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Τι ΔΕΝ έκανε

ο Καραμανλής

και έχασε

τι πρέπει 

να κάνει

ο Γιώργος

για να μας κερδίσει

Όχι τόσο η πέραν πάσης προσδοκίας και προγνώ-

σεως νίκη του ΠΑΣΟΚ με 44%, όσο η ήττα της

Ν.Δ. με 33,5% είναι εκείνο που πρέπει να προ-

βληματίσει, όχι μόνο τους νεοδημοκράτες, αλλά

και τον Γιώργο Παπανδρέου!

Η Ν.Δ. και ο εύελπις, άμα και ελπι-

δοφόρος προ εξαετίας πρόεδρός

της Κώστας Καραμανλής κατρακύ-

λησε από το βάθρο της εξουσίας,

των 166 στυλοβατών βουλευτών

και του 45,36% του εκλογικού σώ-

ματος των εκλογών της 7ης Μαρτί-

ου 2004, στο 41,83% και στις 152

έδρες του 2007, με τελική κατά-

πτωση και συντριβή στις πρόσφατες βουλευτικές

εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, όπου έλαβε μόλις το

33,48% και 91(!) έδρες.

Γιατί;

Θα το πω με απλά λόγια. Χωρίς αναλύσεις.

Γιατί πέσανε με τα μούτρα στο μέλι. Από τα

μυγάκια που ψάχνανε μια θεσούλα, έστω στα

stages, χωρίς ασφάλιση, μέχρι τις αλογόμυ-

γες και τα πιράνχας  με τις χοντρές αρπαχτές

και τις πελατειακές συναλλαγές.
Και επί πλέον σε πάρα πολλά θέματα αποδείχθη-

καν ανίκανοι, αφασικοί, αφάνταστοι, αδιάφοροι.

Ακόμα κι εκεί που δεν είχε κόστος!
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ 

την ιστοσελίδα μας

www.ebdomi.com

Πλούσια και ενδιαφέρουσα

Θρίαμβος πέρα από κάθε προσδοκία του

ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές της περα-

σμένης Κυριακής. Συντριπτική ήττα της

κυβερνητικής συμπεριφοράς της Ν.Δ.

Ο Καραμανλής δυστυχώς απέτυχε.

Ευχόμαστε να πετύχει ο Παπανδρέου.

Στα επίπεδα της Επικράτειας και η Περι-

φέρεια Αττικής, με τρίτο κόμμα το

ΛΑ.Ο.Σ. ενώ το ΚΚΕ ακολουθεί με διαφο-

ρά 30(!) ψήφων.

“Πρασίνισε” η Αττική

πάνω στα αποκαϊδια

των πυρκαϊών
Αναλυτικά τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Αττικής έχουν ως εξής: 

q Πρώτος βουλευτής Αττικής ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου 

q Αντιπρόεδρος ο Θ. Πάγκαλος

q Η Εύη Χριστοφιλοπούλου στην Κυβέρνηση

q Με τον Βασίλη Οικονόμου και τον Ντίνο Βρεττό 

ο Παντελής Ασπραδάκης στη Βουλή
Αν ο Παπανδρέου επιλέξει τη Θεσσαλονίκη στην Περιφέρεια Αττικής εκλέ-

γεται και η Ελισάβετ Γράψα

Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
στο Προσκήνιο για

άλλη μια φορά, στο

Δημοτικό Συμβούλιο

της Παλλήνης, αλλά

και των Σπάτων ακο-

λουθεί.            Σελ. 6

κοίτα σελ. 3, 11, 13-17

Ο Άγγελος Αποστολάτος και ο συνδυασμός του, 

σας προσκαλούμε να πιούμε ένα ποτήρι κρασί, 

για να εορτάσουμε την ημέρα των Ηλικιωμένων (01-10-’09),

την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 12:00, 

στο χώρο συνάντησης του ΚΑΠΗ (Β. Παύλου, έναντι εκκλησίας Αγ. Ιωάννη).
Αναφορά στα δημοσιεύματα του τύπου για το κτήμα
Καμπά, από το Δήμαρχο Παλλήνης.             Σελ. 6-7

Σύνθημα σε κεντρικό δρόμο της Παλλήνης
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

2 ΣΕΛΙΔΑ - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Θεαγένις ο τύραννος και

Θέογνις ο ποιητής
γ. κορναράκης Σελ. 8

Η τελευταία ευκαιρία του 

δικομματισμού Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Ψήφισαν οι Ιρλανδοί την Συνθήκη 

της Λισσαβώνας Σελ. 8

Οταν σωπαίνουν τα ΜΜΕ Σελ. 10

Εκδήλωση μνήμης στο Κορωπί Σελ.12

Οι γυναίκες του βόλει Μαρκόπουλο 

είχαν την τιμητική τους Σελ. 22

Απ’ το καρφί ...στο πέταλο Σελ. 8

Η αποχέτευση στο προσκήνιο

στην Παλλήνη    Σελ. 6, 7

Ο Αποστολάτος ζητάει στοιχεία

για τη Δημοτική Επιχείρηση 

Βούλας Σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Από το Αστυνομικό Δελτίο

Τι ΔΕΝ έκανε ο Καραμανλής και έχασε

τι πρέπει να κάνει

ο Γιώργος για να μας κερδίσει

Συνέχεια από τη σελ. 1

Θυμηθείτε τι ωραία και ελπιδοφόρα λόγια είχε πει ο

Καραμανλής για «σεμνά και ταπεινά», για «νταβατζή-

δες», σε συμβολική επιλεγμένη επικοινωνιακά θέση,

στου «Μπαϊρακτάρη!»

Θυμηθείτε τη θαυμάσια ομιλία του Καραμανλή ενώπιον

της κοινοβουλευτικής του ομάδας στις 23 Μαρτίου

2004! Σε έκταση, μού θύμισε τον Φιντέλ Κάστρο... «Σε-
βόμαστε κάθε συμπολίτη μας ό,τι κι αν ψηφίζει». «Δεν
έχουμε εξαρτήσεις και δεν χρωστούμε γραμμάτια σε
κανέναν», «Το κεφάλαιο αυτό δεν πρόκειται να διακυ-
βευθεί με τίποτα[…]

Οι Ελληνίδες και οι Ελληνες μας εμπιστεύθηκαν τα
όνειρά τους[…]
«Σκοπός μας είναι να υπηρετήσουμε το συλλογικό
συμφέρον, με υπευθυνότητα, με εργατικότητα, με
αποτελεσματικότητα. Σκοπός μας είναι να υπηρετούμε
διαρκώς τους πολίτες. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς απο-
κλεισμούς, χωρίς διαχωρισμούς».
«Είμαστε υπηρέτες των συμπολιτών μας και όχι εξου-
σιαστές τους». «Χρειαζόμαστε όμως και ήθος, προπά-
ντων ήθος»!

“H νέα διακυβέρνηση σημαίνει Νέα Οπτική και Νέα
Αντίληψη. Σημαίνει νέα σχέση μεταξύ πολίτη και πολι-
τικής. Νέο πολιτικό πολιτισμό. Σημαίνει νέα νοοτρο-
πία. Σημαίνει κώδικα συμπεριφοράς που να αποτελεί
πρότυπο!!!”.
Και βέβαια, και τότε σαν σήμερα και ηπιότερα ήταν με-

ταξύ άλλων, “τα προβλήματα της Οικονομίας”, όπως εί-

χε επισημάνει ο Καραμανλής, «οι δυσλειτουργίες της

δημόσιας διοίκησης», «οι αδυναμίες του κοινωνικού

κράτους», «τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη»,

«των ανέργων», «των χαμηλόμισθων και χαμηλοσυ-

νταξιούχων», «των αγροτών», «των μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων», κλπ.

Και συνέχιζε ο Καραμανλής να νουθετεί την Κοινο-

βουλευτική του ομάδα με αξίες και έννοιες που θα

μπορούσε να τις αντιγράψει και ο Γ. Παπανδρέου, αρ-

κεί να το εννοεί, να το θέλει και να το μπορεί:

«Εχουμε ένα και μόνο σκοπό! Να υπηρετούμε, διαρ-
κώς, χωρίς διακρίσεις και χωρίς διαχωρισμούς, όλους
τους πολίτες. Να υπηρετούμε το συλλογικό συμφέρον.
Να κτίσουμε, βήμα - βήμα χωρίς αναβολές και ολιγω-
ρίες, όλες και όλοι μαζί, την Ελλάδα που θέλουμε και
μπορούμε. Την Ελλάδα της ειρήνης και της διεθνούς
συνεργασίας. Την Ελλάδα της ανάπτυξης και της ευη-
μερίας, της δημιουργίας και της προόδου. Την Ελλάδα
του Πολιτισμού και της Παιδείας. Την Ελλάδα της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Την Ελλάδα
που μας ενώνει».

Και κατέληγε: «Δύναμή μας είναι η πίστη σε αρχές και
αξίες. Δύναμη μας η αισιοδοξία για την Ελλάδα και το
μέλλον. Εχουμε ένα όραμα για τον Τόπο μας. Εχουμε
ρεαλιστικό όραμα, συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και
σχέδιο για την πραγματοποίησή του. Εχουμε μεράκι
για δουλειά. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε και όχι
για να πάρουμε!!!».

Τελειώνοντας τους ευχήθηκε «Καλή δύναμη». Λάθος!

Επρεπε να καταλήξει αλλιώς. Να θυμηθεί λίγο το θείο

του, να περιστείλει την αξιοπρεπή συμπεριφορά και να

τους ‘πει “λαχαναγορίτικα”, για να το καταλάβουν κα-

λά:

«Οποιος δεν ακολουθήσει όσα είπαμε και δεν σεβα-
στεί τις αξίες που αναφέραμε και για τις οποίες μας
εμπιστεύθηκαν οι πολίτες και κοιτάξει την πάρτη του
και το συνάφι του, ακόμα και «για τη φουκαριάρα τη
μάνα του», θα του κόψω τον κώλο». 

(Με συγχωρείτε για την απρέπεια, αλλά έτσι λέγεται).

Το είπε; Δεν το είπε και δεν το έκανε.

Αντίθετα, συγκάλυψε και έλαβε την ανάλογη “μισθα-

ποδοσία”, την απόρριψη.

Απ’ τα παραπάνω συνάγεται τι πρέπει και τι δεν πρέπει

να κάνει ο Γιώργος για να μην έχει την ίδια τύχη κι

εμείς χειρότερη!...

Έναν ακόμα αποχαιρετιστήριο μποναμά

επεφύλασσε η Ν.Δ. για τους Έλληνες,

υποχρεώνοντας στο εξής τους οδηγούς

που κινούνται στην Εθνική Οδό Πάτρας-

Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων

(Π.Α.Θ.Ε.), να βάλουν ακόμα πιο βαθειά

το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τα

διόδια. Από τις 6 Οκτωβρίου στους σταθ-

μούς διοδίων από Αθήνα έως Λαμία οι

οδηγοί θα πληρώνουν 12,60€ αντί των

8,25 που πλήρωναν. Αντίθετα, για τη δια-

δρομή προς Οινόφυτα και Σχηματάρι το

συνολικό αντίτιμο των διοδίων μειώθηκε

από 5,50 σε 3,70. Αυτοί ωστόσο που

πλήττονται περισσότερο από τις νέες

αυξήσεις των διοδίων είναι οι κάτοικοι

των περιοχών Μαλακάσας, Καλάμου,

Καπανδριτίου, Αφιδνών, Ωρωπού, Βαρ-

νάβα και Πολυνερίου που καλούνται για

τις καθημερινές τους μετακινήσεις να

πληρώνουν χαράτσι 7,4%, αφού από

2,75 ευρώ που πλήρωναν, τώρα θα πρέ-

πει να καταβάλλουν 3,7.

Οι ισχυρισμοί της κοινοπραξίας ότι οι

οδηγοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν το

παράπλευρο οδικό δίκτυο, μόνο αγανά-

κτηση προκαλούν, αφού αυτό βρίσκεται

σε άθλια κατάσταση.

Έτσι αποδείχθηκαν λόγια παχειά και οι

εξαγγελίες του πρώην υπουργού

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Γιώργου Σουφλιά και του

υφυπουργού Θεμ. Ξανθόπουλου προς

τους κατοίκους και τους φορείς των πε-

ριοχών αυτών, ότι πριν επιβληθούν οι νέ-

ες αυξήσεις θα είχε επιδιορθωθεί το πε-

ριφερειακό οδικό δίκτυο και θα είχε

προβλεφθεί ειδική τιμολογιακή πολιτική

για τους κατοίκους των γειτονικών πε-

ριοχών.

«Σεμνά και ταπεινά», ψεματάκια στη σει-

ρά, με τέτοια και με άλλα δέκα πόντοι η

διαφορά.                                     Γ.Δ.Ρ. 

Εκλεβαν πετρέλαιο απ’ τα Σχολεία!

Συνελήφθησαν στο Μοσχάτο, από Αστυνομικούς

της ΔΑΑ/Υ Δυτικής Αττικής, δύο 42χρονοι ημεδα-

ποί, κατηγορούμενοι για απάτες διακεκριμένες κλο-

πές και συναυτουργία.

Οι παραπάνω απατεώνες, με το πρόσχημα ότι εργά-

ζονταν για λογαριασμό εταιρείας πετρελαιοειδών,

ζητούσαν να κάνουν έλεγχο στις δεξαμενές πετε-

λαίου στο Σχολεία. Πήγαιναν λοιπόν στο σχολείο

και αντί να ελέγχουν, αντλούσαν ποσότητες πετρε-

λαίου! Στη συνέχεια βέβαια το πούλαγαν σε περιο-

χές του Πειραιά, σε συνεργό που αναζητείται.

Σε βάρος του ενός μάλιστα εκκρεμούσε καταδικα-

στική απόφαση, ενώ ο δεύτερος που προσπάθησε

να διαφύγει του αστυνομικού ελέγχου συνελήφθη

για απείθια.

«Σεμνά και ταπεινά»

52,7% χαράτσι στα διόδια της Π.Α.Θ.Ε.  – 74,3% για τη Β. Αττική
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Μάκης Βορίδης

Καταρχήν οφείλω να ευχαριστήσω ολόψυχα τους χιλιά-

δες συμπολίτισσες και συμπολίτες για την τιμή που μου

έκαναν να με εμπιστευθούν για δεύτερη φορά ανανεώ-

νοντας με την εντολή τους την κοινοβουλευτική μου θη-

τεία και να τους διαβεβαιώσω ότι

θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι

με την ίδια αγωνιστικότητα και

αφοσίωση τα κοινά μας ιδανικά.

Χάρις την δική την δική τους υπο-

στήριξη ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συ-

ναγερμός είναι τρίτο κόμμα στην

Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέ-

ρεια Αττικής είναι δεύτερη σε δύ-

ναμη για τον ΛΑΟΣ εκλογική πε-

ριφέρεια σε όλη την Επικράτεια.

Μετά τις εκλογές αυτές ο ΛΑΟΣ είναι πλέον η τέταρτη

κοινοβουλευτική δύναμη έχοντας κερδίσει δεκάδες χι-

λιάδες νέους ψηφοφόρους και έχοντας ενισχύσει την

κοινοβουλευτική του δύναμη με πέντε επιπλέον έδρες.

Επιθυμώ να διαβεβαιώσω ότι τόσο ο ΛΑΟΣ, όσο και εγώ

προσωπικά, θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις

προσδοκίες των συμπολιτών μας για μια ισχυρή, μαχητική

και αξιόπιστη Εθνική Αντιπολίτευση.   
Νίκος Καντερές

Ύστερα από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών,

θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο της Νέ-

ας Δημοκρατίας που τον πικράναμε και υπόσχομαι

ότι σύντομα αυτή η παράταξη θα επανέλθει στην

κυβέρνηση.

Σας ευχαριστώ θερμά για

τη στήριξη που μου δώ-

σατε, εκλέγοντάς με για

δεύτερη συνεχόμενη φο-

ρά Βουλευτή Αττικής.

Δεσμεύομαι ότι θα προ-

σπαθήσω με όλες μου τις

δυνάμεις να συνδράμω

στην επίλυση των πολ-

λών  προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Περιφέ-

ρεια Αττικής.

Θα βρίσκομαι πάντα δίπλα σας, με ήθος, εντιμότη-

τα και ανθρωπιά.  

Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα

Θέλω να εκφράσω

και γραπτά τις από

καρδιάς ευχαριστίες

μου  για τους πολί-

τες της Περιφέρειας

Αττικής που με στή-

ριξαν και με τίμησαν

με την εμπιστοσύνη

και την ψήφο τους,

στις εκλογές της 4ης

Οκτωβρίου ε.ε.  Θα

συνεχίσω να  είμαι δίπλα στους πολίτες που τυχόν

θα με χρειαστούν.

Με εξαιρετική τιμή

Θανάσης Μπούρας

Ευχαριστώ θερμά μέσα από τη καρδιά μου, όλους

τους πολίτες της Περιφέ-

ρειας Αττικής που με τί-

μησαν με τη ψήφο τους

στις εκλογές της 4ης

Οκτωβρίου 2009 και με

εξέλεξαν πάλι Βουλευτή

τους.

Συνεχίζουμε μαζί με αι-

σιοδοξία, για το καλό της

Περιφέρειας Αττικής και των συμπολιτών μου.

Με άπειρες ευχαριστίες

Βασίλης Οικονόμου

Ο ελληνικός λαός αποφάσισε να δώσει την εντολή του στο

ΠΑΣΟΚ και τον Γεώργιο Παπανδρέου για να οδηγήσουν την

Ελλάδα σε μια νέα εποχή. Ο ελληνικός λαός ζήτησε με την

ψήφο του την αλλαγή, ζήτησε την αξιοκρατία, την διαφά-

νεια και ένα διαφορετικό κρά-

τος στην λειτουργία και την

αποδοτικότητά του. 

Ο στόχος της Πράσινης Ανά-

πτυξης, της κοινωνικής δικαι-

οσύνης, της δίκαιης διανομής

του πλούτου που παράγεται

στην χώρα μας είναι το μεγά-

λο μας στοίχημα. Την Κυριακή

κέρδισε όλος ο ελληνικός λα-

ός. Δεν υπάρχουν περιθώρια

ούτε περίοδος ανοχής. Ξεκι-

νάμε αμέσως για να θωρακίσουμε την ελληνική οικονομία,

να συμμαζέψουμε το σπάταλο κράτος, να αλλάξουμε όλα

αυτά που μας ταλαιπωρούν.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γεώργιος Πα-

πανδρέου και όλα τα στελέχη του Κινήματος είμαστε μαζί

με τον λαό στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να λύσουμε

τα προβλήματα της κοινωνίας, τα προβλήματα του πολίτη.

Σε αυτή την πορεία η Περιφέρεια Αττικής έχει πρωταγωνι-

στικό ρόλο. Τα προβλήματα που έχουμε είναι πολλά και

πρέπει να προωθήσουμε άμεσα τις λύσεις.  

Οι πολίτες της Περιφέρειας Αττικής με τίμησαν για άλλη μια

φορά με την εμπιστοσύνη τους. Η ανάδειξή μου στην δεύ-

τερη θέση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Αττική με

34.000 ψήφους, είναι ένα γεγονός που με γεμίζει με ευθύ-

νες που πρόθυμα αναλαμβάνω. Δεσμεύομαι να παραμείνω

στο πλευρό των συμπολιτών μου, όπως μέχρι σήμερα έκα-

να, στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων και των

διεκδικήσεων, για μια καλύτερη Αττική, για μια καλύτερη

ποιότητα ζωής για εμάς και τα παιδιά μας. 

Σας ευχαριστώ όλους για την μεγάλη τιμή που μου κάνατε

στην εκλογική αυτή μάχη. Σας διαβεβαιώνω ότι θα αγωνι-

στώ με όλες μου τις δυνάμεις προκείμενου να ανταποκριθώ

στις προσδοκίες σας.     

Νίκος Γιαννής

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους ψηφοφόρους που

με τίμησαν με την ψήφο τους και συσπειρώθηκαν

στο πρόσωπο μου γύρω από τις αρχές που επιχείρη-

σα να εκφράσω με όρους

ποιοτικής ανανέωσης και αί-

σθημα καθήκοντος απέναντι

στην πατρίδα, κατά την ως

τώρα πολιτική μου παρου-

σία στην Αττική. Επίσης να

ευχαριστήσω όλους εκεί-

νους που με στήριξαν και με

στηρίζουν αν και δεν επιλέ-

γουν ή δεν επέλεξαν τη

Ν.Δ. σε αυτές τις εκλογές.

Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις ίδιες αξίες με

ακόμη μεγαλύτερη ένταση και να συνεισφέρω σύμ-

φωνα με τη λαϊκή εντολή στην προσπάθεια ανασυ-

γκρότησης της Ν.Δ. και του φιλελεύθερου χώρου,

καθώς και στο πλαίσιο της κοινωνίας πολιτών. Βρί-

σκομαι ήδη δίπλα σε κάθε υπεύθυνα σκεπτόμενο πο-

λίτη, μέσα στο υπέροχο φυσικό περιβάλλον της Ατ-

τικής και με γνώμονα το δίκαιο και την αξιοκρατία. Η

Αττική, ο κόσμος της, οι ανάγκες της και οι θεσμοί

της θα παραμείνουν σταθερή προτεραιότητα μου

στο επόμενο διάστημα.

