσογείτικο αμπελώνα που

έχει αξιόλογες παραγωγές και τέ-

λος ευχαρίστησε τον Υφ. Οικονο-

μίας Θανάση Μπούρα για την οικο-

νομική υποστήριξη.

Στη συνέχεια χαιρέτισε ο Νομάρ-

χης Λ. Κουρής και ακολούθησαν

ομιλίες με θέμα το Αττικό Αμπέλι

την Μαρία Κατσούλη, δημοσιογρά-

φο οίνου, οινοχόο του ξενοδοχείου

King George, η οποία τόνισε ότι

πρέπει να τοποθετηθούν σηματοδο-

τήσεις των αμπελώνων και των οι-

νοποιίων της Αττικής, γιατί ο επι-

σκέπτης βλέπει από το αεροπλάνο

τους αμπελώνες αλλά δεν γνωρίζει

τίποτα για το μεσογείτικο κρασί.

Και ο Ηλίας Σκουλάς, δημοσιογρά-

φο γεύσης, chef, έκανε μια ενημέ-

ρωση για το πόσο είναι δεμένη η

ελληνική κουζίνα με το ανάλογο

κρασί, κάτι που στην Ελλάδα δεν το

έχουμε εκμεταλλευθεί.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο

Υφ. Οικονομίας και Οικονομικών

Αθ. Μπούρας, ο Υφ. Ανάπτυξης Γ.

Βλάχος, οι βουλευτές Ν. Καντερές,

Απ. Σταύρου, Μ. Βορίδης, πολλοί

νομαρχιακοί σύμβουλοι, Δήμαρχοι

και εκπρόσωποι συλλογικών φορέ-

ων της περιοχής.   

Τρύγος, πατητήρι, νέκταρ!

Παρά τις αντίξοες καιρι-

κές συνθήκες ο Πολιτι-

στικός Σεπτέμβρης στην

Παλλήνη, είχε μεγάλη

συμμετοχή στις ενδια-

φέρουσες εκδηλώσεις

που οργάνωσε το Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δή-

μου Παλλήνης.

Ρεμπέτικη βραδιά των

Μιχάλη Τσαουσάκη και

Χαρούλας Λαμπράκη

στις εργατικές κατοικίες

του Λουτρού,  θεατρική

παράσταση «Δον Κιχώ-

της», με πρωταγωνιστές

τους Γιώργο Κιμούλη και

Δημήτρη Πιατά στο Ερ-

γοστάσιο Καμπά, Νεο-

παλλήνεια στον οικισμό

της Νέας Παλλήνης,  μο-

ντέρνα και παραδοσιακή

μουσική.

Η Γλυκερία και η καλλι-

τεχνική της ομάδα ξεσή-

κωσαν τους θεατές που

κατέκλυσαν το χώρο,

καθώς βεβαίως και ο Μί-

μης Πλέσσας με το Γιώρ-

γο Χατζηνάσιο.  

Επίσκεψη στα μεσογείτικα αμπέλια

Ο Νομάρχης Λ. Κουρής με τον Δή-
μαρχο Μαραθώνα Σπ. Ζάγαρη.

Ο Πρόεδρος του ΕΝ.Ο.Α.Α. Χρ. Αναγνώ-
στου με τον Δήμαρχο και συναγωνιστή
στα κοινά Κορωπίου Θ. Αθανασόπουλο.

Ο Κ. Βενετσάνος ψέγει τον Υφ. Οικονομικών Θ.
Μπούρα γιατί δεν παραχώρησε το Γηροκομείο
Βούλας, ενώ ο Υπουργός “απολογείται”.

Κρασιά όλων των ποιοτήτων και επιλογών. Θερμή χειραψία του Κ. Βενετσάνου με το
Νομάρχη Λ. Κουρής. Στη μέση  ο Δήμαρ-
χος Κερατέας Στ. Ιατρού.

Μια μεγάλη, πολυήμερη γιορτή

στην Παλλήνη

Ο Δήμαρχος σε φιλική χει-
ραψία με τη Γλυκερία.
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Μακεδονικό: 
συνέπειες, αν αποδεχθούμε

συνθετικό «Μακεδονία» στην

ονομασία των Σκοπίων

Οι Σκοπιανοί έχουν προσκολληθεί στο όνομα «Μακε-

δονία», για να μη διαλυθεί το κράτος τους, αφού το όνομα

αυτό παραπέμπει στην επίζηλη μακεδονική εθνική ταυτότη-

τα, την οποία αποδέχονται τόσο οι Σλάβοι κάτοικοι, που απο-

τελούν το 65% του πληθυσμού της γειτονικής χώρας, όσο

και οι Αλβανοί, που απαρτίζουν το υπόλοιπο 35%. Υπό την

πίεση του συλλαλητηρίου ενός εκατομμυρίου πολιτών στη

Θεσσαλονίκη στς 14.2.1992, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο

Ανδρέας Παπανδρέου και οι λοιποί πολιτικοί αρχηγοί απο-

φάσισαν στις 13 Απριλίου της ίδιας χρονιάς να μην  ανα-

γνωρίσουν κράτος, που να περιλαμβάνει το όνομα «Μακε-

δονία» στην επίσημη ονομασία του. Τα δύο τελευταία χρόνια

όμως, οι ηγεσίες των κομμάτων εξουσίας στη χώρα μας ενέ-

κριναν να περιληφθεί ο όρος «Μακεδονία» στην ονομασία

των Σκοπίων, αρκεί να συνοδεύεται από γεωγραφικό προσ-

διορισμό (π.χ. Βόρεια Μακεδονία ή Άνω Μακεδονία), τάχθη-

καν μάλιστα εναντίον της διοργάνωσης νέου συλλαλητηρίου

για το θέμα της ονομασίας. Το ότι η διαπραγμάτευση συνε-

χίζεται ακόμη, οφείλεται μόνο στην επιμονή των Σκοπίων

στο όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Αν η Ελλάδα δεχθεί επίσημα τον όρο «Μακεδονία»

ως συνθετικό του ονόματος των Σκοπίων, ως Έλληνες θα

υποστούμε επαχθείς συνέπειες, με πρώτη την παγκόσμια

αποδοχή του όρου «Μακεδονία» ως ονομασία του κράτους

των Σκοπίων, αφού κανείς πολίτης στον κόσμο και καμιά διε-

θνής εφημερίδα δεν θα χρησιμοποιεί τον τίτλο «Βόρεια Μα-

κεδονία» ή «Άνω Μακεδονία», δεδομένου ότι δεν υπάρχει

αντίστοιχο κράτος με το όνομα «Νότια Μακεδονία» ή «Κάτω

Μακεδονία». Δεύτερη συνέπεια θα είναι η άλωση της διε-

θνούς πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς η «μακεδονική

γλώσσα» διδάσκεται ήδη σε Πανεπιστήμια χωρών της Δύ-

σης, όπως Καναδάς Αυστραλία και Ιταλία, αλλά και οι από-

φοιτοι των πανεπιστημιακών αυτών τμημάτων θα συνεχί-

σουν με παγκόσμια πλέον ανοχή την προπαγάνδα του Τίτο

περί ύπαρξης «μακεδονικού έθνους», της ζωντανής γλώσ-

σας του οποίου είναι φορείς. Η τρίτη συνέπεια θα προκύψει

σαν επακόλουθο της αντίληψης, που θα επικρατήσει παγκο-

σμίως, ότι οι Μακεδόνες είναι οι Σκοπιανοί, πράγμα που θα

έχει σαν λογική κατάληξη ότι δεν ήταν οι Έλληνες που ανα-

μόρφωσαν το δυτικό πολιτισμό, αλλά το μακεδονικό έθνος

των Σκοπίων με το βασιλιά του τον Αλέξανδρο το Μακεδό-

να!!! Τελική συνέπεια θα είναι η οριστική παραχάραξη της

Ιστορίας με την παγκόσμια αναγνώριση του έθνους των Σκο-

πίων ως νόμιμου κληρονόμου του μακεδονικού πολιτισμού

και με την απαίτηση επιστροφής των μακεδονικών κτερισμά-

των και συμβόλων στην πρωτεύουσα της μίας και μοναδικής

στον κόσμο Μακεδονίας, που θα είναι τα Σκόπια!!!

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας παγκο-

σμίως δεν είναι ούτε η έκτασή της, ούτε ο πληθυσμός της:

είναι η πολιτισμική της προσφορά. Αναγνωρίζοντας τον όρο

«Μακεδονία» ως συνθετικό του ονόματος του γειτονικού

κράτους, ανοίγουμε την κερκόπορτα, για να αλωθεί η ελλη-

νική ιστορία και η πολιτιστική μας ταυτότητα. Οι πολιτικοί

μας ηγέτες, που δυσκολεύονται να κατανοήσουν την έννοια

της  πολιτικής ευθύνης, είναι καιρός να αντιληφθούν, ότι πά-

νω από τα κεφάλια τους κρέμεται μια πιο μεγάλη ευθύνη, η

ιστορική ευθύνη. Η κοινωνία των πολιτών θα απονείμει τον

τίτλο του «μικρού» στους διαδόχους των μεγάλων Κωνστα-

ντίνου Καραμανλή και Ανδρέα Παπανδρέου στις ηγεσίες των

κομμάτων εξουσίας, αν προσυπογράψουν ένα ανοσιούργη-

μα σε βάρος του ελληνικού έθνους.

Ν. Δημητρίου

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση που οργά-

νωσε η Νομαρχία προκειμένου να ενη-

μερωθούν οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι

κρατικές υπηρεσίες και οι λοιποί εμπλε-

κόμενοι φορείς της περιοχής για το Το-

πικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπι-

ση της γρίπης Α (Η1Ν1)

Στην εισαγωγική ομιλία του ο Νομάρ-

χης Λ. Κουρής τόνισε ότι η αντιμετώ-

πιση της νέας γρίπης αποτελεί πρόκλη-

ση ευθύνης για την κοινωνία μας συνο-

λικά, αφού πρόκειται για να ένα δυ-

σχερές ιατρικό φαινόμενο με πολλα-

πλές επιπτώσεις. Πρώτος στόχος, επε-

σήμανε στη συνέχεια, πρέπει να είναι

ένα πλέγμα μέτρων και δράσεων για

την προστασία της υγείας των πολιτών

με το μικρότερο κοινωνικό κόστος. «Σε
αυτό αποβλέπει το Τοπικό Σχέδιο Δρά-
σης που ετοίμασαν τα στελέχη της Νο-
μαρχίας» κατέληξε ο Νομάρχης Λ.

Κουρής, «ώστε με ψυχραιμία και πει-
θαρχία να αντιμετωπίσουμε αποτελε-
σματικά το πρόβλημα».
Στη συνέχεια ο ιατρός της Νομαρχίας

Ι. Κλεινάκης αναφέρθηκε στις λεπτο-

μέρειες του Τοπικού Σχεδίου Δρά-

σης, το οποίο προβλέπει 80 εμβολια-

στικά κέντρα στους 44 Δήμους και

Κοινότητες της Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης τα εμβολιαστικά αυτά

κέντρα για να λειτουργήσουν σε δύο

βάρδιες όπως προβλέπεται, απαιτούν

την πρόσληψη σημαντικού αριθμού

προσωπικού (320 ιατροί, 1600 περί-

που νοσηλευτές και λοιπές ειδικότη-

τες) αλλά και εξοπλισμό, και μέχρι

σήμερα δεν έχουν διευκρινιστεί οι

διαδικασίες πρόσληψης και προμήθει-

ας αντίστοιχα.

Μετά την εισήγηση οι παριστάμενοι

εκπρόσωποι του ΚΕΛΠΝΟ (Κέντρο

Ελέγχου κ Πρόληψης Νοσημάτων) Δ.