Πρασίνισε η Ελλάδα! Νικητές και ηττημένοι 
ευχαριστούν για την επιλογή τους

πολίτες που τους προτίμησαν

Αποτελέσματα σε όλη την Επικράτεια
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ΣΤO ΚΟΡΩΠΙΣτην ΚΕΡΑΤΕΑ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

3ος πανελλήνιος 

διαγωνισμός Ζωγραφικής

To κολέγιο ΒΟΡΓΙΑΣ  προκηρύσσει τον 3ο πανελλήνιο διαγωνι-

σμό Ζωγραφικής. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για κάθε σπου-

δαστή 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 άλ-

λη διάσταση ίση ή μικρότερη της πρώτης.

Επιφάνεια:  Καμβάς ή ξύλο.

Τα έργα θα παραδοθούν στο Κολέγιο Εικαστικών Τεχνών ΒΟΡ-

ΓΙΑΣ – FINE ART & DESIGN εώς το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Θα αξιολογηθούν, κατά την κρίση της 8μελούς επιτροπής των κα-

θηγητών του Κολεγίου, τα 50 αρτιότερα έργα, τα οποία θα εκτε-

θούν σε Δημόσιο χώρο από 7 έως 12 Δεκεμβρίου.

Στα εγκαίνια της έκθεσης, την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, η επιτρο-

πή θα επιλέξει τους 3 πρώτους νικητές του πανελλήνιου διαγω-

νισμού Ζωγραφικής 2009, οι οποίοι θα πάρουν δώρα.

Πληροφορίες Τηλ.: 210 988 2866        www.borgias.gr

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

Τα μαθήματα παραδοσιακών χορών του Λυκείου των Έλ-

ληνίδων στη Βούλα ξεκίνησαν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

ώρα 7.00 μ.μ. για τους ενήλικες και το Σάββατο 3 Οκτω-

βρίου ώρα 11.00 π.μ. για τα παιδιά. Θα πραγματοποιού-

νται στην Πνευματική Εστία του Δήμου Βούλας.  Πληρο-

φορίες: 210 3611042, 2103628978

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
Σάββατο 10/10 στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Με σύνθημα «ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ» ο

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ σας καλεί να δώσετε και πάλι το παρόν

στην Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου που διοργανώνεται

το Σάββατο 10/10/09 και ώρες 10:00 – 13:00 στο ΚΕΝΤΡΟ

ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ.

Το αίμα δεν παράγεται, δίνεται μόνο από άνθρωπο σε άν-

θρωπο. 

Από άνθρωπο που σέβεται και εκτιμά την αξία της ζωής σε

άνθρωπο που το έχει ανάγκη για να παραμείνει σε αυτήν. 

Η Αιμοδοσία βασίζεται αποκλειστικά σε Εθελοντές, αν-

θρώπους με υψηλό το αίσθημα της προσφοράς και της ευ-

θύνης προς τον συνάνθρωπο. 

Σας καλούμε λοιπόν να ενταχθείτε κι εσείς στην μεγάλη

οικογένεια των Εθελοντών Αιμοδοτών και να συμβάλλετε

στην ενδυνάμωση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου, γιατί

προσφέροντας λίγο από το αίμα σας βοηθάτε να κερδίσει

ένας συνάνθρωπός σας τη μάχη για την ζωή! 

Ενημερώστε φίλους και συγγενείς και παρακινήστε τους

να συμμετάσχουν!

Μαθήματα χορού 

Την Τετάρτη 13 Οκτώβρη ξεκινούν τα μαθήματα της χο-

ρευτικής ομάδας του συλλόγου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙ-

ΡΕΣ Λ.Μαραθώνος 26Α. 

Τα τμήματα έχουν ως εξής: Τετάρτη 18:00 - 20:00 ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ  και Πέμπτη 18:00 - 20:00 ΤΜΗΜΑ ΑΡ-

ΧΑΡΙΩΝ. 

Πληροφορίες, τηλέφωνο υπευθύνου: 6974 866451.

Εγκαίνια στο 

ΚΑΑΠ Βούλας

Το Δ.Σ. Του Συλλόγου “Οι φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας

- Πεντέλης” καλεί τα μέλη και τους φίλους της στα

εγκαίνια του ανακαινισμένου κτηρίου “Μπάκαλα 1”

εντός του ΚΑΑΠ Βούλας, την Τετάρτη 14 Οκτωβρί-

ου στις 12 το πρωί.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η Χορωδία Βουλιαγμένης, ενημερώνει ότι ξεκινάει

μαθήματα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις

19.00 έως 21.000 στο Δημαρχείο της Βουλιαγμέ-

νης.

Μαέστρος ο Χαράλαμπος Μιχαηλίδης.

Τηλ. 210 8962.564.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

«Ο Δήμος Κερατέας και το Πολιτιστικό Κέντρο ξεκινούν

ένα νέο θεσμό από φέτος, το Δημοτικό Ωδείο «Δημήτρης

Νικολάου». Το Δημοτικό Ωδείο μαζί με τη Δημοτική Φι-

λαρμονική, ευελπιστούν ότι θα γίνει σημείο αναφοράς και

πυρήνας για τη μουσική παιδεία, αφού η μουσική  εξευγε-

νίζει τα ήθη και καλλιεργεί την ψυχή του ανθρώπου.

Ο Δήμος, όπως σημειώνει, έδωσε στο Ωδείο, το όνομα

ενός άξιου τέκνου της πόλης, του διεθνούς ακτινοβολίας

μουσικοσυνθέτη Δημήτρη Νικολάου (1964 – 2008), ο

οποίος με τα τριακόσια μουσικά έργα που άφησε παρακα-

ταθήκη, αποτελεί φωτεινό παράδειγμα μίμησης και υψη-

λών στόχων για τη νεολαία.

Προσωρινή στέγη γι’ αυτή την περίοδο θα είναι το ιστορι-

κό κτίριο Δροσόπουλου στο κέντρο της πόλης.

Το Ωδείο θα παρέχει διαβαθμισμένες σπουδές και επίση-

μα αναγνωρισμένα διπλώματα από το κράτος. Θα λει-

τουργεί σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα σπουδών του

Υπ. Πολιτισμού ΦΕΚ αρ. φυλ. 1657/ τ’ Β/13.8.2009.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Ιατρού, με μήνυμά του καλεί τους

νέους και τις νέες της πόλης, τους γονείς, τους φιλότε-

χνους αλλά και τους φορείς της Κερατέας να αγκαλιά-

σουν αυτή την προσπάθεια και να στηρίξουν με όλες τις

δυνάμεις τους το νέο αυτό θεσμό. 

Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου είναι ο

Παναγιώτης Αθανασίου. 

Πληροφορίες: 2299066840,2299068426 

e-mail: odeio@keratea.gr

Βασικά τμήματα εκμάθησης Οργάνων και Μουσικής:

Τα μαθήματα εκμάθησης οργάνων είναι ατομικά και τα θε-

ωρητικά μαθήματα είναι ομαδικά.

• Ανωτέρων θεωρητικών: Ωδική, Αρμονία, Αντίστιξη, Φού-

γκα, Σύνθεση

• Πλήκτρων: Πιάνο, Ακορντεόν, Αρμόνιο

• Εγχόρδων: Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο.

• Πνευστών: Φλάουτο, Όμποε, Κλαρινέτο, Φαγκότο, Τρο-

μπέτα, Κόρνο, Τρομπόνι, Τούμπα, Σαξόφωνο

• Κρουστών

• Κιθάρας

• Μονωδίας και Μελοδραματικής

• Βυζαντινής Μουσικής

• Παραδοσιακής Μουσικής και Λαϊκών Οργάνων

Υπεύθυνος Καλλιτεχνικός Διευθυντής:

Μακαντάσης Θεμιστοκλής: συνθέτης, αρχιμουσικός, σχο-

λικός σύμβουλος μουσικής, κάτοχος master στη Διοίκηση

Εκπαιδευτικών Μονάδων. Σπούδασε στην Ελλάδα και τη

Φινλανδία Ιδρυτής και πρώην Καλλιτεχνικός Διευθυντής

του Ωδείου Πνευματικού Κέντρου Αμαρουσίου καθώς επί-

σης και Διευθυντής του Αθμόνιου Μουσικού Συνόλου

«Επτάχορδη Λύρα». 

Αφιέρωμα: 100 χρόνια Ρίτσος

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κρωπίας, ενημερώνει

ότι η αναβληθείσα λόγω κακοκαιρίας εκδήλωση – αφιέ-

ρωμα στον Γιάννη Ρίτσο (2009 «Έτος Ρίτσου», 100 χρό-

νια από την γέννησή του) στο

πλαίσιο των πολιτιστικών εκ-

δηλώσεων ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2009,

θα πραγματοποιηθεί  στις 18

Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο

του 1ου ΕΠΑ.Λ (Κολοκοτρώνη

101) ώρα 7.30μμ. Η εκδήλωση

περιλαμβάνει, ομιλία του δρ.

Ιω. Βογιατζή με θέμα «Στο
τρένο προς το απέραντο, μια
ματιά στην ποιητική του Γιάν-
νη Ρίτσου» και συναυλία με μελοποιημένα τραγούδια του

Γιάννη Ρίτσου και άλλων μεγάλων συνθετών της έντε-

χνης μουσικής σκηνής από το συγκρότημα «ΕΜΜΕΛΟΝ».

Εκδήλωση με τους Ρόταρυ

Οι Ροταριανοί Όμιλοι Ραφήνας, Γέρακα, Κορωπίου και Ν.

Μάκρης οργανώνουν κοινή  πανηγυρική εκδήλωση, η

οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Αύρα, στη

Ραφήνα την  Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 21.00 στο πλαί-

σιο της προκαθορισμένης επίσκεψης του Διοικητού της

2470 Ροταριανής Περιφέρειας Δημήτρη Τσιμπούκη.   

Το θέμα που θα συζητηθεί θα είναι  η:

‘’Κοινωνική και ψυχολογική διάσταση του φαινομένου
των ναρκωτικών.’’ με κεντρική  Ομιλήτρια την   Dr Μαρία

ΣΚΑΦΙΔΑ,  Ψυχολόγο, Κ.Ε.Θ.Ε.Α. - Παρέμβαση.

Τα έσοδα από την εν λόγω εκδήλωση θα διατεθούν στην

κοινότητα Παρέμβαση.

Οστεαρθρίτις, μια επώδυνη

και συχνή πάθηση

Ο Ερυθρός Σταυρός (Περιφερειακό Τμήμα Πειραιά)

και ο Δήμος Παλαιού  Φαλήρου, οργανώνει ομιλία

με θέμα: “Οστεοαρθρίτις, μια επώδυνη και συχνή
πάθηση”, με ομιλητή τον Δρ Νίκο Αντωνίου, τ. Δι-

ευθυντή της Ορθοπεδικής κλινικής του Νοσοκομεί-

ου Ερυθρού Σταυρού Αμπελοκήπων. Η ομιλία θα γί-

νει στον Πολυχώρο του Δημαρχείου Π. Φαλήρου,

(Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), την Τετάρτη 14

Οκτωβρίου στις 7μ.μ.
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Γερμανικά για Φωνητική Μουσική

… με πλήρη γλωσσολογική 

και λογοτεχνική στήριξη,

γιατί

έχει και το προικισμένο παιδί

δικαίωμα στη μόρφωση.

Πληροφορίες: Τηλ.: 6978161410

Β’ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

«Περιβάλλον και Τέχνη»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

(ΜΚΟ), Φέτος, οργανώνει τον δεύτερο κύκλο διαλογικών

μαθημάτων με θεματική «Περιβάλλον και Τέχνη». 

Προσωπικότητες από τον χώρο του πνεύματος, της τέ-

χνης, της δημοσιογραφίας και της πανεπιστημιακής κοι-

νότητας παρουσιάζουν τη δική τους προσέγγιση στη σχέ-

ση πολιτισμού και περιβάλλοντος μέσα από το πρίσμα της

τέχνης και συζητούν με το κοινό. 

Πρόκειται για 5 θεματικές ενότητες, με δυο εισηγητές σε

κάθε ενότητα. Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 12/10

και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα (εκτός Δευτέ-

ρας 26/10/2009), στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Τριπόδων 28

στην Πλάκα, μεταξύ 18:30-21:00.

Πληροφορίες-Δηλώσεις Συμμετοχής

210 32 25 245, 210 32 26 693

elet@ellinikietairia.gr – www.ellet.gr 

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

«Ο ΝΟΘΟΣ»
Το νέο μυθιστόρημα του γνωστού συγγραφέα και

ποιητή Γιώργου Νικολαΐδη

Ένα μυθιστόρημα όπου ένας τριαντάχρονος καταθέτει τις

εμπειρίες τα βιώματα και τα γεγονότα μιας ταραγμένης κι

ανατρεπτικής περιόδου της ζωής του, σε πρώτο πρόσωπο.

Μια σύγχρονη δραματική σάτιρα όπου με πολύ χιούμορ

και αυτοσαρκασμό περιγράφεται το πώς σκέπτονται, πώς

μιλούν, πώς αντιδρούν, πώς συμπεριφέρονται και πώς

ζουν τελικά οι νέοι.

Η παρουσίαση θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις

7μ.μ. στην αίθουσα “ΜΙχαήλας Αβέρωφ” της Εταιρίας Ελ-

λήνων Λογοτεχνών (Ακαδημίας και Γεναδίου 8, 7ος όρ.,

πίσω από την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής) στην Αθή-

να.
Ο ήρωας και συγγραφέας ανακαλύπτει στα τριάντα του ξαφνικά,

πως ο πατέρας του δεν είναι ο πραγματικός και πως έχει ένα βιο-

λογικό πατέρα που αγνοεί ακόμη και την ύπαρξή του. Ο κόσμος

του ανατρέπεται, γκρεμίζεται κι αναρωτιέται σοκαρισμένος ποιός

είναι τελικά. Στα δραματικά γεγονότα που ακολουθούν προσπα-

θεί να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά του προβλήματα μέσα από

μια σκωπτική θεώρηση και διάθεση.

Ο νέος ακροβατεί ανάμεσα στις αμφιλεγόμενες και αλληλοαναι-

ρούμενες έννοιες, αρχές και τα πρότυπα της εποχής μας, αλλά

και τις σταθερές αξίες της οικογένειας, της φιλίας και του έρωτα

που απαλύνουν και αμβλύνουν όσα βιώνουν μέσα σε μια ανάλγη-

τη, σκληρή και απρόσωπη κοινωνία. Μια κοινωνία στην οποία επι-

βιώνουν με το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό που έχει γίνει στά-

ση ζωής. 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 

210 8958866    m.gyras@otenet.gr     www.artgallerycafe.gr

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

Στο κτήριο του Μουσείου Μπενά-

κη (οδός Πειραιώς) πραγματοποι-

ήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης

αρχιτεκτονικής του Δημήτρη Φα-

τούρου.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή

στο κοινό έως την Κυριακή 1 Νο-

εμβρίου 2009.

Το έργο του Δημήτρη Φατούρου

έχει για εμάς τους κατοίκους της

Ανατολικής Αττικής ιδιαίτερη ση-

μασία, αφού η μελέτη κατοικίας

στο Μαρκόπουλο, σε συνεργασία

με τον αρχιτέκτονα Βασίλη Γιαν-

νάκη, από την δεκαετία του 1950

(κατασκευή το 1955), εισήγαγε

πρώιμα την «μεταμοντέρνα» αρχι-

τεκτονική στην περιοχή.

Στη μελέτη και κατασκευή κατοι-

κίας έξω από το Μαρκόπουλο το

1995 και ενός ναΐσκου το 1998, οι

άγριοι πέτρινοι τοίχοι συνδιαλέ-

γονται με το ανεπίχριστο σκυρό-

δεμα. 

Το γεωμετρικό σύνολο που δημι-

ουργείται, σεβόμενο τον προσα-

νατολισμό και τη θέα, έρχεται τε-

λικά να ενσωματωθεί οργανικά

στο τοπίο της περιοχής.

Εκθεση αρχιτεκτονικής 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ

Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας 
Βραβευμένων αναστηλωτικών έργων στην Ελλάδα

Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης με θέμα τα ελληνικά βραβευθέντα έργα

της Europa Nostra από το 1978 έως το 2009 λειτουργεί στην ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Τριπόδων 28, Πλάκα.

Η έκθεση παρουσιάζει τα αναστηλωτικά έργα στην Ελλάδα που έχουν βρα-

βευθεί τα τελευταία 31 χρόνια από την Europa Nostra (Πανευρωπαϊκή Ομο-

σπονδία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, http://www.europanostra.org).

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 19 Οκτωβρίου. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πληροφορίες στο 210 3225245 εσωτ. 3 & 4 ή www.ellet.gr

Ο αρχαιολογικός χώρος Σκάρκος στην Ίο, βραβεύθηκε το 2008 από την Ε. Ε. και την Europa Nos-
tra με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διάκριση  για την υποδειγματική αναστήλωσή και ανάδειξή του.
(Η φωτογραφία ανήκει στην ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων).

ΕΓΚΑΙΝΙΑ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΙΜΗΣ

ΣΤΗ ΒΑΡΗ

Ο Δήμος Βάρης, τιμώντας τη μνήμη του

Βαριώτη ήρωα Αντώνη Ζησιμοπούλου,

που έπεσε μαχόμενος για την Ελευθε-

ρία της Κύπρου κατά την Τουρκική ει-

σβολή το 1974, θα τελέσει τα αποκαλυ-

πτήρια του μνημείου Πεσόντων την Κυ-

ριακή 18 Οκτωβρίου, στον περίβολο του

Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Βάρκιζας. 

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

10:30 Παράταξη Αγήματος

Προσέλευση αντιπροσωπείας συλλόγου

"Κομάντος 74"

10:40 Προσέλευση προσκεκλημένων

10:50 Προσέλευση Επισήμων

11:00 Επιμνημόσυνη Δέηση χοροστα-

τούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Γλυφάδας κ. Παύλου

11:10 Αποκαλυπτήρια μνημείου

11:15 Ομιλία Δημάρχου

11:20 Χαιρετισμοί Επισήμων

11:30 Κατάθεση Στεφάνων

11:40 Εθνικός Ύμνος

11:45 Ενός λεπτού σιγή

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο χώρο του

Μνημείου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10, 17,  24, 31 OKT. 09 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΪΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  

TAΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ με τους

Ασμάτων Εραστές.
Μ.ΣΚΑΡΗ τραγούδι, Π. ΛΕΓΑΚΗΣ  πιάνο, Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

μπουζούκι,  Ν. ΡΟΓΚΑΚOΣ  κιθάρα, τραγούδι. 

ΤΡΙΤΗ 13, 20, 27 ΟΚΤ. 09 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΑΪΚΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.   Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΙΜΙΖΑΚΗΣ πα-

ρουσιάζει την ΠΑΜΠΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14, 21 ΟΚΤ. 09

KATERINA KOURENTZI αφιέρωμα στον έρωτα.
Γιάννης Ευσταθιαδης πιάνο, Γιώργος Καλύβας κιθά-

ρα, Βαλαντης Κουσκους ακορντεόν, Γιώργος Ξενο-

κωστας μπουζούκι – Κατερίνα Κουρεντζι τραγούδι 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΤΗΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

Ο Προοδευτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας

Κορωπίου πραγματοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα

ενηλίκων για το 2010. Τα προγράμματα θα πραγματοποιη-

θούν εφόσον συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμ-

μετοχών. Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων θα κρατη-

θεί σειρά προτεραιότητας. 

Τα τμήματα που προβλέπεται να λειτουργήσουν είναι:

Ζωγραφική, Κοπτική – Ραπτική, Κόσμημα, Φωτογραφία,

Συμβουλευτική Γονέων, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (αρ-

χαρίων και ECDL).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Δώ-

ρα Γιαννακοπούλου στο τηλ.: 6995214157.
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Στιγμιότυπα από το Δημοτικό Συμβούλιο ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πριν μπουν στην ημερήσια

διάταξη ο Δήμαρχος αναφέρ-

θηκε σε δημοσιεύματα γύρω

από το Κτήμα Καμπά και στον

τοπικό και στον ημερήσιο Τύ-

πο, εξηγώντας ότι δεν είναι

όπως τα γράφουν, αφού ο

ίδιος βρέθηκε στον Οργανισμό

Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας

την ημέρα της συνεδρίασης,

γιατί το είχε ζητήσει και ειδο-

ποιήθηκε.

Η εκτελεστική Επιτροπή δεν
είναι διορισμένη, αποτελείται
από εκπροσώπους της Τ.Α.
του Τεχνικού Επιμελητηρίου,
της ΚΕΔΚΕ κλπ. Σ’ αυτή την
επιτροπή παραβρέθηκα, γιατί
εγώ είχα ζητήσει να ειδοποιη-
θούμε, μαζί με την κ. Λεβαντή. 
Εκείνο που θέλω να τονίσω εί-
ναι ότι «δεν κάναμε τίποτα άλ-

λο από το να αναπτύξουμε τις
θέσεις μας, όπως είχαμε υπο-
χρέωση να το κάνουμε,  όπως
έχουν ψηφιστεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να
υποστηρίξουμε κάτι άλλο.
Ενώ ταυτόχρονα ζητήσαμε
την απόλυτη δέσμευση της
Εκτελεστικής Επιτροπής ότι
αυτή η απόφαση θα ενσωμα-
τωθεί στην οποιαδήποτε από-
φασή τους, γιατί έστω παρά-
λειψη έστω και μιας παραγρά-
φου απ’ αυτό που ζητάει ο Δή-
μος Παλλήνης, θέλει το Δ.Σ.
του Δήμου, θα θεωρήσουμε
ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευ-
ση εκ μέρους του. Το ξεκαθα-
ρίσαμε αυτό και η κ. Λεβαντή,
όσον αφορά την παρουσία μας
εκεί.