Ηλιόπουλος και Ν. Βαρελή απάντη-

σαν σε ερωτήσεις και θέματα που

έθεσαν οι εκπρόσωποι των εμπλεκο-

μένων φορέων.

Ιδιαίτερα επισημάνθηκε:

• Η ανάγκη ξεχωριστής μέριμνας για

τους χώρους των σχολείων και των

βρεφονηπιακών σταθμών

• Η συστηματική ενημέρωση του προ-

σωπικού των εργαζομένων σε επιχει-

ρήσεις.

• Η συνεχής προσαρμογή και επικαι-

ροποίηση του σχεδίου δράσης στα

νέα κάθε φορά δεδομένα.

Τα θέματα που τέθηκαν στην ενημε-

ρωτική συνάντηση (αναζήτηση εναλ-

λακτικών χώρων ως εμβολιαστικών

κέντρων, διαδικασίες πρόσληψης

προσωπικού και προμήθειας υλικών,

πρόσθετες διαδικασίες ενημέρωσης

κλπ) θα σταλούν στο Υπουργείο Υγεί-

ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προ-

κειμένου, να υπάρξουν οι αντίστοιχες

αποφάσεις.

Μετά το τέλος της συνάντησης οι εκ-

πρόσωποι των φορέων παρέλαβαν

επιπλέον ενημερωτικό υλικό (αφίσες,

φυλλάδια κλπ) για την ενημέρωση

του κοινού.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος όλοι οι

Αντινομάρχες, η Πρόεδρος του Νο-

μαρχιακού Συμβουλίου, η γραμματέ-

ας, νομαρχιακοί σύμβουλοι, υπηρε-

σιακά στελέχη των Διευθύνσεων

Υγείας, Πρόνοιας και της υπηρεσίας

Πολιτικής Προστασίας της Νομαρ-

χίας, εκπρόσωποι των ΟΤΑ, και όλων

των εμπλεκόμενων οργανισμών.

Βραβείο 

Μάριου Τόκα

Ο Νομάρχης   Λ. Κουρής πα-

ρέστη στην τελετή αγιασμού

για την νέα σχολική χρονιά

στο Μουσικό Γυμνάσιο και

Λύκειο στην Παλλήνη.

Μετά τον αγιασμό ο απένει-

με το βραβείο που θέσπισε η

Νομαρχία Ανατ. Αττικής στην

μνήμη του συνθέτη Μάριου

Τόκα στην απόφοιτο της Γ’

Γυμνασίου και ήδη μαθήτρια

της Α’ Λυκείου Νικολαϊδη

Λεφρανσουά Κλεμεντίν.

Εξοπλίζεται ο Βρεφονηπιακός

Σταθμός Μαρκοπούλου

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Νομαρχίας και Δήμου

Μαρκόπουλου υπεγράφη προκειμένου να αγοραστούν έπι-

πλα και λοιπός εξοπλισμός για την λειτουργία του νέου Βρε-

φονηπιακού σταθμού στο Πόρτο Ράφτη. Η ανέγερση του

Βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρώνεται με την συγχρημα-

τοδότηση της Νομαρχίας και του Δήμου Μαρκοπούλου.

Η νέα Προγραμματική Σύμβαση ύψους 40.000€ θα καλυφθεί

κατά 60% από την Νομαρχία και 40% από τον Δήμο Μαρκό-

πουλου Μεσογαίας. Προβλέπεται η αγορά επίπλων, εποπτι-

κού υλικού, παιχνιδιών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και

όλων των ειδών για την λειτουργία της κουζίνας και του πλυ-

ντηρίου που περιλαμβάνονται στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Σχέδιο δράσης της

Νομαρχίας για τη γρίπη

“Μακεδνός”

Αγαπητοί φίλοι
Μήπως πρέπει να ενημερώσουμε την διεθνή κοινότητα
και ιδιαιτέρως τους ''συμμάχους'' μας  για το απλούστε-
ρον όλων:  Η λέξη ''Μακεδονία'' είναι ελληνική και το
επίθετο “μακεδνός'' ευρίσκεται στον ... Ομηρο!
Γιατί έτσι όπως κοιμόμαστε ως κράτος,  σε λίγο θα μας
αναγκάζουν να ψηφίζουμε για το αν λέξη  ''Ελλάς'' είναι
ελληνική... ΕΛΕΟΣ.

George P Flessas

Professor
University of the Aegean

Department of Information & Communication Systems Engineering

GR-832 00 Karlovassi, Samos, Greece

Εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο η υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ και

χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) δύο προ-

τάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκ. ευρώ για την Τουριστική και Περιβαλλοντική

προβολή αλλά και την δημιουργία Παρατηρητηρίου Αειφόρου Ανάπτυξης στη Νομαρχία.

Αντικείμενο του έργου της Τουριστικής και Περιβαλλοντικής προβολής είναι η ανάπτυξη

ενός διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος ώστε ο πολίτης να μπορεί να αντλήσει

πληροφορίες για τις προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, που θα είναι κα-

τηγοριοποιημένες σε ενότητες (βουνό, δάση, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, προστατευόμε-

να είδη) αλλά και να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τις βιοκλιματικές και μετεωρολογι-

κές συνθήκες, το υδρολογικό περιβάλλον, τις τιμές ρύπων. Παράλληλα θα παρέχεται η

δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας των χρηστών του συστήματος.

Αντικείμενο του Παρατηρητηρίου Αειφόρου Ανάπτυξης είναι η δημιουργία ενός πληροφορια-

κού συστήματος, που θα είναι δυνατή η αποτύπωση της κλιματικής κατάστασης για την επό-

μενη περίοδο. Οι προβλέψεις θα αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στα αρμόδια τμήματα με σκο-

πό την έγκαιρη πρόληψη και την αποτροπή περιβαλλοντικών καταστροφών στην Αν. Αττική. 

Πρόγραμμα Τουριστικής, Περιβαλλοντικής προβολής
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O Σύλλογος Γυναικών Κίτσι, ο Σύλλογος Ποντίων

και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας συνερ-

γάστηκαν σε μια κοινή σύνθετη εκδήλωση, την πε-

ρασμένη Κυριακή 13/9 στο χώρο του ΚΑΠΗ στο Κί-

τσι. Σύνθετη, γιατί είχε και ενημερωτικό και επιμορ-

φωτικό χαρακτήρα, αφού η συγγραφέας Ιωάννα

Φραγκιά παρουσίασε το βιβλίο της «Ο Ράφτης του
Ποσειδώνα», το οποίο προλόγισε η δημοσιογράφος

Αννα Σταυράκη.

Ο δε γιατρός Δημήτριος Κορωνάρχης (φωτο) μίλησε

διεξοδικά για τον καρκίνο του μαστού και η συζήτη-

ση άναψε για τα καλά με πολλές ερωτήσεις γύρω

απ’ αυτό, αλλά και το φλέγον θέμα της εποχής, τη

νέα γρίπη.

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ  &  

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

Κυριακή μεσημέρι (13/9) και γίνεται το αδιαχώρητο στο πάρκιν-

γκ  του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στο Γέρακα. Γίνεται η γιορ-

τή της τσικουδιάς που είχε αναβληθεί λόγω των καιρικών συν-

θηκών.

Ο Δήμος Γέρακα σε συνεργασία με το Σύλλογο Κρητών άνοιξαν

την αυλαία του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη υποδεχόμενοι την κρη-

τική παράδοση για 13η συνεχόμενη χρονιά.

Πλημμύρισε το πάρκινγκ από κόσμο που αγκάλιασε την εκδή-

λωση και απόλαυσε τους τοπικούς μεζέδες, την μουσική και το

χορό από τα χορευτικά σύνολα του Συλλόγου, ενώ η τσικουδιά

στα καζανέματα έρρεε άφθονη για όλους.

Η πολιτιστική ημέρα έκλεισε με τη Συναυλία της Φιλαρμονικής

Ορχήστρας του Δήμου, «Cine Στιγμές» με τους καταξιωμένους

ερμηνευτές, Μπέσσυ Μάλφα και Κώστα Ζαχαράκη, που κέρδι-

σαν το κοινό του Θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Η μουσική αναδρομή στις παλιές επιτυχίες του ελληνικού και

ξένου κινηματογράφου, δοσμένη από τις μελωδικές φωνές των

καλλιτεχνών, εντυπωσίασε τους θεατές που ακολούθησαν τους

ερμηνευτές στη μουσική αποτύπωση.

Ο Παντελής Ασπραδάκης

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην

Ιεράπετρα Κρήτης και από το

1987 κατοικεί μόνιμα στην

Παλλήνη.

• Είναι παντρεμένος με την

Αγγελίνα Κλεάνθους, κυπρια-

κής καταγωγής και έχουν την

Νίκη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

ΑΣΟΕΕ, τον Μιχάλη, Φοιτητή

ΕΜΠ και την Τατιάνα, μαθή-

τρια Γυμνασίου.

Πτυχιούχος Hλεκτρονικός Tε-

χνολόγος Mηχανικός, εργάζε-

ται στην ΕΡΤ ως Διευθυντής

Λειτουργίας Ελληνικής Ραδιο-

φωνίας.

Το 1994 εκλέγεται πρώτος

Δημοτικός Σύμβουλος στο Δή-

μο Παλλήνης με τον συνδυα-

σμό του ΠΑΣΟΚ. Το 1998

εκλέγεται πρώτος Νομαρχια-

κός Σύμβουλος και Γραμμ. του

Νομαρχιακού Συμβουλίου και

επανεκλέγεται μέχρι σήμερα. 

2007: Πρώτος επιλαχών Βου-

λευτής Περιφέρειας Αττικής. 

Κοινή εκδήλωση τριών φορέων στο Κίτσι

Το κοινό, οι περισσότε-

ρες γυναίκες – ήταν αρ-

κετό, και ιδιαίτερα «ζω-

ντανό». Η δομή όλη της

εκδήλωσης ήταν καλά

οργανωμένη.

Η βραδιά συνεχίστηκε με

θέματα που αφορούσαν

τις αρχαιρεσίες του Συλ-

λόγου Γυναικών Κιτσίου.

Όπως έδειξαν, οι γυναί-

κες που τον απαρτίζουν,

έχουν μεράκι και όνειρα

για δημιουργία και προ-

σφορά μέσα από τη συλ-

λογικότητα, την οποία

πρέπει να αναπτύξουν

ακόμη περισσότερο.
Ρένα Αλεξούδη
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Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, ΝΔ

και ΠΑΣΟΚ πλειοδοτούν σε υποσχέ-

σεις και κολακείες. Μιλούν για ενισχύ-

σεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις. Όταν όμως σχεδιάζουν και υλο-

ποιούν τα κυβερνητικά τους προγράμ-

ματα οι αυτοαπασχολούμενοι και μι-

κροί ΕΒΕ καλούνται να πληρώσουν τις

«μαύρες τρύπες» των προϋπολογι-

σμών, να αντέξουν στη ληστεία των

τραπεζών και τις συνέπειες από την

εμπορευματοποίηση της Υγείας, της

Παιδείας, της Πρόνοιας. 

Όλα τα προηγούμενα χρόνια ακούγα-

με υποσχέσεις για την ενίσχυση των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το τε-

λευταίο διάστημα μάλιστα βλέπουμε

στις διαφημιστικές καμπανιές  το

Υπουργείο Ανάπτυξης, να μιλάει για

τα περίφημα 580 εκατ. ευρώ που θα

δοθούν στις μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις.

Oι ΕΒΕ τώρα ξέρουν! τους λένε

ψέματα

Στην πραγματικότητα το τελευταίο

διάστημα το μόνο που είδαμε ήταν πε-

ρισσότερα μέτρα, σε βάρος μας. Την

ανεργία να φτάνει στο 8,6 % με επι-

πτώσεις στο τζίρο των μαγαζιών μας

και την οικονομική δραστηριότητα στο

εξάμηνο Γενάρης – Ιούνης (του 2009)

να πέφτει κατά 25,8 %. 

Οι ΕΒΕ της Αττικής πρέπει να σκε-

φθούν ότι το προηγούμενο διάστημα

οι κομμουνιστές βουλευτές της Αττι-

κής ήταν δίπλα τους στα μεγάλα προ-

βλήματα που τους απασχολούν τόσο

στα κλαδικά όσο και στα τοπικά. Μαζί

με τα στελέχη ΕΒΕ του ΚΚΕ τόσο σε

συνδικαλιστικό επίπεδο όσο σε επίπε-

δο Βουλής πρότειναν έναν άλλο τύπο

ανάπτυξής για την Αττική και την χώ-

ρα

Απαίτησαν να τροποποιηθούν οι νόμοι

που δίνουν την δυνατότητα στο πο-

λυεθνικό κεφάλαιο να φτιάχνει νέους

πολυχώρους όπως: στο κτήμα Καμπά

με την REDS, με την ΕΥΡΩΤΕΡΑ στο

Λαύριο, απαίτησαν την κατάργηση της

αποικιοκρατικής σύμβασης της κυβέρ-

νησης του ΠΑΣΟΚ με την HOCHTIΕF

που μπορεί να χτίζει ανεξέλεγκτα πο-

λυχώρους γύρω από το αεροδρόμιο. 

Απαίτησαν να σταματήσει η καταλή-

στευση από τις τράπεζες με τα πανω-

τόκια και τους ανατοκισμούς, με τους

νόμους που έχουν ψηφιστεί από τις

κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ

που ενισχύουν απλόχερα τους τραπε-

ζίτες. Απαίτησαν να μην απελευθερω-

θεί το ωράριο λειτουργίας των κατα-

στημάτων και μην καταργηθεί η αργία

της Κυριακής όπως επιδιώκουν τα πο-

λυκαταστήματα. 

Δεν φτάνουν όλα αυτά αλλά δεκαπέ-

ντε μέρες πριν τις εκλογές η διοίκηση

του ΟΑΕΕ προσπάθησε αιφνιδιαστικά

να περάσει νέα αύξηση στα ασφάλι-

στρα κατά 16% τουλάχιστον με σκοπό

να φορτώσουν τα ελλείμματα που δη-

μιούργησε η πολιτική τους την τελευ-

ταία δεκαετία στις πλάτες των ΕΒΕ

Με αυτή τους την απόφαση ήθελαν να

στρώσουν το δρόμο για νέα αντιασφα-

λιστικά μέτρα στην νέα κυβέρνηση

όποια και να ναι, με βάση τις υποδεί-

ξεις της ΕΕ.  Με παρέμβαση του συνε-

πούς και αγωνιστικού πόλου των ΕΒΕ

που συμμετέχουν και πρωτοστατούν

οι κομμουνιστές ΕΒΕ αναβλήθηκε η

συνεδρίαση στις 21/09/09 και έτσι

προσωρινά δεν πάρθηκε η απόφαση.  

Οι επαγγελματίες βιοτέχνες μικροέ-

μποροι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η

κυβέρνηση της ΝΔ ήταν αυτή που επέ-

βαλλε τη φορολογία των μικρών επι-

χειρήσεων με βάση τα λεγόμενα αντι-

κειμενικά κριτήρια και εφάρμοσε τους

νομούς του ΠΑΣΟΚ σε βάρος μας.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η

κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή που

όχι μόνο την εφάρμοσε για μια δεκαε-

τία αλλά και με το λεγόμενο νόμο Σι-

ούφα, χειροτέρευσε τους όρους

ασφάλισης για τους αυτοαπασχολού-

μενους και ξεφτίλισε τις συντάξεις.

Η πολιτική τους ήταν, είναι και θα εί-

ναι ίδια με βάση της εντολές της Ε.Ε.

Θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των

μεγαλοεπιχειρηματιών, του μεγάλου

κεφαλαίου και θα ξεζουμίζει τα λαϊκά

στρώματα. Πάντα θα έχει στόχο να

κάνει τους πλούσιους, πλουσιότερους

και τους φτωχούς, φτωχότερους.

Λίγες μέρες πριν την κάλπη και είναι

μια ευκαιρία για τους ΕΒΕ να δώσουν

ένα ηχηρό χαστούκι τόσο στη ΝΔ και

το ΠΑΣΟΚ που εναλλάσσονται τόσα

χρόνια στην κυβέρνηση, όσο και

στους μικρότερους διαχειριστές του

άδικου αυτού συστήματος, που περι-

μένουν ανυπόμονα την επόμενη μέρα

για να τους δώσουν χέρι βοηθείας

στις πολιτικές που είναι σε βάρος μας.   

Μπορούμε και με την ψήφο μας να

απαιτήσουμε μια άλλη πολιτική.

Έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης. Μια πο-

λιτική που θα έχει στο κέντρο της την

ικανοποίηση των αυξανόμενων αν-

θρώπινων αναγκών. Μια τέτοια πολιτι-

κή δεν μπορεί παρά να στρέφεται ενά-

ντια στα μονοπώλια. 

Μια πολιτική που θα παίρνει υπόψιν

της τις Σύγχρονες πραγματικές ανά-

γκες μας για δουλειά – υγεία – μόρ-

φωση – αναψυχή – περιβάλλον και θα

τις ικανοποιεί.

Επαγγελματία – βιοτέχνη – μικροέ-

μπορα δεν είναι όλα μαύρα

Ψηλά το κεφάλι στους δρόμους του

αγώνα και στην κάλπη.

Τώρα, Ψήφισε το ΚΚΕ!

Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες, μικροέμποροι, έχουν

κάθε λόγω να εμπιστευθούν και να ψηφίσουν το ΚΚΕ

Νίκος Στεφανίδης
Νομαρχιακός Σύμβουλος  της Ν.Α.Σ.

Υποψήφιος βουλευτής Αττικής του ΚΚΕ

Οι πρόωρες εκλογές φέρνουν στο προ-

σκήνιο το μεγάλο ερώτημα για τις αιτίες

της βαθιάς οικονομικής κρίσης και τα

ογκούμενα προβλήματα της ελληνικής

κοινωνίας. Χωρίς αμφιβολία κύρια ευθύνη

έχουν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που

εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑ-

ΣΟΚ με τις ευλογίες της ΕΕ την τελευ-

ταία δεκαετία, καθώς και ισχυρά οικονο-

μικά συμφέροντα (μεγάλες επιχειρήσεις,

κερδοσκόποι και πολυεθνικές), με την τε-

ράστια αναδιανομή πλούτου σε βάρος ερ-

γαζόμενων και λαϊκών στρωμάτων.

Η διέξοδος από την κρίση για να είναι φε-

ρέγγυα πρέπει να γίνει με όρους κοινω-

νίας και όχι με όρους τραπεζιτών, εφο-

πλιστών, βιομηχάνων, μεγαλοεργολάβων

και ιδιοκτητών μεγάλης περιουσίας. Να

έχει στο κέντρο τις κοινωνικές ανάγκες

των δημιουργών του υλικού και πνευματι-

κού πλούτου. Αυτόν τον κόσμο υπερασπί-

ζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ζητά αποφασιστική

στήριξη του στις εκλογές για να μπορεί

να επηρεάσει αποτελεσματικά τις πολιτι-

κές εξελίξεις. Συγκεκριμένα προτείνει και

αγωνίζεται για τους:

Μισθωτούς: Ενίσχυση αγοραστικής δύνα-

μης μισθών και συντάξεων, για τόνωση ζή-

τησης και αύξηση απασχόλησης. Κατώτα-

τος μισθός στο μέσο όρο των χωρών ΕΕ

(1.200 €). Ελάχιστες συντάξεις στο 80%

των κατώτατων μισθών. Δημιουργία

500.000 νέων θέσεων εργασίας τα επόμενα

χρόνια με κάλυψη κενών στον κοινωνικό το-

μέα (παιδεία, υγεία, πρόνοια), με ευρύ πρό-

γραμμα δημοσίων επενδύσεων και πόρους

από την αναδιανομή πλούτου, πάταξη φο-

ροδιαφυγής και παραγωγική ανασυγκρότη-

ση της οικονομίας. Σεβασμός εργασιακών

δικαιωμάτων, μείωση συνολικά χρόνου ερ-

γασίας χωρίς μείωση αποδοχών, κοινωνική

ασφάλιση σε όλους, προστασία ανέργων,

κατάργηση όλων των ελαστικών, μερικών

και άτυπων μορφών εργασίας, κά.

Αγρότες: Κατάργηση της «νέας Κοινής Αγρο-

τικής Πολιτικής» και διαμόρφωση μιας άλλης

ΚΑΠ σε διαφορετική βάση, με στόχο τη στή-

ριξη της οικογενειακής γεωργίας, τη διατή-

ρηση της απασχόλησης, την οικολογική και

υγιεινή αναμόρφωση της γεωργο-κτηνοτρο-

φικής παραγωγής και ανακατανομή πόρων σε

όφελος των μικρών και μεσαίων αγροτών.

Δραστικός έλεγχος των καρτέλ, κλείσιμο ψα-

λίδας τιμών παραγωγού-καταναλωτή, ανασύ-

νταξη συνεταιριστικού κινήματος και αναβάθ-

μιση του ρόλου του σε όλο το κύκλωμα της

τροφικής αλυσίδας (από αγροτικά εφόδια ως

εμπορία προϊόντων), αύξηση αγροτικών συ-

ντάξεων, κά.

Μικρές επιχειρήσεις - επαγγελματίες.

Επαναφορά αφορολόγητου αποθεματι-

κού, ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού για

τις Μικρές Επιχειρήσεις, αναμόρφωση

πτωχευτικού δικαίου με δημιουργία δημό-

σιου φορέα προστασίας συναλλαγών, ενί-

σχυση μηχανισμών εγγυήσεων δανείων,

μείωση φορολογικού συντελεστή κατά τη

μεταβίβαση μικρών επιχειρήσεων, όχι

στην προσπάθεια κατάργησης της αργίας

της Κυριακής, εξασφάλιση κατώτατου

ορίου σύνταξης και αύξηση της κατά

30%, κά.

Νεολαία: Ειδικό πρόγραμμα για την απα-

σχόληση, κανένας μισθός κάτω από το

όριο φτώχειας σε επίπεδο ΕΕ, ειδικό βοή-

θημα ανεργίας ίσο με σύνταξη ΟΓΑ για

άνεργους νέους, αφορολόγητο 15.000 €

για νέους ως 29 ετών, κατάργηση ανα-

σφάλιστων stage, κατάργηση μορφών ερ-

γασίας που είναι σύγχρονες μορφές δου-

λείας (ενοικίαση εργαζόμενων, κά), επα-

ναφορά ορίου 50 ενσήμων για απόκτηση

ασφαλιστικού βιβλιαρίου, πρόσληψη συμ-

βασιούχων δημοσίου που καλύπτουν πά-

γιες και διαρκείς ανάγκες, καταπολέμηση

ανασφάλιστης εργασίας, κ.α.