Εντολές δεν παίρνουμε από
κανέναν Υπουργό ή κανέναν
Υφυπουργό ή παραϋπουργό.
Ούτε εμείς, ούτε πιστεύω ο
ΟΡΣΑ. 
Δεν έχει υπογραφεί από κανέ-
ναν Υπουργό. Από εκεί και πέ-
ρα είναι θέμα της νυν κυβέρ-
νησης και της νέας Υπουργού
τι θα πράξει σχετικά με το
Κτήμα Καμπά.

Η Παλλήνη έχει ανοιχτά σοβα-
ρά θέματα, το Καμπά, τη ΔΕΗ,
το Στρατόπεδο Λάμπρου, το
Λόφο Λεβίδη.

Παραλαβή Προκαταρτικής

μελέτης αποχέτευσης με

βιολογικό καθαρισμό, είχε το

Δ.Σ. ως θέμα συζήτησης.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το

Σώμα ότι έχει γίνει ένα προ-

σχέδιο και υπάρχει προς συζή-

τηση πρόταση για κοινό βιολο-

γικό με το Δήμο Σπάτων.

Εχει ολοκληρωθεί η μελέτη,

αλλά σήμερα έχει έρθει για

παραλαβή της. Και πρέπει να

γίνει συζήτηση με την ΕΥΔΑΠ.

Υπάρχει και μια πρόταση συ-

νεργασίας για κοινό βιολογικό

με το Δήμο Σπάτων και το συ-

ζητάμε.

Η μελέτη περιλαμβάνει δύο

προτάσεις και δύο χωροθετή-

σεις βιολογικών. Εναν στο

κτήμα Καμπά και έναν στη νό-

τια πλευρά του ρέματος.

«Μπορεί να γίνει και μέσα
στον κέντρο της πόλης, χωρίς

να ενοχληθεί κανείς», εξήγη-

σε ο Δήμαρχος και τόνισε

ακόμη ότι, με την τελευταία

ΚΥΑ που υπάρχει, έχει το δι-

καίωμα εφ’ όσον υπάρχει ολο-

κληρωμένη μελέτη των υγρών

που προκύπτουν από την επε-

ξεργασία των λυμάτων, να

χρησιμοποιηθούν και τα ρέμα-

τα, εφ’ όσον συμφωνήσουν οι

τεχνικές υπηρεσίες και οι υπη-

ρεσίες περιβάλλοντος.

Ο Θ. Γκοτσόπουλος, αφού δή-

λωσε ότι «είμαστε όλοι σύμ-
φωνοι», επεσήμανε ότι έχουν

καθυστερήσει. «Εμείς κάναμε
3 ερωτήσεις για το θέμα, ση-
μειώνοντας ότι περνάει ο και-
ρός. 
Τον Ιούνιο του 2006 είχαμε

κάνει μία πρόταση στην Περι-
φέρεια, μήπως μας χρηματο-
δοτήσει μελέτες για το βιολο-
γικό της πόλης. Η Περιφέρεια
μάς απάντησε έναν χρόνο με-
τά. (σ.σ. είναι οι αγκυλώσεις

που λέμε).

«Εχω χάσει την ελπίδα μου
ότι θα γίνει ένας μεγάλος βιο-
λογικός καθαρισμός. Αρα πρέ-
πει να πάμε μόνοι μας ή με τα
Σπάτα. Χάσαμε τρία χρόνια
και πολύ φοβάμαι ότι θα αργή-
σει πολύ και η νέα κυβέρνηση
να το προχωρήσει», κατέληξε

ο Θ. Γκοτσόπουλος. Πρότεινε

δε να γίνει μία συνεδρίαση με

μοναδικό θέμα τον βιολογικό

για να πάρουν συγκεκριμένες

αποφάσεις.

«Δεν υπήρχε πολιτική βούλη-
ση, ούτε από το κράτος, ούτε

Συνεδρίασε το Δ.Σ. Παλλήνης, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, όπου ο Δήμαρχος αναφέρθηκε

στα δημοσιεύματα του τύπου για το Κτήμα Καμπά, προσπαθώντας να εξηγήσει ότι παρα-

βρέθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡΣΑ την ημέρα που έπαιρνε απόφαση για την

αλλαγή χρήσης του κτήματος, γιατί ο ίδιος το είχε ζητήσει. Δεν έκανε τίποτα άλλο δε,

από το να τους ενημερώσει για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συγχαρητήρια

O Δήμαρχος Σπύρος Κων-

σταντάς, συνεχάρη τον Θο-

δωρή Γκοτσόπουλο,  για την

επιλογή του ως εκπρόσωπος

της Κεντρικής Ενωσης Δή-

μων & Κοινοτήτων Ελλάδος

στις Περιφέρειες της Ευρώ-

πης.

Επίσης  αναφέρθηκε και

στην εκλογή, του για πρώτη

φορά βουλευτή, Παντελή

Ασπραδάκη, ο οποίος έχει

ξεκινήσει από το βήμα της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εί-
ναι δύο περιπτώσεις που τι-
μούν την Παλλήνη, όπως

επεσήμανε ο Δήμαρχος.

«Εμείς υποστηρίξαμε την απόφαση του Δ.Σ.
Για το Κτήμα Καμπά»

Αποχέτευση και βιολογικός

και πάλι στην επικαιρότητα

Στον …πάγο κυκλοφοριακή μελέτη από αγκυλώσεις…

Ποτέ δεν θα ξεφύγει αυτή η δημόσια διοίκηση από τις αγκυλώσεις

της. Η Υπηρεσία της Παλλήνης έστειλε στον πάρεδρο, τα σχετικά για

την υλοποίηση κυκλοφοριακής μελέτης, (τοποθέτηση πινακίδων) και

ο εργολάβος έχει ξεκινήσει.

Ο Πάρεδρος στάθηκε στη λέξη και απέρριψε το έργο, γιατί η υπηρεσία το

κατονόμαζε «έργο» ενώ ο πάρεδρος το ήθελε «προμήθεια». Ετσι το έργο

πάγωσε· ο εργολάβος έχει ξεκινήσει, οι πινακίδες έχουν κατασκευαστεί,

αλλά δεν μπορεί να πληρωθεί, αφού «δεν πέρασε» από τον πάρεδρο.

Κι ενώ περνούν καμήλες και τι καμήλες, …ψάχνουν για …ουρές! 

Πολιτισμική συνάντηση στην Παλλήνη

Αντιπροσωπείες μαθητών 20 Λυκείων, από όλο τον κόσμο

βρέθηκαν στην Παλλήνη με το πρόγραμμα Pier de Couberten,

όπου έγινε μία εξαιρετική ανταλλαγή γνώσης και πολιτισμών

μεταξύ των μαθητών.  Ηταν μια εξαίρετη εμπειρία για τα παι-

διά και θα επαναληφθεί σε δύο χρόνια, όπου αντιπροσωπεία

από τα Λύκεια της Παλλήνης θα βρεθούν στην Κίνα.

Είναι γεγονός ότι έγιναν από όλους σχεδόν τους Δήμους,

πολλές καλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες το Σεπτέμ-

βριο, αλλά λόγω των εκλογών, δεν έτυχαν της προσοχής και

του ενδιαφέροντος που θα έπρεπε.
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από τη Νομαρχία, ούτε από τη
Δημοτική Αρχή. Αν δεν υπάρ-
ξει μια κοινή στάση όλων, για
τη λύση του σοβαρού αυτού
προβλήματος, τότε θα συνεχί-
σει να διαιωνίζεται», επεσή-

μανε ο Αν. Μπουντουβάς. 

«Στη διαφορετική προσέγγιση
δεν σημαίνει ότι αντιπολιτευό-
μαστε», ήταν η απάντηση του

Γ. Σμέρου προς το Δήμαρχο, ο

οποίος χαρακτήρισε απαισιό-

δοξη την προσέγγιση της Π.

Ζινέλη για το θέμα λέγοντας
«μπορείτε να βλέπετε το πο-
τήρι μισοάδειο, αλλά θέλετε
και  να το τρυπήσετε».  

Τί έχουμε κάνει όλα τα προη-

γούμενα χρόνια; Αναρωτήθη-

κε ο Γ. Σμέρος. Είστε πρόε-

δρος και στην Μαραθώνια

Αναπτυξιακή και θα μπορού-

σατε να κάνετε κάτι. Αν δεν

υπάρξει η πολιτική βούληση,

όσες μελέτες και να βγουν,

απλά θα μένουν μελέτες, συ-

νέχισε ο Γ. Σμέρος και πρότει-

νε κοινά δημοτικά συμβούλια

με τους Δήμους για να δρομο-

λογήσουν το θέμα.

Ο Δήμαρχος κλείνοντας επα-

νέλαβε ότι γνωρίζει το θέμα

γιατί το χειρίζεται από την

πρώτη ακόμη δημαρχιακή του

θητεία. «Και είναι το μόνο θέ-
μα που δεν πρέπει να δημι-
ουργήσουμε ομιχλώδες το-
πίο», είπε. 

«Οκτώ Δήμοι δεν βρεθήκαμε
ποτέ μαζί να διεκδικήσουμε,
με αποφάσεις των Δημοτικών
μας Συμβουλίων, έξω από τα
Υπουργικά γραφεία.

Η Ε.Ε. ζητάει αποφάσεις Δη-
μοτικών Συμβουλίων, για να
προχωρήσει, αλλά οι Δήμαρ-
χοι φοβούνται να τις πάρουν. 
Αρνήθηκαν να εκδώσουν δη-
μοτικές αποφάσεις πολλοί Δή-
μαρχοι. Φοβήθηκαν πολιτική
ευθύνη, ολοκλήρωσε ο Δή-
μαρχος.
Είμαστε 8 Δήμοι. τέσσερις πα-
ράλιοι και 4 πιο μέσα. 
Η Λούτσα δεν την ενδιαφέρει
καθόλου. Το Πικέρμι έχει προ-
βλήματα με την Καλλιτεχνού-
πολη και δεν παίρνει αποφά-
σεις. 

Αννα Μπουζιάνη

Αποχέτευση και βιολογικός

και πάλι στην επικαιρότητα στην Παλλήνη

Λεπτομερή στοιχεία, οικονο-

μικής κυρίως φύσεως, ζήτησε

ο Άγγελος Αποστολάτος, από

την Δημοτική Επιχείρηση

Ανάπτυξης Βούλας (ΔΕΑΒ),

προκειμένου να τοποθετηθεί

σχετικά στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο, εν όψει της συζητή-

σεως, για την μετατροπή της

σε Δημοτική Ανώνυμη Εται-

ρεία.

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση

τον ισχύοντα πλέον Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρα

252 – 270) οι Δημοτικές Επι-

χειρήσεις έπρεπε μέχρι

31/12/2007 – πριν δύο χρόνια

δηλαδή – να είχαν προσαρμό-

σει  τη μορφή και το καταστα-

τικό τους στις παραπάνω δια-

τάξεις του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων. Έκτοτε, όπως

συμβαίνει συνήθως με το ελ-

ληνικό δημόσιο που κατα-

στρατηγεί το ίδιο – νομοτύ-

πως – τις διατάξεις που το

ίδιο θέτει, ώστε να καθίσταται

αναξιόπιστο, δόθηκε παράτα-

ση μέχρι 31 Δεκεμβρίου του

τρέχοντος έτους. 

Επειδή τίθενται πολλά ερωτη-

ματικά ως προς τη σκοπιμότη-

τα της δράσης, όλα αυτά τα

χρόνια, η μεταφορά δημοτι-

κών πόρων και η εν γένει λει-

τουργία της ΔΕΑΒ, καθώς και

η βιωσιμότητά της και κυρίως

η σκοπιμότητα λειτουργίας

της στους τομείς δράσης που

έχει, μέχρι σήμερα, επιλέξει,

αλλά και της αναγκαιότητας

της μεγαλύτερης διαφάνειας,

ο Άγγελος Αποστολάτος με

το έγγραφό του ζητάει να του

παρασχεθούν, ως αρχηγού

της μείζονος μειοψηφίας και

υποψηφίου Δημάρχου του

συνδυασμού Δ.Α.Δ.Α. με

ΟΡΑΜΑ, τα εξής στοιχεία:

«1. Πόσα άτομα απασχολεί η

Δ.Ε.Α.Β.

2. Πόσες προσλήψεις έγιναν

το τελευταίο εξάμηνο.

3. Ονομαστική κατάσταση

όλων των απασχολουμέ-

νων σήμερα, αποδοχές

ενός έκαστου, ειδικότητα,

τομέας απασχόλησης και

τρόπος πρόσληψης.

4. Ποιοί από τους απασχολού-

μενους, κατοικούν στη

Βούλα.

5. Ποιοί αμείβονται από το

Δήμο και ποιοί από την

Δ.Ε.Α.Β.

6. Τι επιχορηγήσεις είχε η

Δ.Ε.Α.Β. από τον Δήμο ή

από άλλους φορείς, από

ιδρύσεως μέχρι σήμερα.

7. Τι χρήματα έχει εισπράξει

για αναθέσεις έργων από

τον Δήμο και για ποιά έργα

από ιδρύσεώς της. 

8. Τι παραχωρηθέντα μισθώ-

ματα ακινήτων του Δήμου

που εισπράττει η Δ.Ε.Α.Β.,

για ποιά ακίνητα πρόκειται

και ποιά τα μισθώματα από

ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα

για κάθε ακίνητο». 

Κ. Βενετσάνος

Μια εικόνα χίλιες λέξεις

Επανέρχεται η Δημοτική Επιχείρηση Βούλας

για μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία

Ο Αποστολάτος ζητάει στοιχεία

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Ενα μεγάλο ευχαριστώ

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους

συμπολίτες μου που τήρησαν μαζι-

κά την ομόφωνη απόφαση της λαϊ-

κής συνέλευσης για αποχή από τις

εκλογές.

Το δίλημμα πρώτα το Γραμματικό,

πρώτα και πάνω απ’ όλα το συμφέ-

ρον της περιοχής μας, η υγεία μας,

το περιβάλλον, υπερίσχυσε συντρι-

πτικά της κομματικής προτίμησης

των κατοίκων του Γραμματικού. 

Το ποσοστό της αποχής που έφτασε στο 97% στέλνει

πολλαπλά μηνύματα σε πολλές κατευθύνσεις, τις οποί-

ες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη όλοι οι αποδέκτες.

Το μεγαλύτερο κέρδος ωστόσο από την καθολική απο-

χή, ήταν η σφυρηλάτηση της ενότητας, της συνοχής και

της αποφασιστικής διάθεσης όλων των κατοίκων.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έθεσε το θέμα της αλλαγής χρή-

σης του κτήματος Καμπά, πριν την ημερήσια διάταξη ο νο-

μαρχιακός Σύμβουλος Δημοσθένης Μπαρούτας. 

Ζήτησε δε να πάρει νέα απόφαση το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Το Προεδρείο επιφυλάχθηκε να το φέρει προς συζήτηση σε

προσεχές Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Να θυμίσουμε εδώ ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει απορ-

ρίψει την περιβαλλοντική μελέτη για την αλλαγή χρήσης

στο Κτήμα Καμπά.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Ο αρχαϊκός λυρισμός ως προφορική ποίηση - απαγγελομένη

ή αδόμενη και ουδέποτε αναγιγνωσκομένη -ήταν για τον τό-

τε Έλληνα, το πρωταρχικό μέσο για τη διάδοση  πολιτικών,

ηθικών  και κοινωνικών ιδεών».

Η αρχαία ελληνική λυρική ποίηση,  θεωρείται σαν γέννημα  κοι-

νωνικών μεταβολών και αναστατώσεων. Διαφορετικές αξίες

και κανόνες ζωής  από εκείνες της πολεμικής μυκηναϊκής  επο-

χής, άρχισαν  να οδηγούν το κοινωνικό σύνολο  προς ένα  δη-

μοκρατικό ιδεώδες.  Στο πέρασμα προς την δημοκρατία, ή αλ-

λιώτικα, από το πολεμικό “Επος” των βασιλιάδων και αριστο-

κρατών στο “Δράμα” της Αθηναϊκής δημοκρατίας και πιο συ-

γκεκριμένα στο χρονικό μεσοδιάστημα, γεννιέται η λυρική ποί-

ηση.

Στο μεσοδιάστημα αυτό, κύκλοι δύναμης ενός καινούργιου

αναδυόμενου πλούτου, οι τεχνίτες και οι έμποροι, οι γαιοκτή-

μονες  και οι άλλοι σχετικοί, αναζητούν  το  μερίδιό τους από

την εξουσία. Κάποιοι από αυτούς χωρίς χαρίσματα και ικανό-

τητες,  βρίσκουν την ευκαιρία, με απατηλό λόγο,  ή με  τη βία

αλλά  πολλές  φορές και με τη  λαϊκή υποστήριξη, να αρπάξουν

την  εξουσία.  

Μερικοί   εξελίσσονται σε πρότυπα δημοκρατικών ηγετών, δια-

γράφοντας μια δημιουργική πορεία όπως ο Πεισίστρατος, άλ-

λοι όμως μεταμορφώνονται σε  πραγματικούς τυράννους όπως

ο Θεαγένης των Μεγάρων. 

Το αποτέλεσμα αυτού του πολιτικοκοινωνικού ανακατέματος

ήταν να αρχίσουν οι μεταναστεύσεις. Διωκόμενοι και δυσαρε-

στημένοι  ή και αναζητούντες ένα καλύτερο  μέλλον και τόπο

για επιβίωση, φεύγουν από τη μητρόπολη και στήνουν τις αποι-

κίες χωρίς να αποκόπτουν  τον ομφάλιο  λώρο. Τοιουτοτρόπως

ο Ελληνισμός, απόδημος πια, εξαπλώνεται προοδευτικά και

σταθερά στο βόρειο Αιγαίο και δυτική Μεσόγειο.

7ος π. Χ. αι. Μέσα σε αυτόν, ένας από τους επιφανείς λυρικούς

ποιητές που διαδραματίζει ενεργό ρόλο είναι  ο Θέογνις. 

Αλλά τα  πράγματα  με τη σειρά τους έχουν ως εξής. 

Εκείνη την εποχή στα Μέγαρα, Τύραννος είναι ο Θεαγένης.

Υποστηρίζει τις καλές τέχνες και συγχρόνως στέκεται  πλάι

στα συμφέροντα  του φτωχού λαού και της χαμηλότερης κοι-

νωνικής τάξης. Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών,

μα γρήγορα φανερώνεται σαν ένας πραγματικός τύραννος.

Με το κλασικό επιχείρημα,  ότι η ζωή του κινδυνεύει από τους

εχθρούς του λαού, δηλαδή τους αριστοκράτες,  αποσπά από

την Εκκλησία  του Δήμου την άδεια και συγκροτεί  προσωπική

φρουρά “πραιτωριανών”.  Από εκεί και πέρα τα πράγματα παίρ-

νουν το δρόμο  μοναχά τους. Ο Θεαγένης εξελίσσεται σε τύ-

ραννο της πόλης αλλά συν τοις άλλοις αρχίζει να υποστηρίζει

ένοπλα ομοϊδεάτες ολιγαρχικούς και άλλων πόλεων,  όπως

τον ολιγαρχικό  Κύλωνα στην Αθήνα. 

Εκείνη την περίοδο  ζεί στα Μέγαρα ο ελεγειακός*   ποιητής

Θέογνις. Κατάγεται από πλούσια αριστοκρατική οικογένεια. Εί-

ναι απόλυτα συντηρητικός στην πολιτική του ιδεολογία. Στους

σκληρούς αγώνες  ολιγαρχικών και δημοκρατικών - τότε που ο

Θεαγένης ήταν ακόμα φαινομενικά δημοκράτης - ο Θέογνις εί-

ναι ταγμένος με το μέρος των αριστοκρατών ολιγαρχικών

στούς οποίους και πιστεύει. Στην  πολιτική  σύγκρουση αναμέ-

τρησης, οι ολιγαρχικοί χάνουν και μαζί εξανεμίζεται η μεγάλη

περιουσία του Θέογνι.  Ο ίδιος εξορίζεται. Στα γηρατειά του

επιστρέφει στην γενέτειρα πατρίδα,  αλλά τώρα είναι φτωχός,

ανήμπορος και μ’ αυτή την εικόνα του βίου του πεθαίνει.

Ο Θέογνις έχει γράψει ποιήματα πολιτικά που σχετίζονται με

τη δική του ιδεολογία.  Έχει όμως γράψει και ερωτικά ποιήμα-

τα. Σ’  αυτόν αποδίδονται 1389 ελεγειακοί στίχοι, διδακτικοί

ηθικού περιεχομένου. Οι αποφθεγματικές προτροπές του απο-

τέλεσαν απάνθισμα και θεωρείται ότι συνέβαλαν σημαντικά

στη διαμόρφωση της παιδείας στην Αθήνα. 

Στο ιδεολογικό του μοτίβο επαναλαμβάνεται  ότι οι ευγενείς

αριστοκράτες είναι οι καλοί και ότι οι δημοκρατικοί είναι οι  κα-

κοί. Ο λαός, γι΄ αυτόν  είναι ένα άνανδρο  κοπάδι που το μόνο

που του αξίζει  είναι η περιφρόνηση. Ένα κοπάδι  που του χρει-

άζεται το χαλινάρι της καθοδήγησης, έστω και με τη βία. 

Ο ποιητής Θέογνις δεν δεχόταν τις καινούργιες κοινωνικές ιδέ-

ες. Ο ευπατρίδης είναι  ο ‘’’εσθλός’’, δηλαδή ο έντιμος, ο αγαθός,

ενώ ο δημοκράτης είναι ο κακοήθης, ο κακός και δειλός.  

Ιδέες και θέσεις που είναι ανατριχιαστικές στο περιεχόμενο και

απόλυτα ταυτισμένες με τον άνθρωπο επιλογής της Νιτσεϊκής

ιδεολογίας, τον προνομιούχο της ευγενικής καταγωγής, τον

αριστοκράτη - εδώ τον εξ αίματος προνομιούχο Υπεράνθρωπο. 