Για όλους τους πολίτες: Οικοδόμηση

ολοκληρωμένου δημόσιου δωρεάν συ-

στήματος υγείας-πρόνοιας με άμεση, κα-

θολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών

σε αυτό, δημόσια δωρεάν και υψηλής ποι-

ότητας εκπαίδευσης με μηδενισμό των οι-

κογενειακών δαπανών για την παιδεία,

αποτελεσματική προστασία του περιβάλ-

λοντος (δασών, πράσινου, ελεύθερων

χώρων, υδροφόρων, θαλασσών, κά), προ-

στασία και ενίσχυση ατομικών και κοινω-

νικών δικαιωμάτων, κ.α.

Εγγύηση για την συνεπή διεκδίκηση των

παραπάνω, η ανιδιοτελής διαχρονική

προσφορά των αγωνιστών της Αριστεράς

για μια ανώτερη κοινωνία με επίκεντρο

τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

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

ΣΥΡΙΖΑ, σε ποιους απευθύνεται,

ποιους υποστηρίζει
γράφει ο Γιάννης Τόλιος

διδάκτωρ οικονομικών επιστημών 

υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ περιφέρειας Αττικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βάρη 23/09/09

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΑρ. 

Πρωτ.: 11268

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης Διακηρύσσει

ότι  προκηρύσσει πρόχειρο μειοδο-

τικό διαγωνισμό με σύστημα ενιαίο

ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες

του άρθρου 4 παράγραφος 4 περί-

πτωση α του Ν. 1418/84 και του άρ-

θρου 6 του Π.Δ. 609/85 με σφραγι-

σμένες προσφορές για το έργο

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙ-

ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» συνολικού προϋπο-

λογισμού 44.632,81 ευρώ συμπερι-

λαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις

06/10/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00π.μ. (Λήξη επίδοσης προσφο-

ρών) στο Δημαρχείο Βάρης ενώ-

πιον αρμόδιας επιτροπής. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό

Πρόγραμμα έτους 2009 του Δήμου

Βάρης προϋπολογισμού 44.632,81

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του

Γ.Ε. & Ο.Ε. 28% των απρόβλεπτων

15% και του Φ.Π.Α. 19%) θα χρημα-

τοδοτηθεί από τον Δήμο μας και θα

βαρύνει τον Κ.Α. 30.7333.003.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-

μετάσχουν εργολήπτες, εργολη-

πτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες

εργοληπτικών επιχειρήσεων εφό-

σον ανήκουν στην Α1 ή Α2, ή 1ης

τάξης (εφ’ όσον έχουν έδρα στο

Νομό Αττικής) για έργα κατηγορίας

Οδοποιίας.

Συνολική προθεσμία περαίωσης

του έργου ορίζεται σε δύο (3) μή-

νες αρχή γινομένης από την υπο-

γραφή της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε

2% επί του προϋπολογισμού με επι-

στολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του

Τ.Π.&Δ. ή αναγνωρισμένης τράπε-

ζας ποσού 750,13 Ευρώ (άρθρο 15

Διακήρυξης).

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της

μελέτης καθώς και άλλες πληροφο-

ρίες δίνονται από την Τεχνική Υπη-

ρεσία του Δήμου Βάρης μέχρι και

την 01/10/09 τις εργάσιμες Δευτέ-

ρα – Πέμπτη κατά τις ώρες 8.00 –

13.00 και Παρασκευή τις ώρες 8.00

– 12.30.

Πληροφορίες κος Βασιλειάδης Ιορ-

δάνης τηλ. 213.2030.421.

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή της

διακήρυξης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ρύθμιση για πληρωμή ΦΠΑ

Με την Α΄ Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 16.9.2009 (ΦΕΚ

Α΄ 181/16.9.2009), ρυθμίζεται το ως άνω θέμα του ΦΠΑ, με έμμε-

ση χρηματοδότηση του κράτους προς τις επιχειρήσεις, υπό την

έννοια ότι, αφού καταβληθεί το 30% του ποσού του οφειλόμενου

ΦΠΑ, με βάση την περιοδική δήλωση, παρέχεται η δυνατότητα το

υπόλοιπο να καταβάλλεται σε δύο μηνιαίες δόσεις, με προσαύξη-

ση (επιτόκιο) 1% μέχρι την λήξη του δεύτερου μήνα (από την λή-

ξη του μήνα της υποβολής), χωρίς να επιβάλλονται οι προβλεπό-

μενες κυρώσεις (και ποινικές), μέχρι και το τέλος του δεύτερου

αυτού μήνα.

Το Υπουργείο Οικονομικών, με την ως άνω ρύθμιση, ελπίζει να ει-

σπράττει, έστω και με την καθυστέρηση αυτή, τα, απαραίτητα για

τον Προϋπολογισμό, έσοδα από τον ΦΠΑ.
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Ο Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς, ήταν έτοι-

μος για το θέμα, αφού συζητιέται και ο κό-

σμος που βρισκόταν στο συμβούλιο, περί-

μενε να ακούσει. Είπε λοιπόν και εξήγησε:

«Το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Μαρκο-

πούλου, η Δημοτική Επιχείριση και εγώ

προσωπικά έχουμε γίνει στόχος ανυπόστα-

των και συκοφαντικών σχολίων. Είναι μία

επίθεση πού δεν ξέρω πώς υποκινείται, δεν

ξέρω γιατί υποκινείται, όμως εμείς, ως Δή-

μος Μαρκοπούλου πρέπει να προστατεύ-

σουμε το Δήμο μας. Ολοι οι σύμβουλοι,

γιατί η επίθεση ήταν γενικότερα στο Δημο-

τικό Συμβούλιο. Προσβάλλει το Δημοτικό

Συμβούλιο και χαίρομαι που έχουμε τόσο

κόσμο να μεταφέρει αυτή τη λασπολογία

που υπάρχει. Αυτό θα βγει στην επιφάνεια

ούτε ο Δήμος, ούτε εγώ προσωπικά δεν

φοβόμαστε τίποτα.

Όμως ο Δήμος τρέχει να προφυλάξει τα

γεγονότα και θα υπερασπιστεί όλους τους

δημότες. Και να είστε υπερήφανοι γι’ αυτό.

Οτι έχει γίνει, είναι ξεκάθαρο και έχει γίνει

με διαφάνεια.

Δύο κουβέντες θέλω όμως να πω.

Η Δημοτική Επιχείρηση το 2006 μετά από

διαγωνισμό, όπως λέει η διαδικασία, ανέ-

δειξε έναν εργολάβο για αποκομιδή σκου-

πιδιών. Ο εργολάβος εγκαταστάθηκε, ήταν

συνεπέστατος. Πληρωνόταν κανονικά, τα

πάντα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα το

2006, ούτε το 2007, ούτε το 2008.

Εφερνε τα τιμολόγιά του διάτρητα, τις

αποδείξεις, έπαιρνε τις επιταγές του κανο-

νικά, δεν είχαμε να ελέγξουμε τι.

Εγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Αυτός

ο εργολάβος, παρουσιάστηκε κάποια στιγ-

μή, αρχές Καλοκαιριού, στην αρχή ήπια και

μετά με πιεστικό τρόπο και ήθελε επιπλέον

χρήματα από τη Δημοτική Επιχείρηση.

Ένα μόνο θα σας θυμίσω, όσοι παρακολού-

θησαν την εκπομπή. Βγήκε ο ίδιος και είπε

ότι είναι ένας απατεώνας. Ζήτησε χρήματα

από μένα.

Η Γενική Ασφάλεια σε πολύ υψηλό επίπεδο

ασχολείται με αυτή τη σπείρα (όπως απο-

δείχθηκε), υπάρχουν εκβιαστές, είναι όλα

κατατεθειμένα και έχει πάρει το δρόμο της

δικαιοσύνης. Οσοι σπιλώνουν το Δήμο,

σπιλώνουν το Δημοτικό Συμβούλιο και συ-

κοφαντούν να είστε σίγουροι ότι θα τιμω-

ρηθούν. Δεν μπορεί ο Δήμος να μην ασχο-

ληθεί με αυτό το θέμα.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου πρέπει να πάρει

μία απόφαση, όπου ενώπιον των αρμόδιων

Δικαστηρίων να παραστούμε, λόγω της δυ-

σφημίσεως που υπέστη από μειωτικά σχό-

λια μηνυομένων, για να υπερασπιστούμε

όλοι, αυτή την τιμή και την υπόληψή μας.

Εγώ κοιμάμαι ήσυχος, με γνωρίζουν όλοι

και αυτό το θέμα με έθιξε πάρα πολύ, με

άγγιξε ως άνθρωπο μέσα μου. Είμαι ήσυ-

χος για το καθήκον που κάνω και γι’ αυτό

εγώ θα εκπροσωπήσω το Δήμο επάξια όσο

βρίσκομαι εδώ».

Ο Νίκος Σουρμπάτης απάντησε: «Κύριε

Δήμαρχε σύσσωμος ο τόπος έχει σταθεί
στο πλευρό σας. Δεν άκουσα όμως από τη
μεριά σας, αν έχετε έστω και την ελάχιστη
ευθύνη σ’ αυτή την ιστορία. 
Δήμαρχε έχεις βαριά ευθύνη. Το πολιτικό
κομμάτι το κλείνουμε. Το άλλο το κομμάτι

το  δυσφημιστικό, για το άτομό σου, αυτό
το κομμάτι θα το κουβαλήσεις μόνος σου.
Εμείς κάνουμε μια πρόταση στο Δ.Σ. την
έχουμε κάνει και δημοσίως, πιστεύουμε ότι
αυτή η δυσάρεστη περίπτωση να διαλευ-
κανθεί.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να πάρει από-
φαση το Δ.Σ. να εκπροσωπήσει ο Δήμαρ-
χος το Δήμο, να ενεργήσει τα νόμιμα για
να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του Δή-
μου”.
Ο Δήμαρχος δήλωσε: «Ο,τι γίνεται στο Δή-
μο την ευθύνη την έχει ο Δήμαρχος. Δεν
έχω κανένα δισταγμό να το πω αυτό. Ως
πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης απα-
ντώ σ’ ότι αφορά την προσωπική ευθύνη.
Εχω την ευθύνη που μου αναλογεί, στο ότι
δεν ήξερα ότι ένας εργολάβος, που έκανε
καλά τη δουλειά του, είναι απατεώνας».

Η δημοτική σύμβουλος Κων/να Κιμπέζη και

δικηγόρος, με ένα ρεαλιστικό τρόπο είπε

για το θέμα:

Ολοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα μέσα
ενημέρωσης. 
Θα σας πω μια περίπτωση, με το ίδιο κανά-
λι το extra 3, το 2005, είχε προβεί σε μία
κατασυκοφάντηση για το Λιμενάρχη, με
πολύ χειρότερες συκοφαντίες. Τέσσερα
χρόνια μετά  οι άνθρωποι που τον κατασυ-
κοφάντησαν έχουν καταδικαστεί με σοβα-
ρές ποινές φυλάκισης. 
Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο που μας
ακούει είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει
οποιαδήποτε αμφιβολία  και αμφισβήτηση
για το πρόσωπο του Δημάρχου και για τα
άτομα του Δ.Σ.. Και δηλώνω ότι  αργεί να
δικαιωθεί όποιος πηγαίνει στη  δικαιοσύνη,
αλλά δικαιώνεται.
Είμαστε στο πλευρό του Δημάρχου, κανείς
δεν πιστεύει αυτά που ακούσαμε. Είναι η
μοίρα των πολιτικών ανδρών.

Ο Σωτήρης Μεθενίτης δήλωσε ότι από την

πρώτη στιγμή που ετέθη αυτό το ζήτημα η

θέση του ήταν σαφής. Είναι  διατυπωμένη
Συνέχεια στη σελ. 19

Στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου

Ανάστατο το Μαρκόπουλο από

καταγγελίες σε ΜΜΕ

Για  εκβιασμό και απειλές μιλάει ο Δήμαρχος

Το Μαρκόπουλο συνεδρίασε μετά την καλοκαιρινή περίοδο, με την αί-

θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην πέφτει μήλο, από την παρου-

σία του κόσμου.

Η κοινωνία του Μαρκόπουλου έχει αναστατωθεί από καταγγελίες σε τη-

λεοπτική εκπομπή που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική

Επιχείρηση, αλλά και αυτόν καθ’ αυτόν τον Δήμαρχο.

Ηταν πολύ φυσικό να συζητηθεί στη συνεδρίαση και ο κόσμος αυτό πε-

ρίμενε.

Πριν την ημερήσια διάταξη λοιπόν, ο Νίκος Σουρμπάτης ζήτησε ενημέρωση.

Ετσι ο Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς έκανε μία ενημέρωση γύρω από το θέμα

και δήλωσε ότι η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Οι καταστηματάρχες

ανήσυχοι για την

ανάπλαση 

της πλατείας

Πριν την ημερήσια διάταξη ο Σωτήρης Με-

θενίτης, αναφέρθηκε σε επιστολή 60 κατα-

στηματαρχών  που κυκλοφορεί στην πόλη

και έχει κατατεθεί και στο Δήμο, στην

οποία έκφράζουν διαμαρτυρίες για την

ανάπλαση της πλατείας που ήδη ξεκίνησε.

Ο Μεθενίτης ζήτησε να έρθει προς συζήτη-

ση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε επόμενη

συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς, το γνώρι-

ζε, δήλωσε ότι έχει μιλήσει με πολλούς κα-

ταστηματάρχες και όλοι έχουν πάρει τα

σχέδια για τη διαμόρφωση της πλατείας.

Εχουν ζητήσει κάποιες μικροπαρεμβάσεις.

Αλλες γίνονται άλλες δεν γίνονται. Το έρ-

γο θα γίνει, ήδη έχει ξεκινήσει. Υπάρχει

χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονο-

μικών 1,5 εκατομμύρια ευρώ και από δά-

νειο γύρω στα 300.000€. Τυχόν αδυναμίες

του έργου θα τις δούμε στην πορεία.

Οσο για τα λεωφορεία που ρώτησε ο Π.

Σουλιώτης, ο δήμαρχος δήλωσε ότι πριν

ολοκληρωθεί το έργο θα έχουν φύγει.
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Σε έλεγχο σχολικών λεωφο-

ρείων προέβη Μικτό Κλιμάκιο

της Διεύθυνσης Μεταφορών

της Νομαρχίας Ανατολικής Ατ-

τικής σε συνεργασία με την

Ομάδα Ελέγχου Πρόληψης

Τροχαίων Ατυχημάτων της

Τροχαίας Αττικής, στην Παλ-

λήνη. Ελέγχθηκαν συνολικά

δώδεκα  σχολικά λεωφορεία. 

Στα έξι από αυτά, διαπιστώθη-

καν ελαφρές έως σοβαρές ελ-

λείψεις (ληγμένο ΚΤΕΟ, σπα-

σμένα καθίσματα, έλλειψη

εξοπλισμού ασφαλείας, φθο-

ρές ελαστικών, ληγμένη

ασφάλεια). Αφαιρέθηκαν  πι-

νακίδες και άδειες κυκλοφο-

ρίας και παραπέμφθηκαν για

επανέλεγχο από ΚΤΕΟ.

Το ένα (1) εκ των έξι (6), εκτός

των ανωτέρω, κυκλοφορούσε

και χωρίς νόμιμη άδεια (απο-

χαρακτηρισμένο ως λεωφο-

ρείο Δημόσιας Χρήσης). Το

όχημα ακινητοποιήθηκε, ο

οδηγός συνελήφθη και οδηγή-

θηκε με αυτόφωρη διαδικασία

ενώπιον των αρμόδιων Δικα-

στηρίων

1ο ΕΠΑΛ Κορωπίου και 

2ο ΣΕΚ Αν. Αττικής

Κε Διευθυντά
Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τα συγχαρη-
τήριά μας και μέσα απο την εφημερίδα σας στους μαθη-
τές μας του Ηλεκτρονικού Τομέα του 1ου ΕΠΑΛ Κορωπί-
ου και 2ου ΣΕΚ Ανατολικής Αττικής,  Κοτσομήτη Νικόλαο
του Σπυρ. και Σταύρου Χρήστο του Δημητρ..που στις Πα-
νελλήνιες Εξετάσεις του Ιουνίου του 2009 πέτυχαν την
εισαγωγή τους στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας
και στο Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Χαλκίδας αντίστοι-
χα.
Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις σπουδές τους και κα-
λή επαγγελματική σταδιοδρομία στη συνέχεια.

Για τους καθηγητές του Ηλεκτρονικού Τομέα

του 1ου ΕΠΑΛ Κορωπίου και 2ου ΣΕΚ Αν. Αττικής

Ο Υπεύθυνος Τομέα Αραμπατζής Μιχάλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 45.000,00€ συμπερι-

λαμβανομένου 19% ΦΠΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 16992/22-09-2009 ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογής αναδόχου με σφραγι-

σμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 19%, εκ των οποίων τα 3.630,98 είναι απρόβλεπτα και 9.997,63€

απολογιστικές εργασίες.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2009 ημέ-

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

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

ημέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

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

των τρεις (3) μήνες. 

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

του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 756,30€, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς

ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον

τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως

δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών. 

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ & ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 37.813,77€ + 19% ΦΠΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 16991/22-09-2009 ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογής αναδόχου με σφραγι-

σμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ τους

ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 2009»

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 37.813,77€ πλέον Φ.Π.Α. 19%, εκ

των οποίων τα 4.932,23 είναι απρόβλεπτα.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2009 ημέ-

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

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

μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-

ΝΟΛΟΓΙΚΑ (για αγωγούς υπό πίεση).

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

των τριών (3) μηνών. 

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

του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 756,28€, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς

ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον

τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως

δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών. 

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 23/09/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 17110

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 τ.κ. 19400 Κορωπί

Τηλ.: 210-6623628, fax: 210-6624963 Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμη-

λότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστε-

ρη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για

την «Προμήθεια επίπλων».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 159.663,86 ευρώ

πλέον ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η Οκτωβρί-

ου 2009 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:30π.μ και ώρα

λήξης την 11:00π.μ.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχο-

νται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών

του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6623628).

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 18/09/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 16860

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Αττικής 12 τ.κ. 19400 Κορωπί

Τηλ.: 210-6623628, Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο διαγωνισμός για την “Προμήθεια συστήματος συμπίεσης απορριμ-

μάτων και ενός ειδικού οχήματος μεταφοράς απορριμματοκιβω-

τίων”, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 24/9/09 ακυρώνεται.
Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας  23/9/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 5375

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,

με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση των «Υπηρεσιών

Συντήρησης και Επισκευές βλαβών φωτιστικών σωμάτων», αρ. μελ.

Υπηρ. 15/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 200/2009 απόφαση της Δημ.

Επιτρ. και τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Π.Δ. 28/80. Ο ενδεικτικός

προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 132.406,00 ευ-

ρώ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 12η Οκτωβρίου 2009, ημέ-

ρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ. και ώρα

λήξης την 10:30π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπσα,

που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εμπειρία κα

παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 6.621€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα-

ταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφο-

ρίες: κα. Νίκα Σωτηρία τηλ.: 210.6604653, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 –

13:00μ.μ.

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗ 21-09-2009

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 12191

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και 

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Λ. Μαραθώνος 100, τ.κ. 153 51 - Τηλ.: 213-2005200

Πληροφορίες: Κ. Γεωργακόπουλος, Μ. Σταμπολίδου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμο-

γής των Π.Ε. 6 «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» και Π.Ε. 7 «ΑΝΟΙΞΗ» του Δήμου Παια-

νίας κατά την ΤΡΙΤΗ ανάρτησή της.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ-

ΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπλη-

ρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού

ΠΕΧΩΔΕ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων των Π.Ε. 6 «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» και Π.Ε.7

«ΑΝΟΙΞΗ» του Δήμου Παιανίας, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστη-

μα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας, Δ/νση Χω-

ροταξίας και Πολεοδομίας, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής των Π.Ε. 6 «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ»

και Π.Ε. 7 «ΑΝΟΙΞΗ» του Δήμου Παιανίας, που ολοκληρώθηκε και αναρ-

τάται για τρίτη φορά στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπο-

γραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. και στον Δήμο Παιανίας.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και

σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης

του παρόντος.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν πα-

ρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον

αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των

παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων. 

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων

ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφω-

να με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου

καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα

συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της

ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε

παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου

5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία. 

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφι-

κών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτί-

ου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή

από τις 09:30π.μ. έως 13:00μ.μ.

Ο Προϊστάμενος Η Διευθύντρια Ο Αντινομάρχης

Ιωάννης Καραΐσκος Ε. Ξυνομηλάκη Χ. Δαμάσκος

Επικίνδυνα σχολικά λεωφορεία
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

omosp_anattikis@goneis.org

Το πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών είναι διαχρονι-

κό και η ρίζα του βρίσκεται στην κυρίαρχη πολιτική της εκ-

χώρησης των βασικών κρατικών ευθυνών και αρμοδιοτή-

των σε ακατάλληλους και αναρμόδιους για την εκπαίδευ-

ση, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση που συναλλάσσεται με

τις επιχειρήσεις.   

Οι Γονείς δεν δεχόμαστε άλλο η ασφάλεια των παιδιών

μας να γίνεται “μπαλάκι” ανάμεσα σε “ανεύθυνους” φο-

ρείς.

Μοναδική λύση είναι ένα αποκλειστικά Δημόσιο,  Δωρε-

άν και ασφαλές σύστημα μεταφοράς των μαθητών στα

σχολεία τους με  εξειδικευμένους οδηγούς και συνοδούς

και απ’ ευθείας κρατική χρηματοδότηση. 
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Συγκέντρωση γι’ αναστολή κινητοποιήσε-

ων πραγματοποίησε η Επιτροπή Παιδείας

Βούλας την περασμένη Δευτέρα 21 Σε-

πτεμβρίου στο 1ο Λύκειο Βούλας.

Είχαν προσκληθεί και υποψήφιοι βουλευ-

τές της περιοχής μας, οι οποίοι όμως, λό-

γω της προεκλογικής πρεμούρας, ήταν

δύσκολο ν’ ανταποκριθούν. Παρ’ όλα ταύ-

τα παρευρέθηκαν ο βουλευτής Θανάσης

Λεβέντης και οι  υποψήφιοι βουλευτές

Λυδία Μουζάκα, Κώστας Σπανός και

Γιάννης Τόλιος.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Μα-

ριάννα Μαυραγάνη ενημέρωσε τους πα-

ρευρισκόμενους για τις ενέργειες του

Δήμου το τρέχον έτος, πάνω στο ζεματι-

στό πλέον θέμα της απαλλοτρίωσης των

οικοπέδων Κόνιαρη, που έχουν χαρακτη-

ρισθεί ως χώρος σχολείων, και την κατα-

βολή του τιμήματος «περί τα 11 εκατομ-

μύρια ευρώ, από τον ΟΣΚ, προκειμένου

να μην απωλεσθούν. Υπ’ όψιν ότι το τίμη-

μα καθαρίστηκε με δικαστική απόφαση

τον παρελθόντα Φεβρουάριο.

Μετά ταύτα και επειδή το τίμημα πρέπει

να κατατεθεί υπέρ των δικαιούχων εντός

18μήνου, ο Δήμος έχει αποδυθεί σε αγώ-

να δρόμου.