Ο ποιητής όμως, ξαφνικά βλέπει και ελεύθερα· δεν τυφλώνε-

ται. Γυρνά τώρα τα βέλη του και στην αριστοκρατία. Αποδίδει

σ’ αυτήν ευθύνες για την όλη  δημιουργηθείσα κατάσταση, για

την αδυναμία της  στο χρήμα· στο  χρήμα που διαφθείρει σώ-

ματα και συνειδήσεις. Και αυτή η κατάσταση γεννά το ανακά-

τεμα των τάξεων. 

Συνεχίζοντας μαζί με το λαό απορρίπτει και τους θεούς. Τους

κατηγορεί ότι   δεν έχουν ορθή κρίση. «Τι υπέρτατοι θεοί είστε

εσείς που  με το ίδιο μέτρο κρίνετε το δίκαιο και το άδικο, το

καλό και τη  βία». Μερικοί του αποδίδουν  αντίφαση στη σκέ-

ψη του. Μερικοί, εκ των αποφθεγμάτων του,  διακρίνουν μια

ψυχρή πραγματικότητα και σχολαστικότητα. Άλλοι τον θεω-

ρούν στενοκέφαλο και απροσάρμοστο αναχρονιστή.

Το βέβαιο είναι πως ο λόγος του ο πολιτικός είναι φανατικά

υποταγμένος στα συμφέροντα της αριστοκρατίας, τα οποία και

διακονεί.  Φοβάται πως στη  διαδικασία της όποιας κατακρή-

μνισης του κατεστημένου, θα προκύψουν  νεώτερες τερατογε-

νέσεις. Νέοι τότε φιλόδοξοι θα αναδυθούν από το μηδέν  και

από έκτοπους κόλπους, για να  τροχιοδρομήσουν τον τόπο σε

ένα εκφυλιστικό βηματισμό, που στο  επίκεντρό του θα έχει

την ύβρη· δηλαδή το άπρεπο. Με κίνητρο τώρα το αχαλίνωτο

ανόσιο κέρδος, θα βρεθούν αντιμέτωποι μιας κοινωνικής λαϊ-

κής αντίδρασης και στάσης· και δυστυχώς  ανεξέλεγκτης. Και

τότε, το μόνο που θα απομένει θα είναι η ελπίδα.  Η ελπίδα

μιας ανάκαμψης και σωτηρίας· η  Ελπίδα εκείνη, που απόμεινε

ευτυχώς κλεισμένη στο κουτί της Πανδώρας. 

«κύει  πόλις ήδε, δέδοικα δε μη τεκήι άνδρα  ευθυντήρα κακής

ύβρεως ημέτερης». Δηλαδή εγκυμονεί η πόλη  και φοβούμαι μη

και γεννήσει τον Ρυθμιστή –Τιμωρό της κακής μας ύβρης (=

προσβολής).

Αλλά  «Ελπίς εν ανθρώποισι  μόνη θεός εσθλή ένεστιν, άλλοι δ’

Όύλυμπον εκπρολιπόντες έβαν». Δηλαδή η μόνη αγαθή  θεά

που απόμεινε  πια στον άνθρωπο  είναι  η Ελπίδα. Όλοι οι άλ-

λοι θεοί, μας άφησαν και πήγαν στον ΄Ολυμπο.

Αυτή την Ελπίδα, χρόνια τώρα ονειρευόμαστε για να ξεφύγο-

με από τα τόσα κακά  που μας βρίσκουν, αλλά θαρρείς κι αυτή

τυφλή σαν την Τύχη έχασε τον δρόμο.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* (ελεγειακό = θρηνητικό)
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Θεαγένης ο Τύραννος

και Θέογνις
ο Ελεγειακός ποιητής

Με νέα απόφαση 

αναβάλουν για άλλα 20 χρόνια 

Με νέα ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) των τέως πλέον

υπουργών Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλου, Δικαιοσύνης Ν.

Δένδια και αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Χρ. Μαρ-

κογιαννάκη αποφάσισαν να μη δοθούν στη δημοσιότητα οι

φάκελοι πολιτικών φρονημάτων των πολιτών της εμφυ-

λιοπολεμικής περιόδου.

Αυτό προβλεπόταν ρητά σε απόφαση του 1989 την οποία

είχαν υπογράψει οι τότε Υπουργοί Δημόσιας Τάξης Γιάννη

Κεφαλογιάννης και Δικαιοσύνης Φώτης Κουβέλης, στην

κυβέρνηση Τζανετάκη. Η εκπνοή εκείνης της εικοσαετίας

έληξε την 7η Σεπτεμβρίου 2009, όπου θα μπορούσε να αρ-

χίσει ο αποχαρακτηρισμός των εγγράφων.

Όμως στις 3 Σεπτεμβρίου και ενώ είχαν προκηρυχθεί οι

εκλογές οι υπουργοί του Καραμανλή με την υπ’ αριθμόν

1016/5/47 υπουργική τους απόφαση μεταθέτουν την ημε-

ρομηνία άλλα 20 χρόνια μετά για «λόγους δημοσίου συμ-

φέροντος» όπως σημειώνουν.

Τι φοβήθηκε αλήθεια η κυβέρνηση της Ν.Δ. και απέκοψε

για άλλα 20 χρόνια τη δυνατότητα  της ιστορικής έρευνας;

Οι Ιρλανδοί τελικά λύγισαν και αποδέ-

χθηκαν την μεταρρυθμιστική συνθήκη

της Λισσαβώνας, την οποία λυσωδώς

προσπαθεί να περάσει και περνάει

ήδη η Ε.Ε.

Θυμάστε το Ευρωσύνταγμα που κατα-

ψηφίστηκε από τη Γαλλία και Ολλαν-

δία; Αυτό είναι η συνθήκη της Λισσα-

βώνας επενδυμένη με άλλο όνομα και

με στρογγυλοποιημένες κάποιες πα-

ραγράφους.

Οι Ιρλανδοί όπως ανακοίνωσε περιχα-

ρής ο Πρωθυπουργός της χώρας Μπρ.

Κόουεν “έδωσαν ξεκάθαρη έγκριση”

στη συνθήκη της Λισσαβώνας μετά

τις τροποποιητικές παραχωρήσεις

που έγιναν από πλευράς Ευρωπαϊκής

Ενωσης και οι οποίες βεβαίως ισχύ-

ουν και για τις άλλες χώρες. Τη συν-

θήκη, όπως είναι γωστό, την έχουν

κυρώσει τα Κοινοβούλια άλλων χω-

ρών, όπως και  η Ελλάδα.

Το συμπέρασμα είναι ότι προκειμένου

η Ε.Ε. να περάσει τον κύριο σκοπό

της, όπως αυτός είναι διατυπωμένος

στους “στόχους” της, που είναι η

«..προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης
(επικοινωνιακή “σάλτσα”) με βάση το
πρότυπο της άκρως ανταγωνιστικής
κοινωνικής(;) οικονομίας της αγο-
ρας...»,  μασκαρεύει, μεταμορφώνει,

παραχωρεί, μεθοδεύει και επανέρχε-

ται. “Πές πες το κοπέλι...

Μεταμόρφωσε το Ευρωσύνταγμα -

που καταψηφίστηκε με δημοψηφίσμα-

τα από τη Γαλλία και Ολλανδία - σε

“Συνθήκη”· κι όταν προσέκρουσε στο

προηγούμενο δημοψήφισμα των Ιρλα-

δών, άρχισαν οι υποχωρήσεις, οι πα-

ραχωρήσεις και το... ψηστήρι, μέχρι

να πετύχουν το πολυπόθητο θετικό

αποτέλεσμα, σε μια Ιρλανδία κατε-

στραμένη οικονομικά από τα κόλπα

των golden boys και με τα καλοταϊ-

σμένα “παπαγαλάκια” να επαναλαμ-

βάνουν “ναι”, “ναι”, “ναι!”.

Το ερώτημα με πολλά και νομικά ερεί-

σματα, είναι κατά πόσον ισχύει μια

τέτοια συνθήκη που καταργεί την κυ-

ριαρχία των κρατών, την ανεξαρτη-

σία των λαών και το δικαίωμα να επι-

λέγουν ένα διαφορετικό μοντέλο οι-

κονομίας, όχι σώνει και καλά σοσιαλι-

στικό, αλλά έστω καπιταλιστικό σε

επίπεδο παρεμβατικού κράτους. 

Κι ακόμα, ένα νομικό κείμενο ΔΕΝ πε-

ριλαμβάνει επιθετικούς προσδιορι-

σμούς και μάλιστα του «υπερθετικού

τύπου της “άκρως ανταγωνιστικής”.

Εφτανε το “οικονομία της αγοράς” για

να περιγράψουν το κεφαλαιοκρατικό

καθεστώς που επιθυμούν. Η άκρατη

πλεονεξία τους εξώθησε στα άκρα

που καταδίκασαν πρόσφατα, μετά την

κρίση, διαπρύσιοι κήρυκες του καπιτα-

λισμού (κοίτα παλ. άρθρο μου στην

ΕΒΔΟΜΗ 14/6/08).

Κ. Βενετσάνος

Οι Ιρλανδοί, τώρα είπαν ναι με 67% 

στη Συνθήκη της Λισσαβώνας (Ευρωσύνταγμα)
Είναι ισχυρή μια συνθήκη - απάτη;
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Για την Ημερίδα στο Ασκληπιείο

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αγαπητέ κύριε  Ρώντα,

επιθυμώ   κατ΄ αρχάς να εκφράσω  τις θερμές μου ευ-

χαριστίες για την  τιμή που μου κάνετε να προσφέρω κι

εγώ λίγες σκέψεις, ως φόρο τιμής,  σ’ εκείνους τους

απλούς και ανώνυμους συμπατριώτες μας πολεμιστές

που  υποφέρουν από τις ανίατες ασθένειες που κληρο-

νόμησαν στην Κύπρο το 1974. Σας συγχαίρω δε για την

πρωτοβουλία σας να διοργανώσετε ημερίδα για το θέ-

μα αυτό στο Ασκληπιείο Βούλας.

Δυστυχώς οι   «πρωταγωνιστές» είναι εκείνοι που κυ-

ρίως βιώνουν στο πετσί τους  τις  τραγικές συνέπειες

ενός πολέμου και οι εφιάλτες τους συνοδεύουν ισόβια.

Εμείς ως παρατηρητές δεν μπορούμε να κάνουμε τίπο-

τε άλλο, παρά να προσπαθήσουμε να  καταλάβουμε το

δράμα τους  και κατά το μέτρο του δυνατού  να  συ-

μπάσχουμε. Κυρίως  δε,  όταν μας δίνεται η δυνατότη-

τα σε εκδηλώσεις σαν αυτές να ενεργούμε  αυθόρμητα

και ανυπόκριτα και να εκφράζουμε την αμέριστη  συ-

μπαράστασή μας.  

Προσωπικά κι επειδή η Πρέβεζα  έχει ιδιαίτερη σχέση

με τη Κύπρο λόγω της συμμετοχής της στο Δίκτυο Πά-

φου- Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος έχω συ-

νέχεια μπροστά μου την εικόνα της εισβολής και του

Κυπριακού  προβλήματος.

Εύχομαι κάποια στιγμή, μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουρ-

γική λύση του Κυπριακού  ζητήματος να απαλύνει κά-

πως το πόνο  τους.

Μετά τιμής                                             

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΗΛΙΑΣ ΚΛΑΠΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Κέρδισε άραγε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή έχασε η Ν.Δ. στην τελευταία

εκλογική αναμέτρηση; Το μάλλον ρητορικό αυτό ερώτημα,

που ήδη κυριαρχεί στους τηλεοπτικούς μπερντέδες, δεν κα-

λύπτει πλήρως την ουσία του εκλογικού αποτελέσματος και

τα μηνύματα που αυτό στέλνει προς πάσα κατεύθυνση. Στην

πραγματικότητα συνέβησαν και τα δύο, αλλ’ όχι μόνο. Η Ν.Δ.-

και κυρίως ο παραιτηθείς ηγέτης της-πλήρωσαν την αθέτηση

των υπεσχημένων τους προς τον ελληνικό λαό και το εύρος

της ήττας τους εμπεριέχει και μήνυμα προς τους νικητές:

«εδώ είμαστε και θα σας δούμε».

Έπεισε λοιπόν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που παρουσίασε ένα μίνιμουμ

προγράμματος τρεις ημέρες πριν τις εκλογές; Ξέχασαν τόσο

γρήγορα οι Έλληνες πολίτες την ζοφερή οκταετία Σημίτη,

στην οποία ο νικητής των εκλογών ήταν κορυφαίο κυβερνητι-

κό στέλεχος; Όχι βέβαια. Οι έξαλλα πανηγυρίζοντες οπαδοί

του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που είδαμε στις οθόνες μας, ήταν οι ίδιοι που

κρατούσαν τα ταπεινωμένα κομματικά λάβαρα στις εκλογές

του 2004 και του 2007. Είναι ο λεγόμενος σκληρός πυρήνας

των οπαδών και δεν είναι αυτοί που έφεραν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην

κυβέρνηση με διαφορά 10 μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία.

Εκείνοι που αποφάσισαν ποιός θα κυβερνήσει τον τόπο στα

επόμενα χρόνια, είναι οι περιφερόμενοι αφανείς του 10-15%

που εκλέγουν πάντοτε την κυβέρνηση της χώρας.΄

Τους έπεισε λοιπόν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο Γιώργος Παπανδρέου;

Όχι, κατά την ταπεινή μου άποψη. Απλώς, λειτούργησε κατα-

λυτικά ο φοβερός μπαμπούλας της ακυβερνησίας, εν μέσω

κυκεώνα οικονομικών και εθνικών προβλημάτων. Έβαλε και

το χεράκι του ο Κώστας Καραμανλής αναγγέλλοντας στους

Έλληνες πολίτες, ύστερα από πεντέμισυ χρόνια πρωθυπουρ-

γίας του  ότι «δεν πρόκειται να δείτε δεκαράκι τσακιστό»,

στρώνοντας έτσι διάπλατο το χαλί στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και κατά πά-

σα πιθανότητα και στη Ντόρα Μπακογιάννη. Η οποία, έχο-

ντας κατά νου το πάθημα Βενιζέλου το 2007, δεν παρέλειψε

να εκθειάσει τον Κώστα Καραμανλή, κλείνοντας πονηρά το

ματάκι προς τους καραμανλικούς εκλογείς στο συνέδριο για

την αρχηγία της Ν.Δ.

Το Κ.Κ.Ε., για μία ακόμα εκλογική αναμέτρηση, ακολουθεί την

σταθερά φθίνουσα πορεία του. Η ηγετική ομάδα του δεν έχει

ακόμα αντιληφθεί τα μηνύματα των καιρών, ότι αν θέλει να

συσπειρώσει ευρύτερα λαϊκά στρώματα, πρέπει να εγκατα-

λείψει την ξύλινη ρητορική της εποχής Ζαχαριάδη και παράλ-

ληλα να συμμορφωθεί προς τις ευαισθησίες του ελληνικού

λαού που δεν συγχωρεί σε ένα αριστερό κόμμα να συμπλέει

με τις επιλογές της «παγκόσμιας διακυβέρνησης» στο Σκο-

πιανό, στο Κυπριακό, στην ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση

και σε μιά σειρά άλλων εθνικών ζητημάτων.

Η ηγεσία του ΛΑ.Ο.Σ., παρά την εμφανή αύξηση κατά 50%

των εκλογικών ποσοστών του κόμματος, δείχνει ότι δεν έχει

πείσει τους απογοητευμένους από τα δύο κόμματα εξουσίας,

Έλληνες ψηφοφόρους. Η προσφιλής φρασεολογία της περί

συγκατοίκησης στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, μπορεί να

χαϊδεύει τ’ αυτιά των οπαδών της Ν.Δ., σίγουρα όμως ηχεί

απωθητικά στ’ αυτιά των κεντροαριστερής ιδεολογίας οπα-

δών του λεγόμενου πατριωτικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το οποίο, μπορεί

μεν να μην αντιπροσωπεύεται εδώ και χρόνια σε επίπεδο κοι-

νοβουλευτικής εκπροσώπησης και ηγετικής ομάδας του

ΠΑ.ΣΟ.Κ., παραμένει όμως ζωντανό, πολυάνθρωπο και πικρα-

μένο. Αυτούς τους Έλληνες για να τους κερδίσει ο Γιώργος

Καρατζαφέρης, πρέπει να πάψει να διεκδικεί τον ρόλο του

θεματοφύλακα της Δεξιάς, του παράκλητου σωτήρα της Ν.Δ.

και βέβαια πρέπει να πάψει να μιλά για την πολυκατοικία και

ν’ αρχίσει να αναφέρεται στο οικόπεδο όλων μας, δηλαδή την

Ελλάδα. Αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να πείσει ότι πράγματι

ενδιαφέρεται να ασκήσει κάποτε κυβερνητική πολιτική κι όχι

μόνο τον ρόλο του μπαλαντέρ και του συμπληρώματος δια-

τροφής της Νέας Δημοκρατίας. 

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι για μένα η πραγματική έκπληξη αυ-

τών των εκλογών. Παραμερίζοντας τις τεράστιες αντιθέσεις

μου για την  νεοταξική πολιτική του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στα εθνικά μας

θέματα, οφείλω να του αναγνωρίσω ότι είναι φτιαγμένος από

τα υλικά του αληθινού ηγέτη. Έμαθε γρήγορα από τα λάθη

του και έσωσε κυριολεκτικά μόνος του το κόμμα του από τον

διαφαινόμενο εκλογικό καταποντισμό. Αυτή τη στιγμή προ-

βάλλει ως η μόνη ηγετική φυσιογνωμία της Αριστεράς και η

αγκυλωμένη ηγεσία του Κ.Κ.Ε. δεν θα πρέπει να εκπλαγεί αν

στις επόμενες εκλογές καταμετρήσει λαφυραγώγηση των

οπαδών της από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Οι Οικολόγοι-Πράσινοι δεν θα εκπροσωπηθούν στην παρούσα

Βουλή, πληρώνοντας κυρίως τις αποκρουστικές θέσεις τους

στα εθνικά μας ζητήματα. Οικολογική ευαισθησία που εκφρά-

ζεται μόνο ως προς το φυσικό περιβάλλον και δεν αντανα-

κλάται και σε διάθεση προστασίας των κυριαρχικών μας δι-

καιωμάτων θεωρήθηκε ως υποκριτική και ύποπτη από την

πλειονότητα των Ελλήνων.

Ο αδιαφιλονίκητος νικητής των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου,

Γιώργος Παπανδρέου, έχει τώρα την χρυσή ευκαιρία να

πραγματοποιήσει προς όφελος της πατρίδας την ανατροπή

που επαγγέλθηκε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να απαγκι-

στρωθεί από την θατσερική οικονομική θεώρηση των κυβερ-

νήσεων Σημίτη και βέβαια-όπερ και απίθανο-να απαρνηθεί τις

ενδοτικές και επικίνδυνες θέσεις του στα εθνικά μας θέματα.

Αλλιώς η ανελέητη μαυρομύτα θ’ αρχίσει να γράφει και για

κείνον.

Η τελευταία ευκαιρία του δικομματισμού

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

Αξιότιμε,  Κύριε Ρώντα,

Σας ευχαριστώ θερμά, για την καλοσύνη σας, να με συμπεριλά-

βετε στους κοινωνούς μιας προσπάθειας, που θυμίζει μια πτυχή

της τραγωδίας του 1974, την οποία οι περισσότεροι, ή δεν τη

γνωρίζουν ή βολεύονται να τη λησμονούν

Σε τούτα τα «δίσεχτα», τα «σακάτικα χρόνια», πρωτοβουλίες

σαν τη δική σας, είναι η απάντηση στον «εθνικό πεσιμισμό»,

που προκαλεί η διαπίστωση ότι, μπορέσαμε να λησμονήσουμε,

τους ήρωες του 1974, μπορέσαμε να επιτρέψουμε στους εαυ-

τούς μας, να μην αντιδρούν στην αδιαφορία της Πολιτείας, στη

φτώχεια, στον κλονισμό της υγείας, στην εγκατάλειψη, που

βιώνουν, όσοι διέσωσαν τότε, τη χαμένη τιμή της «μητέρας πα-

τρίδας».

Έστω και με την ημερίδα, για τις ανίατες ασθένειες, αυτές που

κληρονόμησαν οι υπερασπιστές της λευτεριάς και της αξιοπρέ-

πειας του Ελληνισμού, θα σταλεί ηχηρό μήνυμα, προς όλες τις

κατευθύνσεις. Θέλω να πιστεύω πως, η συγκεκριμένη πρωτο-

βουλία, μπορεί να οδηγήσει, όχι μόνο σε εκδήλωση αλληλεγ-

γύης, προς τους ξεχασμένους μαχητές του ΄74, αλλά και σε μια

πιο συγκροτημένη συζήτηση, για την ενδεδειγμένη στάση της

Ελλάδας, στο μέγιστο αλλά και στο σύνολο των εθνικών μας

θεμάτων, την ώρα που «τα σύννεφα πυκνώνουν» στην ευρύτε-

ρη περιοχή.   

Εξυπακούεται ότι, πρώτα ο Θεός, θα είμαι παρών, στην ημερίδα,

όπου κι όποτε αυτή πραγματοποιηθεί.   

Μετ΄ εξαιρέτου  τιμής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ι.  ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Αγαπητέ κύριε Ρώντα 

Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίδετε να συμμετάσχω

στην αξιέπαινη πρωτοβουλία σας που τιμά τον Άνθρωπο και τολμά

να αναδείξει αλήθειες  επιμελώς κρυμμένες

για καιρό. 

Οι σοβαρές  παρενέργειες από τη χρήση απα-

γορευμένων χημικών όπλων κατά την  εγκλη-

ματική εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο δυ-

στυχώς αντανακλώνται σε βάθος χρόνου. Εί-

ναι μπροστά μας, παρούσες στη ζωή μας μέ-

σα από τους ανθρώπους που χάνονται καθη-

μερινά, θύματα ενός ανίερου πολέμου που

παρότι τυπικά έχει λήξει ουσιαστικά αναζω-

πυρώνεται κάθε φορά που μια ανθρώπινη ζωή ξεψυχά στις κλινικές

των ανιάτων ασθενειών.  Η σκληρότητα της διαπίστωσης περί κλη-

ρονομικής μεταφοράς γονιδιακών μεταλλάξεων από τους γονείς

στα παιδιά σε συνδυασμό με την ένδεια στην οποία έχουν υποχρε-

ωθεί να ζουν άνθρωποι που τίμησαν με τον αγώνα τους τη χώρα μας

δεν μας επιτρέπει άλλο εφησυχασμό και αδιαφορία. 

Σας συγχαίρω για τούτη την ανθρώπινη κινητοποίηση, για αυτή την

ηχηρή κατάθεση του ενδιαφέροντός σας  για μια, επιτέλους, αν-

θρώπινη προσέγγιση και παροχή ουσιαστικής βοήθειας σε όσους

την έχουν ανάγκη και πραγματικά την δικαιούνται και την αξίζουν.

Ο Δήμος Ρεθύμνης συμπαραστέκεται στην προσπάθειά σας και εκ-

φράζει την εκτίμηση του τόσο στην εφημερίδα σας και τον κοινωνι-

κό  ρόλο που επιτελεί όσο και στους επιστήμονες ιατρούς που ευ-

αισθητοποιήθηκαν και τιμώντας το λειτούργημά τους δήλωσαν πρό-

θυμοι να συμβάλλουν στην επίτευξη του ευγενούς  αυτού στόχου. 

Με εκτίμηση 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Η Marwa El-Sherbini, 31 ετών, έφτασε

στη Γερμανία πριν τρία χρόνια, συνο-

δεύοντας τον σύζυγό της Ali El-

Sherbini, που ολοκλήρωνε τη διδακτο-

ρική του διατριβή στη φαρμακολογία,

στο Ινστιτούτο Max Planck της Δρέσ-

δης. Η Marwa ήταν φαρμακοποιός και

μέλος της εθνικής ομάδας handball της

Αιγύπτου. Τις σπουδές του συζύγου

χρηματοδοτεί το Αιγυπτιακό κράτος,

και η διατριβή επρόκειτο να υποστηρι-

χτεί σε λίγους μήνες. Η μικρή οικογέ-

νεια επρόκειτο να επιστρέψει στην Αί-

γυπτο πριν το τέλος του χρόνου.

Εκεί που η διαφορετικότητα

δεν συγχωρείται

Ένα χρόνο πριν, ο Alex W., Γερμανός,

ρωσσικής καταγωγής, 28 ετών, άνερ-

γος, τη βρήκε να παίζει με το 2 ετών

παιδί της σε μια παιδική χαρά, φορώ-

ντας μαντήλα. Ο Alex W., την προσέβα-

λε βρίζοντας: ισλαμίστρια, βρωμιάρα,

τρομοκράτισσα και της επιτέθηκε προ-

σπαθώντας να της βγάλει τη μαντήλα.

Εκείνη του έκανε μήνυση για ρατσιστι-

κή προσβολή και ρατσιστική βία. Ο

Alex W. καταδικάστηκε σε πρώτο βαθ-

μό, σε πρόστιμο 780 ευρώ. Η ποινή του

κρίθηκε μικρή και ο εισαγγελέας

άσκησε έφεση, με την προοπτική μιας

ενδεχόμενης φυλάκισης. Πολύ περισ-

σότερο, γιατί ο Alex W. είπε στην απο-

λογία του, πως δεν θα προσέβαλε πο-

τέ κάποιον, αν ήταν ίσος του.

Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο,

στο εφετείο της Δρέσδης, την Τετάρ-

τη 1η Ιουλίου 2009, παρόντος του συ-

ζύγου της Ali El-Sherbini και του τρί-

χρονου πλέον παιδιού της. Την ώρα

που κατέθετε η Marwa, έγκυος στο

δεύτερο παιδί τους, ο κατηγορούμε-

νος της επετέθη με στιλέτο, της κα-

τάφερε 18 πλήγματα, από τα οποία

και υπέκυψε, μέσα στην αίθουσα του

Εφετείου. Ο Ali, που έσπευσε σε βοή-

θειά της, μαχαιρώθηκε κι αυτός και..

κρατηθείτε: οι αστυνομικοί που κλή-

θηκαν (μέσω interphone) να βοηθή-

σουν, θεώρησαν ότι ο Ali ήταν ο επι-

τιθέμενος (αφού είχε αράβικη φάτσα)

και τον πυροβόλησαν. Ο σύζυγος με-

ταφέρθηκε σε κώμα σε νοσοκομείο

της Δρέσδης και το επίσης τραυματι-

σμένο παιδί παρακολουθείται από ψυ-

χολόγους.

Ο εισαγγελέας είπε, πως επρόκειτο

για μία πράξη ξενόφοβη ίσως, αλλά

για μεμονωμένο περιστατικό από ανι-

σόρροπο δράστη.

Σ.Σ. Μα εδώ δεν πρόκειται για μεμο-
νωμένο ανισόρροπο δράστη, όταν ο
κατηγορούμενος κατάφερε μέσα σε
αίθουσα δικαστηρίου να μαχαιρώσει
18 φορές την Marwa El-Sherbini.
Πρόκειται για πολλούς ανισόρροπους
που απλά παρακολουθούσαν. Ολο-
κληρώνοντας το απαράδεκτο τραγικό
γεγονός οι αστυνομικοί που έτσι εύ-
κολα έκριναν ότι το έγκλημα το διέ-
πραξε ποιός άλλος, ο μαχαιρωμένος
συν τις άλλοις Άραβας.

Την Κυριακή 5 Ιουλίου, που η οικογέ-

νεια της Marwa παρέλαβε τη σωρό της,

για να την κηδέψουν στην Αλεξάνδρεια,

έγινε διαδήλωση στη Δρέσδη, όπου οι

πολίτες καταδίκαζαν τη σιωπή των γερ-

μανικών και ευρωπαϊκών ΜΜΕ.

Όταν σωπαίνουν τα ΜΜΕ
. Μια απίστευτη ιστορία, που διαδραματίστηκε,

όχι στο... Αφγανιστάν, αλλά στην Ευρώπη και συ-
γκεκριμένα στη Γερμανία!

Έχω αναλύσει αρκετές φορές το φαινόμενο facebook

που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην ζωή

μας αλλά οι ειδήσεις που φτάνουνε στα αυτιά μου ή

μάλλον στο e-mail μου, με ωθούν να ξαναασχοληθώ

με τον κοινωνικό διαδικτυακό τόπο που έχει γίνει

must στην καθημερινότητα αυτών που χρησιμοποιούν

την τεχνολογία· της τεράστιας πλειοψηφίας δηλαδή. 

Ένας ιστότοπος που δεν χρησιμοποιείται μόνο για

κοινωνικές επαφές, γνωριμίες, ψυχαγωγία κτλ., αλλά

είναι πλέον επιβεβλημένος και για επιχειρηματίες και

επιχειρήσεις ως μέσω διαφήμισης. 

Συνήθως μια τεχνολογία δεν είναι από μόνη της καλή

ή κακή. Η χρήση που κάνουμε εμείς της δίνει χαρα-

κτήρα. 

Ο χαρακτήρας αυτού του ηλεκτρονικού χώρου λοι-

πόν, είναι συγκεχυμένος, αφού έχει δημιουργήσει

από μικροπαρεξηγήσεις μέχρι και υποθέσεις που πα-

ραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη. 

Συχνό φαινόμενο είναι η παραποίηση φωτογραφιών,

κυρίως σε γυναίκες, και η μετέπειτα δημοσιοποίησή

τους, η συκοφάντηση προσώπων και γενικά αδικήμα-

τα που εμπίπτουν κυρίως σε σεξουαλικές - συναισθη-

ματικές υποθέσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μας παραθέτει η οργά-

νωση ΝΕΟΙ, σε ενημερωτικό κείμενο που μας έστει-

λαν αναφερόμενοι στην περίπτωση μιας 29χρονης

κοπέλας στη Θεσ/νίκη, της οποίας ο πρώην αραβω-

νιαστικός έφτιαξε προφίλ στο facebook με το όνομά

της και δημοσίευσε φωτογραφίες από προσωπικές

τους στιγμές για να την εκδικηθεί. 

Το θύμα που ήτανε θύτης

Σε άλλη πάλι περίπτωση, από τις λίγες, η 24χρονη κο-

πέλα που κατήγγειλε στην ηλεκτρονική δίωξη εγκλή-

ματος, ότι άγνωστο άτομο είχε αναρτήσει εικονικό

προφίλ στο facebook βάζοντας φωτογραγίες της και

γράφοντας δυσφημιστικά σχόλια προς το πρόσωπό

της, κατόπιν έρευνας, αποδείχθηκε ότι η ίδια είχε κα-

ταρτίσει το προφίλ...και συνελήφθη. Άβυσσος η ψυχή

του ανθρώπου.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, που αντιληφθείτε προ-

σωπικά στοιχεία δημοσιευμένα χωρίς την θέλησή

σας, καλό είναι να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα

της αστυνομίας.

Η ΜΚΟ ΝΕΟΙ ενημερώνει για κάποια βασικά πράγματα

που πρέπει να γνωρίζουμε αναφορικά με το Facebook,

παραθέτοντας μερικούς από τους βασικούς όρους που

οι χρήστες αυτομάτως συμφωνούν με την εγγραφή

τους στο Facebook.

1. Οι εφαρμογές δεν εγγυώνται την ασφάλεια. Οι χρή-

στες του Facebook πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν οι

προσωπικές τους πληροφορίες διαρρεύσουν το

Facebook  ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη.

2. Αποποιείστε τα πνευματικά σας δικαιώματα. Ταχυ-

δρομώντας οποιοδήποτε περιεχόμενο δίνουμε στο

Facebook την άδεια να το χρησιμοποιήσει με όποιον

τρόπο θέλει. Αναλυτικά μέσα στους όρους αναγράφε-

ται το εξής: 

«[...]επιτρέπουν στην επιχείρηση Facebook, μια αμετά-
κλητη, διαρκή, μη αποκλειστέα, μεταβιβάσιμη, πλήρως
πληρωμένη, παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιήσει, αντι-
γράψει, αποδώσει δημόσια, επιδείξει δημόσια, να επα-
ναφορμάρει και να μεταφράσει, απόσπασμα (γενικά ή
εν μέρει) και να διανείμει το περιεχόμενο χρηστών για
οποιοδήποτε σκοπό».

3. Η μυστικότητα δεν είναι εγγυημένη. Πριν δώσετε

τα πραγματικά σας στοιχεία από ονοματεπώνυμο, δι-

εύθυνση, ιστορικό, μέχρι και κινητό τηλέφωνο στο

Facebook θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Facebook δεν

εγγυάται τη μυστικότητα τους. 

Η ψηφοφορία που

βάλαμε στο site της

εφημερίδας “έπεσε

μέσα” στα αποτελέ-

σματα της περιφέ-

ρειας Αττικής, με

τη διαφορά ότι το

ΚΚΕ ήρθε 4ο και

όχι 5ο.  

...η σύγχρονη “μπερλίνα”

Γυναίκες, ντυθείτε επειγόντως

ερεθίζετε το αντρικό φύλο!

Με τις ...ελαφρά ενδεδυμένες γυναίκες την περίοδο του καλοκαιρι-

ού, αλλά και με τους άνδρες που τις κοιτάζουν και σκανδαλίζονται,

τα έβαλε σε κήρυγμα του ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Άνθιμος.

Συμβούλεψε τα δύο φύλα, καλώντας τους άνδρες να κοιτούν την

ομορφιά της φύσης αντί για τη γυναικεία σάρκα, και τις γυναίκες

να παραδειγματιστούν από τους… κληρικούς για τις ενδυματολο-

γικές τους προτιμήσεις.

«Ορίστε πώς είμεθα ντυ-

μένοι. Ενα, δύο, τρία,

τέσσερα ενδύματα. Ού-

τε λιποθυμήσαμε, ούτε

πεθάναμε», είπε χαρα-

κτηριστικά.

Ο κ. Ανθιμος μίλησε για «προκλητική αδυναμία» των νεαρών και

μέσης ηλικίας γυναικών, τις οποίες βλέπει κι εκείνος, τόσο στις

μετακινήσεις του, όσο και μέσα στην εκκλησία: «Κάθεσαι στο στε-

νό κάθισμα του αεροπλάνου και πίσω σου είναι μια κυρία, νέα, η

οποία είναι σχεδόν γυμνή. Ερχεσαι στην εκκλησία και εμφανίζο-

νται γυναίκες γυμνές. Ερχεσαι στο μυστήριο του γάμου και της

βαπτίσεως και είναι όλες γυμνές, οι περισσότερες». 

Σ.Σ. Κι οι γυναίκες λέγεται ότι σκανδαλιζόμαστε από τους ένστο-

λους άντρες, αλλά δεν ζητήσαμε από κανέναν να ...βγάλει τη στο-

λή. Υποτίθεται ότι ο Χριστιανισμός διδάσκει εγκράτεια· όχι να κα-

λύπτουμε τη πρόκληση γιατί δεν μπορούμε να αντισταθούμε...

Άλλωστε ο σατανάς, τι ρόλο παίζει;
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ΠΑ.ΣΟ.Κ 138,693

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

01. Παπανδρεου Γιωργος του Ανδρεα 138,693

02. Χριστοφιλοπουλου Ευη συζ. Δ. 40,278

03. Οικονομου Βασιλειος του Αθανασιου 29,687

04. Παγκαλος Θεοδωρος του Γεωργιου 27,995

05. Ασπραδακης Παντελής του Μ. 24,453

06. Βρεττος Ντινος του Σπυριδωνος 21,025

07. Γραψα Ελισαβετ του Στεφανου 19,479

08. Αναστασιου Νικολαος του Ηρακλη 15,936

09. Κωνσταντινιδης Δημητριος του Νικολ. 14,695

10. Κατσανου Ελλη του Θεοδωρου 12,343

11. Ξανθοπουλος Παναγιωτης του Λαζαρου 10,388

12. Πομωνης Ιωαννης του Νικολαου 10,018

13. Παπαθεοδωρου Χριστινα του Αθανασιου 4,505

14. Πανταζη Σταματια (Ματινα) του Κων. 4,500

15. Σκαρβελακης Γεωργιος του Βασιλειου 3,954

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

Νέα Δημοκρατία 94,780

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

01. Βλαχος Γεωργιος του Θεοδωρου 27,613

02. Μπουρας Αθανασιος του Κων. 24,235

03. Καντερες Νικολαος του Ευαγγελου 21,542

04. Σταυρου Αποστολος του Ευαγγελου 14,823

05. Κατσικης Κωνσταντινος του Θεοδωρου 11,868

06. Τζαφερης Μελετης του Κωνσταντινου 10,896

07. Ραπτη Δημητρα του Ευαγγελου 10,279

08. Ιωαννιδου-Μουζακα Λυδια του Λαζαρου 7,876

09. Ιακωβιδου Παναγιωτα (Τανια) του Χρυσ. 7,225

10. Γιαννης Νικολαος του Δημητριου 6,870

11. Παπουτσης Διονυσιος του Αριστειδη 6,746

12. Στουραϊτη Γεωργια του Βασιλειου 6,382

13. Μακρυγιαννης Αγγελος του Παναγιωτη 4,896

14. Γκριτσης Ηλιας του Σωτηριου 4,357

15. Χολιδης Χαραλαμπος του Δημητριου 3,588

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

ΛΑ.Ο.Σ 26,479

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

01. Βοριδης Μακης του Χρηστου 12,206

02. Καλαποθαρακος Χρηστος του Βασιλειου 3,422

03. Αρβανιτη-Πρεβεζανου Ευγ. του Ανδρεα 3,185

04. Μακρυνορης Κωνσταντινος του Αθ. 2,946

05. Αγριου Αγραμπελη του Δημητριου 2,592

06. Κυριακακη Αλικη του Δημητριου 2,376

07. Βαγιαννη Κωνσταντινα του Ευστρατιου 2,328

08. Λιακος Δημητριος του Ευαγγελου 2,065

09. Συμεωνιδης Ευσταθιος του Κων/νου 1,984

10. Ευγενιδης Γεωργιος του Γερασιμου 1,858

11. Ξιφαρας Αντωνιος του Δημητριου 1,497

12. Πανουργιας Παναγιωτης του Γεωργιου 1,477

13. Μπατιστατου Αγγελικη του Παναγιωτη 1,266

14. Κατελανος Ανδρεας του Παναγιωτη 1,036

15. Χατζησπυρελλης Γεωργιος του Στυλιανου 756

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

Κ.Κ.Ε. 26,449

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

01. Γκιοκας Ιωαννης του Χρηστου 5,656

02. Κολοβος Χρηστος του Ιωαννη 4,955

03. Πασχαλιδου Θεοδωρα του Δημητριου 3,500

04. Σωκου Ζωη του Ευθυμιου 3,440

05. Βαρδαβακης Εμμανουηλ του Γεωργιου 3,292

06. Τοπαλλιανιδης Βασιλειος του Γεωργιου 3,155

07. Βασιλαρου Ειρηνη του Γεωργιου 3,130

08. Στεφανιδης Νικολαος του Παναγιωτη 2,552

09. Χοροζανη Αναστασια του Αντωνιου 2,435

10. Σωτηροπουλου Δεσποινα του Δημητριου 2,364

11. Κωστοπουλος Χαρης του Δημητριου 2,303

12. Συριγος Βαλσαμος του Νικολαου 2,169

13. Κοκκινοπουλος Ιπποκρατης του Αν. 2,110

14. Χαιρικακη-Ξανθακη Ευαγγελια  του Αν. 2,100

15. Παπαβασιλειου Παντελης του Ιωαννη 1,898

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

ΣΥ.ΡΙΖ.Α 15,861

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

01. Λεβεντης Αθανασιος του Σωτηριου 3,560

02. Στεργιου Ιωαννα του Κωνσταντινου 2,473

03. Παντζας Γεωργιος του Σπυρ. -Αριστ. 2,403

04. Σωτηριου Ελενη του Δημητριου 2,199

05. Θεοδωρατου Αικατερινη του Καλλεργη 2,000

06. Θεοχαρη Αικατερινη (Καιτη) του Γεωργιου1,887

07. Τολιος Ιωαννης του Γεωργιου 1,517

08. Ακριβος Ευαγγελος του Σωκρατη 1,325

09. Παπαοικονομου Χριστινα του Βασιλειου 1,195

10. Πριφτης Γεωργιος του Κωνσταντινου 1,118

11. Ροδακης Παναγιωτης του Γεωργιου 1,075

12. Δεληγιαννης Μαρκος του Χρηστου 853

13. Νικας Σπυριδων του Παναγιωτη 784

14. Κεραμιτσοπουλος Νικολαος του Αποστ. 480

15. Σπανος Κωνσταντινος του Χαραλαμπους 443

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

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 10,840

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

01. Βροντιση Ζωη του Νικολαου 2,458

02. Μποτση Ελενα του Κων/νου 2,154

03. Κοττωρη Χριστινα του Βασιλειου 1,703

04. Γιαννακακης Κωστας του Νικολαου 1,125

05. Μακρογκικα Μαρουλιω του Εμμανουηλ 1,056

06. Καλογρανης Κων/νος του Δημητριου 991

07. Παπαστεφανου Γεωργιος του Χρηστου 886

08. Μαλακου Παγωνα-Παναγ. του Αριστειδη 876

09. Μιχας Παναγιωτης του Σταυρου 868

10. Λινακης Βασιλειος του Στεφανου 749

11. Νικολαϊδης Αθανασιος του Σαραντη 716

12. Μερτιρης Γεωργιος του Προκοπιου 507

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης με αρμοδιότητα συντο-

νισμού των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων ΚΥΣΕΑ

και Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Θεόδωρος Πάγκαλος

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-

κής Διακυβέρνησης

Υπουργός : Γιάννης Ραγκούσης

Υφυπουργός: Ντίνος Ρόβλιας

Υφυπουργός με έδρα τη Θεσσαλονίκη: 

Θεοδώρα Τζάκρη

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργός: Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Υφυπουργός: Φίλιππος Σαχινίδης

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργός: Γιώργος Α. Παπανδρέου

Αναπληρωτής Υπουργός: Δημήτρης Δρούτσας

Υφυπουργός: Σπύρος Κουβέλης 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργός: Βαγγέλης Βενιζέλος

Αναπληρωτής Υπουργός: Πάνος Μπεγλίτης

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Υπουργός: Λούκα Κατσέλη 

Υφυπουργός: Σταύρος Αρναουτάκης

Υφυπουργός με έδρα τη Θεσσαλονίκη: 

Μάρκος Μπόλαρης 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργός: Τίνα Μπιρμπίλη

Υφυπουργός : Γιάννης Μανιάτης 

Υφυπουργός: Θάνος Μωραΐτης

Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Υπουργός: Άννα Διαμαντοπούλου

Υφυπουργός: Εύη Χριστοφιλοπούλου

Υφυπουργός: Γιάννης Πανάρετος

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Υπουργός: Δημήτρης Ρέππας

Υφυπουργός: Γιάννης Μαγκριώτης

Υφυπουργός: Νίκος Σηφουνάκης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος

Υφυπουργός: Γιώργος Κουτρουμάνης

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπουργός: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Υφυπουργός: Φώφη Γεννηματά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργός: Κατερίνα Μπατζελή

Υφυπουργός: Μιχάλης Καρχιμάκης

Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργός: Χάρης Καστανίδης

Υφυπουργός: Απόστολος Κατσιφάρας 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υφυπουργός: Σπύρος Βούγιας

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Υπουργός: Παύλος Γερουλάνος

Υφυπουργός: Αγγελική Γκερέκου

Υπουργός Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ 

Χάρης Παμπούκης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός

Εκπρόσωπος  Γιώργος Πεταλωτής

Πρωθυπουργός 

και Πρόεδρος της Κυβέρνησης 

Γιώργος Α. Παπανδρέου
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Μια όμορφη μονοήμερη εκδρομή πραγ-

ματοποίησε το 1ο Κ.Α.Π.Η. Σπάτων στα

μέλη της χορωδίας του,  στην εκκλησία

της Παναγίας της Τρυπητής και στο Αί-

γιο, (19/9).