Ετσι, συνοπτικά, όπως αναφέρθηκε και

στη συγκέντρωση:

Τον περασμένο Φεβρουάριο – προφανώς

μετά τη δικαστική απόφαση – ο Δήμαρχος

Γ. Μάντεσης, εκθέτει το επείγον του ζη-

τήματος στον τότε Δ/ντα Σύμβουλο του

ΟΣΚ Π. Παταργιά, από τον οποίο εισέ-

πραξε την απάντηση ότι δεν μπορεί να

διαθέσει ένα τόσο μεγάλο ποσό!!! (Σ.Σ.

Είναι γνωστό και παραδεκτό από τον ίδιο,

ότι δεν τρέφει τα καλύτερα αισθήματα

για το Δήμαρχο).

Το Μάιο, ο Δήμαρχος με την Πρόεδρο της

Επιτροπής Παιδείας και υπηρεσιακούς

παράγοντες επισκέπτονται τον νέο (και

νυν) Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΣΚ Στεφ.

Αγιάσογλου, ο οποίος μέχρι τότε (Απρί-

λιος του 09), ήταν Γεν. Δ/ντής Σχεδια-

σμού και Διαχείρισης πόρων του Ο.Σ.Κ., ο

οποίος υποσχέθηκε ότι το ποσό θα κατα-

βληθεί εντός του 18μήνου (Αύγουστος

του 2010, όταν ήταν σίγουρο ότι τον

Απρίλη του 2010 θα είχαμε πιθανότατη

κυβερνητική αλλαγή).

Η Δημοτική Αρχή αναπτύσσει μέσα στο

Καλοκαίρι έντονη κινητικότητα, με κυριό-

τερα σημεία, τη συγκέντρωση φορέων και

εκπαιδευτικής κοινότητας στις 2 Ιουλίου

(εκτενές ρεπορτάζ στην ΕΒΔΟΜΗ αρ.φ.

592/25.7.09), όπου αποφασίζεται(!) να

ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι κρα-

τικοί φορείς, οι βουλευτές της Περιφέρει-

ας, ο ΟΣΚ, η ΕΛΜΕ,  η ΟΛΜΕ κλπ.

Ο Δήμαρχος απέστειλε Υπόμνημα προς

τον Υπουργό Παιδείας στο οποίο διεκτρα-

γωδεί την όλη κατάσταση. Μεταξύ άλλων

υπογραμμίζει:

«η αναγκαιότητα της άμεσης παρακατά-
θεσης της αποζημίωσης από τον ΟΣΚ
υπέρ των δικαιούχων για την απαλλο-
τρίωση του χώρου στο Ο.Τ. 251 της πε-
ριοχής Κόνιαρη, ώστε να ανεγερθεί το 3ο

Γυμνάσιο – 3ο Λύκειο της πόλης, καθώς
διανύουμε ήδη το τελευταίο 18μηνό, ως
οριζόμενη εκ του νόμου προθεσμία, μετά
τη λήξη του οποίου οριστικά θα αρθεί η
απαλλοτρίωση και θα χαθεί ο μόνος χώ-
ρος στην πόλη, όπου μπορεί να ανεγερ-
θεί Γυμνάσιο και Λύκειο.
Παρά το γεγονός ότι για το συγκεκριμένο
χώρο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
στη ΣΑΕ 0476 και στον κωδικό 1999 ΣΕ
04760001 ο ΟΣΚ δεν έχει καταβάλει ακό-
μη το ποσό.
…Λάβετε παρακαλούμε σοβαρά υπόψη
ότι στη Βουλιαγμένη απαλλοτριώθηκε
πρόσφατα χώρος για Γυμνάσιο, παρά το

γεγονός ότι η γη είναι ακριβότερη της
Βούλας. Πώς να δεχθούμε, λοιπόν, την
αιτιολογία ότι “το χρηματικό ποσόν που
απαιτείται είναι ιδιαίτερα υψηλό”, όπως
αυτό εκφράστηκε από τον ΟΣΚ;».
Μετά ταύτα υπήρξε ανταλλαγή αλληλο-

γραφίας του Υπ. Οικονομικών με το Υπ.

Παιδείας κλπ. και κοινοποίηση εγγράφου

του Δ/ντα Συμβούλου του ΟΣΚ προς τον

Δήμαρχο, στο οποίο επαναλαμβάνεται η

δέσμευση(;) ότι το ποσόν θα καταβληθεί

εντός του 18μήνου.

Ας ελπίσουμε ότι οι επερχόμενοι θα σε-

βαστούν τη συνέχεια του κράτους, παρ’

όλο που οι απερχόμενοι, εν γνώσει τους,

έριξαν “το μπαλάκι” στους επερχόμενους.

Εξεστιν τοις κυβερνώσι αναβάλλειν και
παραπέμπειν...

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Στο τέλος της συγκέντρωσης – από την

οποία δεν έλειψαν τα επεισόδια, λόγω

απουσίας επαρκούς γνώσεως της τεχνι-

κής ομαλής διεξαγωγής συμ-βουλεύσεων

εκδόθηκε το παρακάτω ψήφισμα:

Ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Παι-
δείας, η Εκπαιδευτική Κοινότητα και όλος
ο λαός της Βούλας βρίσκονται σε αγωνι-
στική ετοιμότητα και προαναγγέλλουν
δυναμικές κινητοποιήσεις, ένα μήνα μετά
την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης,
εάν δεν δοθεί άμεση λύση στο δίκαιο αί-
τημα της άμεσης κατάθεσης της αποζη-
μίωσης από τον ΟΣΚ για την απαλλοτρίω-
ση του Ο.Τ. 251 και την ανέγερση του 3ου

Γυμνασίου – 3ου Λυκείου της πόλης.
Κ. Βενετσάνος

Το «μπαλάκι» στη νέα Κυβέρνηση

για το 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο Βούλας

Συνέχεια από τη σελ. 17

και γραπτώς και προφορικώς. «Πι-
στεύω, εύχομαι και ελπίζω, μέσα
από όλη τη διαδικασία αυτή, ως
άτομο ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου
να βγει αλώβητος και καθαρός
όσον αφορά το ζήτημα των ποινι-
κών ευθυνών όσον αφορά τη συ-
γκεκριμένη υπόθεση», τόνισε.

Το θέμα των ποινικών ευθυνών θα

το δουν οι δικαστικές αρχές.

Το άλλο ζήτημα είναι η πολιτική

ευθύνη. 

Δήλωσε ότι έχει ενοχληθεί από

το γεγονός ότι κυκλοφόρησαν

φήμες ότι δήθεν την καταγγελία

και τα στοιχεία που έφτασαν στο

κανάλι, τα διοχέτευσε ο Σ. Μεθε-

νίτης. Οποιος είπε τέτοιο πράγμα,
είναι ένας ελεεινός ψεύτης και
συκοφάντης. Και αν υπάρχει σ’
αυτή την αίθουσα να σηκωθεί και
να το δηλώσει, είπε αγανακτισμέ-

νος.

Για τη μηνυτήρια αναφορά που

έχει ήδη κατατεθεί και την κρα-

τούσε στα χέρια του ο Σ. Μεθενί-

της, έθεσε κάποια ερωτηματικά

και αμφισβήτησε όσον αφορά τη

σύνταξη και την όλη δομή της γε-

νικότερα, επικαλούμενος κακή

έκβαση της υπόθεσης.

«Θα δημιουργήσει περιπλοκές σε
μια σειρά ζητήματα, έτσι όπως εί-
ναι διατυπωμένη», δήλωσε.

Αυτός ήταν και ο λόγος που κρά-

τησε αποστάσεις από την ψήφο

εκπροσώπησης του Δημάρχου,

δεν την ψήφισε, γιατί θέλει να

γνωρίζει τη δικογραφία πριν από

την κατάθεσή της, ως ειδικός

αφού είναι δικηγόρος.

Τέλος το Δ.Σ. αποφάσισε κατά

πλειοψηφία να εκπροσωπήσει ο

Δήμαρχος το Δήμο σε κάθε νόμι-

μη ενέργεια προκειμένου να δια-

φυλαχθούν τα συμφέροντα του

Δήμου.

Την πρόταση δεν ψήφισε η παρά-

ταξη του Μεθενίτη και της Γ.

Στουραϊτη για τους λόγους που

σημειώνουμε παραπάνω.

Αννα Μπουζιάνη

Στο παρά πέντε 

υπέγραψε ο Σουφλιάς 

το ΚΕΛ Αεροδρομίου

Ο Νίκος Σουρμπάτης ζήτησε να μάθει αν αληθεύει φήμη που

κυκλοφορεί, ότι πριν μια εβδομάδα ο Σουφλιάς υπέγραψε

την μελέτη του ΚΕΛ Αεροδρομίου. “Δεν ξέρω αν αληθεύει.
Οτι το δικό μας ΚΕΛ θα συνδεθεί με τον αγωγό του Αερο-
δρομίου. 
Αν αληθεύει είναι διπλά πονηρή ενέργεια γιατί γίνεται παρα-
μονές εκλογών. Εμείς έχουμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις
και διαφωνούμε και πρέπει να αντιδράσουμε”, τόνισε.

Ο Δήμαρχος το επιβεβαίωσε λέγοντας ότι άτυπα έχει πε-

ριέλθει στην αντίληψή του. Επίσημο δεν έχει τίποτα στα χέ-

ρια του. Επανέλαβε όμως ότι έχουν απορρίψει ως Δ.Σ. την

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και θα προ-

σβάλουν την απόφαση αυτή.

Ανάστατο το Μαρκόπουλο 

από καταγγελίες σε ΜΜΕ



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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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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Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝ-

ΝΑΣ το γένος ΠΡΙΦΤΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και

κατοικεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ Αττικής και η ΕΙΡΗΝΗ

ΠΙΝΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το γέ-

νος ΜΩΥΣΗ, που γεννήθηκε στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ και κατοι-

κεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γά-

μο  που  θα  γίνει στα ΚΑΛΥΒΙΑ.

ΓΑΜΟΙ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 26, ΤΡΙΤΗ 29/9 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10

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

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

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στην ιερά μονή του Αγίου

Μάρκου, Κορωπίου Αττικής, θα τελεσθεί το μνημόσυνο

του ιδρυτού και κτήτορος της Ιεράς Μονής Αγίου Μάρ-

κου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου γοχ Χίου Ψαρών και

Οινουσών κυρού Στεφάνου. 

Τηλ. 210 6622.074 - 6945337061.
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Αρχίζοντας πρέπει να σας πληροφορήσω ότι από το 2000

έως το 2010 διανύουμε το χρονικό διάστημα το οποίο ο Πα-

γκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ορίσει σαν την “δεκαετία

οστών και αρθρώσεων”. 

Έτσι, το θέμα της αρθρίτιδας είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και μας

ενδιαφέρει όλους, διότι η πάθηση αυτή είναι ένα κοινωνικό

πρόβλημα και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των “δέκα

δολοφόνων της εποχής μας”. 

Προκαλεί ανικανότητα, αναπηρία, ειδικότερα δε έχει σαν

επακόλουθο:

– απώλεια εκατομμυρίων εργατοωρών – υποαπασχόληση

– αλλαγή τρόπου και συνθηκών εργασίας

– πρόωρη συνταξιοδότηση.

Έχει δηλαδή σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας

ζωής των ασθενών με άλλοτε άλλου βαθμού κινητική αναπηρία.

Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός ατόμων είναι αδύνατο να

ανταπεξέλθει στης απαιτήσεις της εργασίας του.