Η εκκλησία της Παναγίας της Τρυπητής

είναι αφιερωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή

και γιορτάζει την Παρασκευή του Πά-

σχα. Βρίσκεται λίγο έξω από το Αίγιο και

είναι κτισμένη μέσα σε ένα βράχο. 

Το Αίγιο είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας

Αιγιαλείας και δεύτερη σε μέγεθος πόλη

της Αχαΐας. Κτισμένη αμφιθεατρικά στις

δυτικές ακτές του Κορινθιακού κόλπου,

αποτελεί εμπορικό και βιομηχανικό κέ-

ντρο. 

Γνώρισε μεγάλες περιόδους ανάπτυξης

και έγινε αφετηρία μεγάλων ιστορικών

γεγονότων καθοριστικής σημασίας για

την επανάσταση του 1821. Μάλιστα

ήταν απ’ τις πρώτες πόλεις της Ελλάδος

που απελευθερώθηκαν από τους Τούρ-

κους (26 Μαρτίου).

Η επιστροφή έγινε αργά το απόγευμα με

τα μέλη ευχαριστημένα για το δώρο που

τους έκανε ο Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η.

Αθανάσιος Μαργέτης. 

Ο Πρόεδρος τους υποσχέθηκε πως θα

υπάρχουν πολλές τέτοιες εκπλήξεις και

εκείνοι τον ευχαρίστησαν και του υπο-

σχέθηκαν με τη σειρά τους ότι θα προ-

σπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο για

την χορωδία.

Εκδρομή με το 1ο ΚΑΠΗ ΣπάτωνΕκδήλωση τιμής και μνήμης

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ 
9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944 στο Κορωπί

Μόλις χθες, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου πραγματοποιή-

θηκε,  στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Κυρίου, στο Κορω-

πί,  εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους εκτελεσθέ-

ντες της 9ης Οκτωβρίου 1944 από τους ναζιστικούς

μηχανισμούς της Γερμανικής κατοχής. 

Για την ημέρα μίλησε ο Δήμαρχος Θεόδωρος Β. Αθα-

νασόπουλος. 

Κατάθεση στεφάνου ακολούθησε στο μνημείο των

εκτελεσθέντων στην  ομώνυμη Πλατεία (9ης Οκτω-

βρίου 1944) στο Α΄ Νεκροταφείο Κορωπίου.

Η εκδήλωση έκλεισε με την καθιερωμένη δεξίωση σε

κεντρικό καφενείο του Κορωπίου.

Με την απαραίτητη και πολύτιμη συνεργασία του Δήμου

Νέας Μάκρης, η ΕΛΙΞ συντόνισε για ακόμα μια χρονιά διε-

θνή προγράμματα εθελοντικής εργασίας με σκοπό την

προστασία του περιβάλλοντος.

Όλος ο κόσμος μια παρέα

Τα προγράμματα στο Δήμο Νέας Μάκρης υλοποιήθηκαν

σε τέσσερις φάσεις τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Συ-

νολικά έλαβαν μέρος 45 εθελοντές από Ελλάδα, Ιταλία,

Κορέα, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Καναδά, Τουρκία, Ρωσία,

Ιαπωνία, Φιλανδία, Πορτογαλία, Μαρόκο, Σερβία, τη Λευ-

κορωσία και Γερμανία. 

Κύριο αντικείμενο της εργασίας των εθελοντών ήταν η

πυροπροστασία των δασικών εκτάσεων της περιοχής και

ο καθαρισμός των παραλιών της Νέας Μάκρης. Όλες οι

ομάδες εκτελούσαν βάρδιες στο πυροφυλάκιο του Ν.

Βουτζά από τις 8.00 το πρωί μέχρι της 8.00 το βράδυ, ενώ

τις βραδινές ώρες αναλάμβαναν οι εθελοντές πυροσβέ-

στες. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί παρα-

λιών στον Άγιο Ανδρέα, στην Αμπελούπολη, στο Μάτι, στο

Ζούμπερι και στη Νέα Μάκρη. 

Οι ομάδες των εθελοντών φιλοξενήθηκαν στις εγκατα-

στάσεις της 5ης Παιδικής Κατασκήνωσης της Νομαρχίας

ενώ τις δράσεις κάθε ομάδας συντόνιζαν ειδικά εκπαιδευ-

μένοι ομαδάρχες.
Η μη κυβερνητική οργάνωση ΕΛΙΞ καλλιεργεί την εθελοντική συ-
νείδηση και προωθεί την εθελοντική προσφορά από το 1987. Βα-
σικός στόχος της ΕΛΙΞ είναι η συμβολή στην προσωπική ανάπτυ-
ξη του ατόμου και η εξέλιξή του ως πολίτη του κόσμου μέσα από
την ενεργή συμμετοχή στα κοινά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ RE/MAX 

H   REMAX   ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ σας προσκαλεί στην εκδήλω-

ση “ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ”,  που θα πραγματοποιηθεί   την

Τετάρτη  14/10/09 και ώρα 7.00 μ.μ., στα γραφεία της στην

οδό Ηφαίστου 20 , Βάρη στον 3ο όροφο. Στην εκδήλωση

θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για το παρόν και το

μέλλον της ελληνικής κτηματαγοράς, καθώς και για τις

προοπτικές καριέρας στον χώρο του real estate. Απευθύ-

νεται σε ανέργους από 25 έως 55 ετών με γνώση Η/Υ και

σε πωλητές. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως 

Πληροφορίες:  210/8970947 & 6932/410737

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Βραβεύσεις 

επιτυχόντων 

σε ΑΕΙ-ΤΕΙ 

της Παλλήνης 

Τιμητική εκδήλωση πραγμα-

τοποίησε η Παλλήνη σε 186

φοιτητές πλέον, στα ΑΕΙ και

ΤΕΙ της χώρας, ανάμεσα σε

μια σειρά εκδηλώσεων, που

εξελίχθηκαν το Σεπτέμβριο.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κων-

σταντάς, συνεχάρη τους φοι-

τητές για την επιτυχία τους

και τους ευχήθηκε επιτυχημέ-

νη επαγγελματική και προσω-

πική σταδιοδρομία. 

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 20 ΒΑΡΗ, ΤΗΛ. 2108970.947 - remax-anagen@ath.forthnet.gr

www.remaxx.gr
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

Εκλεγμένοι Βουλευτές ανά κόμμα στη Περιφέρεια

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
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ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΚΚόόμμμμαατταα Ποσοστά

%
Ψήφοι Ποσοστά

%
Ψήφοι

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΚΚόόμμμμαατταα Ποσοστά

%
Ψήφοι Ποσοστά

%
Ψήφοι

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΚΚόόμμμμαατταα
Ποσοστά

%
Ψήφοι Ποσοστά

%
Ψήφοι

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΚΚόόμμμμαατταα
Ποσοστά

%
Ψήφοι Ποσοστά

%
Ψήφοι

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΚΚόόμμμμαατταα Ποσοστά

%
Ψήφοι Ποσοστά

%
Ψήφοι

Αποτελέσματα των εκλογών ανά Δήμο

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΚΚόόμμμμαατταα
Ποσοστά

%
Ψήφοι Ποσοστά

%
Ψήφοι

Εγγεγραμμένοι: 5.617 Ψήφισαν: 4.742

Εγκυρα: 4.604 Ακυρα: 111 Λευκά: 27

Εγγεγραμμένοι: 1.509 Ψήφισαν: 1.261

Εγκυρα: 1.239 Ακυρα: 14 Λευκά: 9

Εγγεγραμμένοι: 11.400 Ψήφισαν: 9.733

Εγκυρα: 9.456 Ακυρα: 209 Λευκά: 68

Εγγεγραμμένοι: 5.736 Ψήφισαν: 4.792

Εγκυρα: 4.657 Ακυρα: 98 Λευκά: 37

Εγγεγραμμένοι: 1.643 Ψήφισαν: 74

Εγκυρα: 53 Ακυρα: 20 Λευκά: 1

Εγγεγραμμένοι: 7.326 Ψήφισαν: 5.991

Εγκυρα: 5.860 Ακυρα: 100 Λευκά: 31
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΚΚόόμμμμαατταα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΚόόμμμμαατταα
Ποσοστά

%
Ψήφοι Ποσοστά

%
Ψήφοι

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΚόόμμμμαατταα Ποσοστά

%
Ψήφοι

Ποσοστά

%
Ψήφοι

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΚΚόόμμμμαατταα Ποσοστά

%
Ψήφοι Ποσοστά

%
Ψήφοι

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΚΚόόμμμμαατταα Ποσοστά

%
Ψήφοι Ποσοστά

%
Ψήφοι

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΚΚόόμμμμαατταα Ποσοστά

%
Ψήφοι

Ποσοστά

%
Ψήφοι

Ποσοστά

%
Ψήφοι Ποσοστά

%
Ψήφοι

Εγγεγραμμένοι:  12.045 Ψήφισαν:  9.836

Εγκυρα: 9.600 Ακυρα: 191 Λευκά: 45

Εγγεγραμμένοι: 8.449 Ψήφισαν: 6.705

Εγκυρα: 6.529 Ακυρα: 127 Λευκά: 49

Εγγεγραμμένοι: 9.249 Ψήφισαν: 7.262

Εγκυρα: 7.074 Ακυρα: 136 Λευκά: 52

Εγγεγραμμένοι: 8.449 Ψήφισαν: 6.705

Εγκυρα: 6.529 Ακυρα: 127 Λευκά: 49

Εγγεγραμμένοι: 17.579 Ψήφισαν: 13.695

Εγκυρα: 13.308 Ακυρα: 304 Λευκά: 83

Εγγεγραμμένοι: 6.385 Ψήφισαν: 4.643

Εγκυρα: 4.514 Ακυρα: 75 Λευκά: 54
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Αποτελέσματα των εκλογών ανά Δήμο
KOINOTHTA KOYBAΡA

ΚΚόόμμμμαατταα Ποσοστά % Ψήφοι Ποσοστά % Ψήφοι

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΚόόμμμμαατταα
Ποσοστά % Ψήφοι Ποσοστά % Ψήφοι

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ
2009

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ
2007

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΚΚόόμμμμαατταα
Ποσοστά % Ψήφοι Ποσοστά % Ψήφοι

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣ.

ΚΚόόμμμμαατταα Ποσοστά % Ψήφοι Ποσοστά % Ψήφοι

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΚΚόόμμμμαατταα
Ποσοστά % Ψήφοι Ποσοστά % Ψήφοι

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΚΚόόμμμμαατταα
Ποσοστά % Ψήφοι Ποσοστά % Ψήφοι

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ

Εγγεγραμμένοι: 1.520 Ψήφισαν: 1.233

Εγκυρα: 1.198 Ακυρα: 28 Λευκά: 7

Εγγεγραμμένοι: 9.469 Ψήφισαν: 7.481

Εγκυρα: 7.268 Ακυρα: 175 Λευκά: 38

Εγγεγραμμένοι: 6.534 Ψήφισαν: 5.210

Εγκυρα: 5.076 Ακυρα: 100 Λευκά: 34

Εγγεγραμμένοι: 11.223 Ψήφισαν: 9.123

Εγκυρα: 8.927 Ακυρα: 150 Λευκά: 46

Εγγεγραμμένοι: 11.680 Ψήφισαν: 9.231

Εγκυρα: 9.022 Ακυρα: 154 Λευκά: 55

Εγγεγραμμένοι: 9.811 Ψήφισαν: 8.072

Εγκυρα: 7.851 Ακυρα: 166 Λευκά: 55
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ΔΗΜΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΚΚόόμμμμαατταα
Ποσοστά % Ψήφοι Ποσοστά % Ψήφοι

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΚόόμμμμαατταα
Ποσοστά % Ψήφοι Ποσοστά % Ψήφοι

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΚΚόόμμμμαατταα
Ποσοστά % Ψήφοι Ποσοστά % Ψήφοι

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΚΚόόμμμμαατταα
Ποσοστά % Ψήφοι Ποσοστά % Ψήφοι

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΑΙΑΣ ΠΑΛ.

ΚΚόόμμμμαατταα Ποσοστά % Ψήφοι Ποσοστά % Ψήφοι

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ

ΚΚόόμμμμαατταα
Ποσοστά % Ψήφοι Ποσοστά % Ψήφοι

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ

Εγγεγραμμένοι: 12.297 Ψήφισαν: 10.163

Εγκυρα: 9.891 Ακυρα: 205 Λευκά: 67

Εγγεγραμμένοι: 2.447 Ψήφισαν: 2.071

Εγκυρα: 1.999 Ακυρα: 45 Λευκά: 27

Εγγεγραμμένοι: 8.435 Ψήφισαν: 6.861

Εγκυρα: 6.689 Ακυρα: 130 Λευκά: 42

Εγγεγραμμένοι: 2.074 Ψήφισαν: 1.334

Εγκυρα: 1.275 Ακυρα: 47 Λευκά: 12

Εγγεγραμμένοι: 8.417 Ψήφισαν: 6.708

Εγκυρα: 6.558 Ακυρα: 107 Λευκά: 43

Εγγεγραμμένοι: 2.588 Ψήφισαν: 2.179

Εγκυρα: 2.136 Ακυρα: 29 Λευκά: 14
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Σύλλογοι γονέων: 

να ασχοληθούν με το πώς

μορφώνονται τα παιδιά και όχι

μόνο με την καθαριότητα

Η νέα σχολική χρονιά φέρνει στην επικαιρότητα το ζήτημα των

συλλόγων γονέων, που κατά παράδοση ασχολούνται με την κα-

θαριότητα, στην καλύτερη περίπτωση με την  προσφορά επο-

πτικών μέσων, ποτέ όμως με τη διαδικασία της μάθησης. Και εί-

ναι δικαίωμα των συλλόγων γονέων να εκφέρουν άποψη για

παρόμοια θέματα, αφού οι γονείς διαθέτουν το σπουδαιότερο

συντελεστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που είναι τα παιδιά.

Μάλιστα, σαν συλλογικά όργανα της κοινωνίας των πολιτών, οι

σύλλογοι γονέων είναι ανάγκη να γνωμοδοτούν για θέματα,

που γνωρίζουν και που τους αφορούν άμεσα. Αντί γι’ αυτά, οι

σύλλογοι δεν έχουν καμία επαφή με τους εκπαιδευτικούς για

μαθησιακά θέματα ή ακόμη και για τα κοινωνικά πρότυπα, που

προβάλλονται στα παιδιά από την παρουσία και συμπεριφορά

των διδασκόντων.

Η αποστασιοποίηση αυτή συμφέρει πρώτα απ' όλα τους κακούς

εκπαιδευτικούς, που έχοντας απαλλαγεί από τον ενοχλητικό

θεσμό των επιθεωρητών, αισθάνονται πλέον ότι είναι στην από-

λυτη διάκρισή τους, το αν και πώς θα μεταδώσουν γνώσεις και

δεν είναι καθόλου διατεθειμένοι να συζητήσουν την εκπαιδευτι-

κή διαδικασία, την οποία θεωρούν φέουδό τους, άσχετα αν οι

συνομιλητές τους, ως γονείς, έχουν πολύ μεγαλύτερο έννομο

συμφέρον για την πρόοδο των παιδιών. Αλλά και εκείνοι οι δι-

ευθυντές σχολείων, που θεωρούν ως αποκλειστική τους αρμο-

διότητα τον έλεγχο των διδασκόντων του ιδρύματος, είναι φυ-

σικό να βλέπουν με καχυποψία και αρνητική διάθεση οποιαδή-

ποτε ανάμιξη των συλλόγων γονέων στον τρόπο μετάδοσης

των γνώσεων. 

Υπάρχουν βέβαια και ιστορικοί λόγοι, που συνέτειναν στη μη

ενεργό συμμέτοχή των συλλόγων: στην αγροτική Ελλάδα του

παρελθόντος οι γονείς δεν διέθεταν ούτε τις γνώσεις, ούτε και

την πληροφόρηση, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην

αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Μια άλλη αιτία αναφέρεται στη

δημόσια διοίκηση, όπου το Υπουργείο Παιδείας έχει αρμοδιότη-

τα για τα εκπαιδευτικά θέματα, όχι όμως και ουσιαστική συνερ-

γασία με τους συλλόγους γονέων.

Η πρώτη ενέργεια κάθε δραστήριου συλλόγου γονέων πρέπει

να είναι η αναγγελία στο διευθυντή του σχολείου της επιθυμίας

να παραστεί εκπρόσωπος του συλλόγου σε καθορισμένη αίθου-

σα διδασκαλίας σε συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς να έχει δι-

καίωμα παρέμβασης στη διαδικασία του μαθήματος: και μόνη η

φυσική παρουσία παρατηρητή θα αποτρέψει τυχόν κακούς εκ-

παιδευτικούς από ανοίκειες συμπεριφορές και από απαράδε-

κτες μεθόδους διδασκαλίας, όπως η υποκατάσταση της ανάλυ-

σης του διδακτέου από το διδάσκοντα με την ανάγνωση από

τους ίδιους τους μαθητές του σχολικού εγχειριδίου κατά την

ώρα του μαθήματος. Στη συνέχεια οι παρατηρητές θα καταθέ-

τουν τις επισημάνσεις τους στο σύλλογο, που με τη σειρά του

θα υποβάλλει συνολικό υπόμνημα προς το διευθυντή του σχο-

λείου χωρίς ονόματα διδασκόντων. Μία τέτοια διαδικασία θα

ικανοποιήσει τους άξιους εκπαιδευτικούς, που θα έχουν επιτέ-

λους και την εξωτερική καλή μαρτυρία για το αξιόλογο έργο

τους, θα εξαγριώσει όμως τους ανάξιους διδάσκοντες, που θα

διαρρήξουν τα ιμάτιά τους διαβλέποντας απειλή στο συνδικαλι-

στικά κατοχυρωμένο δικαίωμα τους στην αυθαιρεσία. Παρ' όλα

αυτά η κοινωνία των πολιτών έχει τη δυνατότητα να υπερασπι-

στεί τη μόρφωση των παιδιών της καταγγέλλοντας επώνυμα

τους αντιδρώντες, ενημερώνοντας επίσημα το Υπουργείο Παι-

δείας για την ταυτότητα των υπονομευτών της εκπαιδευτικής

μεταρρύθμισης, αλλά και απαιτώντας από αυτό να ζητά από

τους συλλόγους γονέων στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς υπο-

μνήματα για τις παρουσιαζόμενες δυσλειτουργίες στα κατά τό-

πους σχολεία, ώστε να βελτιώνεται διαρκώς το επίπεδο της πα-

ρεχομένης παιδείας.                                           Ν. Δημητρίου

Ευρυζωνικό ελεύθερο 

Ιντερνετ στον Αγιο Στέφανο

Ο Δήμος Αγίου Στεφάνου, σε συνεργασία με την Κοινω-

νία  της  Πληροφορίας  Α.Ε., υλοποίησε το έργο εγκατά-

στασης της υποδομής για Ελεύθερο Ασύρματο Ευρυζω-

νικό Internet.

Το Ελεύθερο Ασύρματο Ευρυζωνικό Internet λειτουργεί

ήδη στο ιστορικό κέντρο του Αγ. Στεφάνου, δηλαδή στην

περιοχή που περικλείεται  από την Πλατεία Δημοκρατίας,

τα Νηπιαγωγεία, το σταθμό του ΟΣΕ, την Πλατεία Ομονοί-

ας και την Ηρώων Πολυτεχνείου έως την Παλαμά.

Οι χρήστες, που επιθυμούν να έχουν ελεύθερη πρόσβα-

ση στο διαδίκτυο με την φορητή τους συσκευή, θα πρέπει

να επιλέγουν το δίκτυο με όνομα «WiFi-HotSpot».

Ήδη ξεκίνησε η προετοιμασία και για την εγκατάσταση

της υποδομής για Ελεύθερο Ασύρματο Ευρυζωνικό

Internet  σε ολόκληρο τον Άγιο  Στέφανο.

«Κυκλοφοριακό πρόβλημα

στον  Άγιο Στέφανο»

Επιστολή προς Υπουργούς, 

του Δημάρχου Παναγιώτη Βορριά

Με  την επιστολή μου αυτή θέλω

να σας επισημάνω για άλλη μία

φορά το σοβαρότατο κυκλοφο-

ριακό πρόβλημα, που υπάρχει

στον κόμβο Αγ. Στεφάνου –

Κρυονερίου της ΝΕΟ Αθηνών –

Λαμίας.

Το εν λόγω πρόβλημα επιδεινώ-

θηκε ακόμη περισσότερο με τις

νέες ρυθμίσεις των διοδίων, που ισχύουν,  στο σταθμό

Αφιδνών από 29/09/2009.

Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί, εκτός των άλλων, σοβα-

ρότατους κινδύνους για την ασφάλεια της πόλης (δεν

υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης πυροσβεστικών οχη-

μάτων και ασθενοφόρων από την πλευρά της Εθνικής

Οδού αλλά και της Λεωφόρου Κηφισίας – Μαραθώνος).

Μετά από τα ανωτέρω, σας καθιστούμε αποκλειστικά

υπεύθυνους για ό,τι ήθελε προκύψει στην πόλη μας και

επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματος μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΡΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναβάθμιση της Διαχειριστικής

Επάρκειας του Δήμου
Με  τη σημερινή αναβάθμιση της Διαχειριστικής Επάρκει-

ας, που απέκτησε ο Δήμος από την Περιφέρεια Αττικής,

έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτείται και για Έργα χω-

ρίς τεχνικό περιεχόμενο, όπως: Εκπαίδευση, Βοήθεια

στο Σπίτι, προμήθειες κλπ. 

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης 

Κοινότητα Συκαμίνου
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, τη σύ-

ναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχίας και

Κοινότητας Συκαμίνου για την βελτίωση του δικτύου

ύδρευσης της Κοινότητας. 

Με την Προγραμματική Σύμβαση θα πραγματοποιηθεί η

αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών στους οικι-

σμούς Κατηφόρι, Κανδήλι και Γούρνα της Κοινότητας Συ-

καμίνου σε συνολικό μήκος 30 χιλιομέτρων.

Πραγματοποιήθηκε η συγκέ-

ντρωση που διοργάνωσε η

Πρωτοβουλία Αγώνα ενάντια

στους νέους αυτοκινητόδρο-

μους και το σχέδιο Π.Δ. λεηλα-

σίας του Υμηττού.

Σκοπός να εκφραστεί η αντίθε-

ση στις νέες εξαγγελίες του

ΥΠΕΧΩΔΕ, που έγιναν στο τέ-

λος του καλοκαιριού από τον

Σουφλιά,  για το νέο Π.Δ. και

την κατασκευή αυτοκινητόδρο-

μων στον Υμηττό. Η συγκέ-

ντρωση έγινε στις 6.30 στην

πλατεία Συντάγματος.  Αναρτή-

θηκαν πανώ με συνθήματα, δια-

βάστηκαν και μοιράστηκαν κεί-

μενα της Πρωτοβουλίας Αγώνα

και των Επιτροπών Κατοίκων

και συλλογικοτήτων που τη συ-

γκροτούν. 

Ειδικά οι Ανατολικοί Ποδη-

λάτες-ισσες που έκαναν και

την προηγούμενη μέρα πο-

δηλατοπορεία στις περιο-

χές γύρω από τον Υμηττό,

την Τρίτη έδωσαν πάλι το

δικό τους μήνυμα ενάντια

στην κατασκευή των νέων

αυτοκινητόδρομων στον

Υμηττό.

Μετά την έναρξη της ποδη-

λατοπορείας, οι συγκε-

ντρωμένοι με το κάλεσμα

της Πρωτοβουλίας Αγώνα

έκαναν πορεία μέσω του

πεζόδρομου της Ερμού

προς το Μοναστηράκι.

Νέα 

συγκέντρωση 

Κυριακή 11

Οκτώβρη

Η Πρωτοβουλία Αγώνα συ-

νεχίζει τη δράση της για να

σταματήσουν τα σχέδια του

ΥΠΕΧΩΔΕ που φέρνουν τε-

λειωτική καταστροφή στον

Υμηττό.

Την Κυριακή 11 Οκτώβρη,

ώρα 6.30μ.μ., καλεί την

επόμενη συνέλευση στο

κτίριο του Στεκιού Νεολαί-

ας, Πλ. Ταπητουργείου Βύ-

ρωνας, για το νέο γύρο

δράσεων και κινητοποιήσε-

ων.

Η Πρωτοβουλία Αγώνα

συγκροτείται από Επιτρο-

πές και αγωνιζόμενους

κατοίκους.

Βελτιώσεις

οδοφωτισμού

Ολοκληρώθηκαν οι εργα-

σίες βελτίωσης του οδο-

φωτισμού που έγιναν στις

περιοχές Σπάτων και Κα-

πανδριτίου με συγχρημα-

τοδότηση Νομαρχίας και

των Δήμων Σπάτων και

της Κοινότητας Καπαν-

δριτίου αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα:

• Στον Δήμο Σπάτων το-

ποθετήθηκαν 60 νέα φω-

τιστικά σώματα για την

βελτίωση του φωτισμού

των οδών Αγ. Δημητρίου

και της νέας οδού Σπάτων

Κορωπίου.

• Στην Κοινότητα Καπαν-

δριτίου τοποθετήθηκαν

210 νέα φωτιστικά σώμα-

τα για την βελτίωση του

φωτισμού των περιφερει-

ακών οδών Μικροχωρίου,

Ευαγγελιστρίας, Βαρνά-

βα, Μετόχι-Ρη, Λεωφ.

Αθηνών και Δημ. Μαντά.

Αντιπλημμυρικό

στη Λεωφόρο 

Μαραθώνος

Υπεγράφη από το Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο η σύμβα-

ση του έργου «Κατασκευή

αντιπλημμυρικού αγωγού

στην Λεωφ. Μαραθώνα -

Γραμματικού (Ε.Ο.32- Άνω

Σούλι Μαραθώνα)» προϋ-

πολογισμού 505.000 Ευρώ

και θα καλυφθεί εξ’ ολο-

κλήρου από πόρους της

Νομαρχίας Ανατολικής Ατ-

τικής.

Με την ανωτέρω εργολα-

βία προβλέπεται να τοπο-

θετηθεί αγωγός στο τμήμα

από την πλατεία στο Άνω

Σούλι Μαραθώνα έως το

ρέμα Αγ. Τριάδος σε από-

σταση 330μ. περίπου. 

Το έργο κρίνεται απαραίτη-

το καθώς δεν υπάρχει απο-

δέκτης για τα όμβρια της

περιοχής με αποτέλεσμα

να λιμνάζουν μπροστά στις

κατοικίες και να εγκυμο-

νούνται σοβαροί κίνδυνοι

επιδημιών. Παράλληλα

υπάρχει άμεσος κίνδυνος

πλημμύρας σε περίπτωση

έντονης βροχόπτωσης αλ-

λά και καθίζησης του οδο-

στρώματος της Λεωφ. Μα-

ραθώνα-Γραμματικού.
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Διαμαρτυρία για τον Παιδικό

Σταθμό Αρτέμιδας

Το Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Αρτέμι-
δας επανέρχονται με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο
του Παιδικού Σταθμού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου και το κοινοποιούν στο Σύλλογο Γονέων και τους Ερ-
γαζόμενους του Παιδικού Σταθμού, διαμαρτυρόμενοι για
τα ανεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γονείς και
παιδιά.

Κύριε Πρόεδρε,

Επανερχόμαστε και πάλι, καθώς έχει περάσει αρκετός καιρός και

δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, στα αιτήματα που σας έχουμε θέσει

για την επίλυση των σοβαρών και μεγάλων προβλημάτων στη λει-

τουργία του Παιδικού Σταθμού και όπως προσωπικά έχετε δε-

σμευθεί ότι θα υπάρξει δυνατότητα επίλυσής τους.

Δυστυχώς όμως, μέχρι και σήμερα, καμία από τις δεσμεύσεις σας δεν

έχει υλοποιηθεί και δικαιολογημένα υπάρχει αναστάτωση και ανα-

βρασμός στους εργαζόμενους του Παιδικού Σταθμού, που βλέπουν

τα δίκαια αιτήματά τους να παραπέμπονται στις καλένδες.

Ο Παιδικός Σταθμός έρχεται να συμπληρώσει τον ρόλο της οικο-

γένειας αλλά και να αναπτύξει τις γνωστικές, κοινωνικές και συ-

ναισθηματικές δεξιότητες του παιδιού.  

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ!!!

Και καταλήγουν:

Επειδή η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, σας γνωρίζουμε ότι αν μέ-

χρι τέλος Οκτωβρίου 2009 δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα

μεγάλα προβλήματα λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού, όπως

αναλυτικά και εγγράφως σας κατέθεσαν οι εργαζόμενοι του, η

αγωνιστική κινητοποίηση θα είναι μονόδρομος και η ευθύνη θα

ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και την πολιτική σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη, 5/10/09

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8832

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε.

Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη - Τηλ. 210-8963636

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης Διακηρύσσει ότι:

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτι-

κό διαγωνισμό με σύστημα των προσφορών «με επιμέρους ποσοστά

έκπτωσης κατά ομάδες» σύμφωνα με την παραγρ. 4, περιπτ. Β, του

άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, για «Επι-

σκευές, αποκαταστάσεις και λοιπές οικοδομικές εργασίες σε διάφο-

ρους κοινόχρηστους χώρους», Π/Υ 45.000€ συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/10/09, ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Βουλιαγμέ-

νης, στη Βουλιαγμένη του Νομού Αττικής, ενώπιον αρμόδιας επι-

τροής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους

2009, έχει προϋπολογισμό 45.000€, (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε.

& Ο.Ε. των απροβλέπτων και του Φ.Π.Α. 19%), θα χρηματοδοτηθεί από

τον Δήμο μας και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7336.008.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργολήπτες, εργολη-

πτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εφό-

σον ανήκουν στην Α1, ή Α2 τάξη, ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οι-

κοδομικών.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4)

μήνες, αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

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

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

Τράπεζας, ποσού 756,30€. (άρθρο 15 διακήρυξης)

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της μελέτης καθώς και άλλες πληρο-

φορίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βουλιαγμένης

μέχρι και την Πέμπτη 15/10/09 τις εργάσιμες κατά τις ώρες Δευτ. –

Πέμπτη 8:00 – 13:00 και Παρασκευή 8.00 – 12.30. Πληροφορίες κ. Συ-

μεωνίδης Σίμος ή κα. Σαββάκη Έλλη τηλ.: 210-8960156 – 8960196.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Νέος Βρεφο-

νηπιακός Σταθμός

στο Λαύριο

Υπεγράφη από το Νομάρχη Λ.

Κουρή η σύμβαση για την Κα-

τασκευή βρεφονηπιακού σταθ-

μού Λαυρίου δυναμικότητας 55

περίπου βρεφών και νηπίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός

του έργου ανέρχεται στα

910.000 ευρώ και προβλέπεται

να χρηματοδοτηθεί κατά 60%

από την Νομαρχία και 40% από

τον Δήμο Λαυρίου. 

Ο βρεφονηπιακός σταθμός

Λαυρίου θα καταλαμβάνει χώ-

ρο 620 τ.μ. και πέρα από τους

απαραίτητους χώρους για την

φιλοξενία και σίτιση των βρε-

φών και των νηπίων θα περι-

λαμβάνει ιατρείο, κουζίνα, πλυ-

ντήριο-στεγνωτήριο και άλ-

λους χώρους δραστηριοτήτων.

Παράλληλα το κτήριο θα περι-

βάλλεται από αύλειο χώρο συ-

νολικού εμβαδού 2 στρεμ.

εντός του οποίου θα διαμορ-

φωθεί με σύγχρονα υλικά παι-

δική χαρά σε έκταση 200 τ.μ.

Το έργο αυτό εντάσσεται στα

πλαίσια της πρωτοβουλίας που

έχει αναλάβει η Νομαρχία για

την αναβάθμιση των κοινωνι-

κών υποδομών της περιοχής

ώστε να αντιμετωπιστεί η αλ-

ματώδης αύξηση του πληθυ-

σμού στην περιοχή. 

Σύμφωνα με την σύμβαση η κα-

τασκευή του βρεφονηπιακού

σταθμού Λαυρίου προβλέπεται

να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος

του 2010.

Ελεγχος σχολικών

Λεωφορείων

Από τη Νομαρχία

Το πρωί της 8ης Οκτωβρίου το Μικτό Κλιμάκιο

Ελέγχου σχολικών λεωφορείων της Διεύθυνσης

Μεταφορών της Νομαρχίας σε συνεργασία με την

Ομάδα Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημά-

των της Τροχαίας Αττικής, προέβη σε έλεγχο στο

Μαρκόπουλο Ωρωπού, όπου διαπιστώθηκε ότι ένα

σχολικό λεωφορείο είχε τεχνικές ελλείψεις.

Αφαιρέθηκαν πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας

και επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρό-

στιμο.

Επίσης συνελήφθη ένα επιβατικό ιδιωτικής χρή-

σης αυτοκίνητο να πραγματοποιεί δρομολόγιο με-

ταφοράς μαθητών κατά παράβαση των σχετικών

διατάξεων. 

Ο οδηγός του οχήματος, αντιλαμβανόμενος την

παρουσία του Μικτού Κλιμακίου και της Τροχαίας,

τράπηκε σε φυγή. Ύστερα από αναζητήσεις, το

όχημα εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε, ο οδη-

γός συνελήφθη και θα οδηγηθεί με αυτόφωρη

διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων.



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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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

ΔΕΥΤΕΡΑ 12, ΠΕΜΠΤΗ 15, & ΚΥΡΙΑΚΗ 18/10

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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



. . . γ ια την υγειά μας
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Αυξάνει καθημερινά ο αριθμός των ανδρών που πεθαί-

νουν από καρκίνο του προστάτη. Περισσότεροι από

100.000 άνδρες , στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθ-

μός στον υπόλοιπο,  χάνουν κάθε χρόνο τη μάχη με τον

καρκίνο.

Για το λόγο αυτό η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία μέ-

σα από την ενημερωτική καμπάνια που κάνει στο πλαίσιο

της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εβδομάδας ,καλεί όλους

τους άνδρες που έχουν συμπληρώσει το 50 έτος της ηλι-

κίας τους:

Να μην αγνοούν τον προστάτη τους και να μην  στρου-

θοκαμηλίζουν...

Να απευθύνονται δε  στον ουρολόγο τους, με την εμ-

φάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

«Πολλοί από τους άνδρες αυτούς θα είχαν σωθεί, αν

έγκαιρα είχαν επισκεφτεί τον ουρολόγο τους και είχαν

υποβληθεί σε μία γρήγορη και ανώδυνη εξέταση για τον

προστάτη τους» τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ου-

ρολογικής Εταιρείας Δημήτρης Καντζαβελος.

Μάλιστα όπως αναφέρει άρχισε να αποδίδει καρπούς η

δυναμική ενημερωτική εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ου-

ρολογικής Εταιρείας που στοχεύει στην πρόληψη και

έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.

Με τη  σωστή ενημέρωση της κοινωνίας και του ιατρι-

κού δυναμικού οι επιστήμονες έχουν πετύχει την έγκαι-

ρη και πρώιμη διάγνωση του προστατικού καρκίνου στο

70 έως 75% των περιπτώσεων!

Μπορεί φαινομενικά κάθε χρόνο να αυξάνονται τα

κρούσματα της νόσου όμως με την  έγκαιρη διάγνωση

και ριζική θεραπεία μειώνονται εντυπωσιακά οι θάνα-

τοι, από καρκίνο του προστάτη!

Τα ενθαρρυντικά  αποτελέσματα  από τα σημαντικά βή-

ματα που έγιναν στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία

οδήγησαν τα τελευταία χρόνια την Ευρωπαϊκή Ουρολο-

γική Εταιρεία να καθιερώσει, σε συνεργασία με τις  Ου-

ρολογικές Εταιρείες  των χωρών μελών, Εβδομάδα  Ενη-

μέρωσης  και Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του

προστάτη (15 με 19 Σεπτεμβρίου).

ΚΑΡΚΙΝΟΣ   ΤΟΥ  ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ο καρκίνος του προ-

στάτη είναι ο πρώτος διαγιγνωσκόμενος καρκίνος σε

Ευρώπη και Αμερική και υπεύθυνος για το μεγαλύτερο

αριθμό θανάτων στις νεοπλασίες ετησίως μετά τον καρ-

κίνου του πνεύμονα.

Ενώ ο καρκίνος του προστάτη ανευρίσκεται σε νεκροτο-

μές στη συντριπτική πλειοψηφία των ηλικιωμένων αν-

δρών άνω των 80 ετών που πεθαίνουν από οποιονδήπο-

τε άλλο λόγο (κλινικά ασήμαντος καρκίνος προστάτη),

εν τούτοις έχει υπολογισθεί ότι περίπου το 9,5% των αν-

δρών ηλικίας άνω των 50 ετών, θα εμφανίσει καρκίνο

προστάτη και περίπου το 2,5% αυτών θα καταλήξει από

αυτή τη νόσο.

Αυτός ο καρκίνος του προστάτη χαρακτηρίζεται ως «κλι-

νικά σημαντικός», δηλαδή αφορά τον καρκίνο που θα

επηρεάσει τελικά την επιβίωση των ανδρών και η προ-

σπάθεια όλων μας, με τα μέσα που διαθέτουμε, αποσκο-

πεί στην έγκαιρη διάγνωση και στη θεραπεία του.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ     ΤΗΣ     ΝΟΣΟΥ

Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του

καρκίνου του προστάτη είναι:

– H Ηλικία: Όσο μεγαλώνει ο άνδρας, τόσο αυξάνεται και

ο κίνδυνος να αναπτύξει καρκίνο του προστάτη. Όλοι οι

άνδρες μετά τα 50 έτη θα πρέπει να υποβάλλονται σε τα-

κτικό έλεγχο.

– Το οικογενειακό ιστορικό: Αν κάποιος συγγενής πρώτου

βαθμού (πατέρας, αδελφός) έχει καρκίνο του προστάτη,

τότε ο κίνδυνος να αναπτύξει και ο ίδιος καρκίνο αυξάνε-

ται. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο τακτικός έλεγχος συστήνε-

ται να αρχίζει μια δεκαετία νωρίτερα, δηλαδή στα 40 έτη.

– Η φυλή: Οι Αφρικανοί αναπτύσσουν με μεγαλύτερη συ-

χνότητα καρκίνο του προστάτη σε σχέση με τους λευκούς

η Ασιάτες. 

– Η Διατροφή: Μία δίαιτα πλούσια σε ζωικά λίπη και φτω-

χή σε φρούτα, λαχανικά και ψάρι θεωρείται ότι αυξάνει

τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ    -   ΠΡΟΛΗΨΗ

Ο καρκίνος του προστάτη στα αρχικά στάδια δεν συνο-

δεύεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπτώματα. Μό-

νο σε προχωρημένα στάδια της νόσου τα συνοδά συμπτώ-

ματα οφείλονται στην τοπική  διήθηση του προστάτη η των

παρακείμενων οργάνων με διαταραχές της ούρησης ή  συ-

μπτώματα που οφείλονται σε μεταστάσεις με κυριότερο

τον οστικό πόνο.

Η  περιοδική από τον ορθό δακτυλική  εξέταση για να δια-

πιστωθεί αν ο προστατικός αδένας  είναι σκληρός η όχι,

όπως και η  τακτική μέτρηση του προστατικού καρκινικού

δείκτη (Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο, PSA) βοηθούν στην

έγκαιρη διάγνωση.

Ειδικότερα η χρήση του  PSA σε μεγάλη κλίμακα τα τε-

λευταία χρόνια, βοήθησε στη διάγνωση της νόσου σε πρώ-

ιμο στάδιο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν είχε διαπι-

στωθεί με τη δακτυλική εξέταση η σκλήρυνση του προ-

στατικού αδένα.

Μετά το 1990  μάλιστα η ευρεία χρησιμοποίηση του   PSA

και η χειρουργική ριζική αντιμετώπιση της νόσου είχαν

σαν αποτέλεσμα την μείωση της θνησιμότητας κατά 7%

στις ΗΠΑ.

Ωστόσο  οι επιστήμονες διευκρινίσαν ότι η αύξηση του

προστατικού καρκινικού δείκτη άνω των 4 ng/ml, δεν ση-

μαίνει πάντοτε την  ύπαρξη καρκίνου γιατί και η καλοήθης

υπερτροφία του προστάτη, όπως και οι συνήθεις προστα-

τικές φλεγμονές  αυξάνουν το PSA.

Για την πρόληψη της νόσου θα πρέπει οπωσδήποτε  κάθε

άνδρας μετά την ηλικία των 50 χρόνων να επισκέπτεται

μία φορά το χρόνο τον ουρολόγου του για δακτυλική εξέ-

ταση του προστάτη και μέτρηση του PSA.   

Όπου κρίνεται  αναγκαίο από τον ουρολόγο να γίνεται βιο-

ψία για επιβεβαίωση η αποκλεισμό της νόσου. Άλλωστε

όπως σε όλο το φάσμα της ογκολογίας και στον καρκίνο

του προστάτη η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί το θεμέλιο λί-

θο της επιτυχούς αντιμετώπισης της νόσου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΤΟΜΑ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ! 
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

l Ημιαπασχόληση έως 980 ευρώ

l Πλήρης Απασχόληση έως 5.500 ευρώ

l Άμεσο ξεκίνημα

l Πληρωμένες διακοπές 

Πληροφορίες τηλ.: 22990-73867,  6947 772597

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα 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

Καρκίνος προστάτη

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

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, οι οποίες θεωρούνται

υπεύθυνες για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, είναι η Β1,

η Β6, η Β12 και το φυλλικό οξύ. Είναι απαραίτητες για

την παραγωγή και τη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών

και συμμετέχουν στην ανάπτυξη του νευρικού σωλήνα

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επίσης, οι βιταμίνες

αυτές επιδρούν στο μεταβολισμό κάποιων ορμονών,

όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη, ενώ μετατρέπουν τα

διάφορα θρεπτικά συστατικά σε ενέργεια στον εγκέφα-

λο. Σύμφωνα με  έρευνες, η λήψη ικανοποιητικών ποσο-

τήτων βιταμινών του συμπλέγματος Β συμβάλλει στην

προστασία από συγκεκριμένα νευρολογικά προβλήματα,

όπως και τη μειωμένη μνήμη. 