Σύμφωνα με ειδικά Κέντρα Ερευνών των Ηνωμένων Πολι-

τειών Αμερικής μέχρι το 2020 ο αριθμός των ατόμων με αρ-

θρίτιδα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 57%. Στον Ελληνικό

πληθυσμό προκαλεί πόνο και δυσκαμψία στις αρθρώσεις -

σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα - στο 13% (δηλαδή σε

1.500.000 άτομα περίπου). 

Υπάρχουν διάφορα είδη αρθρίτιδας: 

– ρευματοειδής αρθρίτιδα  – ουρική αρθρίτιδα

– ψωριασική αρθρίτιδα       – αιμορροφιλική αρθρίτιδα

– φυματιώδης αρθρίτιδα κ.α.

Η πιο συχνή όμως, με την οποία και θα ασχοληθούμε στην

επικοινωνία μας αυτή, είναι η:

Οστεοαρθρίτιδα ή εκφυλιστική αρθρίτιδα ή εκφυλιστική αρ-

θροπάθεια, όροι που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία

αντί της - κατά τη γνώμη μας ορθότερης ονομασίας - οστε-

οαρθροπάθεια, που αποδίδει καλύτερα όλες τις παραμέ-

τρους της βλάβης αυτής.

Η πάθηση αυτή στις καθημερινές μας ομιλίες αναφέρεται και ως:

Αρθριτικά, ρευματικά, άλατα κ.λ.π., ονομασίες οι οποίες συ-

νήθως σύγχυση δημιουργούν, δεν διευκολύνουν τη σωστή

ονοματολογία, περιπλέκοντας έτσι την ορθή διάγνωση και

αντιμετώπιση.

Θα μιλήσουμε για την οστεοαρθρίτιδα γενικά, θα επικε-

ντρώσουμε όμως την προσοχή μας στο ισχίο (γοφός) και

στην άρθρωση του γόνατος (εικ. 1 και 2).

Που εντοπίζεται; Σ' όλες τις αρθρώσεις του ανθρώπινου σώ-

ματος: ισχίο, γόνατο, ποδοκνημική, άκρα χείρα (χέρι), ώμο,

αγκώνα και στη σπονδυλική στήλη (τότε μιλάμε για σπονδυ-

λαρθρίτιδα). Πιο συχνά τη βρίσκουμε στο ισχίο, στο γόνατο

και στη σπονδυλική στήλη.

Συνήθως από αυτή προσβάλλονται άτομα που έχουν περά-

σει τη μέση ηλικία. Από διάφορες μελέτες έχει αποδειχθεί

ότι από αυτούς που πέρασαν τα σαράντα χρόνια, αρκετοί

έχουν ήδη αναπτύξει αλλοιώσεις ασυμπτωματικές του χόν-

δρου σε αρθρώσεις που στηρίζουν το βάρος του σώματος,

όπως το ισχίο και το γόνατο.

Πριν προχωρήσουμε, για να καταλάβουμε το μηχανισμό δη-

μιουργίας της αρθρίτιδας, θα πρέπει με λίγα λόγια να πούμε

πως είναι μία φυσιολογική άρθρωση. Μία λοιπόν φυσιολογι-

κή άρθρωση χαρακτηρίζεται από εντελώς λείες αρθρικές

επιφάνειες (αρθρικός χόνδρος) που εφαρμόζουν με ακρί-

βεια η μία επάνω στην άλλη. Μέσα στην κοιλότητα υπάρχει

υγρό, το αρθρικό υγρό.

Ο αρθρικός χόνδρος, αν και ανατομικά είναι σχετικά απλή

κατασκευή, έχει μεγάλη λειτουργική αξία. Βλάβες του -μι-

κρής ή μεγάλης εκτάσεως- έχουν σοβαρές επιπτώσεις και

διαταράσσουν την αρχιτεκτονική της χόνδρινης επιφάνειας,

επηρεάζοντας δυσμενώς το μέλλον της αρθρώσεως.

Για να λειτουργήσει κανονικά η άρθρωση χρειάζονται: ομοι-

όμορφη μηχανική φόρτιση και φυσιολογικά φορτία, δηλαδή

φορτία που να μην υπερβαίνουν τα όρια αντοχής των δια-

φόρων στοιχείων της άρθρωσης. Τα φορτία αυτά είναι το

βάρος του σώματος, οι μυϊκές συσπάσεις και το βάρος που

σηκώνουμε στη καθημερινή μας ζωή.

Κάθε παρέκλιση από τις πιό πάνω προϋποθέσεις οδηγεί σε

βαθμιαία φθορά, αρχικά του αρθρικού χόνδρου και στη συ-

νέχεια και των άλλων στοιχείων της άρθρωσης. Οστεοαρ-

θρίτιδα λοιπόν είναι η προοδευτική ε κ φ υ λ ι σ τ ι κ ή  ε π ε

ξ ε ρ γ α σ ί α  μίας άρθρωσης. Έχουμε δηλαδή βαθμιαία

φθορά του χόνδρου που μπορεί να φθάσει μέχρι πλήρους

αποκάλυψης και καταστροφής και του οστού. 

Την οστεοαρθρίτιδα μπορούμε να την διακρίνουμε σε δύο

κατηγορίες:

α) σε πρωτοπαθή (ιδιοπαθή) που δεν γνωρίζουμε την αιτιο-

λογία της. Στην εμφάνισή της φαίνεται ότι παίζουν ρόλο πα-

ράγοντες ιδιοσυστασικοί, γενετικοί και κληρονομικοί,

β) σε δευτεροπαθή. Αυτή είναι δυνατόν να προκληθεί από

ανωμαλίες της άρθρωσης, τραυματισμούς (η τελευταία λέ-

γεται μετατραυματική), φλεγμονές ή διαταραχή της αιμάτω-

σης των οστών.

Η παχυσαρκία ενοχοποιείται επίσης. Το πάχος καλό δεν κά-

νει! Προσβάλλονται δύο φορές περισσότερο τα υπέρβαρα

άτομα και κυρίως στις αρθρώσεις που δέχονται μεγάλες

φορτίσεις (ισχίο, γόνατο). Όσον αφορά την προσβολή αν-

δρών – γυναικών, φαίνεται ότι υπάρχει μικρή υπεροχή των

γυναικών, στις οποίες  είναι πιο έντονη και γενικευμένη.

Στους ενήλικες η οστεοαρθρίτιδα των κάτω άκρων προ-

σβάλλει περισσότερα από 4 άτομα στα 100. Σε άτομα 55 ή

περισσοτέρων ετών, είναι υπεύθυνη για απουσία από την ερ-

γασία 3 μήνες ή και περισσότερο στο 5% του πληθυσμού.

Αλλοιώσεις στο ισχίο παρουσιάζει το 5% του πληθυσμού

ηλικίας 55 ή περισσοτέρων ετών και από αυτούς οι μισοί

έχουν ανάγκη χειρουργικής επεμβάσεως.

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που δρουν ευνοϊκά στην

πρόληψη ή και στην θεραπεία ακόμα της πάθησης όπως:

– Άσκηση, υδροθεραπεία – Υγιεινή διατροφή

– Σωστό βάρος – Αποφυγή καθιστικής ζωής

– Αποφυγή τραυματισμού των αρθρώσεων.

Όταν παρ’ όλα αυτά παρουσιασθούν τα πρώτα συμπτώματα,

η σωστή εφαρμογή της θεραπευτικής αγωγής - που εκτίθε-

ται πιο κάτω- είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. 

Πως παρουσιάζεται; Ποιά είναι τα  συμπτώματά  της; 
Ο πόνος είναι το πρώτο σύμπτωμα. Εμφανίζεται αρχικά με-

τά από κόπωση (βάδισης μεγάλης απόστασης), ακολούθως

μετά από ακινησία μικρής ή μεγάλης διάρκειας (όταν το άτο-

μο σηκωθεί το πρωί από το κρεβάτι ή σηκωθεί μετά από πα-

ραμονή σε κάθισμα για ορισμένο χρονικό διάστημα). Τελικά,

ο πόνος γίνεται συνεχής, ακόμα και στην ηρεμία και μερικές

φορές ξυπνάει τον άρρωστο τη νύκτα. Βέβαια αρκετά συ-

χνά, παρά την εξέλιξη της πάθησης, υπάρχουν περίοδοι χω-

ρίς πόνο που μπορεί να κρατήσουν από ημέρες μέχρι και μή-

νες και αυτό ξεγελάει τον ασθενή μας.

Ο περιορισμός της κινητικότητας, η δυσκαμψία όπως τη λέ-

με, είναι το δεύτερο σύμπτωμα. Αρχικά εκδηλώνεται μετά

από ανάπαυση, προοδευτικά επιδεινώνεται και τελικά γίνε-

ται μόνιμη, περιορίζοντας σε άλλοτε άλλο βαθμό τις κινή-

σεις της άρθρωσης. Κατάληξη είναι η παραμόρφωση που εί-

ναι τυπική για κάθε άρθρωση.
Στο επόμενο συνέχεια: Διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νέος  ζητείται για ψησταριά στην Γερ-

μανία (Ντίσελντορφ). Παρέχεται διαμονή, διατρο-

φή  και ασφάλιση. Ικανοποιητικός μισθός. κ. Θωμάς

Τηλ.004921322983

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 υπνο-

δωμάτιο και σαλονάκι, μπάνιο, κουζίνα, αυτόματη θέρ-

μανση, ξεχωριστή είσοδος σε πρόσοψη μονοκατοικίας.

τηλ.: 210-8951053, 6946458433

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ – μία πάθηση συχνή και επώδυνη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. Διευθυντής Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ.

Εικόνα 1 Εικόνα 2

Πώς παρουσιάζεται ακτινολογικά η αρθρίτιδα του ισχίου και του γόνατος.

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 σε σπίτι.

Τηλέφωνο 6998 335564
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Με μεγάλη συμμετοχή αθλητών

και αθλητριών πραγματοποιήθηκε

το ανοιχτό Πανελλήνιο πρωτά-

θλημα που διοργάνωσε, με εξαι-

ρετική επιτυχία, ο Δήμος Πορτα-

ριάς. Στους αγώνες αυτούς έλα-

βαν συνολικά μέρος 122 αθλητές

και αθλήτριες και την μεγαλύτερη

συμμετοχή είχαν οι ομάδες του

ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ που συμμετείχαν με

3 αθλητές και 7 αθλήτριες. Τους

παίκτες συνόδευσαν οι προπονη-

τές Κωστόπουλος Κων/νος και Λί-

λης Γιώργος.

Όπως αναμενόταν και στους αγώ-

νες αυτούς οι αθλητές και αθλή-

τριες του ΑΡΗ διακρίθηκαν για τις

επιδόσεις τους. 

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1. Παγκορασίδες

Πρωταθλήτρια ανεδείχθη η Πατε-

ράκη Στέλλα, την τέταρτη θέση

κατέλαβε η Ισαμπάλογλου Ιφιγέ-

νεια και την 7η η Φίσερ Έλλη.

2. Παμπαίδες

Ο Γενεράλης Νίκος κατέλαβε την

13η θέση σε 22 συμμετοχές.

3. Στο πρωτάθλημα Παίδων ο Τσα-

πόγας Χρήστος κατέλαβε την 26η

θέση σε 42 συμμετοχές.

4. Στο πρωτάθλημα εφήβων ο

Σταθουλόπουλος Δημήτρης

πραγματοποιώντας πολύ καλές

εμφανίσεις κατέλαβε την 5η θέση

και στο πρωτάθλημα κορασίδων η

Εμίρη Φιλία κατέλαβε την 4η θέ-

ση, η Στραϊτούρη Ελένη την 6η, η

Γκοβάτσου Δέσποινα την 8η και η

Νίνου Χαρά την 9η. 