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β εί-

ναι κυρίως το κρέας, το συκώτι τα πράσινα φυλλώδη

λαχανικά, τα όσπρια, το άπαχο γάλα, το γιαούρτι,  τα

δημητριακά ολικής αλέσεως, οι ξηροί καρποί.  Το φυλ-

λικό οξύ βρίσκεται και στα φρούτα. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρε-

σία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224
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Βιτρίνα του γυναικείου αθλητισμού το βόλεϊ

Οι αθλήτριες του βόλεϊ Μαρκόπουλου 

είχαν την τιμητική τους

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  12/10  7.30μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων συνεδριάζει τη Δευτέρα

12 Οκτωβρίου στις 7.3μ.μ. με 14 θέματα. Επιλέγουμε:

1. Συζήτηση για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας.

2. Απόφαση για σύνταξη προκαταρτικής μελέτης για

εγκατάσταση  μονάδας βιολογικού καθαρισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης ΔΥ2/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ.: 37.815,13€ πλέον ΦΠΑ 19%

Αριθ. Πρωτ. 17964/6-10-2009 Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-

σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την

ανάθεση της εργασίας:

«ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ»

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.815,13€ πλέον Φ.Π.Α.

19% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και Ν.

3563/06 και Ν. 3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 21η Οκτω-

βρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 10.30π.μ. και ώρα λήξης

την 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.891,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης

Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210 6622.379.

Ο Δήμαρχος 

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Σε μία λαμπρή εκδήλωση που έγινε (6/10) στο αμφιθέατρο

του ιδρύματος Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη, η ΕΟΠΕ

παρουσίασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρωτά-

θλημα της Α1 γυναικών. Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν οι

αθλήτριες που διακρίθηκαν στο πρωτάθλημα της περιόδου

2008-2009.

Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Στέλιος Προσαλίκας, στην ομιλία

του τόνισε μεταξύ άλλων: «Βιτρίνα του γυναικείου αθλητι-
σμού είναι το γυναικείο βόλεϊ. Και βιτρίνα του γυναικείου
βόλεϊ είναι το πρωτάθλημα της Α1. Προσδοκάμε από εσάς
την ανάπτυξη. Είστε ινδάλματα για τα νέα παιδιά και το

Star System, όπως έχουμε μάθει και από άλλα αθλήματα,
είναι απαραίτητο για να κάνεις ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε
κόσμο στα γήπεδα, τον οποίο είχαμε πέρυσι. Θέλουμε να
έχουμε ένα ποιοτικό πρωτάθλημα, το οποίο θα επιτρέψει
στα ΜΜΕ να αφιερώσουν μεγαλύτερο χώρο και χρόνο στο
άθλημα μας. Είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που
είχαμε τις ζωντανές μεταδόσεις τέτοιας ποιότητας. 
…Το σημαντικότερο όλων είναι οι χορηγίες. Δεν είναι εύ-
κολη δουλεία η εξεύρεση χορηγών. Αλλά είναι ιδιαιτέρως
σημαντικό να κάνουμε ένα αυτοτελές πρωτάθλημα. Η
Ομοσπονδία κατανοεί τι θα πει οικονομικό πρόβλημα, αλ-
λά προσπαθούμε να έχουμε ποιότητα και να μην έχουμε
επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες.  
Η αυτοτέλεια για το οργανωμένο σχέδιο της ανάπτυξης
του αθλήματος, αλλά σε αυτό θα βοηθήσετε και εσείς».

Ο πρόεδρος της Revoil (χορηγός), Ευάγγελος Ρούσσος, είπε με-

ταξύ άλλων: «Η Revoil είναι οκτώ χρόνια βασικός χορηγός της
ομάδας του Μαρκόπουλου. Πριν από τρία τέσσερα χρόνια η προη-
γούμενη διοίκηση της ΕΟΠΕ είχε πει ότι είναι ευτυχία που υπάρ-
χουν χορηγοί, διότι η πολιτεία δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες
του αθλήματος. Θέλω να παρακαλέσω την τωρινή διοίκηση και
την Πολιτεία να διαχειρίζεται όλες τις ομάδες επί ίσοις όροις. Δεν
πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός ομάδων κέντρου και επαρχίας.
Υπάρχουν μόνο τα νέα παιδιά που κατεβαίνουν στα παρκέ και δί-
νουν τη ζωή τους για την ομάδα που αγωνίζονται».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο: Διανοίξεις – Διαπλατύνσεις οδών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. 1 Ερυθρός Δυτικά οδού Μπρεδάκη

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Προϋπ. 752.257,44€ (πλέον ΦΠΑ 19%)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΓΩΝ Χρήση 2009-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Νέας Μάκρης

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

εκτέλεση του έργου: «Διανοίξεις – διαπλατύνσεις οδών Π.Ε. 1 Ερυθρός Δυ-

τικά οδού Μπρεδάκη», με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με το σύστημα

προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου

4 παρ. 4β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 6

του Ν. 3669/2008.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τι-

μή. Ο συνολικός προϋπολογισμός με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 19% είναι

895.186,35 €.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι

752.257,44 € (πλέον ΦΠΑ 19%) εκ των οποίων οι 92.582,32€ είναι απρόβλε-

πτα.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3η του μηνός Νοεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη και

με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10π.μ. στο Δημαρχείο της Νέ-

ας Μάκρης.

3. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγω-

νιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατί-

θενται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος, Τμήμα Μελετών

– Εργων, Δημαρχείο Ν. Μάκρης, Λεωφ. Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005 Νέα Μά-

κρη, ΤΚ 19005 GR.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που

διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009. Εφόσον

ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργά-

σιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή

των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής

τους, που ανέρχεται σε 20 € στον ακόλουθο λογαριασμό της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑ-

ΠΕΖΑΣ: 9800176603-1, Δήμος Νέας Μάκρης, εκτός αν αναλάβουν την ανα-

παραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Συμπληρωματικές πληροφορίες διευκρινίσεις κλπ. για τον διαγωνισμό, θα

παρέχονται από τη Δ/νση Προγραμματισμού Τεχνικών Υπηρεσιών – Περι-

βάλλοντος, Τμήμα Μελετών – Εργων, Δημαρχείο Νέας Μάκρης, στο τηλ.

2294050000 εσωτ. 240 κ. Λάντα Μαριάννα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές

επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως 1η

(Κ/Ξιες), 1η, 2η, 3η, 4η (εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο) για έργα κατηγο-

ρίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και Α2, 1η, 2η (εντός νομού έδρας) για έργα κατηγορίας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

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

360 ημερών και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

6. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 14.646,00 (2%

επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), πρέ-

πει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ και να βεβαιώνεται με την

προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγ-

μένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 3/7/2010.

7. Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και συ-

γκεκριμένα από τις εισπράξεις των εισφορών σε χρήμα της 1ης Π.Ε. του Δή-

μου Νέας Μάκρης.

Νέα Μάκρη 7/10/2009

Ο Δήμαρχος

Ιορδάνης Λουϊζος

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  12/10  8μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει τη

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ. με δύο θέματα.

1. Εγκριση απολογισμού έτους 2008.

2. Εγκριση Ισολογισμού χρήσης 2008.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ  14/9  8μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Τετάρτη

14 Οκτωβρίου στις 8μ.μ. με 32 θέματα. Επιλέγουμε: 

13. Επί εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την

υπ΄αρ. 149/09 απόφαση του Δ.Σ που αφορά αίτηση της ΚΟΙΝΟ-

ΠΡΑΞΙΑΣ Δ.Α ΜΟΥΣΤΑΚΑ Α.Ε  για παράταση σύμβασης.

14. Αίτηση της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Δ.Α ΜΟΥΣΤΑΚΑ Α.Ε  σχετικά με

την κατασκευή και εκμετάλλευση τριών νέων δημοτικών ανα-

ψυκτηρίων στο Μεγ. Καβούρι.

15. Αίτησης σχετικά με προσφορά ποσού για την εκμίσθωση του

χώρου για ξαπλώστρες στο Λιμ. Μαλτσινιώτη.

16. Λήψη απόφασης σχετικά με επαναδημοπράτηση του κοινό-

χρηστου παραλιακού χώρου στο Λιμ. Μαλτσινιώτη, για τοποθέ-

τηση 23 ομπρελών και 46 καθισμάτων.

21. Eπί σημειώματος του Δημάρχου περί τροποποιήσεως του

ισχύοντος Π.Δ που αφορά το δημοτικό κτήριο «πρώην Νηρηϊ-

δες», προκειμένου ν΄αλλάξει η χρήση του για την στέγαση των

υπηρεσιών του Δήμου 

O πρόεδρος του Μαρκόπουλου  Γιάννης Στουραΐτης με αθλήτριες της
ομάδας.

πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Στέλιος Προσαλίκας, απένειμε αναμνηστι-
κή πλακέτα στον ομόλογό του της Revoil,  Ευάγγελο Ρούσσο για
την ευγενική χορηγία και την συμβολή της εταιρείας στην εκδή-
λωση της παρουσίασης του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΪΚΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΝΕΛΕ) 

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

Οι περισσότεροι Δήμοι της Ανατ. Αττικής, στα πλαίσια

της συνεργασίας του με την Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊ-

κής  Επιμόρφωσης ανακοίνωσαν  προτεινόμενα τμήμα-

τα μάθησης, που είναι πολλά και καλό θα είναι να επι-

κοινωνούν με τους Δήμους και να ρωτούν οι ενδιαφε-

ρόμενοι.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων για όλα τα προγράμμα-

τα της Ν.Ε.Λ.Ε. είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους πολίτες.
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8 μετάλλια για τους Έλληνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ιππασίας
Πολύ καλές εμφανίσεις, που συνοδεύτηκαν από

οχτώ μετάλλια και πολλές θέσεις μέσα στις εξάδες

των αγωνισμάτων πέτυχαν οι Έλληνες αθλητές, που

πήραν μέρος στο 16ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ιππασίας,

με χορηγό την Εθνική Τράπεζα, το οποίο φιλοξενή-

θηκε με επιτυχία από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις

3 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο

Μαρκόπουλο. 

Κορυφαίος Έλληνας ιππέας 

ο Αντώνης Πετρής

Από δύο μετάλλια κέρδισε ο Αντώνης Πετρής, που ανα-

δείχθηκε και κορυφαίος Έλληνας του φετινού Παγκοσμίου

Κυπέλλου, ένα χρυσό μετάλλιο και ένα χάλκινο. Από δύο

μετάλλια κέρδισαν η Ζέτα Φούντα και η Μυρτώ Ηλιάδη

Κούτσικου και από ένα μετάλλιο ο Γρηγόρης Βόγλης και η

Ελίνα Κυριακού. 

Την καλύτερη εμφάνιση από Ελληνικής πλευράς στο τε-

λευταίο αγώνισμα «Εθνική Τράπεζα» Grand Prix, που

έκλεισε και την αυλαία των αγώνων το Σάββατο, 3 Οκτω-

βρίου, πραγματοποίησε η Ελίνα Δενδρινού. 

Η Ελληνίδα αμαζόνα, έκανε άπταιστη διαδρομή, αλλά επι-

βαρύνθηκε με 1 βαθμό από υπέρβαση του ορίου χρόνου

και κατέλαβε την 5η θέση σε σύνολο 39 ιππέων και αμα-

ζόνων. Μεγάλος νικητής του Grand Prix ύψους 1.50μ. ανα-

δείχθηκε ο Βέλγος Jose Thiry, με άπταιστη και τον καλύ-

τερο χρόνο, 38,05, στο μπαράζ, όπου πήραν μέρος τρεις

μόνο ιππείς. 

Καλύτερος ξένος ιππέας των αγώνων αναδείχθηκε δίκαια

ο Shane Breen, που ήταν και δεύτερος στο αγώνισμα

Grand Prix. Ο Ιρλανδός ιππέας ήταν νικητής σε δύο αγωνί-

σματα, ενώ ήταν κατέκτησε και τρία ασημένια μετάλλια.

Ακόμη ξεχώρισε και ο νικητής του Grand Prix, Jose Thiry

με αρκετές κατακτήσεις μεταλλίων. 

Στο Ομαδικό Αγώνισμα του Κυπέλλου Εθνών οι Γερμανοί

ιππείς ήταν οι νικητές με 8 βαθμούς ποινής στους δύο γύ-

ρους, ενώ ακολούθησε το Βέλγιο στην 2η θέση με 12 βαθ-

μούς και στην 3η θέση η Τουρκία με 14 βαθμούς. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

10 & 11 Οκτωβρίου
Στον χώρο της Αίγλης Ζαππείου το Σάββατο 10 & την Κυρια-

κή 11 Οκτωβρίου θα λειτουργεί η 1η έκθεση ηλεκτρονικής μά-

θησης e-Learning Expo, όπου μπορείτε να δείτε από κοντά πα-

ρουσιάσεις καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών από ελλη-

νικές εταιρίες, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ερευνητικούς

φορείς και εκπαιδευτικά εργαστήρια που δραστηριοποιούνται

πολύ ενεργά στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης.  

Αν και μόλις 3 μέρες πριν τη διεξαγωγή της έκθεσης e-

LearningExpo, σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν.

Ο ΟΤΕ είναι ο χορηγός Internet της e-LearningExpo και θα παρέχει

στους εκθέτες και στους επισκέπτες απρόσκοπτη πρόσβαση στο

διαδίκτυο με πολύ υψηλή ταχύτητα (24Μbps).

Παράλληλα με το εκθεσιακό μέρος, θα γίνουν πολλές ενδια-

φέρουσες επιστημονικές εκδηλώσεις. 

Δηλώστε συμμετοχή στις παράλληλες εκδηλώσεις.

www.elearningexpo.gr και ετοιμαστείτε για μια διαφορετι-

κή εμπειρία στην e-Learning Expo.

Ο Αντ. Πετρής την ώρα ενός εντυπωσιακού άλματος.

Η νικήτρια Γερμανική Ομάδα ιππέων στο αγώνισμα του κυπέλλου Εθνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 37.815,13€ πλέον ΦΠΑ 19%

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 17991/6.10.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό

με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋ-

πολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη

τιμή για την ανάθεση της εργασίας με τιτλο

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ»

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.815,13€ πλέον Φ.Π.Α.

19%, και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και

Ν. 3463/06 καθώς και τον Ν. 3731/2008.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 21η

Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και

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

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέ-

χουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,76€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης

και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου

Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τηλ.: 210-6622379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Σεμινάρια Πρώτων βοηθειών

από τον Δήμο Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το Ελληνική

Διασωστικό Σώμα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια

παροχής πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης καταστρο-

φών προς τους κατοίκους, το προσωπικό της Δημοτικής

Αστυνομίας, της Ομάδας Πυρασφάλειας – Δασοπυρόσβε-

σης του Δήμου καθώς και ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Βασικών Αρχών Διάσωσης προς τους μαθητές και τους κα-

θηγητές των Σχολείων, εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο.

Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε στον

Πάνο Πολυχρονόπουλο, πρόδρο της Διοργανώτριας Εται-

ρείας και υπεύθυνο της διοργάνωσης στο τηλέφωνο: 6944

248777.

1η έκθεση  ηλεκτρονικής

μάθησης e-LearningExpo

στην Αίγλη Ζαππείου 

Η Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο

Διατητών Ποδοσφαίρου Αν. Αττικής, ανακοινώνουν τη

λειτουργία νέας σχολής διαιτησίας ποδοσφαίρου. Πιθα-

νή έναρξη λειτουργίας μαθημάτων να είναι η 9/11/09

στις 6μ.μ. στα γραφεία της Ενωσης (Λ. Μαραθώνος 5

Παλλήνη) στο Αθλητικό Κέντρο.

Η φοίτηση στη Σχολή είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι

θα πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών και με γραμματι-

κές γνώσεις τουλάχιστον Λυκείου ή άλλης ισότιμης

σχολής. Στη σχολή μπορούν να εγγραφούν και γυναί-

κες. 

Πληροφορίες 210 6032.948 - 6032.909 (πρωί) 

& 6664110 - 6669.273 (απόγευμα).

Τα νέα της ΕΠΣΑΝΑ

“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αρχισαν οι εγγραφές στην Πετοσφαίριση για κορίτσια

και αγόρια καθημερινά από 5 έως 7μ.μ., Σάββατο  και

Κυριακή 10-1 πρωί.

Πληροφορίες: 210 8994.484, κιν. 6972 778540 &

6978 661302

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ



24 ΣΕΛΙΔΑ - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

Ξεκάθαρη είναι η θέση του Διευθύνοντος Συμβού-

λου του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Πάρη Ευαγ-

γελίου στο ζήτημα της φιλοξενίας εμπορευματοκι-

βωτίων (containers) του ΟΛΠ για τις ημέρες της

απεργίας: 

«ΔΕ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ CONTAINERS ΚΑΙ ΑΥ-
ΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ. 
Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τη δυσκολία και τα τε-
ράστια προβλήματα που δημιουργεί στη χώρα το
κλείσιμο του μεγαλύτερου εμπορικού λιμανιού,
όμως θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι το
Λιμάνι του Λαυρίου δεν διαθέτει τις υποδομές που
χρειάζονται για να αναλάβει την εξυπηρέτηση φορ-
τοεκφορτώσεων εμπορικών πλοίων. Δε διαθέτει γε-
ρανογέφυρες, δε διαθέτει μηχανήματα.

Ξέρουμε ότι συνέβη αυτό στο παρελθόν, αλλά σήμε-
ρα πια ξέρουμε και τις συνέπειες που είχε αυτή η λύ-
ση για το λιμάνι μας. 

Η καθίζηση της προβλήτας, οι καταστροφές στις
υποδομές και τον ηλεκτροφωτισμό του λιμανιού και
όλα τα υπόλοιπα που κληθήκαμε να ανακατασκευά-
σουμε μετά από εκείνη την περίοδο, μας επιβάλλουν
σήμερα να μην επιτρέψουμε οποιαδήποτε τέτοια φι-

λοξενία- διευκόλυνση μέσω του λιμανιού μας. 

Ο σχεδιασμός και το πλάνο μας για τον ΟΛΛ, που
ήδη εφαρμόζεται με μεγάλη ταχύτητα και επιτυχία,

πε-
ριλαμβάνει την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
και των σκαφών αναψυχής, αναβαθμίζοντας τις υπη-
ρεσίες αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Οποιαδήπο-
τε παροδική άλλη δραστηριότητα αποτελεί κατα-
στροφή του χώρου, της περιοχής και του έργου μας
και για αυτό δεν πρόκειται να γίνει.

Η χρήση του εμπορικού Λιμένα για την εξυπηρέτηση
τέτοιων εμπορευματοκιβωτίων μπορεί να υλοποιηθεί
μόνο όταν ολοκληρωθεί βάση του master plan το νό-
τιο τμήμα του Λιμένα.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε να βρεθεί σύντομα η λύση
που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές και θα απεγκλω-
βίσει τον ΟΛΠ.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απεργία πραγματοποιείται

από τους εργαζόμενους στο εμπορικό λιμάνι του

Πειραιά, ζητώντας την επαναφορά του ΟΛΠ στο Δη-

μόσιο. 

Λόγω της κινητοποίησης αναμένεται να ακυρωθούν

φορτοεκφορτώσεις εμπορικών πλοίων και οι πιέσεις

για την εξυπηρέτησή τους από τον ΟΛΛ είναι πολλοί

μεγάλες.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΦOΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Το Εικαστικό Εργαστήρι του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Παλλήνης, βρέθηκε στην biennale

της Βενετίας, όπου οι ενήλικοι μαθητές του παρουσίασαν έργα τους.

Είναι μία πολύ σημαντική εμπειρία για τους ανθρώπους που την επισκέφθηκαν αλλά και χαρά για-

τί ένα έργο τους παρουσιάστηκε εκεί.

Ανάμεσά τους η γιατρός και παλιότερα δημοτική σύμβουλος Μέλπω Πέτρου.

Την επιτυχία αυτή επεσήμανε και ο Δήμαρχος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξέ-

φρασε μάλιστα την λύπη του, που δεν μπόρεσε ο Δήμος να τους προσφέρει τα έξοδα.

Στο Εικαστικό Εργαστήρι μπορούν να συμμετέχουν παιδιά και ενήλικες, χωρίς καμία οικονομική

επιβάρυνση. Οι διδακτικές κατευθύνσεις του καλύπτουν ποικίλες ανάγκες, ώστε  μπορούν να

συμμετέχουν  τόσο εκείνοι που επιθυμούν να επενδύσουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε μια ευ-

χάριστη δημιουργική απασχόληση, όσο και εκείνοι που σκοπεύουν να διευρύνουν το γνωστικό

τους πεδίο και επιπλέον να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις

που θα τους εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τον παραγωγικό χώρο. 

Διδάσκονται τα μαθήματα: Ζωγραφική, Αγιογραφία, Κόσμημα, Ψηφιδωτό, Χαρακτική, Ιστορία της

Τέχνης. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όσους το επιθυμούν και δε ζητείται κάποιο πιστοποιητι-

κό γνώσεων. 

Το εικαστικό Εργαστήρι της Παλλήνης στη Biennale της Ιταλίας

Σαλαμίνα: έργο της Μέλπως Πέτρου Village: Έργο της Ουρανίας Πούλου