Γονείς, αθλητές και προπονητές

απετέλεσαν μια θαυμάσια παρέα

και χάρηκαν όλες τις στιγμές των

αγώνων.

Σ. Πλακαντωνάκης

Από αριστερά οι αθλήτριες του συλλόγου, Στέλλα Πατεράκη, Έλη Φίσερ, Ελένη
Στραϊτούρη, Φιλία Εμίρη, Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου.

Η απονομή της κατηγορίας πανκορασίδων από τον Δήμαρχο Πορταριάς. Από αριστε-
ρά Ισαμπάλογλου, Τσακέτα, Πατεράκη, Ανδριανού, Δήμαρχος Πορταριάς.

Μεγάλη επιτυχία του Ν.Ο.Λ η “Άδεια Παροχέα Υπηρεσιών

Εκπαίδευσης Αυτοδυτών” που κατάφερε να πάρει, αφού

είναι ο πρώτος και μοναδικός Ελληνικός Ναυταθλητικός

Όμιλος που πιστοποιήθηκε για την παροχή εκπαίδευσης

αυτοδυτών, την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης και κα-

θοδηγούμενης κατάδυσης καθώς και εκμίσθωσης καταδυ-

τικού εξοπλισμού.

Η έκδοση μια τέτοιας Αδείας προϋποθέτει, την κατοχή του

απαραίτητου εξειδικευμένου εξοπλισμού, την άριστη συ-

νεργασία με Διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα πιστοποίη-

σης (του οποίου το πρόγραμμα διδασκαλίας πρέπει να

εφαρμόζεται), την διάθεση χώρων διδασκαλίας και επο-

πτικών μέσων, την συνεργασία με πιστοποιημένο εκπαι-

δευτή, και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των Διοικη-

τικών Υπηρεσιών από φορέα πιστοποίησης.

Από τις αρχές λοιπόν του καλοκαιριού με την συνεργασία

του εκπαιδευτή Ν. Τζανουδάκη έχει αρχίσει η εκπαίδευση,

δύο σχολείων, τα οποία σύντομα αναμένεται να αποφοι-

τήσουν και να λάβουν

το πρώτο αστέρι. Στα

πλαίσια των Διεθνών

επαφών του Ομίλου,

πρόσφατα χορηγήθηκε

ειδική άδεια στα μέλη

του τμήματος καταδύ-

σεων του Ν.Ο.Λ, να επι-

σκεφθούν και να ξενα-

γηθούν από ειδικούς

στο Βελγικό ειδικό κα-

ταδυτικό πλοίο CDT.

FOURCAULT, που επι-

σκέφθηκε την χώρα

μας με επιστήμονες,

ποικίλων ειδικοτήτων, του National Geographic, προκειμέ-

νου να ερευνήσουν και κινηματογραφήσουν το ναυάγιο

του ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ (αδελφό πλοίο του Τιτανικού), που βρί-

σκεται βυθισμένο σε βάθος 100 περίπου μέτρων στην θα-

λάσσια περιοχή της ΚΕΑΣ.                   

Το άριστα, κατά γενική ομολογία, καταδυτικό Τμήμα του

Ομίλου, παρέχει μια ακόμη ιδιαίτερη και εξειδικευμένη

δραστηριότητα στους γονείς των μικρών αθλητών μας και

στα ενήλικα μέλη του. 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ   Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 67 
ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΤΗΛ - Τ/Ο ( FAX) :22910 26091

ΕΝΤΟΝΟ ΔΙΑΒΗΜΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ «ΣΟΥΖΕΣ»

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟ 

Μετά τις στροφές τις Βουλιαγμένης - Βάρκιζας που

καθημερινά μετατρέπονται σε πίστες για δίτροχους

και όχι μόνο οδηγούς, όπως ενημερωθήκαμε και από

την επιστολή του Δημάρχου Κερατέας, το ...σπορ

μεταφέρθηκε και στην κεντρική Λεωφόρο Αθηνών –

Σουνίου.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού, με έγγραφό του ζητά-

ει παρέμβαση της Τροχαίας. 

Συγκεκριμένα γράφει: 

“Το τελευταίο διάστημα δέχομαι πολλά παράπονα
από συμπατριώτες μας για τις «σούζες» τις βραδι-
νές ώρες (μετά τις 9 μ.μ.) στην κεντρική λεωφόρο

Αθηνών – Σουνίου μέσα στην πόλη.
Χαρακτηριστικά δύο συμπολίτες μας, μου είπαν, ότι
η λεωφόρος έχει γίνει πίστα αγώνων από νεαρούς
συμπατριώτες μοτοσικλετιστές.
Το διαπίστωσα και εγώ 3 τουλάχιστον βραδιές. 
Παρακαλώ να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
σταματήσει αυτό το νοσηρό φαινόμενο στην κεντρι-
κή λεωφόρο της πόλης αλλά και στους άλλους δρό-
μους. Πρέπει κάποιοι να τιμωρηθούν, ώστε να συνε-
τιστούν και οι υπόλοιποι.
Ζητάω την κατανόηση σας και τις άμεσες ενέργειές
σας ώστε να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα, είτε πε-
ζούς είτε μοτοσικλετιστές”.

Ανοιχτό πανελλήνιο πρωτάθλημα 

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Πορταριάς – Βόλου

Άδεια εκπαίδευσης αυτοδυτών απέκτησε ο Ν.Ο. Λαγονησίου

Αριστερή όψη του Ειδικού Καταδυτικού Σκάφους ελλιμενισμέ-
νου στο λιμάνι Λαυρίου.
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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

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ  30/9  8μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης, συνεδριάζει

την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8μ.μ. με μοναδικό

θέμα την “έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους

2008 και απολογισμού”.

Ξεκίνησαν τα μαθήματα κολύμβη-

σης και φέτος στον σύλλογο Αι-

γέα Βούλας και είναι όλοι έτοιμοι

για μια δυναμική χρονιά, αφού τα

μαθήματα θα γίνονται από έμπει-

ρους προπονητές που σκοπό

έχουν να φέρουν κι άλλα μετάλια

στο σύλλογο. Οι προπονήσεις θα

γίνονται στο κλειστό κολυμβητή-

ριο Γλυφάδας και στο ανοικτό κο-

λυμβητήριο του Αγίου Κοσμά.  

Ευελπιστούν όμως, όπως λένε,

“κάποια στιγμή οι επόμενοι Δημο-

τικοί Άρχοντες να ενδιαφερθούν

για την δημιουργία κολυμβητηρί-

ου στη Βούλα ώστε να μην ταλαι-

πωρούνται οι Βουλιώτες πηγαίνο-

ντας τα παιδιά τους σε άλλες πό-

λεις για να αθληθούνε”.
Για πληροφορίες εγγραφής απευθυν-

θείτε στα τηλέφωνα: 210-8959704

(10-12π.μ.) και στα κινητά των προπο-

νητών: 6972195712, 6937535943

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ  30/9  8μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης, συνεδριάζει την Τετάρτη

30 Σεπτεμβρίου στις 8μ.μ. με 18 θέματα στην ημερήσια

διάταξη. Επιλέγουμε:

2. Έγκριση της 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού

έτους 2009.

7. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικού για το έργο

“Διαμόρφωση πλατείας Φιλικής Εταιρείας” (Μηλαδέζα). 

13.Τροποποίηση του Ο.Τ. Γ346 περιοχή Μηλαδέζα Αττικής. 

«Φιγούρες από το χθες και 
το σήμερα»

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

«Φιγούρες από το χθες και το σήμερα» είναι ο τίτλος της

νέας έκθεσης ζωγραφικής που θα παρουσιάσει για μια

εβδομάδα στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκό-

πουλο, η Αλίς Τουρνικιώτη. 

Πρόκειται για έργα από το παρελθόν της ζωγράφου τα πε-

ρισσότερα από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Ανδρικές και γυναικείες φιγούρες, όπου διαφαίνεται το

πάθος για το χρώμα και την ανάλυσή του. Τα πορτραίτα

αυτής της περιόδου είναι απεικονίσεις ατόμων, στα οποία

με το χρώμα γίνεται η προσπάθεια για την αποτύπωση του

ανάγλυφου του προσώπου.

Η έκθεση πραγματοποιείται στα πλαίσια του Παγκοσμίου

Κυπέλλου Υπερπήδησης Εμποδίων και θα λειτουργήσει

από τις 25 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου και από τις 30 Σε-

πτεμβρίου έως και τις 3 Οκτωβρίου. (9:30 το πρωί έως

18:00 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.)

«Η Αλίς Τουρνικιώτη ζωγραφίζει σαν να μιλά ή σαν να γράφει και

ολόκληρο το σπίτί της έχει μεταμορφωθεί εδώ και χρόνια σε ένα
πολύχρωμο κήπο, με δέντρα τους πίνακες τριγύρω...
Η Αλίς χρησιμοποιεί τα χρωματικά υλικά σαν πλακούντα που γεν-
νά μορφές. Τα ρίχνει στον πίνακα, τα σκορπά με ένταση, τα με-
ταμορφώνει σε φιγούρες ή σε νεκρές φύσεις και τα κάνει να μι-

λήσουν μεταξύ τους, ως συγγένειες και αντιθέσεις”. 

Άνοιξε την Παρασκευή, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππα-

σίας στο Μαρκόπουλο η αυλαία του «Εθνική Τράπε-

ζα» Παγκοσμίου Κυπέλλου Ιππασίας, με τη διεξαγω-

γή της πρώτης διοργάνωσης, του διεθνή αγώνα ενη-

λίκων και εφήβων, Athens CSI2* & CSIJ-Β. Δώδεκα

είναι οι χώρες που θα λάβουν μέρος στους αγώνες

το πρώτο τριήμερο, ανάμεσά τους μεγάλες ιππικές

δυνάμεις, όπως η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Πολωνία, η

Βουλγαρία, η Τουρκία και φυσικά η Ελλάδα με πάνω από

50 ιππείς και αμαζόνες. Εκτός από τους ενήλικες ιππείς,

θα λάβουν μέρος και έφηβοι ιππείς, οι οποίοι θα προσπα-

θήσουν να πάρουν την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρω-

τάθλημα Εφήβων 2010 από το αγώνισμα Grand Prix, που

θα γίνει την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου. 

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

μάδες, ενώ ο κόσμος που θα έρθει στο Μαρκόπουλο να

παρακολουθήσει τους αγώνες αυτό το  Σαββατοκύριακο,

θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μία διεθνή έκ-

θεση σκύλων, που διοργανώνει ο Κυνολογικός Όμιλος Ελ-

λάδος και μία έκθεση ζωγραφικής με έργα τέχνης της

Alice Τουρνικιώτη. 

Το πρόγραμμα των αγώνων είναι πρωινό και απογευματι-
νό. Οι αγώνες θα αρχίζουν καθημερινά στις 09.30 και θα

ολοκληρώνονται μετά τις 18.00. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Άνοιξε η αυλαία στο «Εθνική Τράπεζα» 

Παγκόσμιο Κύπελλο 2009

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

Το κολύμπι ξεκίνησε στον Αιγέα

Ο Αθλητικός οργανισμός του Δή-

μου Βάρης και ο Α.Ο. Βάρης “ο

Αναγυρούς” σε συνεργασία με το

ΣΕΓΑΣ διοργανώνουν για πρώτη φο-

ρά στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης

αγώνες Στίβου - Παγκορασίδων

Β’ και mini, το Σάββατο 26 Σε-

πτεμβρίου στις 9:30.

Διασυλλογικοί αγώνες στίβου

Παγκορασίδων 

για πρώτη φορά στη Βάρη
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